Car sharing

• Definească conceptul de car sharing și a importanței acestuia
în mobilitatea urbană;
• Distingă diferite forme de car sharing;

Pentru a reduce traficul
motorizat, oamenii trebuie
să adopte un stil de viață
mai puțin dependent de
mașină. Pentru a gestiona
această schimbare în

• Înțeleagă evoluția sistemului de car sharing și tendințele
viitoare;
• Identifice principalele părți interesate și a partenerilor;
• Recunoască și să utilizeze etapele necesare implementării unui
sistem de car sharing;
• Ofere exemple de sisteme de car sharing din diferite orașe.
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exemple din diferite orașe
care au implementat deja
un sistem de car sharing.

Capitolul 1: Ce este sistemul de car
sharing?

Obiectivele cursului

Car sharing poate fi definit ca un grup de persoane care

După finalizarea cursului,

folosesc/împart o mașină sau chiar o flotă de mașini. Ideea

participanții vor putea să:

generală a sistemului de car sharing este "plătiți-cât-conduceți".
Nu sunteți proprietarul mașinii dar o puteți folosi atunci când

aveți nevoie sau când doriți.

integrat de soluții de mobilitate urbană.

Acest lucru conduce la o

Car sharing funcționează între indivizi - prietenii sau vecinii -, și

utilizare mai bună a mașinii,

de cele mai multe ori implică o mașină care este ”împărțită” de

deoarece mașinile sunt de

mai mulți oameni. Dar, sistemul de car sharing este deseori

obicei parcate pentru cea

organizat ca un grup de mașini partajate, oferind chiar și o

mai mare parte a existenței

varietate de mașini de diferite dimensiuni și forme. Astfel de

lor, ceea ce duce la o

flote de car sharing sunt gestionate de obicei de o companie

utilizare ineficientă a

privată sau de o asociație finanțată de administrație sau de o

spațiului urban limitat. O

autoritate de transport public și este, în general, oferită

caracteristică importantă a

publicului general dar și clienților din mediul de afaceri. Serviciile

sistemului de car sharing

de car sharing s-au dovedit a fi de succes în diferite orașe din

este faptul că autovehiculul

întreaga Europă și au un potențial mare în viitor de a sprijini

este condus de utilizatorul

transportul durabil în zonele urbane.

final ca și în cazul închirierii

Principiul care sta la baza sistemului de car sharing este că,

de mașini tradiționale. Nu

atunci când este combinat cu moduri alternative de transport,

utilizează un șofer plătit,

acesta oferă multor persoane o soluție de transport mai

cum ar fi atunci când

inteligentă și mai eficientă din punctul de vedere al resurselor

utilizează un taxi sau servicii

decât proprietatea asupra autoturismelor. Cu sistemul de car

conexe, precum Uber și Lyft.

sharing, transportul poate fi organizat mai rațional și mai eficient

Car sharing reprezintă o

din punct de vedere energetic. Chiar dacă sistemul de car

oportunitate importantă

sharing se bazează pe piață, nu restricționează mobilitatea

pentru mobilitatea urbană

individuală. În plus, ajută la recuperarea spațiului stradal în

în Europa și în lume. În

centrele orașelor pentru funcțiuni sociale și ecologice prin

prezent, piața de car sharing

reducerea cererii de parcare - făcând astfel orașele noastre mai

la nivel mondial cuprinde

atractive.

mai multe milioane de
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clienți, iar flota constă în

http://www.civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_car_sha

câteva zeci de mii de

ring-new_forms_of_vehicle_use_and_ownership.pdf

vehicule. Sistemul de car
sharing are potențialul de a

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/m

face parte dintr-un pachet

omo-car-sharing

https://www.acea.be/press-

a autovehiculelor din Bremen, în cadrul Observatorului pentru

releases/article/car-sharing-

mobilitatea urbană Eltis, un proiect al Comisiei Europene.

a-challenging-opportunityfor-urban-mobility

Capitolul 2: Tipuri de car sharing
Chiar dacă există mai multe forme de car sharing, acestea pot fi
văzute ca ”variațiuni pe aceeași temă”. Cu toate acestea,
diferitele forme de car sharing generează diferențe notabile în
experiența clienților și în modul de utilizare a mașinii.
O primă distincție importantă este proprietatea vehiculului:
dacă serviciul se bazează pe relații de tip peer-to-peer prin care
automobilul este deținut de o persoană fizică sau de un grup
de persoane fizice sau dacă serviciul se bazează pe vehicule
aflate în proprietatea (sau în leasingul) unui operator de car
sharing.
O a doua distincție importantă este modul de folosire a
mașinii: implică sistemul călătorii dus-întors (= clientul trebuie să

Foto: Totem de electric car-

returneze mașina în același loc din care a luat-o) sau implică o

sharing în Bruxelles, de

utilizare unidirecțională (= clientul poate călători într-o singură

Camille Crunelle, licensed

direcție, într-o zonă geografică specificată (free-floating system)

under CC BY 2.0

sau clientul preia o mașină dintr-o stație de parcare și o

Urmăriți acest videoclip de

returnează în altă stație (station-based system).

5 minute despre car sharing

În funcție de aceste două caracteristici, avem următoarele tipuri

în orașul Bremen

de sisteme de car sharing:

(Germania). Oferă o

1. Fleet-owned station-based car sharing

perspectivă excelentă

2. Fleet-owned free-floating car sharing

asupra utilității sistemului:

3. Centralised peer-to-peer car sharing

https://youtu.be/FJO_0Sb_

4. Decentralised peer-to-peer car sharing

GxY

În continuare vom explica fiecare sistem în parte.

Sursa: car sharing în
Bremen, video produs ca

2.1 Fleet-owned station-based car sharing

parte a unui studiu de caz

În acest sistem de car sharing, un operator oferă utilizatorilor săi

privind schema de partajare

o flotă de autoturisme. Autoturismele au întotdeauna o stație de

parcare fixă. Mașinile

Exemple: Cambio (Germania, Belgia), Co-Wheels (Marea

trebuie să fie aduse înapoi,

Britanie), Zipcar (Spania) și Greenwheels (Olanda, Germania).

în aceeași stație de unde au
fost luate.
Acest tip de car sharing dus-

Foto: Cambio Car

întors este cel mai bine pus

sharing în Belgia

la punct în momentul de

de Cambio.be

față și a fost studiat în cea
mai mare măsură de către
cercetători. În general,

2.2 Fleet-owned free-floating car sharing

utilizatorii își rezervă în

În acest sistem, autoturismele pot fi luate din punctul A și lăsate

avans, o mașină pentru

în punctul B, într-o anumită zonă geografică, bine delimitată. Nu

utilizare și acest lucru se

există locuri de parcare dedicate. Utilizarea sistemului este, de

face adesea prin

regulă, spontană, adică fie nu se face rezervare, fie rezervarea se

intermediul aplicațiilor

face cu doar câteva minute înainte de utilizare. Flotele sunt

smartphone sau al unui site

deținute de către operatorul de sistem. În general, este necesar

dedicat. În cele mai multe

un aranjament contractual cu entitatea care gestionează

cazuri - dar nu în toate -

parcarea pe stradă; acordurile tipice implică plata unei sume

utilizatorul trebuie să

convenite, în schimbul dreptului clienților de a parca în oricare

precizeze atât ora la care

(sau aproape oricare) spațiu legal de parcare pe stradă.

dorește să înceapă

Un recent studiu german despre car sharing a arătat că distanța

rezervarea, cât și durata.

medie parcursă în acest sistem este de 5 km. Ca atare, sistemul

Flota de car sharing este

de car sharing este în competiție cu transportul public urban,

deținută (sau închiriată) de

taxiuri și chiar cu ciclism urban. Cu toate acestea, sistemul

o entitate specializată, un

creează o imagine pozitivă asupra mobilității urbane și oferă o

operator de car sharing.

alternativă la proprietatea privată a unui automobil.

