
 

Logistică şi distribuţia 
mărfurilor

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 

referitoare la 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

Deşi kilometrii parcurşi de camioane nu repre-
zintă mai mult de 10% din traficul rutier din 
Europa, acestea pot cauza cu uşurinţă jumă-
tate din totalitatea emisiilor de bioxid de azot, 
aproximativ 1/3 din cantitatea de particule în 
suspensie şi mai mult de 20% din emisiile de 
gaze cu efect de seră1. În special, oraşele por-
tuare şi industriale sunt puternic afectate de 
sectorul logistic şi al transportului de mărfuri. 
De asemenea, zonele cu lucrări de construcţii 
intense sunt grav congestionate de traficul de 
mărfuri grele. Prin urmare, gestionarea traficu-
lui de mărfuri trebuie să facă parte dintr-un plan 
general de transport şi trebuie inclusă în politi-
ca globală a fiecărui oraş. Optimizarea livrării 
de mărfuri se poate realiza prin mai multe tipuri 
de măsuri: 
1.	 Iniţierea unui parteneriat solid între toate 

părţile interesate şi cel puţin unii din ope-
ratori, de exemplu, prin crearea unei carte 
voluntare prin care să convină asupra unor 
activităţi concertate şi armonizate pentru li-
vrarea de mărfuri în oraş. De exemplu, un 
parteneriat pentru transportul mărfurilor ar 
putea include comercianţi de produse ali-
mentare cu amănuntul care să colaboreze la 
distribuţia şi livrările locale prin comunicaţii 
SIT pentru a reduce la minimum numărul de 
curse de livrare la magazine şi clienţi prin 
împărţirea încărcăturilor şi maximizarea în 
acest mod a capacităţii vehiculelor. 

1 http://www.tremove.org

Logistică şi distribuţia 
mărfurilor
Distribuţia ecologică a mărfurilor în oraşe

Fiecare	 administraţie	 municipală	 poate	

pune	în	aplicare	măsuri	pentru	îmbună-

tăţirea	livrării	de	mărfuri	în	centru	sau	în	

locaţii	 specifice	 (mall-uri,	 zone	de	con-

strucţii	etc.).	În	cadrul	CIVITAS	II	(2005–

2009),	 s-au	 pus	 în	 aplicare	 mai	 multe	

măsuri	 în	 vederea	 eficientizării	 vehicu-

lelor,	reducerii	congestionării	traficului	şi	

reducerii	impactului	asupra	mediului	din	

cauza	 livrării	 de	 mărfuri	 în	 oraşe.	 Cele	

mai	 importante	 informaţii	despre	pune-

rea	 în	 aplicare	 a	măsurilor	 şi	 experien-

ţele	oraşelor	CIVITAS	II	sunt	prezentate	

pe	scurt	 în	această	Policy	Advice	Note	

pentru	a	susţine	şi	informa	politicienii	lo-

cali	interesaţi	de	aceste	acţiuni.
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2.	 Crearea de platforme logistice care să in-
tegreze companiile din domeniul vânzărilor, 
comerţului şi industriei, logisticii, serviciilor 
şi transporturilor de marfă, cum ar fi în cen-
trele de distribuţie urbană, oferind terminale 
logistice, spaţiu de depozitare şi/sau docuri 
de încărcare.

3.	 Crearea de cadre şi reglementări juridice 
care să oblige transportatorii şi operatorii să 
coopereze

4.	 Definirea de reglementări coerente pentru 
accesul în zonele urbane al vehiculelor co-
merciale care livrează mărfuri (de exemplu, 
doar în timpul unor intervale orare fixe sau 
acces permis doar vehiculelor care respectă 
standardele de emisii specifice)

5.	 Creşterea gradului de sensibilizare în rân-
dul opiniei publice, deoarece aceasta poa-
te influenţa modul în care comercianţii şi 
vânzătorii cu amănuntul îşi gestionează ti-
parele de livrare a mărfurilor. La rândul lor, 
comercianții şi vânzătorii cu amănuntul pot 
exercita presiuni asupra transportatorilor şi 
distribuitorilor de marfă. 

