
 

Asigurarea unei  
utilizări mai eficiente  
a autovehiculelor

P o l i cy  A dv i c E  n ot E s

CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în pu-

nerea în aplicare a unei politici de transport integrate sustenabile, cu-

rate şi eficiente din punct de vedere energetic. Lecţiile învăţate în tim-

pul fazelor de planificare, punere în aplicare şi operare a activităţilor 

sunt prezentate pe scurt în douăsprezece Policy Advice Notes şi dau 

o idee privind modul de a face faţă problemelor de transport urban cu 

care trebuie să se confrunte în viitor oraşele din Uniunea Europeană.
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Prezentare generală

DescriereA măsurilor

Pentru a susţine utilizarea mai eficientă a au-
tovehiculelor de către locuitorii din zonele ur-
bane, oraşele pot iniţia şi sprijini folosirea în 
comun (car-pooling) sau în codiviziune (car-
sharing) a autovehiculelor. 

Folosirea în comun a autovehiculelor 
Două sau mai multe persoane care au un punct 
de plecare şi o destinaţie identice sau simila-
re la un moment similar al călătoriei sunt de 
acord să călătorească împreună folosind un 
singur autovehicul şi să împartă costurile de 
călătorie şi parcare. Fiecare oraş poate stimula 
această formă de comportament prin campanii 
de informare care să comunice beneficiile de 
a călători împreună. Acestea pot sprijini per-
soanele care folosesc autovehicule în comun 
prin oferirea de servicii de găsire a partenerilor 
pe internet sau prin intermediul centrelor de 
apel, care furnizează informaţii despre utiliza-
torii potenţial interesaţi de folosirea în comun 
a autovehiculelor. Un astfel de serviciu poate fi 
oferit publicului larg sau unor grupuri mai mici, 
dedicate (firme, şcoli).

Asigurarea unei utilizări mai 
eficiente a autovehiculelor
Noi forme de utilizare şi deţinere  
a autovehiculelor

În multe oraşe europene, doar unul din 

cinci autovehicule este ocupat de mai 

mult de o singură persoană în orele de 

vârf. Multe locuri libere din autovehicule-

le particulare sunt în prezent nefolosite, 

ceea ce contribuie la congestionarea 

traficului. Mai mult, autovehiculele sunt, 

de obicei, parcate cea mai mare parte a 

duratei lor de viaţă, adesea pe teren pri-

vat, pentru care există o disponibilitate 

limitată a spaţiului.

În cadrul CIVITAS II (2005–2009), cofi-

nanţat de Comisia Europeană, s-au pus 

în aplicare mai multe măsuri în vederea 

unei utilizări mai eficiente a autovehicu-

lelor pentru a reduce numărul acestora 

pe şosea. Cele mai importante informa-

ţii despre punerea în aplicare a aces-

tor măsuri şi experienţele acestor ora-

şe sunt prezentate pe scurt în această 

Policy Advice Note pentru a susţine şi 

informa politicienii locali şi alţi factori de-

cizionali interesaţi de aceste acţiuni.
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Folosirea în codiviziune a autovehiculelor 
Un grup de persoane utilizează în comun un 
parc de autovehicule achitând o taxă anuală 
şi pentru fiecare kilometru parcurs. Ideea ge-
nerală a folosirii autovehiculelor în codiviziune 
este „pay-as-you-drive” (plăteşti cât conduci), 
care determină o utilizare mai eficientă a au-
tovehiculelor şi scăderea kilometrajului auto-
vehiculelor individuale. Parcurile de autove-
hicule folosite în codiviziune sunt, de obicei, 
organizate de o companie sau asociaţie privată 
subvenţionată de municipalitate, regiune sau 
autoritatea de transport public şi pot fi puse la 
dispoziţia cetăţenilor individuali, dar şi clienţilor 
profesionali. Serviciile de folosire în codiviziune 
a autovehiculelor s-au dovedit un mare succes 
în diferite oraşe din întreaga Europă, având un 
mare potenţial de a sprijini transportul sustena-
bil în zonele urbane pe viitor.

gruPuri  Ţ intă

Folosirea în comun a autovehiculelor 
Principalul grup ţintă pentru folosirea în comun 
a autovehiculelor este reprezentat de lucrătorii 
dintr-o anumită zonă de navetişti, care se depla-
sează în mod regulat spre locul de muncă din 
oraş. Baza de date a navetiştilor interesaţi poate 
fi limitată la un grup de utilizatori înregistraţi, dar 
poate fi extinsă pentru o întreagă zonă comerci-
ală sau industrială sau chiar pentru toţi locuitorii 
dintr-un oraş sau dintr-o regiune. Companiile 
sunt încurajate să susţină folosirea în comun 
a autovehiculelor în rândul angajaţilor pentru a 
economisi spaţiile de parcare pe terenul lor pri-
vat.

