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REZUMAT. În lucrare se prezintă importanţa mijloacelor de transport pentru dezvoltarea societăţii umane, prin asigurarea circulaţiei
persoanelor şi a marfurilor, care a devenit în prezent o ramură distinctă, de sine stătătoare, a economiilor naţionale şi a economiei
globale. Autorul arată că, în condiţiile actuale de proliferare a mijloacelor de transport, se provoacă daune mediului prin poluare
chimică, sonică, ca şi prin utilizarea surselor energetice nerecuperabile, deteriorarea infrastructurii şi accidente de circulaţie. În final,
acestea conduc la scăderea calităţii vieţii pe planetă. Transportul durabil este definit ca un “sistem complex” destinat să asigure şi
generaţiilor viitoare mobilitatea şi  sunt arătate pârghiile economico-ecologico-sociale prin care omenirea poate dezvolta durabil
sectorul  transporturilor.  Romania,  pentru a  fi  admisă  în  Uniunea Europeană,  trebuie să  respecte prevederile  din “Cartea albă”
adoptată la 29 noiembrie 2000, care fixează obiectivele privind conceptele de transport durabil şi de transport integrat, pentru o
perioadă până în 2010.

ABSTRACT . In this paper, a low complexity decision feedback equalizer (DFE) appropriate for channels with long and sparse impulse
response (IR) is studied, which are encountered in many high-speed wireless communications applications. It is shown that, in cases
of sparse channels, the feedforward (FF) and feedback (FB) filters of the DFE have a particular structure, which can be exploited to
derive efficient implementations of the DFE, provided that the time delays of the channel IR multipath components are known. The
estimation of the time delays can be make by a known technique, which based on the form of the channel input-output cross-
correlation sequence in the frequency domain. A distinct feature of the resulting DFE is that the involved FB filter consists of a
reduced number of active taps that implies some computational savings than conventional DFE, without loss in performances.

Unul dintre elementele fundamentale ale relaţiilor inter-
umane îl constituie mijloacele de comunicare, care,  pe
diverse planuri, asigură  un caracter unitar al întregului
complex al vieţii sociale. Aceste necesităţi au dezvoltat
mijloace variate de legătură, între care transportul rutier a
devenit de o semnificaţie şi importantă deosebite.

Importanţa sistemelor de transport este legată de apari-
ţia şi  dezvoltarea societăţii  omeneşti.  În epoca modernă,
prin dezvoltarea forţelor de producţie, adâncirea diviziunii
sociale  a  muncii  şi  necesitatea  dezvoltării  circulaţiei
mărfurilor  şi  persoanelor  au  determinat  perfecţionarea
mijloacelor şi a căilor de transport, transportul ajungând
să  se delimiteze ca ramură economică de sine stătătoare,
prezentând o serie de particularităţi distincte:

– constituie o continuare a proceselor productive în
sfera circulaţiei, asigurând circulaţia bunurilor şi a
persoanelor;

– efectul util creat din deplasarea mărfurilor se con-
cretizează prin faptul că contravaloarea serviciilor
de  transport  se  adaugă  la  valoarea  mărfii
transportate, ca valoare suplimentară;

– transportul exercită o influenţă deosebită asupra infra-
structurii şi asupra geografiei socio-economice.

Tratarea acestor problematici abordând numai latura
economică  şi  ignorându-se laturile socială  şi  ecologică
conduce la agravarea situaţiei, nu numai prin inechităţile
sociale  ale activităţii,  ci,  mai  ales,  prin  distrugerile eco-
logice pe care le provoacă transporturile.



Transportul durabil reprezintă un sistem complex des-
tinat să asigure necesităţile de mobilitate pentru generaţiile
actuale fără a deteriora factorii de mediu şi sănătate. Prin
eficientizarea  consumurilor  energetice  şi  materiale,  el
trebuie să facă posibilă satisfacerea în condiţii optime, din
perspectivă  economico-ecologico-socială,  a necesităţii  de
mobilitate pentru generaţiile următoare.