6.	 Crearea de hărţi şi indicatoare pentru trans-
portul mărfurilor pentru a indica cele mai 
adecvate rute de transport către zonele 
cheie într-un oraş şi evidenţierea obstacole-
lor, precum şi a zonelor care trebuie evitate, 
precum poduri joase, viraje strânse, străzi 
înguste, zone rezidenţiale, zone pietonale 
etc.

7.	 Gestionarea spaţiilor de parcare pentru în-
cărcarea şi descărcarea mărfurilor într-o 
zonă

8.	 Introducerea de tehnologii de tipul sisteme-
lor inteligente de transport (SIT) şi/sau de 
sisteme de coordonare logistică bazate pe 
web care să permită o planificare mai efici-
entă a transporturilor şi un factor de încăr-
care crescut.

Mai mult, se pot pune în aplicare măsuri pen-
tru a creşte gradul de siguranţă şi securitate şi 
pentru a proteja cetăţenii împotriva acciden-
telor prin sisteme de transport bine proiecta-
te şi reglementate (de exemplu, prin introdu-
cerea limitelor de viteză pentru vehiculele de 
mare tonaj în diferite zone). În special, riscurile 
de incidente care implică transportul de măr-
furi periculoase şi consecinţele negative asu-
pra locuitorilor şi a mediului trebuie reduse la 
minimum (de exemplu, prin stabilirea de rute 
pentru transportul mărfurilor periculoase). De 

asemenea, trebuie încurajată utilizarea de ve-
hicule curate şi combustibili alternativi pentru 
transportul mărfurilor.
Toate posibilităţile necesită o perioadă îndelun-
gată de cooperare, coordonare şi negociere. 
Prin urmare, măsurile implică de cele mai multe 
ori costuri foarte mari. 

gruPuri  ţ iNtă

Măsurile referitoare la distribuţia mărfurilor şi 
logistică se adresează următoarelor grupuri 
ţintă:
•	 Transportatori/servicii de livrare a mărfurilor
•	 Proprietarii de magazine şi firmele locale din 

zonele respective
•	 Noi zone de dezvoltare şi construcţii

imPact ş i  bENEf ic i i

Pentru public
•	 Reducerea numărului de vehicule de trans-

port de mare tonaj în centrul oraşului şi, prin 
urmare, o mai bună accesibilitate datorită 
unui grad mai scăzut de congestionare

•	 Mai puţine emisii, mai puţin zgomot şi mai 
puţine accidente 

•	 Mai puţine vibraţii cauzate de camioane 
care pot deteriora imobilele vechi 

•	 O mai mare accesibilitate în zonele comer-
ciale

Pentru companii
•	 Economii în materie de costuri datorită efi-

cientizării curselor de transport (kilometraj 
redus), rate mai bune de încărcare şi opti-
mizarea proceselor de ridicare şi livrare (de 
exemplu, în cazul centrelor de distribuţie a 
mărfurilor) 

•	 Economii în materie de timp datorită dru-
murilor mai puţin congestionate, unei vite-
ze medii mai mari a vehiculelor şi fiabilităţii 
operaţiunilor pentru operatori şi utilizatorii 
finali

•	 Un necesar mai scăzut de personal, con-
ducând la posibilitatea unor preţuri reduse 
pentru serviciile prestate

•	 Creşterea productivităţii întrucât cursele 
conducătorilor auto sunt eficient optimizate
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Pentru destinatari  
(comercianţi, proprietarii de magazine, com-
panii etc.)
•	 Securitatea mărfurilor este asigurată la cen-

trele de consolidare.
•	 Datorită fiabilităţii îmbunătăţite a livrărilor, 

destinatarii îşi pot reduce nivelurile stocuri-
lor şi inventarele.

•	 Optimizarea livrărilor duce la o mai bună uti-
lizare a resurselor de forţă de muncă.

•	 Inconvenientele mai reduse pentru riverani 
datorită reducerii nivelului de zgomot cauzat 
de încărcarea şi descărcarea mărfurilor au 
drept consecinţă o imagine mai bună.

•	 Magazine mai accesibile, de exemplu, pen-
tru pietoni, dacă măsurile sunt corelate cu 
restricţii de acces.