Folosirea în codiviziune a autovehiculelor 
Serviciile de folosire în codiviziune a autove-
hiculelor se adresează persoanelor care au 
ocazional nevoie de un autovehicul (mai puţin 
de 10.000 km/an), de exemplu, numai pentru 
cumpărături sau excursii în week-end. Cu toate 
acestea, serviciul este dedicat şi persoanelor 
care nu îşi doresc să deţină un automobil din 
cauza costurilor anuale ale acestuia sau din 
cauză că locuiesc în centre istorice strâmte 
ale oraşelor sau în alte zone în care spaţiile de 
parcare sunt rare. Companiile pot folosi acest 
serviciu pentru a oferi personalului un autove-
hicul pentru deplasări în interes de serviciu. 
Mai mult, vizitatorii care ajung în oraş pentru 

cumpărături, odihnă, turism sau evenimente 
de mare amploare fără propriul autovehicul pot 
utiliza serviciul de folosire în codiviziune a au-
tovehiculelor. Serviciile sunt, de obicei, dispo-
nibile în orice moment şi atât în locaţii centrale, 
cât şi în suburbii, oferind posibilitatea utilizării 
pe termen scurt.

imPAct Ş i  Benef ic i i

Pentru public
Folosirea în comun şi în codiviziune a autovehi-
culelor reduce numărul deplasărilor cu autove-
hiculul şi, prin urmare, scade emisiile de gaze de 
eşapament şi consumul de energie. De exem-
plu, într-o zonă industrială din Burgos (Spania) 
a fost oferită o platformă de folosire în comun 
a autovehiculelor pentru 450 de angajaţi. Apro-
ximativ 325 dintre aceştia folosesc serviciul în 
prezent, iar rata medie de ocupare a autovehi-
culelor a crescut de la 1,15 la 1,53 persoane pe 
autovehicul în trei ani. Cu mai puţine autovehi-
cule pe şosea şi mai puţine autovehicule parca-
te, congestionarea traficului şi timpul de găsire a 
unui loc de parcare pot fi reduse. Accesibilitatea 
în zonă este îmbunătăţită, fiind disponibil mai 
mult spaţiu urban pentru utilizarea publică.

Folosirea în comun a autovehiculelor 
Deşi comparaţiile cu potenţialul transportului 
public sunt relativ slabe, estimările din cadrul 
CIVITAS II indică faptul că schemele de folosire 
în comun a autovehiculelor cu aproximativ 2200 
de membri pot economisi până la 300 de tone 
de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) şi eli-
mina aproximativ 1600 de autovehicule ocupa-
te de o singură persoană din traficul la orele de 
vârf în decurs de 33 de luni.

Folosirea în codiviziune a autovehiculelor 
Utilizatorii autovehiculelor folosite în codiviziu-
ne sunt mai raţionali în comportamentul referi-
tor la mobilitate şi utilizează autovehiculul mai 
puţin decât persoanele care au un autovehicul 
disponibil permanent. Se pare că după ce se 
alătură unei scheme de folosire în codiviziune 
a autovehiculelor, majoritatea membrilor con-
duc mai puţin decât înainte. Fiecare autovehi-
cul dintr-un sistem de folosire în codiviziune a 
autovehiculelor are un potenţial de înlocuire a 
4–8 autovehicule deţinute individual. Evaluarea 
Bremen Mobilpunkt a indicat că 30% din cli-
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enţii privaţi au renunţat la maşina proprietate 
personală după ce s-au alăturat sistemului de 
folosire în codiviziune a autovehiculelor, la fel 
ca 21% din clienţii profesionali1. Experienţa el-
veţiană indică faptul că fiecare utilizator activ al 
autovehiculelor folosite în codiviziune econo-
miseşte până la 290 kg de CO2 pe an2.

Pentru persoanele fizice
Folosirea în comun a autovehiculelor
Fiecare persoană care participă la o călătorie 
poate economisi bani deoarece costurile călă-
toriei şi parcării se împart la numărul de persoa-
ne care folosesc autovehiculul. Prin reducerea 
congestionării şi simplul fapt de a călători îm-
preună, călătoriile devin mai puţin stresante şi 
mai sociabile. 

Folosirea în codiviziune a autovehiculelor
Pentru utilizatorii autovehiculelor folosite în co-
diviziune, sunt evitate costurile de achiziţie şi 
operare pentru deţinerea unui autovehicul. De 
exemplu, în Norwich (Regatul Unit) 26% din 
membrii unui nou club de folosire în codivizi-
une a autovehiculelor au renunţat la un auto-
vehicul, iar 48% din membri nu au cumpărat 
un autovehicul ca urmare a înscrierii în clubul 
auto. Pentru alţii care nu îşi pot permite un au-
tovehicul, acesta le oferă şansa de a folosi unul 
(incluziune socială). Folosirea în codiviziune 
a autovehiculelor permite locuitorilor să aibă 
acces la un autovehicul atunci când este ne-
cesar, dar, în plus, încurajează mersul pe jos, 
mersul cu bicicleta şi utilizarea mijloacelor de 
transport în comun. De exemplu, în Norwich 
(Regatul Unit) numărul călătoriilor parcurse pe 
jos a crescut cu 9%, iar cel al călătoriilor cu bi-
cicleta a crescut cu aproximativ 12% în rândul 
membrilor unui club de folosire în codiviziune 
a autovehiculelor introdus pentru un campus 
universitar şi centrul oraşului. 

