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Contextul și obiectivele Studiului
În contextul tendințelor europene de decarbonare, al obiectivelor Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice și
al obiectivelor pachetului Fit for 55, este necesar ca România să stabilească un plan cuprinzător și sustenabil pentru tranziția către un sector
al transporturilor verde, adaptat la specificul fiecărui mod de transport.

Până în 2050, Comisia Europeană dorește să implementeze o Rețea de Transport TransEuropeană complet funcțională, multi-modală, pentru transport sustenabil și inteligent.
Statele Membre trebuie să investească 37% din Fondurile Planului pentru Redresare și
Reziliență al UE pentru implementarea obiectivelor climatice.
Forma revizuită a RED II își propune o reducere a intensității gazelor cu efect de seră (GES) de
13% în sector, sporind ponderea combustibililor regenerabili la 4,8% până în 2030 (la nivelul
UE), care să includă RFNBO și biocombustibili de generația a 2-a. Mediul de afaceri trebuie să
se alinieze direcțiilor de decarbonare, contribuind prin investiții în capacități de producție și
adaptarea la noul context.

16%

din totalul emisiilor GES din România sunt generate de sectorul transporturilor,
al 3-lea cel mai mare contribuitor

18%

este obiectivul RES-T pe care Comisia Europeană l-a stabilit pentru România
prin pachetul Fit for 55

55%

reducere GES în cele 3 sectoare (EE, Î&R, T) până în 2030 este obiectivul stabilit
de UE în tranziția către o economie cu amprentă de carbon scăzută
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Principalele obiective ale studiului
Propunerea unui plan de acțiune cu politici și măsuri
pentru realizarea obiectivelor 2030 RES-T anticipate
pentru România, prin identificarea unei modalități
optime din punct de vedere economic.

Sporirea conștientizării în rândul autorităților publice,
factorilor decizionali, publicului larg și sectorului privat
cu privire la diferența dintre dinamica actuală de
reducere a GES și perspectivele/obiectivele pentru 2030.
Modelarea a 2 scenarii pentru sectorul transporturilor
din România: scenariul bazat pe situația actuală și a
politicilor existente „As-Is”, și scenariul „FitFor55” cu
măsuri intensificate de reducere a GES în vederea
realizării obiectivului 18% RES-T.
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Abordare metodologică

Ipotezele de dezvoltarea proiectului
Membrii Concordia au fost consultați pe toată durata
proiectului:
▪ Definirea obiectivelor modelării și a premiselor generale

Metodologie de modelare
Studiul utilizează aceleași instrumente de modelare precum
cele folosite de către Comisia Europeană în elaborarea
proiecțiilor Fit for 55.

▪ Evaluarea și aprobarea unui plan de acțiune și politici în
sectorul transporturilor în vederea realizării obiectivelor Fit
for 55 pentru 2030, cu accent pe reducerea intensității GES

Membrii Concordia consultați:

Modelul Primes-Tremove
Caracteristicile principale ale modelului:
▪ Complex – include elemente economice, financiare, tehnice,
de mediu, comportamentale
▪ Orientat către piață – prețurile bazate pe echilibrul pieței
determină cererea și oferta
▪ Dinamic – consideră evoluția cererii în linie cu prețurile pieței
și evoluția ofertei pe baza costurilor și capacităților
Modelul generează proiecții pentru (fără a se limita la):
✓ Parcul de vehicule (structură și mărime)
✓ Consum final de energie pentru fiecare mod de transport
✓ Activitatea de transport pentru fiecare mod de transport
✓ Emisii CO2 pentru fiecare mod de transport

✓ Evoluția ponderii RES-T în sectorul transporturilor
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Studiul a generat 2 scenarii pentru orizontul 2030:

Scenariul „As-Is”
▪ Estimează o pondere RES-T de 14%

▪ Generarea ipotezelor detaliate pentru cele două scenarii (de
ex. politici, măsuri, direcții de dezvoltare)
▪ Evaluarea și aprobarea rezultatelor celor două scenarii