Vehiculele dispun de spații

Exemple: Car2Go (Germania, Olanda)

dedicate de parcare, care în
unele cazuri sunt pe stradă
(necesită permisiunea
municipalității) sau în
parcări amenajate.

În acest scenariul, un operator de car sharing oferă o
platformă online deschisă pentru a aduce
proprietarii de autoturisme în contact cu pasagerii.
O astfel de platformă pune față în față, cererea și
oferta. Operatorul ia un anumit procent din costul
tranzacției dintre proprietarul mașinii și pasager
Foto: Două mașini car2Go
Smart electric în Olanda de

pentru a-și acoperi costurile operaționale.
Exemple: Tamyca (Germania), Mywheels, Snappcar (Olanda).

Mariordo, licensed under CC
BY-SA 3.0

Foto: MyWheels car

2.3 Centralised peer-

sharing în Olanda

to-peer car sharing
Acest sistem se bazează pe
oameni care decid să își
pună mașină la dispoziție
pentru a fi folosită de alții și
să primească bani atunci
când este închiriată. În
unele cazuri, vehiculele sunt
echipate cu dispozitive
telematice pentru a oferi
celor care le închiriază,
acces de la distanță prin
intermediul cartelelor
inteligente, în timp ce în
alte sisteme, proprietarul
vehiculului trebuie să
transfere fizic cheile
autovehiculului celui care
închiriază, la începutul
perioadei de închiriere.

2.4 Decentralised peer-to-peer car sharing
Acest sistem este cea mai spontană formă de car sharing a
autoturismelor private. Este procesul prin care proprietarii de
mașini își pun la dispoziție vehiculele pentru ca alții să le
închirieze pentru perioade scurte de timp.
În comparație cu alte forme de carsharing, în acest sistem avem
o gamă mult mai variată de vehicule, datorită faptului că flota nu
este administrată la nivel central.
Sistemul poate fi unul local, implicând doar un cartier sau unele
familii. Cu toate acestea, ele pot deveni, în timp, relativ mari. De
exemplu, în orașul Ghent (Belgia), o inițiativă descentralizată de
acest tip a demarat în 1999, numită Dégage . Până în 2015 au
avut 23 de vehicule private împărțite între 670 de utilizatori.
Voluntarii conduc schema de conectare a proprietarilor de
autoturisme și a potențialilor utilizatori de mașini, au sesiuni de
informare și au stabilit contracte între proprietari și utilizatori.
Fiecare mașină este diferită, variind de la mașini de familie mici,

la cele cu 7 locuri, la
camionete sau mașini cu 2

Foto: Campanie de

locuri. În interiorul cadrului

promovare a sistemului

comun al Dégage, fiecare

de Car sharing în

proprietar decide ce

Flandra, Belgia, de

acceptă și ce nu, și, ca atare,

Autopia/Autodelen.net

fiecare mașină are un set
propriu de reguli. De
exemplu, dacă proprietarul
nu dorește ca mașina să fie
folosită pentru a duce
deșeuri reciclabile la centrul
de deșeuri sau pentru a
transporta animale de

Capitolul 3: Situația sistemelor de car

companie sau pentru a
trece frontierele țării,

sharing în Europa

proprietarul stipulează
aceste cerințe în contractul
de partajare a
autovehiculului respectiv.
Exemple: Autopia (Belgia),
WeGo (Olanda). Site-ul
inițiativei Degage:
https://www.degage.be/aut
odelen/

3.1 O scurtă istorie
Una dintre cele mai vechi experiențe europene în car sharing
poate fi considerată o cooperativă cunoscută sub numele de
"Sefage" (Selbstfahrergemeinschaft), care a inițiat astfel de
servicii în Zurich, Elveția, în 1948. Ideea a fost, în principal,
motivată de rațiuni economie: persoanele care nu și-au putut
permite să își achiziționeze o mașină, puteau să ”împartă” una.
Multe alte proiecte timpurii de car sharing și-au avut rădăcinile
în anii '70, perioadă caracterizată de mișcări ecologiste. Dar
majoritatea acestor proiecte locale nu au avut succes.
Mult mai de succes au fost inițiativele de la sfârșitul anilor 1980.
În 1991 s-a format Asociația europeană de car sharing (ECS).
Aceasta a crescut la aproximativ 70 de organizații de car sharing,
până la sfârșitul secolului. Car sharing a devenit un sistem comun
în Europa și în America de Nord. Cele mai mari două organizații

de car sharing au fost

Carsharing in Europe and North America: Past, Present, and

Mobility CarSharing Elveția

Future. Susan Shaheen, Daniel Sperling, and Conrad Wagner

cu 1.400 de mașini și

Printed in Transportation Quarterly (Summer 1998), Vol. 52,

Stattauto Berlin cu

Number 3, pp. 35 -52

aproximativ 300 de mașini.

Carsharing – an integral part of an intermodal transport system.

Aproximativ 200 de firme de

Directorate General for Research-Directorate A (STOA - Scientific

car sharing au fost active în

and Technological Options Assessment). Briefing Note

450 de orașe în principal în
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Elveția, Germania, Austria,
Olanda, Danemarca, Suedia,
Norvegia, Marea Britanie,
Franța și Italia. În total,
acestea adunau peste
125.000 de utilizatori.
Până prin anul 2000,
utilizarea serviciilor unei
firme de car sharing era încă
considerată destul de
ciudată și mulți oameni nu
cunoșteau deloc conceptul
de car sharing. În figura
alăturată puteți vedea care
este situația țărilor care
operau sisteme de car
sharing: companiile de car
sharing funcționau în țările
marcate în albastru (sursa:
Nota Briefing EP nr.
4/2001).

3.2 Situația actuală
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor automate, operarea și
gestionarea serviciilor s-au îmbunătățit. Noile tehnologii i-au
oferit utilizatorului o mai mare comoditate și flexibilitate.
Dezvoltarea recentă a așa-numitelor car sharing inteligente
datorită computerului, internetului și a smartphone-ului a făcut
diferența.
La începutul anului 2009, a fost dat publicității un studiu privind
situația sistemelor de car sharing: în Europa au fost numărați
aproximativ 380.000 de utilizatori de car sharing, care aveau la
dispoziție aproximativ 11.900 de vehicule. Doar numerele

Resurse

singure spun puține despre succesul pe care furnizorii de car
sharing îl au în prezent. De asemenea, trebuie luată în

considerare variația

Danemarca și Germania au rămas în urmă.

numărului de populație din

Cum rămâne cu alte țări? Alte țări nu aveau date suficiente, o

cadrul fiecărei țări europene

problemă care încă îngreunează identificarea nivelurilor

unde funcționează sistemul,

europene de car sharing.

precum și momentul la care
a fost introdus sistemul de
car sharing. Aceste
informații sunt prezentate
în figura alăturată.