Până de curând, industria era considerată ca fiind prin-
cipala sursa de poluare a planetei. O dată cu dezvoltarea
accelerată  a transporturilor şi,  în special,  prin anvergura
producţiei  de autovehicule,  balanţa surselor de substanţe
toxice şi efecte neplăcute şi-a schimbat înclinarea, trans-
portul  devenind  sursa  principală  de  agresiune  asupra
mediului şi a sănătăţii umane.

Sistemul de transport durabil se realizează, în princi-
pal, prin moduri de transport nepoluante sau care au un
impact scăzut asupra mediului şi sănătăţii,  prin creşterea
eficienţei energetice a carburanţilor şi scăderea consumu-
lui de carburanţi, prin scăderea consumului de carburanţi
proveniţi din resurse neregenerabile şi scăderea continuă a
deşeurilor solide şi lichide rezultate în urma construcţiei,
întreţinerii şi abandonării mijloacelor de transport.

Principalele instrumente economice ce pot fi utilizate
în acest scop sunt taxele, impozitele şi autorizaţiile. Astfel,
se pot obţine reducerea utilizării mijloacelor de transport
poluante,  diminuarea  consumurilor  energetice,  eficienti-
zarea activităţilor de transport, redistribuirea echitabilă  a
veniturilor între societate şi  transportatori  şi  reorientarea
modului de satisfacere a activităţilor de transport.

Merită, de asemenea, să fie analizate o serie de aspecte
prin care transportatorii provoacă  daune unor factori ne-
implicaţi în activitatea de transport, fără să se achite vreo
compensaţie celor afectaţi. Acestea sunt denumite costuri
externe sau externalităţi şi sunt poluarea chimică, efectul
de încălzire a planetei, poluarea fonică, vibraţiile, scăderea
vizibilităţii,  deteriorarea  infrastructurii,  ambuteiajele,
accidentele de circulaţie,  utilizarea de resurse energetice
nerecuperabile, pierderea de spaţiu prin ocuparea de către
infrastructură şi, în final, scăderea calităţii vieţii.

Adoptarea politicilor specifice conceptului de trans-
port durabil nu înseamnă modificarea imediată şi totală
a stilului de viaţă. Nu sunt imperative măsuri de reducere a
mobilităţii sau de limitare a achiziţionării de autovehicule.
Important  este  ca  în  prezent,  o  dată  cu  utilizarea  unui
mijloc de transport care generează efecte adverse mediului
şi  sănătăţii,  să  fie  luate  măsurile  necesare  pentru  dimi-
nuarea sau eliminarea acestor efecte şi ca măsurile să fie
valabile pe termen lung.

Decizia adoptării noilor strategii este mai degrabă  de
natura  politică,  fiind  necesară  întrunirea  a  trei  elemente
principale: voinţa politică, activitatea unor echipe multi-
disciplinare de specialişti şi implicarea publicului.

Îmbunătăţirea transportului  conduce la dezvolta-
rea economică prin creşterea mobilităţii.

Promovarea dezvoltării impune găsirea unui echilibru
optim între  obiectivele  economice,  sociale  şi  ecologice,

dezvoltarea sistemelor de transport către transportul dura-
bil depinzând de aceşti factori.

Transportul  constituie  un  pivot  al  dezvoltării  econo-
mice. Realizarea creşterii economice şi reducerea sărăciei
presupun, pe de o parte, accesul la resurse şi pieţe, iar pe
de altă  parte, de accesul la muncă,  servicii,  locuinţe şi
educaţie.

Transportul  are  patru  funcţii  importante  în  cadrul
dezvoltării economice:

– alimentarea procesului de producţie, care permite ca
bunuri  şi  persoane  să  fie  transferate  între  şi  în
centrele de producţie şi consum;

– progresul transportului, care poate conduce la modi-
ficarea  funcţiilor  de  producţie,  prin  reducerea
costurilor şi introducerea investiţiilor în procesul de
producţie;

– creşterea mobilităţii şi posibilitatea transferării facto-
rilor de producţie, în special  a forţei de muncă, în
locuri unde pot fi utilizaţi eficient;

– creşterea  nivelului  de  trai,  prin  extinderea  facilită-
ţilor şi  asigurarea de bunuri,  coeziune şi  securitate
socială.