Pentru persoanele fizice
•	 Condiţii mai bune de trai datorită unui trafic 

mai redus al vehiculelor de mare tonaj în zo-
nele rezidenţiale

coNdiţ i i  cadru PENtru succEs

Succesul reglementărilor transportului de măr-
furi şi al măsurilor logistice se va amplifica dacă 
persistă următoarele probleme:
•	 Infrastructura nu este capabilă să facă faţă 

volumelor crescute ale transportului de măr-
furi (accelerând degradarea infrastructurii 
concepute iniţial pentru un trafic de mărfuri 
mai puţin intens).

•	 Centre istorice ale oraşelor care au de sufe-
rit de pe urma volumelor ridicate ale trans-
portului de mărfuri

•	 Infrastructură insuficientă pentru încărcare 
şi descărcare 

•	 Nevoia de soluţii temporare în cazul în care 
reconstrucţia sau dezvoltarea de locuinţe 
generează o creştere a traficului greu

•	 Noi proiecte în sectorul comerţului cu amă-
nuntul (de exemplu, un centru comercial 
mare) sau în alte sectoare economice (de 
exemplu, unitate industrială, şantier de con-
strucţii vast, port sau sector de logistică 
important), în care se estimează o cantitate 
imensă de intrări şi ieşiri de mărfuri 

•	 Parcuri comerciale sau zone industriale care 
nu sunt conectate la lanţurile logistice naţio-
nale sau regionale 

•	 Numeroase întreprinderi mici şi mijlocii care 
întâmpină dificultăţi în furnizarea de soluţii 
logistice integrate

Etapele şi termenele 
de punere în aplicare

La punerea în aplicare a unor măsuri de 
logistică şi distribuţie a mărfurilor, trebu-
ie să se ţină seama de următoarele con-
siderente, precum şi de măsuri de spri-
jin şi eventuale măsuri de reglementare. 
Planificarea şi programarea trebuie să 
includă un termen rezonabil de punere în 
aplicare.

EtaPE dE  Lucru

1. Stabilirea liniei de referinţă
•	 Colectarea de informaţii despre dotarea teh-

nologică de ultimă generaţie (de exemplu, 
referitor la SIT, GPS sau aplicaţiile bazate pe 
web) 

•	 Colectarea de informaţii despre cadrele ju-
ridice (naţionale), de exemplu, legislaţia de 
mediu, regulamentele privind utilizarea tere-
nurilor etc. şi eventualele metode de aplicare

D
P

D
 D

yn
am

ic
 P

ar
ce

l D
is

tr
ib

ut
io

n 
G

m
b

H
 &

 C
o.

 K
G

 



Pol icy  Adv icE  notEs

Logist ică ş i  d istr ibuţ ia 
mărfuriLor 

5

•	 Studiul circulaţiei actuale a mărfurilor, al nu-
mărului şi tonajului mediu al vehiculelor co-
merciale care intră în zona ţintă, al numărului 
de livrări per cursă, precum şi al consecin-
ţelor creşterii comerţului electronic asupra 
transportului de mărfuri (număr crescut de 
livrări mici directe)

•	 Analiza nevoilor şi obiceiurilor firmelor, ma-
gazinelor şi transportatorilor de mărfuri, în 
special ale întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri)

•	 Lansarea unui studiu privind impactul eco-
nomic şi social al măsurii propuse şi poten-
ţialele efecte asupra economiei locale

2. Proiectarea conceptului şi a schemei
•	 Identificarea tuturor factorilor decizionali şi 

tuturor părţilor interesate relevante care tre-
buie incluse în discuţii într-un stadiu incipi-
ent

•	 Crearea unui comitet director care să decidă 
componentele fundamentale ale schemei pe 
o bază mai largă (incluzând reprezentanţi ai 
grupurilor cheie de părţi interesate precum 
autorităţile portuare, centrul logistic, cele 
mai mari companii de transport etc.) 

•	 Selectarea zonei ţintă, a amplasării centrului 
de distribuţie urbană, a poziţionării şi opera-
ţiunilor unui centru logistic, precum şi a sta-
tutului juridic al centrului (parteneriat privat 
sau public-privat, companie individuală sau 
platformă de companii multiple)

•	 Referitor la reglementări, selectarea rutelor/
zonei, graficelor orare, signalisticii, acordului 
privind clasificarea vehiculelor etc.