Este evident că în Elveția
sistemul s-a bucurat de cel
mai mare succes. Încă din
2009, aproape 1.1% din
populație a fost înregistrată

FOTO: Participanții la partajarea automobilelor în țările

ca clienți ai serviciului de car

europene în raport cu populația totală (sursa: MoMO)

sharing. Germania, Țările de
Jos și Suedia s-au clasat pe

Resurse

locul al doilea cu 0,16%,

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-

respectiv cu 0,17%. Astfel,

projects/files/projects/documents/momo_car-

pe baza proporției

sharing_the_state_of_european_car_sharing_en.pdf

populației care utilizează
sistemul de car sharing,
Elveția a fost de aproximativ
șapte ori mai bună decât
țările următoare. Belgia,
Marea Britanie, Suedia,
Austria și Țările de Jos au
înregistrat o creștere peste
medie, în timp ce Spania,
Italia, Finlanda, Franța,

3.3 Cum arată viitorul? Previziuni
A. Sistemele actuale de car sharing implică tehnologia
Fără implementarea tehnologiilor de vârf, succesul sistemelor
moderne de car sharing ar fi de neconceput. Este ceea ce
garantează fiabilitatea și simplitatea serviciului pentru utilizatori
și operatori. Tehnologia modernă de car sharing se deosebește
prin faptul că elimină din ce în ce mai mult sarcini pe care ar
trebui să le facă clienții. De exemplu, în primele zile ale
sistemului de car sharing, clienții trebuiau să înregistreze și să
verifice cifrele de utilizare la începutul și la sfârșitul fiecărei

acțiuni, în timp ce acum

disponibilă pentru următoarea călătorie.

aceste sarcini sunt

Provocarea viitorului – care tehnic este deja posibilă – este ca

completate de sistemul

sistemele electronice ale furnizorilor de car sharing și ale

tehnic propriu-zis.

companiile de transport public să fie compatibile unul cu celălalt,

Sistemul ”peer-to-peer car

astfel încât atât abonamentul lunar sau anual de transport

sharing” este cel mai low-

public, cât și mijloacele de acces pentru autoturisme, să fie

tech dintre ele. Cu toate

integrate într-un singur card electronic.

acestea, aproape toate

Totuși, sistemul ”peer-to-peer car sharing” nu ar trebui să fie

sistemele moderne de car

considerat o formă minoră de car sharing. Dimpotrivă, datorită

sharing în zilele noastre

tehnologiei moderne, aceste sisteme sunt în plină expansiune.

dispun atât de un call center

Un studiu recent din Olanda a arătat o creștere de 28%

24 de ore din 24, cât și de

comparativ cu 2014 și 2015, ceea ce înseamnă o creștere

un alt serviciu pe internet

corespunzătoare de 3.142 mașini. Uitați-vă la imaginea de mai

prin care oferă aceleași

jos, linia roșie reprezintă vehicule partajate în sistemul ”peer-to-

servicii, ceea ce înseamnă că

peer car sharing”, iar linia albastră pe cele partajate "clasic"

există aproape întotdeauna

(bazate pe flotă). Creșterea sistemului ”peer-to-peer car sharing”

cel puțin două metode

este impresionantă. În Olanda, partajarea mașinilor este oferită

disponibile pentru clienți

prin intermediul SnappCar, Greenwheels și MyWheels.

pentru a face rezervări. În
plus, unele programe de
rezervare sunt configurate
ca sisteme inteligente care,
după câteva rezervări,
detectează preferințele
clienților individuali în ceea
ce privește stațiile
preferate, tipurile de

Foto: Dezvoltarea car-sharing în Olanda (sursa: www.crow.nl)

vehicule, precum și
prioritățile "planului B" în
cazul în care opțiunea dorită
nu se întâmplă să fie

B. Viitorului arată bine
Într-un raport emis de Arthur D. Little, cu titlul "Viitorul
Mobilității Urbane 2.0", autorii fac o analiză a viitorului
sistemului de car sharing. Aceștia identifică o tendință clară către

mobilitatea partajată: car

extind geografic cu soluții concurente.

sharing se numără printre

O soluție complexă de mobilitate pentru corporații, ar permite

modalitățile de mobilitate

angajaților să utilizeze mai multe moduri de călătorie, facturate

care vor înregistra o

la finalul lunii cu un cost special. Această nouă perspectivă ar

creștere în următorii ani.

putea schimba întreg conceptul de ”mașină de serviciu”. Cu

Cea mai accentuată creștere

furnizori care doresc să ofere cât mai multe mărci de mașini care

se așteaptă să se

să permită tehnologii și interfețe standardizate, gama de

înregistreze în regiunile cu

vehicule disponibile prin schemele de ”mașini de

sisteme de mobilitate

serviciu/mașinile companiei” va crește considerabil, potrivit lui

urbană mature, cum ar fi

Frost & Sullivan. Accesul fără cheie și facturarea centralizată la

Europa de Vest, datorită

sfârșitul lunii sunt câteva dintre elementele care vor continua să

infrastructurii existente și a

joace un rol esențial în ceea ce privește simplificarea

unei deschideri din partea

programelor de carsharing pentru corporații și extinderea

consumatorilor conștienți

acestora.

din punct de vedere

Resurse

economic și ecologic să

The Future of Urban Mobility 2.0 - Imperatives to shape

adopte opțiuni mai puțin

extended mobility ecosystems of tomorrow (Arthur D. Little,

costisitoare și mai durabile.

January 2014)

O analiză recentă realizată
de Frost & Sullivan

Carsharing – an integral part of an intermodal transport system.

prognozează că până în
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2020 ar putea exista între

and Technological Options Assessment). Briefing Note

75.000 și 100.000 de

No°4/2001.

vehicule partajate în
funcțiune, deoarece

https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/aantal-deelautos-

furnizori cum ar fi

nederland-groeit-28-

companiile de leasing și de

procent?utm_medium=email&utm_campaign=dashboard&utm_

închiriere, firmele de

content=emailalert&utm_term=autodelen&utm_source=CROW-

carsharing și furnizorii de

KpVV

tehnologie de vârf intră
continuu pe piață și se

https://www.automotive-fleet.com/116636/europeancarsharing-fleets-are-part-of-the-changing-face-of-fleet-mobility

Capitolul 4:
Strategii pentru
sistemele de car
sharing
În esență, grupurile-țintă

utilizează transportul public pentru călătoriile de la domiciliu la
serviciu, să primească un preț special pentru car sharing când se
întoarce acasă).
În acest capitol vom examina care sunt părțile interesate și
partenerii importanți într-un sistem de car sharing și vom analiza
factori și strategii esențiale pentru a începe sau a crește un
sistem de car sharing.

cheie pentru sistemul de car
sharing sunt locuitorii din
cartierele urbane care nu au
nevoie zilnic de mașină,
precum și companiile și
instituțiile din zonele
urbane. Așadar, sistemele
de car sharing pot fi
implementate cu succes în
zonele periurbane, de-a
lungul coridoarelor
aglomerate, în centrele
orașelor și în zonele
comerciale. Operatorii de
transport public ar trebui să
fie interesați să sprijine
sistemele de car sharing,
deoarece acestea pot ajuta
serviciile de transport
public. Aceștia pot oferi
tarife sau bilete speciale
pentru car sharing, când
sistemul este folosit în
cadrul unui sistem integrat
de transport durabil (de
exemplu, pentru cineva care

