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ANEXĂ 

PARTEA I — INDICATORI 

Programul va fi monitorizat îndeaproape pe baza unui set de indicatori care au scopul de a 

analiza măsura în care au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice ale programului și 

de a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor colecta date 

cu privire la următorul set de indicatori-cheie. 

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 

Energie Contribuția la interconectarea 

și integrarea piețelor 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE care 

contribuie la proiecte de interconectare a 

rețelelor statelor membre și de eliminare a 

constrângerilor interne 

Securitatea aprovizionării cu 

energie 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE care 

contribuie la proiectele care asigură 

robustețea rețelei de gaze 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE care 

contribuie la digitalizarea rețelelor și 

transformarea lor în rețele inteligente și 

sporirea capacității de stocare a energiei 

Dezvoltarea durabilă prin 

măsuri care să permită 

decarbonizarea 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE care 

contribuie la proiecte ce permit pătrunderea 

sporită a surselor regenerabile de energie în 

sistemele energetice 

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE care 

contribuie la cooperarea transfrontalieră în 
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domeniul energiei din surse regenerabile 

Sectorul 

digital 

 

 

Contribuția la dezvoltarea de 

infrastructuri digitale în 

întreaga Uniune Europeană  

 

Noi conexiuni în rețele de foarte mare 

capacitate pentru factorii socioeconomici și 

conexiuni fără fir de foarte bună calitate în 

comunitățile locale  

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE cae 

permit conectivitatea 5G de-a lungul rutelor 

de transport  

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE care 

permit conexiuni noi la rețelele de foarte 

mare capacitate pentru gospodării  

Numărul de acțiuni sprijinite prin MIE care 

contribuie la digitalizarea sectorului 

transportului și a sectorului energetic 

 

PARTEA II: PROCENTE ORIENTATIVE PENTRU SECTORUL 

TRANSPORTURILOR  

Resursele bugetare menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (ii) sunt 

repartizate după cum urmează: 

– 60 % pentru acțiunile menționate la articolul 9 alineatul (2) litera (a): „acțiuni privind 

rețelele eficiente și interconectate”; 

– 40 % pentru acțiunile menționate la articolul 9 alineatul (2) litera (b): „acțiuni legate 

de o mobilitate inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii, în condiții de siguranță și 

securitate”. 

Pentru acțiunile enumerate la articolul 9 alineatul (2) litera (a), 75 % din resursele bugetare ar 

trebui să fie alocate acțiunilor privind coridoarele rețelei centrale, 10 % pentru acțiunile 

privind rețeaua centrală în afara coridoarele rețelei centrale și 15 % pentru acțiunile privind 

rețeaua globală. 

PARTEA III: CORIDOARELE REȚELEI CENTRALE DE TRANSPORT ȘI 

TRONSOANELE IDENTIFICATE ÎN PREALABIL; TRONSOANE IDENTIFICATE 

ÎN PREALABIL ÎN REȚEAUA GLOBALĂ 

1. Coridoarele rețelei centrale de transport și tronsoanele identificate în prealabil 

Coridorul rețelei centrale „Atlantic” 

Aliniere Gijón – León – Valladolid 

A Coruña — Vigo — Orense — León — 

Zaragoza – Pamplona/Logroño – Bilbao 

Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda – Sevilla – Córdoba 

Algeciras — Bobadilla — Madrid  
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Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid 

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto – râul Douro  

Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Tours 

– Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg 

Saint Nazaire — Nantes — Tours 

Tronsoane 

identificate în 

prealabil 

Transfrontalier Evora – Merida Transport feroviar 

 
Vitoria-Gasteiz — San Sebastián — 

Bayonne — Bordeaux 

Aveiro — Salamanca 

Râul Douro (Via Navegável do 

Douro) 

Căi navigabile 

interioare 

 

Coridorul rețelei centrale „Baltic — Adriatic” 

Aliniere Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków 

Gdańsk – Warszawa – Katowice 

Katowice – Ostrava – Brno – Wien 

Szczecin/Świnoujście — Poznań — Wrocław — Ostrava 

Katowice – Žilina – Bratislava – Wien 

Wien – Graz– Villach – Udine – Trieste 

Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna – Ancona 

Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Trieste 

Tronsoane 

identificate în 

prealabil 

Transfrontalier Katowice — Ostrava 

Katowice – Žilina 

Opole – Ostrava 

Bratislava – Wien 

Graz — Maribor 

Trieste – Divača 

Transport feroviar 

Katowice – Žilina 

Brno – Wien 

Transport rutier  

Legătură lipsă Gloggnitz — Mürzzuschlag: Tunelul 

de bază Semmering 

Graz — Klagenfurt: Tunelul și linia 

de cale ferată Koralm 

Transport feroviar 
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Koper — Divača 