1 W. Loose: Car Sharing in Germany [Folosirea în codiviziune 
a autovehiculelor în Germania]. Atelier BUSTRIP „Sustainable 
Urban Transport Planning – from Theory to Practice” [Planificarea 
sustenabilă a transportului urban – de la teorie la practică], Bremen, 
mai 2007

2  Rezultatul unui sondaj elveţian INTERFACE/INFRAS în rândul 
a 520 de gospodării în cursul unei perioade de folosinţă de un an 
calendaristic. 
Sursa: Evaluation Car-Sharing [Evaluarea folosirii în codiviziune a 
autovehiculelor]/ Bundesamt für Energie BFE, Bern (Elveţia), 2006

Pentru companii
Întrucât companiile private oferă adesea anga-
jaţilor locuri de parcare pe teren privat, acestea 
pot reduce numărul spaţiilor de parcare nece-
sare încurajându-şi angajaţii să călătorească 
împreună şi să folosească mai puţine autovehi-
cule. De asemenea, acest lucru oferă avantaje 
unui angajator, ajutând astfel la recrutarea şi 
fidelizarea lucrătorilor.
În cazul folosirii în codiviziune a autovehicule-
lor, prin utilizarea autovehiculelor în codiviziune 
se evită costurile ridicate legate de contracte-
le de leasing sau de deţinerea parcurilor auto. 
Companiile care folosesc o schemă de folosire 
în codiviziune a autovehiculelor pot scădea ni-
velul costurilor legate de parcurile auto, trans-
formând o parte din costurile fixe ale deţinerii 
autovehiculelor în costuri variabile de utilizare 
a acestora.

conDiŢ i i  cADru Pentru succes

Schemele de folosire în comun şi/sau în codi-
viziune a autovehiculelor pot fi puse în aplicare 
cu mai mult succes în suburbiile din imediata 
apropiere a oraşelor, de-a lungul coridoarelor 
aglomerate, în centrele oraşelor, în zonele co-
merciale şi în centrele districtelor, întrucât este 
necesară o mare densitate de potenţiali utili-
zatori. Problemele grave ale transportului, cum 
sunt congestionarea sau insuficienţa locurilor 
de parcare sau o lipsă a spaţiilor de parcare 
la sediile companiilor, sporesc sensibilizarea şi 
acceptarea acestor măsuri.
Se recomandă iniţierea de măsuri de folosire 
în comun a autovehiculelor, în special la com-
paniile cu un număr semnificativ de angajaţi, 
cu scopul de a stimula colegii să depăşească 
rezistenţa socială de a călători cu persoane 
necunoscute şi să stabilească o masă critică 
pentru baza de date a potenţialilor utilizatori 
de autovehicule în comun. Mai mult, este mai 
uşor să se combine deplasările atunci când 
destinaţia este aceeaşi, mai ales în cazul în 
care baza de date a potenţialilor utilizatori de 
autovehicule în comun nu a fost încă construită 
conform acestei mase critice. Ulterior, baza de 
date pentru găsirea de parteneri poate fi extin-
să şi deschisă şi altor companii (din apropiere) 
sau publicului larg. Este avantajos dacă auto-
ritatea publică susţine în mod oficial iniţiativele 
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de folosire în comun şi în codiviziune a autove-
hiculelor (de exemplu, prin promovare pe site-
ul web oficial al autorităţii municipale sau de 
transport public).
Operatorul de transport public trebuie să fie 
interesat de sprijinirea măsurilor de folosire în 
comun sau în codiviziune a autovehiculelor 
întrucât îşi poate consolida oferta proprie de 
transport public. Acesta poate oferi tarife sau 
bilete speciale pentru a realiza un transfer lin 
între aceste mijloace de transport sustenabile 
(de exemplu, pentru persoanele care folosesc 
transportul în comun pentru deplasările de 
acasă la serviciu, se poate oferi un preţ spe-
cial la folosirea în codiviziune a autovehiculelor 
pentru întoarcerea de la serviciu acasă). 

Etapele şi termenele 
de punere în aplicare

La punerea în aplicare a măsurilor, cum 
ar fi înfiinţarea unui serviciu de folosire în 
comun sau în codiviziune a autovehicule-
lor, trebuie să se ţină seama de următoa-
rele considerente, precum şi de măsuri de 
sprijin şi un termen rezonabil de punere în 
aplicare.

etAPe De  lucru 

1. Cerinţe referitoare la date
• Colectarea informaţiilor privind serviciile 

existente de folosire în comun sau în codi-
viziune a autovehiculelor şi echipamentele 
tehnice adecvate (software, autovehicule, 
computere de bord etc.)