4.1 Părțile interesate și partenerii
Este important să știm care sunt partenerii într-un asemenea
proiect, pe cine trebuie să implicăm, care sunt părțile interesate
și susținătorii informali.
PĂRȚILE INTERESATE
• Utilizatorii potențiali: fiind grupul-țintă central al serviciilor,
potențialii utilizatori ar trebui să fie incluși în planificarea
măsurilor. Aceștia pot fi implicați prin sondaje și interviuri,
precum și prin activități promoționale, campanii de sensibilizare
și prezentări ale sistemului de car sharing. Utilizatorii potențiali
pot fi clasificați în grupuri mai detaliate, cum ar fi:
o Utilizatori ai transportului public și persoane orientate spre
transportul public;
o Persoane cu studii superioare;
o Persoane aflate într-o perioadă a vieții cu schimbări
importante (de exemplu, persoane care s-au mutat recent în altă
casă);
• Companiile: este esențială implicarea firmelor ca utilizatori ai
vehiculelor în zilele lucrătoare (persoanele particulare tind să
folosească mașina în principal seara și în week-end).
• Mass-media: pentru promovarea serviciului, mass-media joacă
un rol important, în special dat fiind caracterul oarecum nou și
inovator al măsurilor.

introducerea rapidă a reglementărilor legale necesare.

PRINCIPALII PARTENERI DE PROIECT
• factori de decizie: serviciile de car sharing sunt în mod
normal organizate ca firme private (de exemplu, un operator
de transport) sau în societăți ale administrației locale.
Foto: Expoziția în aer liber
de mașini din Ghent
(Belgia), cu autoturismele,
sistemele, proprietarii și
clienții Autopia vzw,
Cambio, Dégage vzw și
Partago pentru a permite
publicului să se familiarizeze
cu conceptul.

Companiile care sunt responsabile pentru întreținerea, curățenia
și repararea vehiculelor ar putea fi de asemenea implicate,
precum și cele responsabile de website și de sistemul online de
rezervare.
• Operatori: operarea este, de obicei, responsabilitatea unei
companii de software care va găzdui site-ul. Este recomandabil
ca municipalitatea să fie implicată și în promovarea sistemului,
deoarece aceasta va oferi încredere în rândul utilizatorilor.
Centrele de call center pot prelua activitățile telefonice și de
internet ale operatorului.

• Alții: diferite grupuri
locale, cum ar fi
organizațiile care susțin
egalitatea de gen, pot fi
rugate să sprijine măsurile.
De asemenea, pot fi
implicați diferiți participanți
precum administrațiile
locale/regionale, companiile
private, organizatorii de
evenimente și cluburile
sportive. Administrațiile
locale și regionale (de
exemplu, agenția de
autostrăzi) pot sprijini
această măsură, iar
politicienii pot sprijini

• Finanțatori: de obicei, platformele de car sharing sunt
finanțate de companii private (de exemplu, companii de
transport public), având subvenții de pornire (de start-up) de la
municipalitate, regiune sau autoritatea de transport public.
• Alții: parteneri importanți sunt, de obicei, autoritățile locale,
instituțiile de cercetare și firmele care sprijină implementarea și
evaluarea serviciului, însă organizațiile neguvernamentale
orientate spre mediu ar putea fi, de asemenea, interesate să
participe la procesul de planificare. În plus, autoritățile federale
sau regionale superioare și politicienii ar trebui să sprijine
punerea în aplicare a măsurii.
Resurse
http://www.civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_car_sha
ring-new_forms_of_vehicle_use_and_ownership.pdf

4.2 Impact și beneficii

în rândul clienților unei firme de car sharing.

Pentru cetățeni

Sistemul de car sharing este atrăgător pentru persoanele care nu

Utilizatorii de car sharing

conduc mulți kilometri. Studiile arată că sistemul este util dacă

evită costurile de achiziție și

conduceți între 10.000 și 15.000 de kilometri pe an. Cu cât

de exploatare a unei mașini.

conduceți mai puțini kilometri anual, cu atât este mai ieftină

De exemplu, în Norwich

taxa de car sharing, deoarece costurile fixe ale mașinii sunt

(Marea Britanie) 26% dintre

împărțite între toți utilizatorii. Utilizatorul plătește numai

membrii unei firme de car

numărul de kilometri făcuți. Wim Hafkamp de la Universitatea

sharing au renunțat la una

Erasmus afirmă că punctul în care este mai ieftin să conduci o

dintre mașinile familiei, iar

mașină partajată în comparație cu o mașină proprietate este în

48% dintre membri nu și-au

jurul unei utilizări medii de 6.000-7.000 km pe an.

mai cumpărat mașină ca

Fiind all-inclusive este atrăgătoare pentru persoane fizice,

urmare a înscrierii în

deoarece un utilizator al unei companii carsharing nu are

sistemul de car sharing.

probleme cu asigurarea, întreținerea și repararea, aceste lucruri

Pentru cei care nu își permit

sunt responsabilitatea firmei. Taxa și prețul pe kilometru includ

să dețină o mașină, sistemul

toate costurile, și există posibilitatea de a alege între mai multe

le oferă șansa de a folosi

tipuri de vehicule: dubiță, mașină mică sau mașină sport, după

una (favorizând incluziunea

cum ai nevoie.

socială). Sistemul de car
sharing le permite

Pentru companii

locuitorilor să aibă acces la

Având în vedere că firmele private oferă locuri de parcare

o mașină atunci când este

angajaților lor, un avantaj ar fi reducerea numărului de locuri de

necesar, dar în plus

parcare necesare, încurajând angajații să utilizeze mai puține

încurajează mersul pe jos,

mașini. Utilizarea vehiculelor în sistem car sharing elimină

ciclismul și utilizarea

contractele de leasing scumpe sau costurile generate de

transportului public. De

proprietatea flotei. Companiile care utilizează o schemă de car

exemplu, în Norwich (Marea

sharing pot reduce nivelul costurilor flotei schimbând o parte din

Britanie) numărul

costurile fixe generate de proprietatea mașinilor în costuri

călătoriilor pe jos a crescut

variabile de utilizare a acestora.

cu 9%, iar călătoriile
efectuate cu bicicleta au
crescut cu aproximativ 12%

Pentru public

major al sistemelor de car sharing va fi asupra reducerii

Utilizatorii de car sharing

proprietății asupra autovehiculelor și a utilizării acestora,

sunt mai conștienți de

scăderea consumului de combustibil și a emisiilor de poluare a

comportamentul lor de

aerului. Această teorie este contrazisă de prof. Wim Hafkamp de

mobilitate și folosesc

la Universitatea Erasmus, care crede că doar în anumite cazuri,

mașina mai puțin decât cei

car sharing va conduce la reducerea semnificativă a numărului

care au un automobil

de mașini: "În majoritatea cazurilor, reducerea este mică spre

disponibil permanent. Se

deloc: odată ce car sharing este o alternativă disponibilă, se pare

pare că după ce s-a alăturat

că utilizatorii renunță la folosirea bicicletelor sau a transportului

unei scheme de car sharing,

public." El afirmă, de asemenea, că sistemele moderne de car

majoritatea membrilor

sharing, inclusiv cele mai recente pachete peer-to-peer, oferă o

conduc mai puțin decât

opțiune reală pentru generația tânără pentru care proprietatea

înainte. Fiecare vehicul al

autoturismului nu este evidentă, ci destul de scumpă. "Sistemele

unei scheme de partajare a

de car sharing rămân importante în orașele dens populate, unde

mașinilor are potențialul de

presiunea de a găsi un loc de parcare este ridicată, iar spațiul

a înlocui 4-8 autoturisme

public este limitat. În special în aceste contexte, partajarea

deținute individual.

autovehiculelor este importantă pentru utilizarea terenurilor și

Evaluarea Bremen

pentru calitatea mediului înconjurător ".