 

Coridorul rețelei centrale „Mediteranean” 

Aliniere Algeciras – Bobadilla –Madrid – Zaragoza – Tarragona 

Sevilla — Bobadilla — Murcia 

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma de Mallorca – Barcelona 

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Marseille – Genova/Lyon – Torino – 

Novara – Milano – Bologna/Verona – Padova – Venezia – 

Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest 

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – Frontiera UA 

Tronsoane 

identificate în 

prealabil 

Transfrontalier Lyon — Torino: tunelul de bază și 

căile de acces 

Transport feroviar 

Nice – Ventimiglia 

Trieste – Divača 

Ljubljana — Zagreb 

Zagreb — Budapest 

Budapest – Miskolc – frontiera UA 

Lendava – Letenye  Transport rutier  

Vásárosnamény - frontiera UA  

Legătură lipsă Perpignan – Montpellier Transport feroviar 

Koper — Divača 

Rijeka – Zagreb 

Milano – Cremona – Mantova – 

Porto Levante/Venezia – 

Ravenna/Trieste 

Căi navigabile 

interioare 

 

Coridorul rețelei centrale „Marea Nordului — Baltic” 

Aliniere Luleå — Helsinki — Riga — Tallinn 

Ventspils — Riga  

Riga – Kaunas 

Klaipeda — Kaunas — Vilnius 
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Kaunas – Warszawa 

Frontiera BY – Warszawa – Łódź – Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin – 

Hamburg – Kiel 

Łódź — Katowice/Wrocław 

Katowice – Wrocław – Falkenberg – Magdeburg 

Szczecin/Świnoujście – Berlin – Magdeburg – Braunschweig – Hannover 

Hannover – Bremen – Bremerhaven/Wilhelmshaven 

Hannover – Osnabrück – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht  

Utrecht — Amsterdam 

Utrecht – Rotterdam – Antwerpen 

Hannover – Köln – Antwerpen 

Tronsoane 

identificate în 

prealabil 

Transfrontalier Tallinn – Rīga – Kaunas – 

Warszawa: Axa Rail Baltic cu 

ecartament UIC, linie nouă integral 

interoperabilă 

Transport feroviar 

Świnoujście/Szczecin – Berlin Feroviar/Căi 

navigabile 

interioare 

Coridorul EE-LV-LT-PL Via Baltica Transport rutier 

Legătură lipsă Kaunas – Vilnius Transport feroviar 

Varșovia/Idzikowice — 

Poznań/Wrocław, inclusiv conexiuni 

cu platforma de transport centrală 

prevăzută 

Kiel Kanal Căi navigabile 

interioare 
Berlin – Magdeburg – Hanovra; 

Mittellandkanal; canalele vestice din 

Germania  

Rhine, Waal  

Noordzeekanaal, IJssel, 

Twentekanaal 

 

Coridorul rețelei centrale „Marea Nordului — Mediterana” 

Aliniere Belfast – Dublin – Shannon Foynes/Cork 

Glasgow/Edinburgh – Liverpool/Manchester – Birmingham  
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Birmingham – Felixstowe/London/Southampton 

London – Lille – Brussel/Bruxelles 

Amsterdam – Rotterdam – Anvers –Bruxelles – Luxemburg 

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille  

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel 

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris 

Tronsoane 

identificate în 

prealabil 

Transfrontalier Brussel/Bruxelles – Luxembourg – 

Strasbourg 

Transport feroviar 

 

Terneuzen – Gent Căi navigabile 

interioare 
Seine — rețeaua Escaut și bazinele 

hidrografice Sena, Escat și Meuse 

coridorul Rhine-Scheldt 

Legătură lipsă Albertkanaal/ Canalul Bocholt-

Herentals 

Căi navigabile 

interioare 

Dunkerque — Lille 

 

Coridorul rețelei centrale „Orient/Est-mediteraneean” 