• Lansarea unui studiu de piaţă privind poten-
ţialii utilizatori şi disponibilitatea de a parti-
cipa ca utilizator de autovehicule în comun 
sau în codiviziune

• Analizarea situaţiei actuale referitoare la tra-
fic şi parcare

• Identificarea locaţiilor sau companiilor adec-
vate pentru punerea în aplicare a măsurilor

2. Cerinţe referitoare la decizii
• Decizie referitoare la sistemul tehnic care va 

fi utilizat (de exemplu, unităţi de bord pentru 
autovehiculele folosite în codiviziune sau sof-
tware de găsire a partenerilor pentru autove-
hiculele folosite în comun)

• Decizii referitoare la stimulentele suplimenta-
re oferite utilizatorilor (de exemplu, locuri de 
parcare special amenajate sau gratuite, car-
duri de reducere la transportul public pentru 
utilizatorii de autovehicule în comun, precum 
şi în codiviziune)

• Definirea structurii organizaţionale şi instituţi-
onale a serviciilor oferite (pentru serviciile de 
folosire în comun, precum şi în codiviziune a 
autovehiculelor)

• Asigurarea conformităţii sistemului de folosire 
în comun a autovehiculelor cu legile privind 
protecţia datelor cu caracter personal

3. Development of the concept
• Identificarea exemplelor de bună practică 

din alte oraşe, schimburi de experienţă 
• Cooperare între organizaţiile locale care ad-

optă un sistem de folosire în codiviziune a 
autovehiculelor sau care promovează folosi-
rea în comun a autovehiculelor

• Pentru serviciile de folosire în codiviziune a 
autovehiculelor, sunt necesare decizii referi-
toare la software-ul utilizat, amplasamente-
le centrelor de apel şi staţiilor de folosire în 
codiviziune a autovehiculelor, precum şi la 
sistemul de tarifare.

• Pentru serviciile de folosire în comun a au-
tovehiculelor, trebuie creată o bază de date 
care să conţină informaţii despre potenţialii 
utilizatori de autovehicule în comun.

• Atenţia trebuie axată pe evitarea unui modal 
shift de la transportul public, mersul pe jos 
sau cu bicicleta la folosirea în codiviziune 
sau în comun a autovehiculelor, în special în 
zonele care se bazează pe o reţea eficientă 
de transport public.

4. Faza iniţială
• Testarea sistemelor la o scară mai mică
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5. Extinderea serviciului 
• Identificarea companiilor, locaţiilor sau zo-

nelor suplimentare în care pot fi oferite ser-
vicii de folosire în codiviziune sau în comun 
a autovehiculelor (de exemplu, în zonele de 
parcare de tip „park and ride” pentru spri-
jinirea unui transport interurban intermodal)

• Serviciile de folosire în codiviziune a autove-
hiculelor pot oferi mai multe autovehicule şi 
mai multe spaţii de parcare.

• Serviciile de folosire în comun a autovehi-
culelor pot fi puse la dispoziţie mai multor 
potenţiali utilizatori.

• Promovarea efectelor pozitive şi a uşurinţei 
de utilizare în vederea creşterii numărului de 
participanţi şi ţintirii masei critice pentru o 
continuare cu succes a măsurii pe termen 
lung.

• Activităţile de formare suplimentare pentru 
instituţiile interesate de noile facilităţi sunt 
utile.

6. Promovarea iniţiativei
• Iniţiativa folosirii în comun a autovehiculelor, 

în special, are nevoie de o promovare puter-
nică şi energică în vederea obţinerii şi men-
ţinerii unor rezultate viabile.

7. Evaluare 
• Evaluare (de exemplu, evidenţe referitoare la 

participare, statistici cu privire la amplasa-
rea punctelor de folosire în comun a autove-
hiculelor, sondaj privind satisfacţia clienţilor) 
şi o îmbunătăţire permanentă a serviciului

măsuri  ÎnsoŢitoAre  
De  AmPlif icAre A efectelor 
Pozit ive

Sunt necesare campanii promoţionale intensi-
ve pentru a spori sensibilizarea în rândul opiniei 
publice şi, prin urmare, a potenţialilor utilizatori. 
În special, asigurarea de locuri de parcare spe-
cial amenajate sau de benzi rezervate, crearea 
unor garanţii de mobilitate pentru utilizatorii de 
autovehicule în comun (de exemplu, asigura-
rea de taxiuri pentru deplasarea la domiciliu 
atunci când acordurile de folosire în comun a 
autovehiculelor sunt desfiinţate sau în caz de 
ore suplimentare sau îmbolnăviri neaşteptate) 
şi scheme de premiere (de exemplu, puncte de 
bonificaţie pentru un comportament sustenabil 
în ceea ce priveşte deplasările în cadrul com-

paniilor) ajută la menţinerea succesului măsu-
rilor. De asemenea, pot fi oferi cursuri gratuite 
de conducere ecologică (Eco-Driving) utilizato-
rilor sistemului de folosire în codiviziune sau în 
comun a autovehiculelor. Pentru a sprijini utili-
zarea serviciilor de folosire în comun a autove-
hiculelor, schemele de stabilire a taxelor rutiere 
pot fi concepute astfel încât să fie favorizate 
autovehiculele cu un grad mai mare de ocupa-
re (de exemplu, printr-o taxă de drum mai mică 
sau zero).