3. Decizii oficiale
•	 Aprobarea strategiei generale pentru gestio-

narea transportului de mărfuri de către poli-
ticienii şi administraţiile locale

•	 Adoptarea politică a noului set de reglemen-
tări referitore la accesul vehiculelor de marfă 
în anumite zone ale oraşului

4. Punerea în aplicare a noilor concepte 
şi a noii scheme

5. Activităţi de instruire şi informare
•	 Publicarea de informaţii despre noile re-

glementări şi impactul prevăzut al acestora 
pentru obţinerea unui grad mai mare de ac-
ceptare 

•	 Formarea personalului pentru operatori şi 
distribuitori pentru explicarea noii scheme şi 
a noilor tehnici

•	 Formarea forţelor de poliţie sau a altui tip de 
personal pentru asigurarea unei aplicări efi-
ciente a noilor reglementări

6. Evaluarea şi monitorizarea activităţilor
•	 Program continuu de colectare şi analiză a 

datelor pentru a stabili dacă ţintele de im-
pact sunt atinse. În caz contrar, se analizea-
ză ce îmbunătăţiri/revizuiri pot fi necesare 

•	 Sondaj în rândul companiilor afectate pen-
tru colectarea informaţiilor despre gradul 
de satisfacţie al utilizatorilor şi solicitările de 
adaptare

•	 Sondaje în rândul riveranilor afectaţi pentru 
colectarea informaţiilor despre îmbunătăţi-
rea condiţiilor de trai

•	 Numărarea vehiculelor şi măsurarea tonaju-
lui mediu al vehiculelor grele de marfă

•	 Iniţierea unei analize ex-post axată pe efec-
tele în materie de costuri-beneficii ale măsu-
rii puse în aplicare
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măsuri  ÎNsoţitoarE 
dE  amPLif icarE a EfEctELor 
PoZit iVE

Mai multe măsuri de susţinere pot spori gradul 
de acceptare şi eficacitatea măsurilor de logis-
tică şi distribuţie a mărfurilor, între care:
•	 Servicii suplimentare, cum ar fi depozitarea 

mărfurilor, ambalarea sau despachetarea 
mărfurilor sau marcarea preţului mărfurilor, 
pot fi oferite de centrul de distribuţie.

•	 Mai mult, centrele pot furniza servicii de în-
treţinere şi reparaţii pentru vehicule.

•	 Introducerea sau extinderea numărului de 
vehicule curate pentru distribuţia de mărfuri 
în zone determinate

•	 Stimulente pozitive pot fi oferite transpor-
tatorilor implicaţi în centrele de distribuţie, 
de exemplu, zone mai bune de încărcare, 
acces la benzile rezervate autobuzelor sau 
intervale orare de livrare prelungite.

tErmEN 

Studiile privind dotarea tehnologică de ultimă 
generaţie, precum şi prospectarea necesarului 
de aprovizionare şi livrare pot dura până la 12 
luni. Experienţa arată că proiectarea schemei 
pentru reglementări, centre de distribuţie etc. 
durează aproximativ alte 8-12 luni, iar punerea 
în aplicare aproximativ încă 10 luni.

Care sunt investiţiile 
implicate?

Sumele indicate aici sunt exemple din măsurile 
puse în aplicare în cadrul CIVITAS II, dar trebuie 
să se ţină seama de posibila variaţie conside-
rabilă a costurilor de la un oraş sau o ţară la 
altul/alta. 
• Dezvoltarea unui concept de distribuţie a măr-

furilor în centrul istoric al oraşului CIVITAS II 
Burgos a costat aproximativ 40 000 EUR (in-
cluzând analiza situaţiei actuale).

• În oraşul CIVITAS II Cracovia, s-au investit 
42 000 EUR în hardware-ul şi software-ul 
sistemului de distribuţie a mărfurilor.

• În Cracovia, s-au cheltuit 20 000 EUR pen-
tru o campanie intensivă de informare şi 
promovare.

• În cadrul unei evaluări economice a unui 
centru logistic pentru anumite părţi ale ora-
şului CIVITAS II Toulouse, s-au calculat cos-
turi anuale de 100 000 EUR pentru un doc 
de încărcare de aproximativ 2000 m² pentru 
un număr estimat de 9000 de colete pe săp-
tămână. 