Aliniere Hamburg – Berlin  

Rostock – Berlin – Dresden 

Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburg – Dresden  

Dresden – Ústí nad Labem – Melnik/Praha – Lysá nad Labem/Poříčany – 

Kolin 

Kolin – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara 

– Craiova – Calafat – Vidin – Sofia 

Sofia – Plovdiv – Burgas 

Plovdiv – frontiera TR – Alexandropouli – Kavala – Thessaloniki – Ioannina 

– Kakavia/Igoumenitsa 

Frontiera FYROM – Thessaloniki 

Sofia – Thessaloniki – Athina – Piraeus/Ikonio – Heraklion – Lemesos 

(Vasiliko) – Lefkosia 

Athina – Patras/Igoumenitsa 

Tronsoane 

identificate în 

Transfrontalier Dresden – Praha Transport feroviar 

Wien/Bratislava – Budapest 
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prealabil 
Békéscsaba — Arad 

 

Calafat – Vidin – Sofia – 

Thessaloniki 

Frontiera TR — Alexandropouli 

Frontiera FYROM – Thessaloniki 

Ioannina – Kakavia (frontiera AL) Transport rutier 

Hamburg – Dresden – Praha – 

Pardubice 

Căi navigabile 

interioare 

Legătură lipsă Thessaloniki – Kavala Transport feroviar 

 

Coridorul rețelei centrale „Rin — Alpin” 

Aliniere Genova – Milano – Lugano – Basel  

Genova – Novara – Brig – Bern – Basel – Karlsruhe – Mannheim – Mainz – 

Koblenz – Köln 

Köln – Düsseldorf – Duisburg – Nijmegen/Arnhem – Utrecht – Amsterdam 

Nijmegen – Rotterdam – Vlissingen 

Köln – Liège – Bruxelles/Brussel – Gent 

Liège – Antwerpen – Gent – Zeebrugge 

Tronsoane 

identificate în 

prealabil 

Transfrontalier Zevenaar – Emmerich – Oberhausen Transport feroviar 

Karlsruhe – Basel 

Milano/Novara – frontiera CH  

Basel – Antwerpen/Rotterdam – 

Amsterdam 

Căi navigabile 

interioare 

Legătură lipsă Genova – Tortona/Novi Ligure Transport feroviar 

 

Coridorul rețelei centrale „Rin — Dunăre” 

Aliniere Strasbourg – Stuttgart – München – Wels/Linz 

Strasbourg – Mannheim – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Regensburg 

– Passau – Wels/Linz 

München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – UA border  
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Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest – Vukovar 

Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Brașov/Craiova – București – 

Constanța – Sulina 

Tronsoane 

identificate în 

prealabil 

Transfrontalier München – Praha Transport feroviar 

Nürnberg — Plzen 

München – Mühldorf – Freilassing - 

Salzburg 

Strasbourg – Kehl Appenweier 

Hranice — Žilina 

Wien – Bratislava/Budapest 

Bratislava – Budapest 

Békéscsaba — Arad 

Dunăre (Kehlheim — 

Constanța/Midia/Sulina) și bazinele 

hidrografice aferente Sava și Tisa  

Căi navigabile 

interioare 

Zlín – Žilina Transport rutier 

Legătură lipsă Stuttgart – Ulm Transport feroviar 

Salzburg — Linz 

Arad – Craiova 

București-Constanța 

 

Coridorul rețelei centrale „Scandinav - Mediteranean” 

Aliniere Frontiera RU – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stockholm – 

Örebro –Malmö 

Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Stockholm 

Oslo – Goteburg – Malmö – Trelleborg  

Malmö – København – Fredericia – Aarhus – Aalborg - 

Hirtshals/Frederikshavn 

København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover 

Bremerhaven – Bremen – Hannover – Nürnberg 

Rostock – Berlin – Leipzig – München  
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Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze 

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – Valletta 

Napoli – Gioia Tauro – Palermo/Augusta – Valletta 

Tronsoane 

identificate în 

prealabil 

Transfrontalier Frontiera RU – Helsinki Transport feroviar 

København – Hamburg: Căile de 

acces ale legăturii fixe Femern belt  

München – Wörgl – Innsbruck – 

Fortezza – Bolzano – Trento – 

Verona: Tunelul de bază Brenner și 

căile de acces ale acestuia 

København – Hamburg: Legătura 

fixă Femern belt  

Feroviar/terestru 

 

2. Tronsoane identificate în prealabil în rețeaua globală 

Secțiunile transfrontaliere ale rețelei globale menționate la articolul 9 alineatul (2) litera (a) 

punctul (ii) din prezentul regulament cuprind în special următoarele secțiuni: 

