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SINTEZĂ 
Sistemul integrat de emitere a biletelor poate fi definit ca achiziţionarea unui singur bilet 
care permite pasagerilor să călătorească cu unul sau mai multe mijloace de transport puse 
la dispoziţie de unui sau mai mulţi operatori. Este o componentă importantă a conceptului 
mai larg de transport integrat, al cărui scop este să asigure o cât mai bună continuitate a 
interschimburilor între mijloace/operatori.  
 
Practicile curente în UE indică faptul că sistemul integrat de emitere a biletelor pentru 
serviciile de transport al pasagerilor pe distanţe lungi este o chestiune complexă. 
În calea fezabilităţii sale se află un număr de obstacole legislative, tehnice și legate de 
concurenţă care decurg din diferenţele dintre numeroasele contexte de transport care 
trebuie combinate. Sistemul integrat de emitere a biletelor nu este un obiectiv în sine, el 
este, mai degrabă, o modalitate de a face transportul multimodal mai atractiv pentru 
utilizatori și de a promova utilizarea mai eficientă a infrastructurii și serviciilor existente.  
 
Există doar statistici limitate cu privire la călătoriile intermodale pe distanţe lungi 
și nu există o definiţie comună în Europa a călătoriile pe distanţe lungi. Aceasta face dificilă 
obţinerea unei imagini de ansamblu precise privind principalele caracteristici și dimensiunea 
pieţei deplasărilor pe distanţe lungi.  
Totuși, se poate afirma cu o certitudine absolută că sistemul integrat de emitere a biletelor 
rămâne un fenomen mărginit, limitat la anumite pieţe de nișă. 
 Cu toate acestea, părţile interesate sugerează faptul că, deși ar putea fi dificil de estimat, 
potenţialul pentru o astfel de piaţă există și se poate dezvolta pe termen mai lung. 
 
Așa cum se reiterează în Cartea albă privind politica în domeniul transporturilor, sistemul 
integrat de emitere a biletelor rămâne un obiectiv al politicii UE legat de 
promovarea unui transport de pasageri intermodal durabil în Europa, ca o 
alternativă la mijloacele de transport private, care utilizează mai bine capacitatea 
disponibilă a întregului sistem. Studiul arată că, în ceea ce privește segmentul de piaţă 
pentru călătoriile pe distanţe lungi, s-a avansat lent și nu au existat progrese semnificative.  
 
Integrarea de tip cale ferată-cale ferată rămâne slabă, așa cum o ilustrează un 
număr limitat de exemple constatate în acest studiu. Măsurile politice în acest domeniu s-
au axat în mod esenţial pe îmbunătăţiri în interoperabilitatea tehnică a reţelelor interne, în 
timp ce s-a acordat mai puţină atenţie integrării sistemelor de rezervare și emitere de bilete 
pentru călătoriile care presupun mai mult de un operator.  
 
Toate reţelele naţionale sunt, de fapt, interconectate virtual. În general totuși reţelele 
rămân ineficient coordonate la nivel european, în special din cauza unei transparenţe 
ineficiente în ceea ce privește condiţiile de piaţă. Rămâne de văzut - în special în absenţa 
unor acţiuni politice - dacă deschiderea pieţei unor operatori noi va duce la o abordare 
integrată sau, dimpotrivă, va submina în cele din urmă rezultatele limitate obţinute până în 
prezent. 
 
O altă imagine apare în relaţie cu cooperarea dintre transportul aerian și cel pe cale 
ferată, unde s-au înregistrat anumite progrese în ultimul deceniu. Aducând servicii 
marilor noduri aeroportuare, intermodalitatea căi aeriene-căi ferate a fost considerată o 
strategie de valoare pentru reducerea aglomerării și a constrângerilor legate de capacitate 
din aeroporturile europene, prin utilizarea serviciilor feroviare de înaltă viteză, ca un 
substitut al zborurilor pe distanţe mici. Acestea fiind spuse, majoritatea produselor de tip 
căi aeriene-căi ferate se află încă în categoria de „produse-nișă”, care sunt oferite doar de 
puţini operatori și fac obiectul unor acorduri bilaterale. Cooperarea multilaterală între 
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operatorii de căi aeriene și căi ferate este îngreunată nu numai de faptul că aceste două 
mijloace de transport de bazează pe modele comerciale diferite, dificil de integrat și de 
făcut compatibile, dar și de strategiile defensive aplicate de marii operatori.  
 