Studii  macroeconomice  au  arătat  că  investiţiile  în
transport asigură  creşterea capitalului investit faţă  de cel
asigurat de alte sectoare de activitate, în baza unor efecte
directe sau indirecte. Aceasta rezultă din economisirea de
costuri şi de timp prin îmbunătăţirea transportului, precum
şi din asigurarea resurselor necesare pentru realizarea unor
infrastructuri moderne de transport.

Serviciile  de  transport  eficiente  sunt  necesare  pentru
dezvoltarea economică, constituind un proces complex de
valorificare a resurselor naturale şi a talentelor unei ţări.

Dezvoltarea transportului rural asigură accesul pe piaţă,
costuri  mai  mici  de  producţie  şi  facilitează  dezvoltarea
economiei rurale neagricole.

Transportul urban măreşte eficienţa pieţei şi accesul la
distracţii.

Transportul  interurban  şi  cel  internaţional  facilitează
comerţul  intern  şi  extern  prin  accelerarea  deplasării  de
bunuri şi de persoane.

În multe ţări în curs de dezvoltare, insuficienta dezvol-
tare a infrastructurii şi ineficienţa serviciilor de transport
sunt obstacole în dezvoltarea socio-economică şi integra-
rea socială.

Progresele înregistrate în transporturi, în afara dezvol-
tării economice, măresc interesul pentru o dezvoltare durabilă
şi  un transport durabil.  Neglijarea acestor aspecte atrage
costuri economice, sociale şi ecologice semnificative.

De aceea, impactul transportului trebuie analizat într-o
perspectivă mai largă:

– omenirea a început să conştientizeze necesitatea unei
reconcilieri între economie şi mediul înconjurător, pe
o noua cale de dezvoltare care să susţină progresul
uman  pentru  întreaga  planetă  şi  pentru  un  viitor
îndelungat;

– orice  dorinţă  de  mobilitate  care  generează  efecte
negative  asupra  factorilor  de  mediu  şi  sănătate
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trebuie satisfăcută concomitent cu abordarea unor
măsuri de diminuare a acestor efecte.

Transportul durabil este un element fundamental pentru
asigurarea prosperităţii,  prin creşterea accesului  la  pieţe,
asigurarea de locuri de muncă, locuinţe, bunuri şi servicii,
dar  implică  realizarea  unui  compromis  între  mărimea
beneficiilor şi constrângerile legate de efectele costurilor
de mediu şi sociale  asociate.

Se  remarcă  faptul  că  în activitatea de transport,  prin
implicaţiile  economice,  sociale  şi  de  mediu,  manage-
mentul prezintă o evoluţie pe o nouă treaptă superioară, în
tendinţa de a coordona o multitudine de sisteme şi  de a
introduce politici de dezvoltare durabilă la nivelul întregii
societăţi.

Managementul transportului durabil constituie o disci-
plină  ce înmănunchează  componente ale altor discipline,
care se reunesc într-un sistem complex, şi este bazat pe o
gândire  conceptuală  capabilă  să  stăpâneasca  ansamblul
acestor discipline. Activitatea de transport se comportă ca
un sistem deschis ce interacţionează cu mediul înconjură-
tor, în condiţiile în care asistăm la o permanentă schimbare
a  mediului  economic  şi  politic,  la  care  se  adaugă  in-
ternaţionalizarea  transportului  şi  dezvoltarea  uriaşă  a
tehnologiei informaţionale.