termen

Durata depinde, în principal, de organizarea 
procesului de punere în aplicare şi de cât de 
entuziast cooperează părţile implicate. Înfiinţa-
rea unei scheme de folosire în comun a auto-
vehiculelor la o scară mică este o măsură pe 
termen scurt, dar trebuie să se ţină seama de 
faptul că este necesară o perioadă de apro-
ximativ 1–2 ani pentru a evalua pe deplin efi-
cacitatea unei măsuri de folosire în comun a 
autovehiculelor. Aceasta deoarece înfiinţarea 
sistemului în cadrul comunităţii la o scară mai 
largă şi permiterea testării sistemului şi con-
struirii încrederii în acesta, iar apoi integrarea 
acestuia în tiparul normal de mobilitate al per-
soanelor reprezintă un proces îndelungat.
Înfiinţarea unei scheme de folosire în codivizi-
une a autovehiculelor durează, de asemenea, 
aproximativ doi ani. Cu toate acestea, efec-
te pozitive pot fi deja atinse în primul an, dar 
acestea ar trebui mărite sensibil după doi-cinci 
ani (de exemplu, modal shift, vânzarea de către 
unele persoane a celui de-al doilea automobil, 
o sinergie crescută cu mersul cu bicicleta şi 
mijloacele de transport în comun etc.).
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Care sunt investiţiile 
implicate?

Folosirea în comun a autovehiculelor
Folosirea în comun a autovehiculelor are cos-
turi relativ scăzute de demarare şi operare. De 
obicei, serviciul este gratuit pentru utilizatori. 
Eficienţa creşte atunci când numărul de parti-
cipanţi atinge un anumit prag critic, deoarece 
este mai uşor să se găsească parteneri pentru 
călătorii. Următorii factori de cost trebuie luaţi 
în considerare:
• Taxa de licenţă pentru software-ul de găsire 

a partenerilor 
• Furnizorul de servicii şi operarea site-ului 

web
• Costuri de marketing
• Costuri pentru locurile de parcare special 

amenajate şi stimulente
• Personalul centrului de apel
Costurile de operare pentru un sistem de folo-
sire în comun a autovehiculelor, de exemplu, 
pentru 180 de membri, începe de la 570 EUR 
pe an. Un sistem pentru aproximativ 1000 de 
clienţi variază între 2000 EUR şi 4000 EUR pe 
an. În Preston (Regatul Unit) s-au cheltuit apro-
ximativ 4500 EUR pentru campania de infor-
mare şi promovare a serviciului de folosire în 
comun a autovehiculelor.

Folosirea în codiviziune a autovehiculelor
Înfiinţarea unui serviciu de folosire în codivizi-
une a autovehiculelor este mai scumpă decât 
organizarea folosirii în comun a autovehiculelor 
şi trebuie luaţi în considerare următorii factori 
de cost:
• Investiţia şi întreţinerea autovehiculelor fur-

nizate, precum şi a unităţilor de bord pentru 
tarifare. În medie, ar trebui să fie disponibil 
un autovehicul la aproximativ 50 de membri 
ai unui club de folosire în codiviziune a auto-
vehiculelor.

• Locuri necesare de parcare a autovehiculelor 
pe teren privat sau în garaje

• Costuri personale pentru organizarea, opera-
rea şi întreţinerea sistemului 

• Taxă de licenţă pentru software-ul de rezer-
vare

• Costul cu furnizorul de servicii şi de operare 
a site-ului web

Operatorul serviciului ar putea percepe o taxă 
lunară sau anuală de la fiecare utilizator (apro-
ximativ 30–110 EUR pe an), precum şi un tarif 
pe kilometru şi pe oră. În mod normal, costurile 
de operare sunt acoperite de veniturile opera-
ţionale.

Principalii factori  
determinanţi care  
servesc drept precur-
sori ai succesului

Mai jos sunt menţionaţi principalii factori 
determinanţi ai iniţierii, precum şi ai unei 
puneri în aplicare eficiente şi de succes a 
măsurilor descrise mai sus:

• Sprijin puternic pentru ideea de folosire în 
comun sau în codiviziune a autovehiculelor 
din partea şefului entităţii care, din punct de 
vedere logic, ar pune măsura în aplicare (po-
liticieni, companie, universitate etc.)