Mobilpunkt a arătat că 30%

Utilizarea medie zilnică a unei mașini de către proprietar este

dintre clienții privați și-au

sub o oră. În restul zilei, mașina stă neutilizată. O mașină din

vândut mașina proprietate

sistemul car sharing, utilizată de mai multe persoane pe

personală după înscrierea în

parcursul zilei, poate înlocui mai multe autoturisme individuale.

sistemul de car sharing.

Aceasta înseamnă un impact pozitiv, cum ar fi o poluare a

Experiența elvețiană arată

aerului mai redusă, mai puține ambuteiaje în trafic și mai puțin

că fiecare utilizator activ de

spațiu de parcare necesar.

car sharing evită producerea

În sistemele car sharing, se folosesc vehicule mai mici și mai noi

a până la 290 kg de CO2 pe

decât cele utilizate în mod obișnuit de către proprietarul cu

an.

venituri medii, care, prin urmare, creează mai puține emisii

Atât literatura de

dăunătoare sănătății și, în comparație, utilizează mai puțin

specialitate, cât și

combustibil pe kilometru, ceea ce, la rândul său, generează

publicațiile guvernamentale

emisii reduse de CO2.

prognozează că impactul

În cele din urmă, sistemul

ments/momo_car-sharing_f03_environmental_impacts_en.pdf

de car sharing reduce
povara transportului public

FOTO: Car sharing

și a mediului. Atunci când

Leibnitzplatz Bremen

este integrat cu moduri

(www.carsharing.de)

ecologice de deplasare
(transportul public, bicicleta
și mersul pe jos), car sharing
este o opțiune prietenoasă
cu mediul, ușor de utilizat,
integrată într-un sistem de

4.3 Principalii factori de succes

transport durabil.

Sistemele de car sharing sunt în proprietatea unor companii
private sau ale unor organizații non-profit, excepția fiind

Resurse

sistemul peer-to-peer unde persoanele se află în centrul

http://www.epomm.eu/doc

schimbului de mașini. Administrațiile locale pot sprijini aceste

s/1522/CIVITAS_II_Policy_A

sisteme deoarece contribuie în mod pozitiv la extinderea

dvice_Notes_01_Alternative

opțiunilor de transport durabile în interiorul și în jurul zonelor

_Car_Use.pdf

urbane.
Beneficiile care trebuie comunicate:

De effecten van autodelen

• Mobilitate sporită și accesibilitate pentru rezidenți;

op autogebruik. Pieter van

• Reducerea timpului de deplasare ca urmare a faptului că sunt

Driel & Wim Hafkamp.

mai puține mașini în trafic;

Erasmus Universiteit

• Reducerea poverii financiare a utilizatorilor de car sharing,

Rotterdam. Tijdschrift

nemaisuportând costurile deținerii unei mașini;

Vervoerswetenschap

• Cererea redusă pentru parcarea pe stradă, în special la orele

Jaargang 51, nummer 4

de vârf;

(december 2015).

• Reducerea ambuteiajelor în trafic și a poluării aerului.

https://ec.europa.eu/energ

Efortul necesar:

y/intelligent/projects/sites/i

Sistemele de car sharing sunt în general inițiate și operate de

ee-

organizații nonprofit sau de societăți cu capital privat. În acest

projects/files/projects/docu

caz, efortul din partea administrației locale este redus. Cu toate

acestea, autoritățile locale

orașelor, în zonele comerciale, deoarece este necesară o

pot încuraja și facilita

densitate mare de potențiali utilizatori. Problemele grave de

sosirea sistemelor de car

transport, cum ar fi ambuteiajele sau parcarea limitată sau lipsa

sharing în orașul lor prin

locurilor de parcare ale companiilor, ridică gradul de

campanii de informare și

conștientizare și acceptare a acestor măsuri.

educare a publicului cu
privire la beneficiile acestor

Către o schemă de succes:

sisteme. În funcție de tipul

Factorii enumerați mai jos sunt factorii principali ai unei

de sistem de car sharing,

implementări eficiente și reușite:

departamentele de

• Sprijin puternic pentru ideea de car sharing din partea

planificare urbană și zonare

conducătorul entității care ar implementa măsura (politicieni,

pot contribui la integrarea

companii, universități etc.);

sistemului de car sharing în

• Activități și strategii de promovare în mass-media locală;

cadrul planurilor existente

• Existența politicilor naționale care să permită beneficii pentru

de transport public pentru a

utilizatorii de car sharing (de exemplu, accesul în zonele cu trafic

răspunde necesităților de

restricționat) sau care prevăd stimulente pentru utilizatorii de

mobilitate și accesibilitate

car sharing;

pentru toți locuitorii unui

• Resurse financiare garantate, în special în faza inițială;

oraș.

• Includerea măsurilor în planul de transport local;

În plus, departamentele de

• Includerea măsurilor în planurile de dezvoltare urbană (de

dezvoltare economică ale

exemplu, locurile de parcare pentru mașinile car sharing în locul

orașului pot să colaboreze

parcărilor convenționale în zonele noi de locuit)

cu firmele de car sharing

• Integrarea în ofertele intermodale (de exemplu, oferirea unei

pentru a contribui la

preț preferențial de car sharing pentru deținătorii de

creșterea mobilității în

abonamente de transport de transport public);

zonele cu opțiuni de

Resurse

transport reduse.

http://www.sustainablecitiesinstitute.org/topics/transportation/

Schemele de car sharing pot

ridesharing/car-sharing

fi implementate cu mai mult
succes în zonele periurbane,
de-a lungul coridoarelor
aglomerate, în centrele

Capitolul 5:
Implementarea
sistemului de car
sharing în orașul
dvs.

• Identificarea site-urilor sau companiilor potrivite pentru
implementarea măsurilor.

2) Aspectele tehnice
• Decizia privind sistemul tehnic care trebuie utilizat;
• Deciziile privind stimulentele suplimentare oferite utilizatorilor
(de exemplu, locuri de parcare dedicate sau gratuite,
abonamente cu preț preferențial pentru transportul public

5.1 Etapele de urmat
La punerea în aplicare a
măsurilor privind crearea
unui serviciu de car sharing,

pentru utilizatorii de car sharing);
• Definirea structurii organizatorice și instituționale a serviciilor
oferite;
• Asigurarea faptului că sistemul de car sharing respectă legile
privind protecția datelor cu caracter personal.

trebuie luate în considerare
următoarele aspecte,
precum și un calendar
rezonabil pentru punerea în
aplicare.

