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Propunere de regulament 

Anexă – Partea I – tabel – Transport – Obiective specifice – rândul 2 

 

 

Textul propus de Comisie 

Sectoare Obiective specifice Indicatori 

Transport 

 

 

 

 

 

Rețele și infrastructuri 

eficiente și 

interconectate pentru o 

mobilitate inteligentă, 

durabilă, favorabilă 

incluziunii, în condiții de 

siguranță și securitate 

Numărul de legături transfrontaliere și 

discontinuități abordate cu sprijin din 

MIE (inclusiv acțiunile legate de nodurile 

urbane, porturile maritime, porturile 

interioare și terminalele feroviar-rutiere 

din rețeaua centrală TEN-T) 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE 

care contribuie la digitalizarea 

transportului 

Numărul de puncte de alimentare cu 

combustibili alternativi construite sau 

modernizate cu ajutorul MIE 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE 

care contribuie la siguranța transportului 

Adaptarea la necesitățile 

de mobilitate militară 

Numărul de componente ale 

infrastructurii de transport adaptate pentru 

a răspunde cerințelor de mobilitate 

militară 

 

Amendamentul 

Sectoare Obiective specifice Indicatori 

Transport 

 

 

 

 

 

Rețele și infrastructuri 

eficiente și 

interconectate pentru o 

mobilitate inteligentă, 

Numărul de legături transfrontaliere și 

discontinuități abordate cu sprijin din 

MIE (inclusiv acțiunile legate de nodurile 

urbane, porturile maritime, porturile 

interioare și terminalele feroviar-rutiere 
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durabilă, favorabilă 

incluziunii, în condiții de 

siguranță și securitate 

din rețeaua centrală TEN-T) 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE 

care contribuie la digitalizarea 

transportului 

Numărul de puncte de alimentare cu 

combustibili alternativi construite sau 

modernizate cu ajutorul MIE 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE 

care contribuie la siguranța transportului 

Adaptarea la necesitățile 

de mobilitate în 

domeniul apărării 

Numărul de componente ale 

infrastructurii de transport adaptate pentru 

a răspunde cerințelor de mobilitate 

militară 

Or. en 
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Anexă – Partea I – tabel – Transport – Obiective specifice – rândul 2, coloana 3 

 

 

Textul propus de Comisie 

Sectoare Obiective specifice Indicatori 

Transport 

 

 

 

 

 

Rețele și infrastructuri 

eficiente și 

interconectate pentru o 

mobilitate inteligentă, 

durabilă, favorabilă 

incluziunii, în condiții de 

siguranță și securitate 

Numărul de legături transfrontaliere și 

discontinuități abordate cu sprijin din 

MIE (inclusiv acțiunile legate de nodurile 

urbane, porturile maritime, porturile 

interioare și terminalele feroviar-rutiere 

din rețeaua centrală TEN-T) 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE 

care contribuie la digitalizarea 

transportului 

Numărul de puncte de alimentare cu 

combustibili alternativi construite sau 

modernizate cu ajutorul MIE 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE 

care contribuie la siguranța transportului 

Adaptarea la necesitățile 

de mobilitate militară 

Numărul de componente ale 

infrastructurii de transport adaptate pentru 

a răspunde cerințelor de mobilitate 

militară 
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Amendamentul 

Sectoare Obiective specifice Indicatori 

Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețele și infrastructuri 

eficiente și 

interconectate pentru o 

mobilitate inteligentă, 

durabilă, favorabilă 

incluziunii, în condiții de 

siguranță și securitate 

Numărul de legături transfrontaliere și 

discontinuități abordate cu sprijin din 

MIE (inclusiv acțiunile legate de nodurile 

urbane, porturile maritime, porturile 

interioare și terminalele feroviar-rutiere 

din rețeaua centrală TEN-T) 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE 

care contribuie la digitalizarea 

transportului 

Numărul de puncte de alimentare cu 

combustibili alternativi construite sau 

modernizate cu ajutorul MIE 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE 

care contribuie la siguranța transportului 

Adaptarea la necesitățile 

de mobilitate militară 

Numărul de componente ale 

infrastructurii de transport adaptate pentru 

a răspunde cerințelor de mobilitate în 

domeniul apărării 

Or. en 

 

 