• Activităţi şi strategii promoţionale din partea 
mass-mediei locale

• Existenţa politicilor naţionale care permit 
beneficii preferenţiale pentru utilizatorii de 
autovehicule în codiviziune (de exemplu, 
permisiunea de a conduce în zone restric-
ţionate) sau care prevăd stimulente pentru 
utilizatorii de autovehicule în comun sau în 
codiviziune 

• Resurse financiare garantate, în special în 
timpul fazei iniţiale

• Includerea măsurilor în planul general de 
transport local 

• Includerea măsurilor în planurile de dezvol-
tare urbană (de exemplu, spaţii pentru au-
tovehiculele folosite în codiviziune în locul 
parcărilor auto convenţionale în noile zone 
rezidenţiale)

• Integrarea în ofertele intermodale (de exem-
plu, oferirea unui tarif special la folosirea în 
codiviziune a autovehiculelor pentru deţină-
torii de abonamente la mijloacele de trans-
port în comun)

• Punere în aplicare simultană cu planurile de 
deplasare ale companiilor
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Strategii pentru 
succesul punerii în 
aplicare 

Toate fazele de lucru trebuie însoţite de 
discuţii şi reuniuni ale grupurilor de lucru 
pentru a identifica în prealabil barierele şi 
pentru a reacţiona imediat la eventualele 
probleme.

Sprijin politic
În general, riscul de a nu obţine acordul politic 
pentru măsură este minim. Cu toate acestea, 
se recomandă numirea unei persoane ca susţi-
nător al măsurii care să prezinte toate avanta-
jele în discuţii publice şi care să convingă locu-
itorii sau angajaţii de utilitatea măsurii.

Acceptare
Oamenii pot fi reticenţi la ideea de a oferi locuri 
în propriile automobile sau de a folosi locurile 
disponibile din alte autovehicule. Motivele in-
dicate de potenţialii utilizatori sunt, de obicei, 
temeri legate de securitate sau indisponibilita-
tea de a-şi schimba comportamentul. Pentru 
a contracara această problemă, trebuie des-
făşurate activităţi de sensibilizare, precum şi 
demonstrarea beneficiilor şi difuzarea de studii 
de caz. De asemenea, se recomandă stabili-
rea de grupuri de utilizatori privaţi (de exem-
plu, exclusiv pentru femei pentru a accentua 
sentimentul de siguranţă). Este important să se 
aleagă instrumente foarte simple, precum şi să 
se dezvolte un site web atractiv şi interesant. 
De asemenea, programul de lucru diferit al 
potenţialilor utilizatori împiedică formarea unui 
sistem de folosire în comun a autovehiculelor. 
Această problemă poate fi soluţionată prin mă-
rirea numărului de utilizatori din baza de date, 
crescând astfel şansele de a găsi un „partener” 
compatibil.
Mai mult, indisponibilitatea companiilor de a 
introduce sisteme de folosire în comun sau în 
codiviziune a autovehiculelor împiedică dez-
voltarea măsurilor. Întrucât această barieră 
este legată de presiunea socială, o strategie 
de depăşire a acestei probleme poate fi impli-

carea directă a conducerii superioare a com-
paniilor în proiect (de exemplu, prin biroul de 
mobilitate). Operatorii de transport public pot 
împiedica, de asemenea, introducerea iniţia-
tivelor de folosire în comun a autovehiculelor, 
dacă sunt de părere că acest serviciu le face 
concurenţă. Pentru a depăşi această barieră, 
este important să se comunice cu această par-
te interesată într-o fază incipientă a procesului 
de planificare pentru a arăta că serviciul este 
complementar transportului public. Persoanele 
care nu deţin un autovehicul şi utilizează servi-
ciile de folosire în comun a autovehiculelor vor 
folosi, de asemenea, mijloacele de transport în 
comun în numeroase cazuri.

Gestionare financiară 
Lipsa resurselor financiare poate fi o problemă, 
de exemplu, pentru colectarea datelor necesa-
re, pentru alocarea de spaţii prioritare pentru 
folosirea în codiviziune a autovehiculelor sau 
pentru activităţi promoţionale. Prin urmare, se 
recomandă să se integreze măsurile planificate 
în politica municipalităţii de transport urban şi 
protecţie a climatului pentru a asigura finanţa-
rea acţiunilor. Trebuie stabilit un plan financiar 
şi de afaceri pe termen lung pentru a asigura 
că, după faza iniţială, serviciul poate fi oferit 
utilizatorilor. Se recomandă să se solicite fon-
duri private, locale sau naţionale. De aseme-
nea, sunt disponibile fonduri europene pentru 
sprijinirea măsurilor, de exemplu:
• Al şaptelea program-cadru pentru cerceta-

re, dezvoltare tehnologică şi demonstraţie 
(RTD) (2007–2013, finanţare 50–100%, link: 
http://cordis.europa.eu/)

• Programul-cadru pentru competitivitate şi 
inovaţie (2007–2013), un program operaţio-
nal este Intelligent Energy for Europe II (fi-
nanţare până la 75%, link: http://ec.europa.
eu/energy/intelligent/)