• Închirierea pentru servicii complete (inclusiv 
întreţinere, licenţă etc.) a unui camion de 6,5 
tone pentru transportul gazelor naturale a 
fost estimată la 1755 EUR (fără TVA) pe lună 
(Toulouse).

Trebuie să se ţină seama şi de alte elemente de 
cost (în funcţie de dimensiunea şi tipul măsurii 
puse în aplicare): 
• Costuri de funcţionare cu personal pentru 

centru 
• Costuri pentru achiziţia şi instalarea de in-

dicatoare şi panouri rutiere pentru rute al-
ternative dedicate transportului de mare 
capacitate

Trebuie să se ţină seama de costurile suplimen-
tare pentru comunicaţii, echipamente logistice, 
consumul de energie, costurile operaţionale ale 
vehiculelor, precum şi de taxe şi impozite.
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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:

• Pentru dezvoltarea schemelor logistice, 
este esenţială implicarea tuturor operatorilor 
economici (furnizori de mărfuri, transporta-
tori, clienţi) pentru a ţine seama de toate li-
vrările. Operatorul centrului trebuie să poată 
controla toţi transportatorii implicaţi. Acest 
lucru poate fi corelat cu o schemă de stimu-
lare şi descurajare, de exemplu, prin regula-
mente în favoarea vehiculelor curate sau a 
vehiculelor unui centru logistic comun.

• Stabilirea unei „Carte de transport urban al 
mărfurilor” pentru a încuraja proprietarii de 
magazine să permită livrarea mărfii lor de 
către transportatori care folosesc vehicule 
curate şi respectă regulamentele de livrare 
a mărfurilor

• O bună strategie de comunicare: crearea 
unei atmosfere pozitive în discuţia dintre 
transportatori, proprietarii de magazine şi 
autorităţi prin organizarea de ateliere de lu-
cru. Întrucât concurenţa este acerbă, este 
important să se pună bazele încrederii. 

• Regulamentele privind transportul mărfurilor 
trebuie să fie suficient de stricte şi trebuie 
aplicate întocmai, în caz contrar acestea nu 
vor fi respectate (de exemplu, reglementa-
rea graficului orar, a tonajului, a aspectelor 
de mediu, a tipului de vehicule specificate 
pentru zonele respective). 

• Este nevoie de finanţare iniţială pentru înfi-
inţarea unui centru de distribuţie. Cu toate 
acestea, obiectivul este un centru cu auto-
finanţare după doi sau trei ani. Parteneriatul 
public-privat este recomandat ca o schemă 
financiară utilă.

• Este posibil să se iniţieze un centru de dis-

tribuţie cu doar câţiva (de exemplu, doi) par-
teneri. Dacă serviciul se dovedeşte eficient 
şi de succes, şi alţi potenţiali participanţi îşi 
pot manifesta interesul faţă de concept.

• Transportatorii trebuie să fie convinşi de 
eficienţa măsurilor din punct de vedere al 
afacerilor, ceea ce înseamnă că pot derula 
operaţiuni de transport mai eficiente cu cos-
turi mai mici şi livrări mai rapide.

• Efectele pozitive asupra mediului din oraş, 
precum şi beneficiile economice pentru 
transportatori trebuie promovate, în vederea 
creşterii gradului de sensibilizare al opiniei 
publice şi a obţinerii unei percepţii pozitive 
în rândul riveranilor, comercianţilor cu amă-
nuntul şi transportatorilor.

• Sunt necesare scheme temporare pentru 
gestionarea livrărilor către marile şantiere de 
construcţii.

Strategii pentru 
succesul punerii în 
aplicare

Experienţa din cadrul CIVITAS II a arătat 
că trebuie să existe mai multe elemente 
pentru a maximiza probabilitatea succe-
sului punerii în aplicare.