Managementul  transportului  durabil  trebuie  să  ţină
cont de o serie de factori:

– factorul economic;
– factorul social;
– factorul de mediu.
Factorul economic presupune:
– asigurarea rentabilităţi transportului;
– reducerea consumului de combustibil şi de materiale;
– utilizarea  de  combustibili  alternativi  (biocombusti-

bili, hidrogen etc.);
– promovarea  automobilelor  hibride,  curate  şi  ecolo-

gice;
– optimizarea infrastructurii şi utilizarea de sisteme

inteligente;
– managementul  traficului  şi  utilizarea  de  sisteme

integrate;
– transferarea transportului individual către transportul

public;
– promovarea  transportului  multimodal  şi  moderarea

necesităţilor de transport;
– raţionalizarea  transportului  urban  şi  ameliorarea

calităţii acestuia;
– ameliorarea sistemelor de mentenanţa şi de control

prin inspecţii tehnice.
Transportul durabil înseamnă un compromis între mă-

rimea beneficiilor economice şi sociale, reducerea efectelor
costurilor de mediu asociate şi securitatea transportului.

Constrângerile  impuse  trebuie  însoţite  de  sporirea
calităţii transportului.

Din punct de vedere economic, transportul este un im-
portant sector al economiei, întrucât contribuie substanţial
la produsul intern brut (PIB).

Întrucât PIB este un indice  macroeconomic important,
transportul este considerat un factor substanţial, deoarece
populaţia a crescut, oraşele au devenit mai mari, iar globa-
lizarea şi comerţul liber au răspândit mobilitatea regională
şi internaţională pentru oameni şi pentru bunuri. Rezultatul
a fost o dramatică expansiune a infrastructurii transportu-
lui.  Automobilele,  autocamioanele,  autobuzele  şi  alte
mijloace de transport utilizate la transporturile de bunuri şi
persoane au o implicare importantă în utilizarea energiei şi
a resurselor materiale, în poluarea mediului, la zgomot şi
la utilizarea solului la nivel local, regional şi global.

Concluziile cercetărilor publicate arată că “sistemul de
transport actual nu are un caracter de durabilitate”. Reali-
zările de până acum, admirabile în termeni de mobilitate,
au condus la costuri  de mediu, sociale şi economice con-
siderabile. În prezent, problema este de a găsi căi pentru a
veni  în  întâmpinarea  nevoilor  de  transport  cu  soluţii
ecologice echitabile social şi viabile economic. Acestea
constituie obiectivele sistemului de transport durabil.

Conceptul de durabilitate cuprinzătoare implică o creştere
economică  echilibrată  în  termenii  a  trei  dimensiuni:
economică, socială şi de mediu. Transportul durabil nu poate
fi  separat  de problemele economice,  deoarece  transportul
face parte din întregul sistem.

Conceptul de transport durabil presupune o dezvoltare
a sectorului de transport care este suportată de sectoarele
de producţie şi  energetice, care asigură  prosperitatea so-
cială maximă.

În sens restrâns, transportul durabil poate fi conceptul
ca o adaptare  a  serviciilor  de  transport  pentru a  putea
satisface şi alte obiective.

Studii importante în domeniul transportului durabil au
fost prezentate la Conferinţa OECD de la Vancouver din
1996,  care  a  emis principiile  transportului  durabil.  Exa-
minarea problemelor legate de transportul durabil  a  fost
continuată la Atelierul de lucru privind transportul durabil
(Ottawa,  20-21  octombrie  1998).  Totodată  rezultatele
proiectului EST („Transportul durabil de mediu”) au fost
prezentate  la  Conferinţa  internaţională  de  la  Viena  (4-
6 octombrie 2000).

Cu  prilejul  acestor  manifestări  a  reieşit  în  mod  clar
dimensiunea socială a transportului durabil.

La început,  activităţile  privind  transportul  durabil  au
fost realizate de ingineri, pe principiul că orice reducere a
emisiilor produse de automobile este dezvoltare durabilă.
Ulterior au fost introduse noi interpretări ale durabilităţii,
ajungându-se la durabilitatea cuprinzătoare, rezultată ca o
combinare a mai multor dimensiuni ale dezvoltării dura-
bile – în prima etapă mediul, apoi mediu-economie şi în
final  mediu-economie-social.  A  fost  introdusă  analiza
beneficiu-cost ca instrument analitic de lucru.