• LIFE+ (2007–2013, finanţare până la 50%, 
link: http://ec.europa.eu/environment/life/)

• URBACT (http://urbact.eu) 
• Fonduri structurale şi de coeziune, în general
• Programe de cooperare teritorială europea-

nă (fostul INTERREG, care sprijină coopera-
rea transfrontalieră (A), cooperarea transna-
ţională (B) şi cooperarea interregională (C))
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Instituire şi organizare
Întârzierile în punerea în aplicare pot fi elimi-
nate prin negocierea contractelor cu potenţialii 
operatori ce includ asigurarea calităţii şi orare 
fixe sau numesc o entitate de încredere care va 
fi responsabilă cu achiziţia software-ului, auto-
vehiculelor etc.

Condiţie referitoare la cadrul juridic
În legislaţiile naţionale ale diferitelor ţări euro-
pene, cadrul juridic pentru introducerea aces-
tor servicii nu a fost clarificat încă. Prin urmare, 
condiţiile juridice necesare (privind aspecte 
precum înregistrarea, manipularea datelor, res-
ponsabilităţi, asigurarea pasagerilor etc.) tre-
buie analizate în prealabil. Acest lucru este de-
osebit de important pentru serviciile furnizate 
în şcoli, în situaţiile în care părinţii duc alţi elevi 
la şcoală alături de propriul copil. Autoritatea 
responsabilă trebuie precizată chiar de la înce-
putul punerii în aplicare a măsurii, cu alte cu-
vinte, trebuie să se indice care autoritate este 
responsabilă pentru organizarea, monitorizarea 
şi/sau finanţarea serviciului de folosire în co-
mun sau în codiviziune a autovehiculelor.

elemente cheie  De  luAt În 
consiDerAre

• Oferirea de servicii în suburbiile cu mare 
densitate de populaţie din imediata 
apropiere a oraşelor, de-a lungul cori-
doarelor aglomerate, în centrele oraşe-
lor sau în zonele comerciale

• Asigurarea conformităţii cu legile privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi 
asigurarea pasagerilor

• Oferirea de stimulente suplimentare 
precum parcare gratuită sau special 
amenajată pentru utilizatorii de autove-
hicule în comun sau în codiviziune

• Elaborarea unei strategii solide de mar-
keting şi sensibilizare

Care sunt persoanele 
cheie care  
vor fi implicate? 

Diferite persoane şi instituţii trebuie im-
plicate în măsuri. Este important să se 
cunoască de cine este nevoie ca partener 
direct în proiectul în care trebuie impli-
cate părţi interesate precum consilieri şi 
susţinători informali.

PărŢi  interesAte

Potenţiali utilizatori
Ca grup ţintă principal al serviciilor, potenţialii 
utilizatori ai ambelor servicii trebuie incluşi în 
planificarea măsurilor. Aceştia pot fi implicaţi 
prin sondaje şi interviuri, precum şi prin activi-
tăţi promoţionale, campanii de sensibilizare şi 
prezentări ale sistemului de folosire în comun 
sau în codiviziune a autovehiculelor. 
Potenţialii utilizatori pot fi clasificaţi în grupuri 
mai detaliate, incluzând3:
• Utilizatori ai transportului public şi persoane 

orientate spre transportul public
• Persoane cu calificări educaţionale formale 

mai înalte
• Persoane aflate într-o perioadă a ciclului 

de viaţă cu transformări semnificative (de 
exemplu, persoane care s-au mutat recent 
la un alt domiciliu)

Companii 
Folosirea în codiviziune a autovehiculelor
Este esenţială implicarea întreprinderilor ca 
utilizatori ai autovehiculelor în timpul zilelor lu-
crătoare (persoanele private au tendinţa de a 
folosi un autovehicul mai ales seara şi în week-
end).

3  W. Loose: Car Sharing in Germany [Folosirea autovehiculelor în 
codiviziune în Germania]. Atelier BUSTRIP „Sustainable Urban Trans-
port Planning – from Theory to Practice” [Planificarea sustenabilă a 
transportului urban – de la teorie la practică], Bremen, mai 2007
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Car-pooling
Companiile (în special cele cu un număr mare 
de angajaţi) reprezintă părţile interesate cheie în 
crearea unei baze de date de găsire a partene-
rilor pentru folosirea în comun a autovehiculelor.

Mass-media
Mass-media joacă un rol important în promova-
rea serviciului, în special dată fiind natura oare-
cum nouă şi inovatoare a măsurilor.