Dublin — Strabane — Letterkenny Transport 

rutier 

Pau — Huesca Transport 

feroviar 

Lyon — frontiera CH Transport 

feroviar 

Athus – Mont-Saint-Martin Transport 

feroviar 

Antwerpen — Duisburg Transport 

feroviar 

Mons - Valenciennes Transport 

feroviar 

Gent — Terneuzen Transport 

feroviar 

Heerlen — Aachen Transport 

feroviar 

Groningen — Bremen Transport 

feroviar 

Stuttgart — frontiera CH Transport 
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feroviar 

Berlin — Rzepin/Horka — Wrocław Transport 

feroviar 

Praga — Linz Transport 

feroviar 

Villach — Ljubljana Transport 

feroviar 

Pivka — Rijeka Transport 

feroviar 

Plzeň — České Budějovice — Viena Transport 

feroviar 

Viena — Györ Transport 

feroviar 

Graz — Gyor  Transport 

feroviar 

Neumarkt-Kalham - Mühldorf Transport 

feroviar 

Coridorul Amber PL-SK-HU  Transport 

feroviar 

Coridorul Via Carpathia DE/frontiera UA-PL-SK-HU-RO Transport 

rutier 

Budapest — Osijek — Svilaj (frontiera BiH) Transport 

rutier 

Faro — Huelva Transport 

feroviar 

Porto – Vigo Transport 

feroviar 

Giurgiu – Varna/Bourgas Transport 

feroviar 

Svilengrad – Pithio Transport 

feroviar 
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PARTEA IV: IDENTIFICAREA UNOR PROIECTE TRANSFRONTALIERE ÎN 

DOMENIUL ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE  

1. Obiectivul proiectelor transfrontaliere în domeniul energiei din surse 

regenerabile 

Proiectele transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile promovează cooperarea 

transfrontalieră între statele membre în domeniul planificării, dezvoltării și exploatării eficace 

din punctul de vedere al costurilor a surselor regenerabile de energie. 

2. Criterii generale 

Pentru a fi considerat drept proiect transfrontalier în domeniul energiei din surse regenerabile, 

un proiect trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale: 

(a) trebuie să fie inclus în cadrul unui acord de cooperare sau al oricărui alt tip de acord 

între statele membre și/sau între statele membre și țări terțe, astfel cum se 

menționează la articolele 6, 7, 9 sau 11 din Directiva 2009/28/CE; 

(b) trebuie să ofere economii de costuri în utilizarea surselor regenerabile de energie 

și/sau beneficii pentru integrarea sistemului, siguranța aprovizionării sau inovare în 

comparație cu un proiect similar implementat de către unul dintre statele membre 

participante;  

(c) potențialele beneficii generale de cooperare depășesc costurile, inclusiv pe termen 

lung, conform evaluării pe baza analizei costuri-beneficii menționate la punctul 3 și 

aplică metodologia menționată la articolul [7]. 

3. Analiza cost-beneficiu 

Analiza cost-beneficiu menționată la alineatul (2) litera (c) de mai sus ia în considerare pentru 

fiecare dintre statele membre participante sau țărilor terțe impactul, printre altele, asupra 

următoarelor aspecte: 

(a) costurile de producere a energiei electrice;  

(b) costurile de integrare aferente sistemului; 

(c) cheltuieli de sprijin;  

(d) emisiile de gaze cu efect de seră; 

(e) securitatea aprovizionării; 

(f) poluarea atmosferică și alte tipuri de poluare locală; 

(g) inovarea. 

4. Proces 

Inițiatorii unui proiect, inclusiv statele membre, potențial eligibil pentru a fi selectat ca proiect 

transfrontalier în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul unui acord de cooperare 

sau orice alt tip de acord între statele membre și/sau între statele membre și țări terțe, astfel 

cum se menționează la articolele 6, 7, 9 sau 11 din Directiva 2009/28/CE și care doresc să 

obțină statutul de proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile, trebuie 

să prezinte Comisie o cerere pentru a fi selectați ca proiecte transfrontaliere în domeniul 

energiei regenerabile. Cererea trebuie să cuprindă informații relevante pentru a permite 

Comisiei să evalueze proiectul în raport cu criteriile stabilite la punctele 2 și 3, în 

conformitate cu metodologiile menționate la articolul 7.  
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Comisia se asigură că organizatorii au posibilitatea de a solicita statutul de proiecte 

transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile cel puțin o dată pe an. 

Comisia desfășoară consultări adecvate cu privire la lista proiectelor prezentate cu scopul de a 

deveni proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. 