Scenarii

▪ Cuantifică viitorul sectorului de transporturi din România pe
baza contextului existent și prin anticiparea politicilor (inclusiv
PNRR) care stimulează o scădere a GES în transporturi
▪ Este aliniat în mare măsură cu Scenariul de Referință al UE
2020, inclusiv legislația UE (de exemplu, standarde CO2, RED
II, Directiva privind Calitatea Combustibililor, Directiva privind
Infrastructura Combustibililor Alternativi - ICA)

Scenariul „FitFor55”
▪ Este modelat în vederea atingerii țintei RES-T de 18%
▪ Consideră intensificarea politicilor asumate în scenariul „AsIs”, tendințe de mobilitate și politici inspirate din PNIESC al
altor state membre UE
▪ Este în mare parte aliniat cu scenariul MIX al pachetului
FitFor55 – analizează inițiativele Green Deal, ia în considerare
Directivele revizuite RED III și ICA și standardele privind
emisiile de CO2 pentru autoturisme și furgonete
▪ Este comparat cu scenariul „As-Is” pentru a analiza decalajul
față de obiectivele de reducere a intensității emisiilor GES
pentru 2030 și față de RES-T de 18% pentru România
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Principalele rezultate și diferențe între scenariile modelate

RES-T în 2030 (%, calcul bazat pe prevederile RED II)

Activitatea de transport pasageri 2030 (Gpkm)
141 140

18,6%

29 30

As-Is

FitFor55

7 7

8 9

11 10

Tramvai
și metrou

Feroviar

Aviație

14,5%

Parcul auto 2030 este estimat la 8,1 mil în scenariul FitFor55,
respectiv, 8,2 mil. în scenariul As-Is, mai redus datorită creșterii
mai moderate a activității în segmentul rutier și accelerării înnoirii
parcului auto cu vehicule ZLEV, bazate pe combustibili alternativi.

8,4%

4,8%
Autoturisme Autobuze
și furgonete și autocare

4,3%

3,9%

Activitatea de transport marfă 2030 (Gtkm); principiul
teritorialității aplicat sectorului rutier
33.0 30.8

As-Is

FitFor55

20.7 22.1

18.1 19.5

5,8%

5,9%

Scenariul
As-Is

Scenariul
FitFor55

Politicile și măsurile FitFor55 estimează ponderea RES-T la 18,6%
până în 2030. Față de As-Is, creșterea RES-T este dată de creșterea
electrificării sectorului rutier și a celui feroviar, corelată cu
furnizarea de energie electrică din surse regenerabile.

Electricitate
Biocombustibili prevăzuți în Anexa IX
Biocombustibili alimentari și furajeri (non-Anexa IX)

Rutier

Feroviar

As-Is

-0,65

-0,07

Autoturisme Furgonete

Creșterea utilizării combustibililor alternativi (în special GNC,
GNL, electricitate și biocombustibili) precum și dezvoltarea
infrastructurii aferente este, de asemenea, mai accentuată în
scenariul FitFor55 comparativ cu scenariul As-Is.

Căi navigabile

Emisiile de CO2 2030 în funcție de segment (MtCO2)
19,57

Activitatea în sectorul transporturilor crește în ambele scenarii,
corelată cu dezvoltarea economică. În schimb, creșterea sectorului
rutier în FitFor55 este mai moderată - parte din activitate se
orientează către transportul feroviar și pe căile navigabile interne.

-0,31

Camioane
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-0,12

Altele

-0,02

Feroviar

0,00

-0,02

Căi
Maritim
navigabile internațional

-0,13

Aviație

18,25

FitFor55

În ciuda realizării ponderii vizate de RES-T în scenariul FitFor55,
ambele scenarii nu îndeplinesc obiectivul de -13% privind
intensitatea GES aferente consumului de combustibil, conform RED
III. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar un efort adițional.
Aproximativ 13% din parcul auto pentru 2030 vor fi BEV și PHEV
în FitFor55. Suplimentar As-Is, FitFor55 presupune: +25.000 puncte
de încărcare publice; +130.000 puncte de încărcare private; +500
puncte de încărcare pentru camioane; +20 stații H2; +20 stații GNL.
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Principalii vectori de decarbonare estimați în Scenariul FitFor55
Atingerea 18% RES-T în 2030 în scenariul FitFor55 este determinată de:

Efortul suplimentar minim necesar pentru reducerea intensității GES este:

Tranziții modale în activitatea de transport de pasageri și marfă:
▪ De la autoturisme la transport public rutier, feroviar și „soft”;
▪ De la transportul de marfă rutier la cel feroviar și pe căi navigabile interne.

