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Reducerea emisiilor de carbon în contextul 
mobilităţii prin intermediul unor îmbunătăţiri 

importante ale transportului intermodal în 
cadrul a patru tipuri principale de mijloace de 
transport: mersul pe jos/bicicleta, transport 
public, transportul feroviar şi automobile cu 

emisii scăzute de carbon

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi 
site-ul oficial al proiectului: 

Implică-te!
În calitate de parteneri locali, Adunarea Regională 
de Sud, Northeim, Funchal şi Timişoara vor 
colabora cu actori locali în vederea elaborării unor 
planuri de acţiune pentru creşterea mobilităţii 
intermodale cu emisii scăzute de carbon.

Aceştia vor constitui grupul de actori locali care 
se vor întâlni periodic la nivel local.

Contactează-ne pentru a deveni actor local

Contact:
Gabriel Popa, Manager proiect  
/ Gabriela Volosciuc, Asistent proiect,  
Municipiul Timişoara  

  40256408430 
 gabriel.popa@primariatm.ro 
 gabriela.volosciuc@primariatm.ro

Coordonatorul proiectului: 
 Match-up@unibo.it

Către ce instrumente de 
politici publice se 
îndreaptă MATCH-UP?
În contextul proiectului, o regiune, un district şi 
două oraşe vor cunoaşte îmbunătăţiri ale 
politicilor publice prin intermediul schimburilor 
de experienţă regionale şi interregionale.

MATCH-UP va conduce la adoptarea unor 
politici şi instrumente specifice transportului 
intermodal, pentru a amplifica promovarea 
mobilităţii sustenabile în 4 regiuni:

Funchal, Portugalia:  
Politica: Pacturi de  

mobilitate în Funchal.

Timişoara, România: Politica: 
Planul de Mobilitate Urbană 
Sustenabilă pentru Polul de 

Creştere Timişoara.

Northeim, Germania:  
Politica: Programul  

Operaţional multi-fond  
pentru Saxonia de Jos.

SE Irlanda: Politica:  
Programul Operaţional  

Regional Sud Est 2014-2020.

lider de proiect: Alma 
Mater Studiorum, 
Universitatea din 

Bologna, Italia.

De la 1 iunie 2018 până la 
30 noiembrie 2022

TEMATICĂ
Economie şi emisii 
scăzute de carbon
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De ce MATCH-UP?
În condiţiile creşterii nivelului poluării, al emisiilor 
de CO2 şi ale unui trafic congestionat în UE, 
dezvoltarea mobilităţii intermodale sustenabile 
devine un important obiectiv european. Astfel, este 
nevoie de strategii integrate în vederea dezvoltării 
unui transport intermodal efectiv şi eficient, dar şi 
de o mai buna coordonare a utilizării terenurilor şi a 
proceselor de planificare a transportului.

MATCH-UP se concentrează pe optimizarea 
locurilor dedicate schimbării mijloacelor de 
transport, în special în ceea ce priveşte patru tipuri/
mijloace de tranport:

Scopul este de a obţine îmbunătăţiri importante ale 
transportului intermodal.

Programare
Proiectul durează 4 ani şi 6 luni,  
şi presupune 2 faze:

Obiective
MATCH-UP urmăreşte integrarea unor strategii 
privind mobilitatea intermodală în cadrul 
instrumentelor de politici publice ale partenerilor, 
astfel încât mijloacele de transport cu emisii scăzute 
de carbon să fie mai potrivite şi mai confortabile 
decât mijloacele de transport motorizate. 

Acest obiectiv va fi atins prin:

Parteneri:

Alma Mater Studiorum –  
Universitatea din Bologna (IT) 
lider de proiect

Adunarea Regională 
Sudică (IE)

Districtul  
Northeim (DE)

Municipiul  
Funchal (PT)

Municipiul  
Timişoara (RO)

Cum va reuşi MATCH-UP?
Schimburile de experienţe interregionale 
şi la diferite niveluri vor conduce la 
creşterea competenţelor şi abilităţilor 
printre factorii de decizie, pentru 
a influenţa capacitatea lor de a 
promova noi iniţiative în direcţia 
mobilităţii sustenabile. Aceasta 
va fi realizată ărin intermediul 
schimburilor de personal, vizite 
la faţa locului şi implicarea 
principalilor actori locali. 

Faza 1
iunie 2018  

- noiembrie 2020
Schimburi de experienţă 
şi dezvoltarea a 4 planuri 

de acţiune

Faza 2
decembrie 2020 - 
noiembrie 2022

Implementarea şi 
monitorizarea planurilor 

de acţiune

[[ definirea unor condiţii specifice în vederea 
unor proiecte care să permita dezvoltarea 
unor puncte de transfer intermodal atractive 
pentru pasageri

[[ definirea unor condiţii organizaţionale, 
structurale şi tehnologice pentru serviciile 
de transport, în vederea administrării şi 
coordonării transportului intermodal

[[ dezvoltarea unor instrumente şi metode 
în vederea evaluării diferitelor politici şi 
proiecte, precum şi pentru a determina 
nivelul de prioritate al activităţilor specifice

mers pe jos / 
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transportul 
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reduse de 
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