Altele
Diferitele grupuri de interes local, cum ar fi 
organizaţiile care susţin egalitatea între sexe, 
pot fi invitate să sprijine măsurile. Mai mult, 
ar putea fi implicaţi diferiţi participanţi ocazio-
nali, cum ar fi administraţiile locale/regionale, 
companiile private, organizatorii de evenimen-
te, precum şi cluburile sportive. Administraţii-
le locale şi regionale (de exemplu, direcţia de 
drumuri naţionale) pot sprijini ferm măsura, iar 
politicienii pot susţine introducerea rapidă a 
condiţiilor necesare ale cadrului juridic. Anga-
jaţii şi asociaţiile profesionale care au un inte-
res faţă de folosirea autovehiculelor trebuie, de 
asemenea, implicaţi.

PrinciPAl i i  PArteneri  A i 
Proiectului 

Factor decizional
Folosirea în comun a autovehiculelor
Rolul principal în punerea în aplicare a măsu-
rilor este, de obicei, asumat de administraţia 
locală sau regională, o companie sau o orga-
nizaţie, care doreşte să furnizeze un nou servi-
ciu de mobilitate cetăţenilor sau angajaţilor în 
cadrul unei scheme de gestionare a mobilităţii. 
conducerea organizaţiei de punere în aplicare 
este responsabilă pentru conceperea, coordo-
narea şi evaluarea măsurii.

Folosirea în codiviziune a autovehiculelor 
În mod normal, serviciile de folosire în codivi-
ziune a autovehiculelor sunt înfiinţate de între-
prinderi private (de exemplu, un operator de 
transport) sau de asociaţii specializate în coo-
perare cu administraţia locală. Companiile care 
sunt responsabile pentru întreţinerea, curăţenia 
şi repararea autovehiculelor ar putea fi, de ase-
menea, implicate, la fel ca cele responsabile 
pentru întreţinerea paginii de întâmpinare şi a 
sistemului de rezervare on-line. 
 
Operator
Operarea reprezintă, de obicei, responsabilita-
tea unei companii de software şi găzduire. Pe 
lângă găzduirea site-ului web, şi promovarea 
trebuie asigurată de această companie. Se re-
comandă implicarea municipalităţii în promo-
varea sistemului, întrucât acest lucru va asigu-
ra încrederea în sistem în rândul utilizatorilor. 
Centrele de apel specializate pot prelua acti-
vităţile de telefonie şi internet ale operatorului.

Finanţare
De obicei, costurile pentru înfiinţarea unui sis-
tem de folosire în comun a autovehiculelor vor 
fi acoperite de administraţiile locale/regionale 
(departamentul de transport/trafic, departa-
mentul de urbanism etc.), ministere, companii, 
şcoli sau alte organizaţii. 
Platformele de folosire în codiviziune a auto-
vehiculelor sunt finanţate de companii private 
(de exemplu, companii de transport public) 
cu subvenţii pentru demarare din partea mu-
nicipalităţii, regiunii sau autorităţii de transport 
public.

Alţii
Parteneri importanţi sunt, de obicei, autorităţile 
locale, institutele de cercetare şi întreprinderile 
care susţin punerea în aplicare şi evaluarea ser-
viciului. Cu toate acestea, şi organizaţiile negu-
vernamentale ecologiste ar putea fi interesate 
de participarea la procesul de planificare. Mai 
mult, autorităţi federale sau regionale şi politici-
eni de nivel mai înalt („susţinători locali”) trebuie 
să sprijine punerea în aplicare a măsurii.
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Enumerarea exemplelor practice 
din cadrul CIVITAS II

În cadrul CIVITAS II, 12 oraşe au pus în aplicare măsuri care vizează folosirea în comun 
sau în codiviziune a autovehiculelor:

Burgos (Spania): folosirea în comun a autovehiculelor, servicii colective de mobilitate pentru 
utilizatorii ţintă

 
Debrecen (Ungaria): serviciu de folosire în comun a autovehiculelor pentru studenţi

 
Genova (Italia): serviciu de folosire în codiviziune a autovehiculelor

 
Cracovia (Polonia): sistem de folosire în comun a autovehiculelor, opţiuni politice pentru folosirea 
în codiviziune a autovehiculelor

 
La Rochelle (Franţa): instalarea unui nou parc de folosire în codiviziune a autovehiculelor

 
Malmo (Suedia): folosirea în codiviziune a autovehiculelor pentru companii şi persoane private 

 
Norwich (Regatul Unit): folosirea în comun a autovehiculelor, dezvoltarea unui club de folosire în 
codiviziune a autovehiculelor

 
Potenza (Italia): dezvoltarea unui sistem de folosire în comun a autovehiculelor 

 
Preston (Regatul Unit): promovarea folosirii în codiviziune a autovehiculelor şi a cluburilor auto

 
Stuttgart (Germania): folosirea în comun a autovehiculelor şi marketingul mobilităţii

 
Toulouse (Franţa): promovarea folosirii în comun a autovehiculelor şi integrarea în serviciile de 
transport public, punerea în aplicare a unui nou serviciu de folosire în codiviziune a autovehiculelor 
corelat cu serviciile de transport public

 
Veneţia (Italia): extinderea şi diversificarea schemei de folosire în codiviziune a autovehiculelor
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