Comisia evaluează candidaturile în funcție de criteriile prevăzute la punctele 2 și 3. 

Comisia, atunci când selectează proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse 

regenerabile, vizează asigurarea unui număr total ușor de gestionat. Comisia depune eforturi 

pentru a asigura un echilibru geografic adecvat în identificarea unor proiecte transfrontaliere 

în domeniul energiei din surse regenerabile. Se pot folosi grupări regionale pentru 

identificarea proiectelor. 

Un proiect nu poate fi selectat ca proiect transfrontalier în domeniul energiei din surse 

regenerabile, sau nu poate să i se retragă statutul dacă evaluarea sa s-a bazat pe informații 

incorecte care au reprezentat un factor decisiv în procesul de evaluare, sau dacă proiectul nu 

respectă dreptul Uniunii. 

Comisia publică pe site-ul său web lista proiectelor prezentate cu scopul de a deveni proiecte 

transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. 

PARTEA V — PROIECTE DE INTERES COMUN PRIVIND INFRASTRUCTURA 

DE CONECTIVITATE DIGITALĂ 

1. Conectivitate în gigabit pentru toți factorii socioeconomici 

Acțiunile sunt considerate prioritare ținând seama de funcția factorilor socioeconomici, 

relevanța aplicațiilor și serviciilor digitale care oferă conectivitatea de bază și beneficiile 

socioeconomice potențiale pentru cetățeni, mediul de afaceri și comunitățile locale, inclusiv 

potențialele efecte pozitive în ceea ce privește conectivitatea. Bugetul disponibil se alocă într-

o manieră echilibrată din punct de vedere geografic între statele membre.  

Trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care contribuie la: 

 conectivitatea în gigabit pentru spitale și centre medicale, în conformitate cu 

eforturile de a digitaliza sistemul de asistență medicală, cu scopul de a spori 

bunăstarea cetățenilor UE și de a schimba modul în care serviciile medicale și de 

îngrijire sunt livrate către pacienți
1
; 

 conectivitatea în gigabit pentru educație și centrele de cercetare, în contextul 

eforturilor de a închide decalajul digital și de a inova în sistemele de învățământ, de a 

îmbunătăți rezultatele învățării, de a spori echitatea și a mări gradul de eficiență
2
. 

2. Conectivitatea fără fir în comunitățile locale 

Acțiunile care urmăresc furnizarea conectivității locale fără fir gratuite și în condiții 

nediscriminatorii în spațiile vieții publice locale, inclusiv spațiile în aer liber accesibile 

publicului larg care joacă un rol important în viața publică a comunităților locale, trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții pentru a fi beneficia de asistență financiară: 

                                                 
1 A se vedea și COM(2018) 233 final — Comunicarea Comisiei privind modalitățile de a face posibilă 

transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale; 

responsabilizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase. 
2 A se vedea, de asemenea, COM(2018) 22 final — Comunicarea Comisiei privind Planul de acțiune 

pentru educația digitală. 
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 sunt implementate de un organism din sectorul public menționat la al doilea punct de 

mai jos care are capacitatea de a planifica și supraveghea instalarea, precum și de a 

asigura finanțarea cheltuielilor de funcționare pentru o perioadă de cel puțin trei ani, 

a punctelor de acces locale fără fir, în interior sau în exterior, în spațiile publice; 

 se bazează pe rețele de foarte mare capacitate, care permit furnizarea unei experiențe 

internet de foarte înaltă calitate utilizatorilor, care: 

 este gratuită și fără condiții discriminatorii, ușor accesibilă, securizată, și utilizează 

echipamentele cele mai recente și cele mai ușor disponibile, care pot asigura 

conectivitate de mare viteză utilizatorilor lor; precum și 

 sprijină accesul la serviciile digitale inovatoare.  

 utilizează identitatea vizuală comună care urmează să fie furnizată de Comisie, 

precum și instrumentele online aferente; 

 se angajează să achiziționeze echipamentele necesare și/sau serviciile de instalare 

aferente, în conformitate cu dreptul aplicabil pentru a se asigura că proiectele nu 

denaturează în mod nejustificat concurența. 

Asistența financiară se pune la dispoziția organismelor din sectorul public definite la articolul 

3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului
3
, care 

se angajează să furnizeze, conform dreptului intern, conectivitate locală fără fir gratuită și fără 

condiții discriminatorii prin instalarea unor puncte de acces locale fără fir. 