3) Definirea conceptului
• Găsirea de exemple de bună practică din alte orașe, schimb de
experiențe;
• Cooperarea cu organizațiile locale care sunt interesate de
utilizarea unui sistem de car sharing;

1) Colectarea de date
• Colectarea de informații
despre serviciile de car
sharing existente și despre
echipamentul tehnic
adecvat (software, vehicule,

• Sunt necesare decizii privind software-ul utilizat, locația call
center-ului și a stațiilor de car sharing, precum și sistemul tarifar;
• Atenția ar trebui să se concentreze asupra evitării unei
schimbări în comportamentul călătorilor de la transportul public,
mersul pe jos sau cu bicicleta spre car sharing, în special în
zonele care se bazează pe un transport public bun.

calculatoare de bord etc.);
• Lansarea unui studiu de
piață cu privire la potențialii

4) Faza inițială
• Testarea sistemelor la o scară mai mică.

utilizatori și interesul lor de
a folosi un astfel de sistem;
• Analiza situației curente a
traficului și a locurilor de
parcare;

5) Optimizarea serviciului

• Identificarea companiilor,

statistici privind destinațiile cele mai frecvente, sondaj de

a site-urilor sau a zonelor în

satisfacție a clienților) și îmbunătățirea permanentă a serviciului.

care pot fi oferite serviciile
de car sharing (de exemplu,

5.2 Calendarul activităților și investițiile necesare

parcările park and ride

Durata depinde în principal de cât de bine este organizat

pentru a sprijini transportul

procesul de implementare și cu cât entuziasm lucrează părțile

interurban intermodal);

implicate. Stabilirea unei scheme de car sharing la scară mică

• Serviciile de car sharing

este o măsură pe termen scurt, însă ar trebui să se țină seama de

pot furniza mai multe

faptul că este necesară o perioadă de aproximativ 1-2 ani pentru

vehicule și mai multe locuri

a evalua pe deplin eficiența unei măsuri. Acest lucru se

de parcare;

datorează faptului că implementarea sistemului în comunitate

• Promovarea efectelor

este un proces de lungă durată, deoarece oamenii trebuie să

pozitive și ușurința utilizării

aibă timp să testeze sistemul, să înceapă să aibă încredere în el și

pentru a crește numărul de

apoi să devină parte din modelul lor de mobilitate obișnuit. Cu

participanți și a ajunge la

toate acestea, impactul pozitiv poate fi deja vizibil în primul an,

masa critică pentru

dar ar trebui să se crească progresiv după doi sau cinci ani (de

continuarea cu succes a

exemplu, transferul modal, oamenii își vând mașina personală,

sistemului pe termen lung;

crește sinergia cu ciclismul și transportul public etc.).

• Sunt utile activitățile de

La înființarea unui serviciu de car sharing, trebuie luați în

informare continuă pentru

considerare următorii factori de cost:

instituțiile interesate de

• Investiția și întreținerea autoturismelor furnizate, precum și a

noile facilități.

unităților de încărcare la bord. În medie, ar trebui să fie
disponibilă o mașină pentru aproximativ 50 de utilizatori.

6) Promovarea inițiativei

• Locuri de parcare pentru autoturismele din sistem în parcări

• Promovarea sistemului

proprii sau private.

pentru obținerea și

• Costuri de personal pentru organizarea, operarea și

menținerea unor rezultate

întreținerea sistemului.

viabile.

• Taxă de licență pentru rezervarea software-ului.
• Furnizorul de servicii și costul de funcționare al site-ului pentru

7) Evaluare

care operatorul ar putea percepe o taxă lunară sau anuală

• Evaluarea (de exemplu,

pentru fiecare utilizator (aproximativ 30-110 EUR pe an), precum

numărul utilizatorilor,

și o rată pe kilometru și pe

ca noile zone construite să ofere locuri de parcare pentru

oră. În mod normal,

mașinile din sistemul car sharing.

costurile de exploatare sunt

• Pot să impună ca noile dezvoltări imobiliare din zonele în care

acoperite de veniturile din

funcționează sistemele de car sharing să reducă locurile de

exploatare.

parcare pentru autovehicule individuale, astfel încât car sharing
să devină o opțiune pentru rezidenți.

5.3 Rolul administrației

• Pot contribui la reducerea cheltuielilor operatorului prin

publice locale

oferirea de locuri de parcare publice cu costuri reduse (sau

Administrațiile publice
locale pot sprijini și facilita
în mod activ oportunitățile
de car sharing. Exemple de
implicare:
• Pot explora fezabilitatea
unui sistem de car sharing,
ca prim pas.
• Pot contacta operatorii
actuali de car sharing
pentru a vedea care este
tipul de sistem care ar putea

gratuite) pentru vehiculele din sistemul car sharing.
• Pot deveni utilizatori de car sharing, demonstrând comunității
valoarea acestui serviciu.
• Pot implica lideri din orașele și agențiile regionale
înconjurătoare pentru a promova programele regionale de
carsharing.
• Pot crea sisteme de car sharing în interiorul administrației
pentru a aloca mai bine resursele municipalității, după modelul
sistemelor care funcționează pentru rezidenți. Acestea ar putea
încuraja partajarea mașinilor de serviciu între departamentele
municipale pentru a oferi acces eficient angajaților, la mașini,
reducând resursele cheltuite pentru gestionarea flotei.

fi cel mai potrivit pentru
orașul lor.
• Pot adopta sau modifica
politicile de zonare și de
utilizare a terenurilor în așa
fel încât să sprijine
schemele de car sharing. De
exemplu, orașele pot
încorpora car sharing în
documentele de transport și
de planificare pe termen
scurt și lung sau pot impune

Pentru înființarea sistemelor de car sharing, este recomandabil
ca acestea să fie incluse în strategiile de planificare și de
transport municipale. Acest lucru se poate realiza prin
formularea unor obiective prin care municipalitatea se angajează
să dezvolte sistemele de car sharing pe teritoriul său. Exemplu
Flandra, Belgia: car sharing a fost explicit inclus în planificarea
orașului Antwerp: se precizează că orașul va promova car
sharing și că obiectivul constă în crearea a cel puțin un pickup/drop-off punct (o stație de preluare/predare a mașinilor) în
fiecare district al orașului.

Resurse

deplaseze în oraș fără a trebui să dețină o mașină.

https://ec.europa.eu/energ
y/intelligent/projects/sites/i

Dar pe lângă politica de mobilitate a municipalității există

ee-

numeroase alte domenii în care carsharing-ul este o

projects/files/projects/docu

componentă. Poate fi parte din politica de parcare a

ments/momo_car-

municipiului. În Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid (Ghidul

sharing_car_sharing_guideli

politicii de parcare durabilă) emis de guvernul flamand (2007), se

nes_for_public_authorities_

poate găsi următorul pasaj: "Principiul car sharing prin care

en_en.pdf

diferiți utilizatori împart utilizarea unei mașini, din inițiativă
personală sau din inițiativa unei firme specializate (de exemplu,
Cambio) se bucură de un succes din ce în ce mai mare și ar

5.4 Măsuri adiacente

trebui, cu siguranță, să fie susținută prin politica de parcare. De

Car sharing ar trebui să facă

fapt, prin intermediul sistemelor de car sharing, proprietatea

parte din politica de

asupra autoturismelor poate scădea, iar ca urmare, pe termen

mobilitate urbană durabilă a

lung, locurile de parcare pot fi eliminate și utilizate în alte

municipalității. Car sharing

scopuri. "

este una dintre
componentele politicii de

În domeniul mediului și al energiei, car sharing contribuie la o

mobilitate durabilă și poate

utilizare mai rațională a autoturismelor, la reducerea numărului

fi considerată veriga "lipsă"

de kilometri parcurși și implicit la reducerea emisiilor nocive

între transportul public și

(reducerea emisiilor de CO2, pulberi în suspensie). Un studiu al

mașina personală. Acest

Agenției Federale Elvețiene de Energie demonstrează că fiecare

lucru este valabil mai ales

utilizator activ de car sharing produce cu aproximativ 290 kg de

într-un context în care

CO2 mai puțin pe an.

