Deliverable No.:

D4_Task 4.1

Ghid de finanțare inovativă
Acronim Proiect:

SUITS

Titlu complet
Susținerea sistemelor integrate de transport urban;
Instrumente transferabile pentru autoritățile locale
Acord de Grant Nr.:

690650

Pachet de lucru Nr.

4

Denumire pachet de lucru:

Finanțare și achiziție inovatoare și sustenabilă,
achiziții și inovație în afaceri
Autor/i responsabil/i:

Olga Feldman
Arcadis, Marea Britanie
Verificare:

Aleksei Lugovoi, Alice Parker, Shaista farooq
Arcadis, Marea Britanie
Data:

06.07.2019

Stadiu:

V6.0

Nivel
Nivel de diseminare:

1

PP

D4_Task 4.1_v1.0 Ghid de finanţare inovativă

Disclaimer
Acest Ghid reprezintă un document de cercetare elaborat în cadrul proiectului SUITS
(Susținerea Sistemelor Integrate de Transport Urban; Instrumente Transferabile pentru
Autoritățile Locale), o acțiune de cercetare și inovare cu o durată de patru ani, având ca scop
dezvoltarea capacității Autorităților Locale și a stakeholderilor din domeniul transportului în
vederea implementării unor măsuri de transport sustenabil. SUITS este unul din cele trei
proiecte UE CIVITAS 2020 Proiectul SUITS a primit finanțare în cadrul programului de
cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene, prin Acordul de Grant nr. 690650 /
2016.
Prezentul document reprezintă versiunea finală si este difuzat pentru a fi utilizat de Autoritățile
Locale din UE/ stakeholderii care doresc să înțeleagă spiritul reformei europene în achiziții
publice și să aplice criteriile și procedurile achizițiilor inovative în sprijinul politicilor legate de
dezvoltarea sustenabilă a mobilității.
Această versiune se va utiliza în contextul legislației în vigoare.
Prin grija partenerilor SUITS, această versiune a Ghidului a fost lansată în noiembrie 2019, în
8 limbi oficiale din Uniunea Europeană (engleză, română, italiană, spaniolă, germană, greacă,
portugheză, lituaniană).
Este interzisă copierea, distribuirea, sau publicarea conținutului materialelor prezentate în
prezentul Ghid sub orice formă, de nicio persoană fizică sau juridică, fără consimțământul în
scris al autorilor.
Informațiile și punctele de vedere prezentate în acest Ghid sunt cele ale autorilor, fără a
reflecta neapărat opinia oficială a Uniunii Europene. Nici instituțiile și organismele Uniunii
Europene, nici persoanele care acționează în numele acestora nu sunt răspunzătoare pentru
utilizarea informațiilor incluse în prezentul Ghid.
În cazul în care potențialii beneficiari au întrebări, sau solicită clarificări referitoare la Ghid,
sunt rugați să se adreseze la: office@integralconsulting.ro
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Rezumat
Introducere
Ghidul pentru Mecanisme de Finanțare Inovativă reprezintă un instrument util și eficient pentru
ca autoritățile locale și alte părți interesate (stakeholderi) din orașele mici și mijlocii să aplice
abordări de finanțare inovativă pentru proiectele și planurile de mobilitate sustenabilă
Proiectul Susținerea sistemelor integrate de transport urban (SUITS) este finanțat de Comisia
Europeană, pentru a veni în sprijinul realizării obiectivului acestuia de a promova transportul
și mobilitatea sustenabile în UE. Obiectivul general al proiectului SUITS este de a împărtăși
cele mai bune practici și de a dezvolta instrumente de decizie care să ajute la creșerea
capacității autorităților locale și a altor stakeholderi de a finanța și implementa măsurile de
transport și mobilitate sustenabile în orașele mici și mijlocii.
Prezentul Ghid constituie unul din cele trei produse principale ale Pachetului de lucru 4 (WP4)
al căror obiectiv general este de a mări eficiența și sustenabiltatea măsurilor de transport prin
transferul celor mai bune practici, noi modele de finanțare și oportunitatea apariției de noi firme.
Au fost realizate trei ghiduri separate, și anume:
1. Ghid de finanțare inovativă
2. Ghid de achiziții inovative
3. Ghid de modele de afaceri inovative
Obiectivele cheie ale Ghidului de Finanțare inovativă sunt:








Prezentarea mecanismelor de finanțare existente și a abordărilor finanțării
sustenabile utilizate în proiectele referitoare la transport și mobilitate în orașele mici și
mijlocii, inclusiv finanțarea de capital, venit și întreținere, acolo unde este cazul.
Prezentarea deficiențelor în ceea ce privește cunoștințele actuale și capacitatea
organizatorică, deficiențe care împiedică orașele mici și mijlocii să identifice, să
testeze, sau să adopte noi abordări de finanțare pentru proiectele de mobilitate
sustenabilă.
Prezentarea unor Mecanisme de Finanțare Inovativă și strategii care se pot adapta și
transfera proiectelor de mobilitate sustenabilă din orașele mici și mijlocii.
Prezentarea celor mai bune practici internaționale printr-un instrument decizional sub
forma unei matrice de mecanisme de finanțare.
Mărirea capacității administrative și organizatorice a autorităților locale din orașele mici
și mijlocii pentru a utiliza mecanismele de finanțare inovativă.