În plus, pentru a fi viabile din punct de vedere economic și financiar, acest tip de produse 
intermodale necesită un volum mare de pasageri și infrastructură adecvată, de ex. o staţie 
de tren de mare viteză în interiorul unui terminal aerian. Aceasta limitează în consecinţă 
numărul aeroporturilor în care o astfel de integrare este posibilă. Ar trebui să se ia notă de 
faptul că deși emiterea integrată a biletelor pentru căi aeriene-căi ferate poate sprijini și 
promova călătoriile intermodale, ea nu reprezintă o condiţie prealabilă în sine. Datele 
privind traficul de pasageri arată că, ori de câte ori există un nivel adecvat de servicii de 
cale ferată pe distanţe lungi disponibil direct la aeroporturi, trenurile și avioanele sunt 
utilizate într-un mod foarte complementar, chiar în lipsa unor sisteme integrate. 
 
Analiza studiilor de caz arată că o definiţie mai clară a drepturilor pasagerilor pentru 
transportul multimodal pe distanţe lungi este o condiţie prealabilă pentru integrarea cu 
succes a emiterilor de bilete și a rezervărilor. În prezent, este aplicată o abordare 
unimodală, în cadrul căreia fiecare operator este responsabil doar pentru propriul său 
segment din călătoria multimodală, fără o responsabilitate reciprocă în caz de perturbare a 
călătoriei. Aceasta reduce atractivitatea integrării de tip căi aeriene-căi ferate pentru 
utilizatori.  
 
Acest studiu oferă o privire de ansamblu a experienţei actuale cu sistemele integrate de 
emitere a biletelor pentru serviciile de transport de pasageri pe distanţe lungi și pune în 
evidenţă principalele provocări de natură politică și tehnică. Principalele sale 
recomandări sunt următoarele: 

 investiţia în colectarea unor informaţii mai bune din punct de vedere calitativ 
și cantitativ în legătură cu piaţa transporturilor de pasageri pe distanţe lungi prin 
îmbunătăţirea datelor statistice, împreună cu studii ad-hoc pentru completarea 
lacunelor. 

 acordarea priorităţii în ceea ce privește introducerea tarifelor integrate 
pentru căi ferate-căi ferate în cazul călătoriilor internaţionale.  Deschiderea 
unei pieţe a căilor ferate europene necesită instrumente politice adecvate în această 
direcţie. Concurenţa sporită în domeniul căilor ferate ar trebui însoţită de măsuri 
specifice, care să facă obligatoriu sistemul integrat de emitere a biletelor, însă cu 
diferite grade de obligativitate. Monitorizarea efectivă a pieţei este importantă 
pentru a se evita atitudinile monopoliste în rândul principalilor actori. 

 explorarea fezabilităţii sistemelor tehnice care permit crearea unei platforme 
operaţionale comune, în care sistemele de rezervare pentru căi ferate și aeriene 
pot comunica, astfel încât să se stimuleze noi forme de cooperare în rândul 
operatorilor de căi aeriene și ferate. Acest lucru este deosebit de important având în 
vedere că sistemul de transport pe distanţe lungi își va spori complexitatea în urma 
intrării pe piaţa căilor ferate a unor noi actori și a dezvoltării de legături de transport 
aerian de la un punct la altul. 

 adoptarea unei abordări multimodale veritabile privind drepturile pasagerilor 
prin, de exemplu, identificarea unui set de bază al acestor drepturi care să se aplice 
călătoriei intermodale în ansamblu și nu numai fiecărui segment în parte.  

 promovarea în continuare a „culturii mobilităţii” în rândul pasagerilor care 
include inter/multimodalitatea, prin diseminarea de informaţii și organizarea de 
campanii la nivel european, precum și prin îmbunătăţirea strategiei de marcă a 
serviciilor și mijloacelor de transport. Iniţiative recente cum ar fi sistemul 
multimodal de planificare a călătoriilor promovat de UE a reprezentat un pas în 
direcţia bună. 