Experienţa arată că, referitor la gestionarea 
transportului urban de mărfuri, este important 
să se creeze o coordonare pe termen lung cu 
diferitele părţi interesate, în special proprieta-
rii de magazine şi distribuitorii locali de mar-
fă. Schimbările importante, precum înfiinţarea 
unui centru integrat de distribuţie urbană a 
mărfurilor, sunt mai dificil de pus în aplicare, 
dacă nu există deja antecedente de cooperare 
şi încredere. Ar putea fi recomandabil să se ini-
ţieze întemeierea acestor relaţii cu proiectarea 
unor măsuri mai simple, de exemplu, o cartă 
privind livrarea ecologică a mărfurilor. Mai jos 
sunt discutate câteva din cele mai importante 
elemente care sunt decisive pentru succesul 
măsurilor de transport urban de mărfuri.
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Sprijin politic
Este nevoie de un angajament politic ferm pen-
tru succesul punerii în aplicare a măsurilor refe-
ritoare la distribuţia mărfurilor între toate părţile 
relevante. Contactul şi comunicările cu princi-
palii politicieni sunt foarte importante pentru 
atingerea unui nivel ridicat de conformitate cu 
orice regulamente necesare.

Acceptare
Organizarea unor reuniuni de negociere şi 
coordonare pentru definirea reglementărilor 
printr-un proces de cooperare este esenţială 
pentru a asigura acceptarea în rândul trans-
portatorilor. În special, transportatorii se opun 
adesea măsurilor de acest tip deoarece se tem 
să nu piardă contactul direct cu clienţii. Finan-
ţarea investiţiilor iniţiale poate fi utilizată pentru 
a învinge atitudinile negative ale transportatori-
lor faţă de măsura de coordonare. Cooperarea 
cu producătorii de bunuri şi cu proprietarii de 
magazine va creşte cererea de livrări colecti-
ve de mărfuri şi va încuraja transportatorii să 
coopereze. Trebuie derulate campanii de in-
formare şi activităţi educative la introducerea 
unor concepte tehnice şi bazate pe tehnologia 
informaţiei.
Informarea publicului larg şi a clienţilor în le-
gătură cu problemele actuale şi cu iniţiativele 
prevăzute, cu soluţiile şi costurile şi benefici-
ile estimate are o importanţă majoră. Acest 
lucru va crea o viziune echilibrată între public 
şi transportatori asupra aplicării de instrumen-
te logistice inovatoare şi ecologice, încurajând 
transportatorii să se alăture unui centru de dis-
tribuţie. Pe această temă se pot crea campanii 
şi parteneriate adecvate.

Gestionare financiară
Mai ales la început, noile măsuri de logistică 
trebuie finanţate din surse externe, de exem-
plu, din fondurile naţionale pentru mediu sau 
din subvenţii de la camera de comerţ. Această 
finanţare va fi disponibilă numai dacă viabilita-
tea financiară pe termen lung şi fezabilitatea 
juridică sunt dovedite. Este nevoie de un plan 
de afaceri detaliat şi structurat corespunzător 
pentru a demonstra viabilitatea viitoare. În ca-
zul în care costurile unei soluţii de logistică la 
nivelul întregului oraş (investiţie, operare) sunt 
prea ridicate, se recomandă să se înceapă cu 
soluţii mai simple în primă fază, care sunt uşor 
de pus în aplicare (de exemplu, cu doar câţiva 
utilizatori şi instrumente tehnice simple). Spriji-
nul din finanţarea publică la începutul punerii în 
aplicare a unei măsuri reduce riscul economic 
al părţilor interesate private, ceea ce le face 
mai deschise la cooperare. De îndată ce sche-
ma a fost creată, conceptul de logistică pus în 
aplicare ar trebui, în cele din urmă, să înceapă 
să se autofinanţeze după 2–3 ani. 

Condiţie referitoare la cadrul juridic
În mod normal, măsurile pot fi puse în aplicare în 
condiţiile cadrului juridic dat prin utilizarea diferi-
telor premise legale, cum ar fi reglementările de 
trafic obişnuite cu privire la parcare şi încărcare/
descărcare, precum şi reglementările specifice 
de transport, cum ar fi limitele de greutate pe 
anumite rute. Cu toate acestea, în cazul unor 
schimbări fundamentale cum ar fi utilizarea zo-
nelor ecologice dintr-un oraş, pot fi necesare noi 
hotărâri de reglementare a traficului, care trebu-
ie să se bazeze pe valorile limită ale calităţii ae-
rului stabilite de directivele europene (Directiva 
1999/30/CE).