O reducere suplimentară a consumului de produse petroliere de 329 ktoe.
Acestea ar fi parțial înlocuite de o creștere a consumului de biocombustibili,
energie electrică și RFNBO.

Rata de reînnoire susținută a parcului auto, atingând o rată de motorizare
apropiată de media UE, cu o pondere de cel puțin 13% a vehiculelor cu emisii
reduse / zero la autoturisme și 6% în parcul de furgonete până în 2030.

Cheltuirea unei sume suplimentare de 100 de milioane euro / an reprezentând
capital, costuri fixe și variabile, ceea ce stimulează reducerea consumului de
combustibil echivalentă cu 230 milioane euro / an.

Reducerea dependenței de produse petroliere, înlocuirea cu biocombustibili,
electricitate, H2 și combustibili sintetici; comparativ cu scenariul de bază, se
estimează o creștere de 15% a prețurilor la diesel, 9% la benzină, 44% la GPL și
dublarea prețului GNC / GNL.

O sumă adițională de 210 milioane euro, ce va fi folosită pentru extinderea
suplimentară a rețelei publice și private de puncte de încărcare, inclusiv
modernizarea infrastructurii rețelei.

Investiții totale de 1,18 miliarde EUR în infrastructura combustibililor alternativi
până în 2030, ceea ce înseamnă o sumă suplimentară de 410 milioane EUR
comparativ cu scenariul de bază (excluzând costurile punctelor de încărcare
private și costurile de racordare la rețea), însemnând încă 25.000 de puncte de
încărcare publice.

Emisii evitate comparativ cu scenariul de bază

Factorii determinanți în scenariul FitFor55 duc la:

18%

ponderea surselor regenerabile de energie în
sectorul transporturilor (conform RED II - inclusiv
multiplicatori)

… și efortul suplimentar duce la:

-13%
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obiectiv de reducere a intensității GES în sectorul
transporturilor în 2030 (conform propunerii RED III)
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De la studiu la implementare – primii patru pași către FitFor55

Scenariul FitFor55 stabilește
traseul și necesitățile pentru
18% RES în sectorul
transporturilor. Dar cum
realizăm această țintă?
Recomandările din planul de acțiune
trebuie să fie aliniate cu procesul de
actualizare a Planului Național Integrat
în domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice (PNIESC), care începe în
2022 și este finalizat în iunie 2023.
PNIESC guvernează și integrează
politici și măsuri pentru îndeplinirea
obiectivelor de utilizare / creștere a
ponderii energiei regenerabile în
sectorul transporturilor. Actualizarea
își propune respectarea noului pachet
Fit for 55 stabilit de Comisia
Europeană.
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Stabilirea guvernanței
Definirea cât mai curând posibil a
structurii de guvernanță interinstituțională care va coordona
procesul de monitorizare,
raportare, implementare și
actualizare a PNIESC din
România; dezvoltarea primului
PNIESC a implicat nu mai puțin de
17 entități guvernamentale (11
ministere, inclusiv Ministerul
Transporturilor), dar în prezent
nu există reguli clare privind
monitorizarea, raportarea și
implementarea planului.
Alinierea PNIESC la obiectivele
Fit For 55 trebuie realizată sub
coordonarea noii structuri de
guvernanță.

Standardizarea
obiectivelor

Alinierea obiectivelor diferitelor
strategii, planuri și programe
guvernamentale cu impact direct
sau indirect asupra PNIESC
(orizontul 2030).

