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TRANSPORTULUI INTERMODAL



Definiție

Conform unei definiții agreate de comun acord de către principalele organizații și
structuri regionale și internaționale de cooperare ONU – CEE, ITF (fost CEMT),
UE, ICB, precum și de către ICC, transportul intermodal reprezintă acel sistem
de transport care presupune utilizarea în mod succesiv a cel puțin două moduri
de transport și în care unitatea de încărcătură intermodală nu se divizează la
schimbarea modurilor de transport.

Acesta poate fi:

- acompaniat (sistem Ro-La);

- neacompaniat:

- containere;

- cutii mobile;

- semiremorci.



Comisia Europeană, prin intermediul Departamentelor specializate
și DG Move acordă în ultima perioadă o atenție specială susținerii
segmentului feroviar, alocarea de fonduri substanțiale pentru
transportul intermodal fiind dintre măsurile anunțate în acest sens.

Este motivul pentru care, în condițiile în care transportul rutier se
confruntă cu o serie de restricții impuse de statele din Vest,
transportul intermodal devine din ce în ce mai interesant pentru
piață, trenul oferind o soluție reală în acest moment, pe anumite
trasee.

Statisticile UIRR indică evoluția acestei tendințe în creștere în
transportul intermodal.
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Transportul intermodal este o activitate complexă, care presupune
coordonarea și sincronizarea multor verigi în lanțul de transport din
” poarta în poartă”. În România nu există o viziune de ansamblu
asupra transportului intermodal, fiecare operator de transport
intermodal sau deținător de terminale făcându-și propria politică în
funcție de oportunitățile locale.

USER a centralizat traseele de transporturi intermodale. Lucrarea
poate fi de folos atât organizatorilor traseelor evidențiate în listă,
cât și potențialilor beneficiari, transportatori, societăți de expediție,
societăți producătoare sau comercianți de mărfuri.







De remarcat performanța a doi operatori
intermodali români, care au dat dovadă de
profesionalism, perseverență și curaj, deschizând
linii intermodale:

- Routier European Transport din Cluj pe relația
Curtici-Koln și

- Rocombi din București pe relația Constanța-Cluj.

• Felicitări cordiale echipelor de manageri ale celor
doua societăți.



Este necesară, ca în atâtea alte domenii, o strategie de
dezvoltare a transportului intermodal în România.

În anul 2011, Ministerul Transporturilor a elaborat o strategie
a dezvoltării transportului intermodal, dar acesta trebuie
actualizat și bazat pe realitățile etapei actuale, care este
susținut doar de sectorul privat.



În ceea ce privește USER, care este o organizație a unor societăți
care acoperă toate modurile de transport, asociația se va implica
mai mult în problematica transportului intermodal.

Un prim pas în acest sens îl reprezintă introducerea pe site-ul
USER a secțiunii "Transportul intermodal".

De asemenea, suntem în curs de constituire a unui grup de lucru
USER, care se va ocupa de aceste aspecte, încercând o sinergie
între toți factorii care concură la transportul intermodal.



Până la elaborarea unei strategii actualizate, considerăm că
trebuie abordată pe termen scurt promovarea și consolidarea a
ceea ce există ca terminale, linii pentru o folosire mai eficientă a
acestora, mai ales că investițiile în acest domeniu sunt destul de
importante.