Instituire şi organizare
Punerea în aplicare a măsurii necesită adesea 
numeroase autorizaţii administrative, ceea ce 
presupune diferite birouri şi instituţii. Lentoarea 
anumitor practici birocratice face câteodată di-
ficilă colaborarea cu părţile interesate private. 
Prin urmare, comunicarea şi cooperarea cu toţi 
partenerii şi toate autorităţile sunt esenţiale. 
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Pentru toate tipurile de măsuri care vizează lo-
gistica transportului de mărfuri, un angajament 
ferm al părţilor interesate este extrem de im-
portant pentru succesul punerii în aplicare a 
măsurilor. 

ELEmENtE cHEiE  dE  Luat ÎN 
coNsidErarE

•	 Transportul de mărfuri în oraşe poate fi 
influenţat de întemeierea unui parteneri-
at solid între părţile interesate implicate 
din acest sector şi/ sau de crearea unor 
cadre şi reglementări juridice.

•	 Măsurile au succes numai dacă sunt in-
troduse într-o zonă de distribuţie specifi-
că cu graniţe bine delimitate şi dacă sunt 
instituite restricţii de acces riguroase.

•	 Datorită competitivităţii ridicate din 
acest sector, este necesar ca autorităţile 
publice să asigure finanţare şi asistenţă 
iniţială potenţialilor participanţi la sche-
mele de transport al mărfurilor. Cu toate 
acestea, planificarea financiară trebuie 
să demonstreze viabilitatea financiară 
într-o perioadă de timp rezonabilă. 

•	 Organizarea unor reuniuni de negoci-
ere şi coordonare în vederea definirii 
reglementărilor printr-un proces de co-
operare este esenţială pentru a asigura 
acceptarea în rândul transportatorilor 
şi altor părţi interesate. În acest sens, 
trebuie programată o lungă perioadă de 
coordonare, cooperare şi negociere.

•	 Ca în cazul tuturor măsurilor, trebuie 
planificată o evaluare adecvată a im-
pactului şi procesului încă de la început 
pentru monitorizarea progresului şi ghi-
darea politicii.

Care sunt persoanele 
cheie care 
vor fi implicate? 

Părţi  iNtErEsatE

Pentru a încerca să se asigure succesul mă-
surilor, este esenţială implicarea diferitelor părţi 
interesate, între care:
•	 Trebuie organizate consultări şi ateliere de 

lucru pentru a implica transportatorii şi dis-
tribuitorii în guvernanţa locală – în principal 
pe bază de voluntariat. Întrucât gradul scă-
zut de acceptare al acestui grup de părţi in-
teresate constituie cel mai mare risc pentru 
eşecul măsurii, nevoile şi aşteptările acesto-
ra trebuie analizate cu atenţie. Se recoman-
dă integrarea acestora într-un comitet direc-
tor împreună cu municipalitatea şi derularea 
unor procese de mediere. În cazul oraşelor 
portuare, este important să se coopereze cu 
conducerea portului care administrează ca-
pacitatea de distribuţie şi depozitare ce ar 
putea fi utilizată fără investiţii de capital.

•	 Asociaţiile profesionale locale care reu-
nesc proprietari de magazine, comercianţi, 
proprietari de restaurante şi alte persoane 
trebuie şi ele integrate. De obicei, acestea 
nu vor interveni în alegerea lanţului logistic 
dacă nu există efecte asupra preţurilor per-
cepute.
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•	 Politicienii şi administraţiile locale şi regio-
nale, asociaţiile de mediu şi vizitatorii zone-
lor trebuie, de asemenea, implicaţi.

•	 Companiile private (de exemplu, întreprin-
derile mici şi medii ale sectorului alimentar 
din regiunea înconjurătoare) pot fi integrate 
în dezvoltarea sistemelor logistice, întrucât 
pot profita de noile instrumente.

•	 Trebuie să se aibă în vedere şi locuitorii, dar 
şi persoanele interesate. Este o bună stra-
tegie să se comunice o „imagine de inova-
ţie şi responsabilitate” către locuitori pentru 
a mări gradul lor de acceptare a măsurii şi 
pune bazele sprijinului public. De exemplu, 
se pot introduce o cartă pentru livrări şi o 
emblemă pentru companiile care partici-
pă la iniţiativă. Mai mult, se poate apela la 
mass-media şi la materiale promoţionale 
pentru informarea locuitorilor.