principala provocare cu care
se confruntă autoritățile

Car sharing oferă, de asemenea, noi oportunități pentru

locale este reducerea

facilitățile de trafic în noile proiecte rezidențiale. Prin acordarea

numărului de mașini

unui loc important sistemului de car sharing, este nevoie de mai

personale și, prin urmare,

puține locuri de parcare și astfel mai mult spațiu poate fi eliberat

punerea în aplicare a unei

în alte scopuri.

politici de mobilitate care să

Car sharing poate fi, de asemenea, inclusă în politica internă de

le permită cetățenilor să se

mobilitate a municipalității, în care personalul utilizează mașini

pentru deplasările în interes

a crește gradul de conștientizare al populației și, prin urmare, al

de serviciu. Inițiativele

potențialilor utilizatori. În special, furnizarea de spații de parcare

orientate spre comunitate și

dedicate sau de benzi dedicate, crearea de scheme de premiere

partajarea autoturismelor

(de exemplu puncte bonus pentru comportamentul durabil al

personale întăresc structura

călătoriilor la companii) să sprijine succesul măsurilor. De

socială. Prin încheierea

asemenea, cursurile Eco-Driving pot fi oferite gratuit

acordurilor reciproce,

utilizatorilor sistemului de car sharing.

contactele sociale din
comunitate sunt întărite, iar

Capitolul 6: Exemple de sisteme de car

participanții își construiesc o
responsabilitate colectivă.

sharing

În cele din urmă, în
domeniul economiei,
municipalitatea poate
stimula comercianții și
companiile să folosească
mașinile din sistemul car
sharing din
municipiu. Comercianții

6.1 BREMEN (GERMANIA)
În Bremen (Germania), sistemul de car sharing a venit ca răspuns
la creșterea numărului proprietarilor de mașini și a vizat
combaterea ambuteiajelor în trafic, a calității proaste a aerului și
a utilizării ineficiente a spațiului. Cei din Bremen susțin că fiecare
mașină utilizată în sistem car sharing înlocuiește între opt și
unsprezece mașini private. Ca urmare a implementării sistemului

locali sunt cei mai favorizați

de car sharing, șoferii pot utiliza autoturismele fără a fi nevoiți să

deoarece utilizatorii de car

le dețină. Bremen și principalul său furnizor de car sharing,

sharing aleg distanțe mai

Cambio, au avut ca scop îmbunătățirea sistemului prin crearea

scurte care pot fi parcurse

de stații noi, cu mai multe mașini și conectate la stațiile de

pe jos, cu bicicleta sau cu

transport public, elaborarea de oferte destinate diverselor tipuri

mijloacele de transport în

de clienți (companii, familii, bicicliști), îmbunătățirea aspectelor

comun, și folosesc mașina

tehnologice (acces, furnizarea de informații ușor de utilizat

partajată pentru distanțe

pentru consumatori) și crearea unei structuri tarifare simple.

mai scurte deoarece plătesc

În cadrul proiectului CIVITAS VIVALDI au fost deschise opt noi

mai puțin pentru distanțe

stații de car sharing: trei în centrul orașului, în principalele

scurte.

noduri de transport public, una la marginea orașului, două de-a

Sunt necesare campanii de

lungul unor rute importante de tramvai și două în zona

promovare intensive pentru

periurbană. De asemenea, a fost lansat și un serviciu de car

sharing în orașul din

de a avea 20.000 de utilizatori înregistrați ai sistemului până în

apropiere, Oldenburg. Două

2020, prin măsuri precum alocarea mai multor locuri publice de

tarife simple au fost puse la

parcare pentru mașinile din sistemul car sharing. În primii trei

dispoziția clienților, unul

ani ai proiectului numărul utilizatorilor sistemului din Bremen a

pentru afaceri cu mai mult

crescut cu aproximativ 43% (de la 2.455 la 3.512). Până în

de 60 de angajați și unul

ianuarie 2010, numărul a crescut la peste 10.000. S-a identificat

pentru start-up-uri.

un impact major în ceea ce privește calitatea aerului. A existat,

Interesul generat de proiect

de asemenea, un impact pozitiv asupra utilizării spațiului stradal,

a consolidat conceptul de

deoarece aproximativ 1.000 de mașini au fost înlocuite de cele

câștig-câștig al car sharing:

din sistemul car sharing. Numărul de mașini partajate în Bremen

este benefic atât pentru

a crescut de la 80 la 100 în cadrul perioadei proiectului CIVITAS.

mediul înconjurător, cât și

Serviciul de partajare a mașinilor de la Bremen a fost selectat ca

pentru economie.

exemplu de bună practică pentru Expo World în Shanghai

Îmbunătățirile tehnologice

(China) în 2010.

au făcut posibilă oferirea de

Resurse

servicii inovatoare, cum ar fi

https://www.citylab.com/transportation/2014/12/how-bremen-

rezervarea în regim deschis

germany-became-a-car-sharing-paradise/383538/

și anularea automată. Un alt

http://www.cambio-carsharing.de/bremen

avantaj este că cartela
smartcard cambio este

6.2 GENOA (ITALIA)

valabilă pentru întreaga

Sistemul de car sharing este un element-cheie al Planului de

rețea cambio din Germania,

mobilitate urbană din Genova. Aceasta are drept scop reducerea

precum și în Belgia și pentru

numărului de mașini care circulă în oraș. Cu un serviciu de car

serviciile operatorilor

sharing deja funcțional, obiectivul măsurii a fost de a îl integra

parteneri din Germania.

pe deplin în sistemul de transport urban prin extinderea

Măsurile implementate au

serviciului deja existent și înființarea unui serviciu de car sharing

fost continuate, extinse și

destinat utilizării mixte, pentru persoane private și pentru

optimizate în continuare

instituții publice, începând cu primăria. Măsura s-a concentrat

după încheierea proiectului

pe utilizarea autovehiculelor hibrid sau a vehiculelor alimentate

în 2006. În 2009, Bremen a

cu biocombustibil (cel puțin 25% din flotă). Un serviciu special de

elaborat un Plan de acțiune

car sharing destinat șoferilor cu dizabilități fizice a fost dezvoltat

pentru car sharing, în scopul

prin furnizarea de autoturisme adaptate nevoilor acestora.