Acțiunile finanțate nu trebuie să se suprapună cu ofertele gratuite publice sau private deja 

existente cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea, în același spațiu 

public.  

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic între 

statele membre.  

Acolo unde este cazul, coordonarea și coerența vor fi asigurate prin acțiunile MIE care 

sprijină accesul factorilor socioeconomici la rețele de foarte mare capacitate capabile să 

furnizeze conectivitate în gigabit.  

3. Lista orientativă a coridoarelor 5G eligibile pentru finanțare  

În conformitate cu obiectivele societății gigabiților stabilite de Comisie pentru a se asigura că 

principalele căi de transport terestre au acoperire 5G neîntreruptă până în 2025
4
, acțiunile de 

punere în aplicare a acoperirii neîntrerupte cu sistemele 5G în temeiul articolului 9 alineatul 

(4) litera (c) includ, ca un prim pas, acțiuni pe tronsoanele transfrontaliere de experimentare 

pentru MCA
5
, și, într-o a doua etapă, acțiunile privind secțiunile mai ample în vederea 

implementării pe o scară mai largă a MCA de-a lungul coridoarelor, astfel cum se indică în 

tabelul de mai jos (listă orientativă). Coridoarele TEN-T sunt utilizate ca bază pentru acest 

scop, însă instalarea tehnologiei 5G nu este în mod necesar limitată la acele coridoare
6
. 

                                                 
3 Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind 

accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 

2.12.2016, p. 1). 
4 Conectivitatea pentru o piață unică digitală competitivă – către o societate europeană a gigabiților, 

COM(2016) 587. 
5 Mobilitatea conectată și automatizată. 
6 Secțiunile cu caractere cursive se află în afara coridoarelor rețelei centrale TEN-T, însă sunt incluse în 

coridoarele 5G. 
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Coridorul rețelei centrale „Atlantic” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea cu 

mobilitatea conectată și 

automatizată (MCA) 

Porto-Vigo și Merida-Evora 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Metz – Paris - Bordeaux – Bilbao – Vigo – Porto – Lisbon 

-Bilbao – Madrid – Lisbon 

Coridorul rețelei centrale „Baltic — adriatic” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea cu 

mobilitatea conectată și 

automatizată (MCA) 

- 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Gdansk – Warsaw – Brno – Vienna – Graz – Ljubljana – 

Trieste 

Coridorul rețelei centrale „Mediteranean” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea cu 

MCA 

- 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Budapest – Zagreb – Ljubljana / Rijeka / Split 

Coridorul rețelei centrale „Marea Nordului — Marea Baltică” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea cu 

MCA 

Coridorul baltic (urmează să fie definit). 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Tallinn — Kaunas 

 

Coridorul rețelei centrale „Marea Nordului — Mediterana” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea MCA 

Metz-Merzig-Luxembourg 

Rotterdam-Antwerp-Eindhoven 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Amsterdam - Rotterdam – Breda – Lille – Paris 

Brussels – Metz – Basel 
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Mulhouse – Lyon – Marseille 

 

Coridorul rețelei centrale „Orient/Est-mediteraneean” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea cu 

MCA 

Sofia-Thessaloniki-Belgrade 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Berlin – Prague – Brno – Bratislava 

Timișoara – Sofia – frontiera TR 

-Sofia – Thessaloniki – Athens 

Coridorul rețelei centrale „Rin — Alpin” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea cu 

MCA 

Bologna-Innsbrück-München (coridorul Brenner) 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Rotterdam — Oberhausen — Frankfurt (M) 

Basel – Milan – Genova 

Coridorul rețelei centrale „Rin — Dunăre” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea cu 

MCA 

- 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Frankfurt (M) — Passau — Vienna — Budapest — 

București — Constanța 

Karlsruhe – München – Salzburg – Wels 

Frankfurt (M) – Strasbourg 

Coridorul rețelei centrale „Scandinav – Mediterana” 

Tronsoane transfrontaliere 

pentru experimentarea cu 

MCA 

Oulu-Tromsø 

Oslo- Stockholm-Helsinki 

O secțiune mai extinsă pentru 

implementarea pe scară mai 

largă a MCA 

Turku — Helsinki — frontiera rusă 

Stockholm / Oslo – Malmo 

Malmo – Copenhagen – Hamburg – Würzburg 

Nürnberg – München – Verona 

Rosenheim – Bologna – Napoli – Catania – Palermo 

Napoli – Bari – Taranto 
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