Factorul social include:
– asigurarea mobilităţii sociale dorite;
– creşterea calităţii transportului urban;
– asigurarea securităţii transportului şi abordarea pro-

blemelor de accidentologie;



– planificarea şi administrarea oraşelor: planul general
de  dezvoltare  a  oraşelor,  arhitectură,  construcţii
publice şi civile;

– sporirea capacităţii de a concentra activităţile asigu-
rând aşezări omeneşti cu drumuri scurte;

– asigurarea  legăturilor  dintre  transporturi  şi  dezvol-
tarea locală şi regională;

– protecţia siturilor istorice şi culturale;
– dezvoltarea reţelelor de drumuri, a locurilor de parcare
şi  garajelor,  astfel  încât  sa  nu  imobilizam  spaţiul
public;

– să se promoveze arhitecturi moderne.
Obiectivul transportului durabil este creşterea prosperi-

tăţii concomitent cu atenuarea unor probleme economice,
sociale şi de mediu.

Transportul  rămâne  un  element  fundamental  pentru
accesul la pieţe, pentru locuri de muncă, locuinţe, bunuri
şi servicii.

Reversul îl constituie gradul de congestionare a traficului
la care s-a ajuns, necesitatea de a se construi şosele, locuri de
parcare şi  garaje,  poluarea  cu  deşeuri,  poluarea sonică  ce
accentuează  stresul şi micşorează  eficienţa muncii,  discon-
fortul cauzat de vibraţii şi problemele de sănătate. La efectele
negative ale utilizării  autovehiculelor se adaugă  monopoli-
zarea spaţiului public şi modificarea arhitecturii urbane.

Factorul de mediu (ecologic) include:
– poluarea chimică şi urmările acesteia;
– poluarea  sonica,  stresul,  disconfortul  şi  problemele

de sănătate aferente;
– poluarea cu deşeuri şi reciclarea acestora.

Se citează o serie de probleme de mediu:
– controlul  emisiilor  presupune  utilizarea  celei  mai

bune  tehnologii  aplicabile   practic  şi  la  un  cost
acceptabil;

– autovehiculele  măresc  concentraţia  de  NOx, CO,
CO2  şi  CH,  particule,  SO2,  Pb,  benzen,  azbest,
aerosoli etc. din aer. În plus, se contaminează apa şi
solul; CO2 generează efectul de seră, cu provocarea
de schimbări ale climei; SO2 prezent în gazele emise
de motoarele Diesel provoacă ploi acide;

– cu  toate  masurile  aplicate,  NOx,  O3  (ozonul)  şi
particulele rămân probleme greu de rezolvat;

– se  subliniază  necesitatea  aplicării  reglementărilor
Euro  3  şi  Euro  4,  precum şi  a  regulamentelor  de
inspecţie  tehnică;  autovehiculele  vor  trebui  să
respecte normele Euro 4 aplicabile din 2005, fără a
se utiliza filtre de particule;

– o  problemă  importantă  rămâne  calitatea  combusti-
bilului,  utilizarea  combustibililor  alternativi  şi  a
vehiculelor comerciale  ce  emit  particule  cu  masă
redusă, precum şi reducerea numărului de particule; 

– este  necesară  rezolvarea  problemelor  generate  de
particulele  ultrafine  care  implică  riscuri  majore  de
îmbolnăvire.

– sunt  necesare  dotarea  autovehiculelor  poluante  cu
dispozitive  noi  şi  utilizarea  de  combustibili
neconvenţionali.

În  spiritul  acestor  concepte  au  fost  adoptate  “Cartea
verde” şi “Cartea albă” ale Uniunii Europene.

Cartea  verde,  al  cărei  titlu  este  “Către  o  strategie
europeană pentru securitatea aprovizionării energetice”, a
fost  adoptată  la  29  noiembrie  2000  şi  vizează  strategia
energetică, având în vedere creşterea accelerată a număru-
lui de consumatori şi dependenţa energetică.

Totodata,  “Cartea alba” a Uniunii  Europene prezintă
obiectivele  transporturilor  până  în  2010  şi  include  con-
ceptele de transport durabil şi de transport integrat.