Toate activitățile din

reducere a numărului de kilometri pe autovehicul per utilizator.

această măsură au fost

Rezultatele s-au bazat pe nivelul de utilizare din iulie 2008 și

coordonate de

reprezintă reduceri de aproximativ 17,2% din kilometri parcurși

municipalitatea din Genova

comparativ cu perioada anterioară utilizării sistemului de car

în cooperare cu Italian Car

sharing. Aceasta a reprezentat o reducere a consumului de

Sharing Initiative (ICS) și

combustibil de aproximativ 477.000 de litri pe an și o reducere

Genoa Car Sharing

anuală de 1.067 tone de emisii de CO2 generate de vehiculele

(operatorul local de car

private. Rezultatele bune obținute se datorează în principal unei

sharing, selectat de

distribuții pe scară largă a serviciului în întreg orașul, o strategie

municipalitatea din Genoa și

eficientă de comunicare și promovare și politicile adoptate de

aparținând ICS).

municipalitate pentru a limita impactul circulației

Municipalitatea din Genova

autovehiculelor private (cum ar fi politicile de stabilire a

utilizează 13 vehicule în

prețurilor de parcare, zone cu trafic limitat etc). Sistemul de car

timpul orelor de lucru, iar

sharing în Genova are acum un rol important în crearea unui

după-masa, seara și la

sistem integrat de transport urban și în încurajarea trecerii de la

sfârșit de săptămână sunt

modalitățile de deplasare cu mașina privată spre alte sisteme.

folosite de persoane

Resurse

private. Au fost organizate

http://www.genovacarsharing.it

activități promoționale
speciale pentru a crește

6.3 BATH (MAREA BRITANIE)

gradul de conștientizare al

Șase mașini hibrid noi și locuri de parcare dedicate acestora au

sistemului de car sharing,

fost introduse în Bath împreună cu organizația parteneră City

avantajele lui pentru

Car Club, pentru a fi utilizate de firme și rezidenți în zona de

utilizatori (economii de timp

patrimoniu protejată UNESCO.

și de resurse, accesul la

City Car Club a instituit sistemul de la Bath, după introducerea

zonele cu trafic limitat,

unui sistem de succes în orașul vecin Bristol (introdus ca parte a

parcarea gratuită și reduceri

proiectului CIVITAS VIVALDI din 2002-2006). Un vehicul

la alte facilități ale orașului,

alimentat alternativ, hibridul Toyota Prius, a fost utilizat pentru

cum ar fi muzee și teatre).

acest sistem.

Un sondaj efectuat în rândul

Normele locale de reglementare a circulației au fost introduse

utilizatorilor de mașini

pentru aceste noi locații înainte de livrarea autoturismelor

partajate a indicat o

hibrid. Proiectul demonstrativ a început la 22 aprilie 2010, iar

șase noi mașini hibrid

emisii și interesul publicului înregistrează cote mai bune decât în

Toyota Prius au fost

cazul mașinilor utilizate anterior, deși costurile de închiriere sunt

introduse la Bath, împreună

mai mari. 75% dintre membrii City Car Club au avut o atitudine

cu șase noi stații de parcare

pozitivă în ceea ce privește introducerea noilor vehicule hibride.

și signalistica aferentă. Cu

Resurse

toate că proiectul s-a

https://www.citycarclub.co.uk

încheiat la 31 martie 2012,
vehiculele hibrid continuă

6.4 AMSTERDAM (OLANDA)

să funcționeze în Bath și alte

WeGo este o platformă online de car sharing, care permite

mașini hibrid similare au

oamenilor care nu au mașină să închirieze una de la proprietarii

fost introduse în orașe din

de autovehicule din zona Amsterdam. Spre deosebire de alte

Marea Britanie unde

platforme de car sharing la nivel mondial, WeGo este singura

operează City Car Club.

companie care a dezvoltat o aplicație pentru proprietari și șoferi
pentru a gestiona rezervările, pentru a bloca și a debloca mașina.
Recent, WeGo a lansat de asemenea o platformă și
pentru companiile care doresc să reducă costurile și
să investească în mobilitate durabilă. Contribuția
WeGo la acest sistem de car sharing este să ofere
platforma și tehnologia pentru a face fiecare
tranzacție sigură, convenabilă și ușoară. WeGo oferă
acces la autovehicule la prețuri accesibile
proprietarilor care nu sunt deținători de autovehicule și îi ajută

Flota City Car Club din Bath
a crescut de la șase la 12
mașini, iar membrii Clubului
City Car din Bath au crescut
de la 97 membri în 2007 la
418 în 2012, ceea ce
reprezintă o creștere de
331% (obiectivul a fost o
creștere de 100% ).
Economia totală de
combustibil, nivelurile de

pe proprietarii de autovehicule prin reducerea costurilor
generate de proprietatea mașinii ajutându-i să facă niște bani în
plus. Aplicația WeGo este potrivită pentru proprietari, utilizatori
și companii.
Membrii sistemului pot utiliza aplicația pentru a posta
disponibilitatea mașinii, a face și a gestiona rezervările, a găsi
mașini în vecinătatea lor și a deschide și a închide mașina. Prin
aplicația WeGo, membrii pot închiria mașini în orice moment.
Companiile primesc o aplicație personalizată cu funcții similare.
Prin intermediul aplicației WeGo, angajații pot vedea unde este

localizat un vehicul, dacă

grupul Bolloré și completează sistemul de închiriere al

acesta este disponibil și pot

bicicletelor, Velib, care a fost înființat în 2007. Schema Autolib

face rezervarea online.

are o flotă de Bolloré Bluecars electrice pentru uz public pe bază

Aplicația oferă toate

de abonament și deține o rețea de parcări și stații de încărcare la

informațiile necesare

nivelul întregului oraș. Începând cu iulie 2014, peste 2.500 de

despre o mașină. Prin

Bluecare au fost înregistrate în serviciu, iar sistemul are peste

intermediul tehnologiei

155.000 de abonați înregistrați. În plus, Autolib oferă peste

WeGo, companiile pot

4.000 de puncte de încărcare pentru autoturismele electrice din

vedea exact cine conduce,

Paris. Autolib și-a extins afacerea și în orașele franceze Lyon și

unde și ce vehicul, și cum

Bordeaux. Există planuri de integrare a plății pentru închirierea

este cazul și pentru alți

mașinilor și a bicicletelor cu cea pentru transportul public local.

operatori de car sharing,

Până în iulie 2012, în Paris au fost instalate 650 de stații de

kilometri conduși sunt

parcare și încărcare, iar 46 de comunități participau la sistem.

înregistrați automat.

Până în februarie 2013 au fost instalate 4 000 de puncte de
încărcare, majoritatea dintre ele vor fi deschise și utilizatorilor
de vehicule electrice private pentru a
se conforma Directivei 2014/94
privind infrastructura combustibililor
alternativi, ceea ce va duce la
partajarea sistemelor de
infrastructură de reîncărcare

Resurse

electrică. Baza de utilizatori ai sistemului a crescut de la 6.000 de

http://amsterdamsmartcity.

abonați la sfârșitul lunii decembrie 2011 la 27.000 în iulie 2012 și

com/projects/detail/id/2/slu

a ajuns la 37.000 până la începutul lunii octombrie 2012, dintre

g/wego-car-sharing

care 13.000 au avut un abonament anual. Până la sfârșitul lunii
septembrie 2012, flota Autolib a ajuns la 500.000 de închirieri,

6.5 PARIS (FRANȚA)

iar vehiculele schemei au parcurs în total 15.000.000 km până în

Autolib este un serviciu de

februarie 2013. Până la mijlocul lunii octombrie 2013, serviciul a

car sharing a mașinilor

oferit peste trei milioane de închirieri , cu o medie de 10.000 de

electrice care a fost lansat la

închirieri pe zi.

Paris în decembrie 2011.
Serviciul este operat de

Până în iulie 2014, Autolib

Resurse: https://autolib.eu/en

avea 2.500 de vehicule
operaționale și peste
150.000 de abonați, iar
autoturismele sale au
parcurs peste 30.000.000
km de la introducerea
schemei.

Foto: Autolib car sharing Rue Du Quatre Septemlbere in Paris de
Mariordo licensed under CC BY-SA 3.0
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