În prezent, ministerele utilizează
metodologii, date și ipoteze
diferite în dezvoltarea strategiilor
și estimărilor specifice sectorului,
fără a lua în considerare efectele
și interdependențele sectoriale.

Comunicare și consultare

Înființarea unui Grup Consultativ
permanent format din membri
precum asociații specifice
sectorelor economice, inclusiv
sectorul financiar, sindicate,
societatea civilă. Acestea pot
contribui cu experiența și
resursele proprii la validarea
politicilor și măsurilor care vor
afecta atât mediul de afaceri, cât
și societatea per total.

Stabilirea cadrului
Dezvoltarea unui cadru fiscal și
de reglementare stabil și coerent
care să permită implementarea
politicilor și măsurilor adecvate
contextului și ambițiilor
naționale, acordând prioritate
stimulării finanțării private și
eficienței cheltuielilor publice.
Politicile și măsurile legate de
utilizarea combustibililor,
dezvoltarea infrastructurii,
stimulente financiare, stimulente
fiscale și restricții trebuie
elaborate astfel încât să se
completeze reciproc.
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Cronologia propusă pentru implementarea politicilor și a planului de acțiune

2022-2023

1. Stabilirea contextului
▪ Transpunerea pachetului Fit For
55 în scopurile și obiectivele
naționale
▪ Punerea în funcțiune a structurii
de guvernanță pentru raportarea,
monitorizarea, implementarea și
actualizarea politicilor și măsurilor
▪ Adoptarea unei abordări
standardizate între părțile
implicate în vederea realizării
obiectivelor
▪ Implementarea unui cadru pentru
dialog și consultare cu părțile
relevante
▪ Convenirea unui calendar de
investiții, dar și asupra unui cadru
fiscal și de reglementare pe
termen lung
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2023 -2029

2. Transformarea
▪ Coordonarea și alinierea legislației secundare pentru sectorul transporturilor în vederea
stimulării reînnoirii parcului auto, dezvoltării infrastructurii pentru combustibili alternativi și
trecerii la mijloace de transport mai ecologice
▪ Suplimentarea cadrului de reglementare cu sprijin financiar și stimulente fiscale, pentru a
încuraja investițiile și a accelera adoptarea tehnologiilor de reducere a emisiilor de carbon
▪ Implementarea unor politici și măsuri atât generale cât și specifice modurilor, precum
▪ Stabilirea unui cadru de reglementare pentru întreg lanțul valoric H2 – de la generare la
depozitare, distribuție și utilizare
▪ Stimularea dezvoltării infrastructurii de încărcare electrică – publică și privată
▪ Promovarea la scară largă a combustibililor cu emisii reduse – pilonul cu cel mai mare
impact pentru decarbonare, cu potențialul de a reduce emisiile cu 40% până în 2050.
Combustibili alternativi incluși: biocombustibili, energie electrică, GPL, GNC, GNL și H2
▪ Implementarea zonelor cu emisii scăzute și restricționarea accesului vehiculelor Euro 3 și 4
▪ Extinderea programelor Rabla și Rabla Plus la vehiculele comerciale, în special stimularea
achiziționării de vehicule compatibile cu GNC/GNL
▪ Prioritizarea investițiilor în electrificarea liniilor feroviare sau, în cazul în care electrificarea
nu este rentabilă, în utilizarea trenurilor cu baterii sau pile de combustie pe bază de H2
▪ Investiții în îmbunătățirea infrastructurii de navigație pe sectorul România - Bulgaria

2030

3.
▪
▪
▪
▪

Îndeplinirea obiectivelor Fit For 55:
18% RES-T (România)
-13% intensitate GES (Romania)
4,8% combustibili regenerabili (UE)
55% reducere a emisiilor de CO2
pentru autoturisme noi și 50%
reducere a emisiilor de CO2 pentru
furgonete (UE)
▪ 5% combustibil sustenabil pentru
aviație (UE)
4. Orizont 2030+
Reevaluarea traseului FitFor55 în
vederea atingerii țintei de emisii
NET ZERO în 2050
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