PriNciPaL i i  PartENEri  a i 
ProiEctuLui

Mai mulţi parteneri cheie sunt esenţiali pentru 
succes şi trebuie implicaţi în procesul de punere 
în aplicare a măsurilor de logistică şi distribuţie 
a mărfurilor:

Factori decizionali şi operatori
Adesea, este necesar să se definească ce de-
cizii trebuie luate şi unde se află puterea de 
a promova punerea în aplicare a măsurii. Ad-
ministraţiile locale, precum consiliile munici-
pale sau departamentele de transport sau de 
mediu, iniţiază, de obicei, măsuri ce vizează 
logistica transportului de mărfuri. Este posibil 
ca un oraş să organizeze transportul de mărfuri 
în centrul oraşului prin înfiinţarea unui centru 
de distribuţie urbană. Dar pentru gestionarea 
efectivă a unui astfel de centru, se recomandă 
selectarea unui operator de transport privat (de 
exemplu, un centru de distribuţie).
Parteneri importanţi sunt principalii distribuitori 
de marfă şi proprietarii de magazine locali, re-
prezentaţi adesea de camera de comerţ. Par-
ticiparea şi aderarea lor la noua măsură vor 
favoriza succesul punerii în aplicare.

Finanţatori 
Experienţele au arătat că măsurile necesită ini-
ţial finanţare din partea administraţiilor locale. 
Cu toate acestea, obiectivul trebuie să fie au-
tofinanţarea acestor măsuri după faza iniţială. 

Alţi participanţi
Pentru desfăşurarea de studii de fezabilitate, 
colectarea de date locale şi evaluarea rezul-
tatelor măsurilor, este util dacă liderul măsurii 
obţine sprijinul universităţilor sau altor institute 
de cercetare.D
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Enumerarea exemplelor practice 
din cadrul CIVITAS II

În cadrul CIVITAS II, 6 oraşe au pus în aplicare măsuri care vizează logistica şi distribuţia 
sustenabilă a mărfurilor:

Burgos (Spania): nouă distribuţie a mărfurilor

La Rochelle (Franţa): extinderea strategică a logisticii oraşului, servicii pentru clienţi asociate cu 
distribuţia mărfurilor, dezvoltarea unui parteneriat cu operatorii de logistică

Malmo (Suedia): sprijin pentru şoferii vehiculelor de marfă

Norwich (Regatul Unit): serviciu personalizat de informare cu privire la trafic şi transport pentru 
operatorii de transport de mărfuri, livrarea de mărfuri la locaţii P&R şi centru de transbordare urbană

Preston (Regatul Unit): parteneriate de logistică municipale şi planificare strategică şi stabilirea de 
trasee pentru transportul mărfurilor, semnalizare etc. 

Veneţia (Italia): logistică urbană ecologică

OBŢ INEŢ I  MA I  MULTE  INFORMAŢ I I  PE  www.ciVitas.Eu

D
P

D
 D

yn
am

ic
 P

ar
ce

l D
is

tr
ib

ut
io

n 
G

m
b

H
 &

 C
o.

 K
G

 



www.civitas.eu
Site-ul web CIVITAS conţine informaţii privind nou-
tăţile şi evenimentele asociate cu CIVITAS. Acesta 
oferă o prezentare generală a tuturor proiectelor 
CIVITAS, oraşelor CIVITAS şi include detaliile de 
contact a peste 600 de persoane care lucrează în 
cadrul CIVITAS.

În plus, obţineţi cunoştinţe aprofundate despre 
cele peste 650 de vitrine inovatoare din oraşele de-
monstrative CIVITAS. 

Vizitaţi site-ul web CIVITAS şi căutaţi principalele 
exemple de experienţe referitoare la transportul ur-
ban sustenabil derulate în prezent în oraşe. Dacă 
oricare dintre idei se potriveşte oraşului dumnea-
voastră sau sunteţi interesaţi doar să aflaţi mai 
multe, puteţi contacta persoana competentă res-
ponsabilă pentru respectiva măsură.
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