Rezultatele cheie ale Ghidului de finanțare inovativă:




O colecție de scurte prezentări informative referitoare la Mecanismul de finanțare
inovativă, inclusiv o selecție de studii de caz și pașii de urmat pentru implementarea
acestora în orașele mici și mijlocii;
O matrice a mecanismelor de finanțare pentru a arăta utilizatorilor Ghidului ce
mecanisme inovative sunt cele mai adecvate pentru diverse tipuri de proiecte de
transport sustenabil și mobilitate.

Se prevede că beneficiarii cheie ai Ghidului vor fi municipalitățile urbane europene de
dimensiuni mici și mijlocii, care în prezent nu au capacitatea de a identifica și implementa noi
abordări ale finanțării.
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Stakeholderii cheie implicați în elaborarea prezentului Ghid sunt prezentați în Tabelul 1.
Tabelul 1 Implicarea stakeholderilor

Stakeholder

Implicare în elaborarea Ghidului

Arcadis

Coordonarea sarcinilor referitoare la elaborarea Ghidului, elaborarea
Ghidului final, pregătirea unui număr de prezentări informative ale
mecanismului de finanțare inovativă, precum și verificarea și
actualizarea prezentărilor mecanismelor de finanțare inovativă făcute
de partenerii din Task 4.1.

Partenerii SUITS

Partenerii desemnați să își aducă aportul la Task 4.1 au avut ca
responsabilitate pregătirea prezentărilor mecanismelor de finanțare
inovativă și furnizarea de feedback referitor la Ghid.

Orașele
Orașele partenere au identificat lacune în ceea ce privește capacitatea
partenere
din de finanțare, au furnizat feedback referitor la formatul Ghidului și
proiectul SUITS
informații legate de mecanismele actuale de finanțare pe care le
utilizează în măsurile luate în vederea realizării sustenabilității
transportului și mobilității.

Mediul de reglementare, strategie și guvernanță
Promovarea transportului și mobilității sustenabile este importantă la nivel UE și, deși sunt puține
legi referitoare în special la finanțarea transportului și mobilității sustenabile, există o legislație
bogată care se axează pe finanțarea transportului și în special pe creșterea sustenabilității
transportului. De exemplu, există o Reglementare pentru utilizarea Mecanismului pentru
Interconectarea Europei, un instrument financiar pentru finanțarea transportului și mobilității în
UE, în care se stipulează că proiectele sunt eligibile pentru finanțare doar dacă promovează o
economie cu emisii scăzute de carbon și moduri de transport cu sustenabilitate ridicată.
Comparativ, la nivelul statelor membre UE, sunt puține legi referitoare la finanțarea proiectelor
de transport și mobilitate, mai ales a celor sustenabile. Totuși, exemplele din țări ca Germania,
Grecia, Italia, Marea Britanie și România pun în evidență existența unui număr mare de cadre
legislative și de reglementare referitoare la finanțarea generală și investițiile din statele
membre UE, precum și a unor organisme care controlează modul de repartizare a finanțelor
și fondurilor în conformitate cu planurile naționale de investiție. Așadar, în ciuda numărului mic
de cadre legislative, există reglementări referitoare la modul de cheltuire a diferitelor tipuri de
fonduri, inclusiv a celor cheltuite pentru proiectele legate de transport și mobilitate.

Tendințe actuale de finanțare în orașele mici și mijlocii din UE
Sistemele actuale de finanțare pentru transport urban sustenabil și moblitate variază în mare
măsură de la oraș la oraș și includ sisteme de finanțare publice și private, precum și
parteneriate publice – private (PPP). Majoritatea orașelor primesc un anumit nivel de finanțare
națională și din partea UE, deși există tendința ca orașele de dimensiuni mici și mijlocii să
primească mult mai puțină finanțare comparativ cu orașele mari. Acest fapt confirmă
necesitatea acordării unui sprijin orașelor mici și mijlocii pentru mărirea capacității de a profita
de mecanismele de finanțare inovativă existente pentru dezvoltarea transportului și mobilității
lor urbane sustenabile.
10
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Abordări de finanțare inovativă
Aplicat prezentului ghid, termenul „finanțare inovativă” se referă la mecanismele de finanțare
care sunt creative ca mod de gândire, care mobilizează, guvernează sau distribuie fonduri în
moduri care depășesc procesul tradițional de finanțare. Finanțarea inovativă include, de
asemenea, practici de finanțare care nu au fost aplicate anterior la transportul și mobilitatea
sustenabile, precum și mecanisme care pot fi bine încetățenite în unele orașe, dar nu aplicate
pe scară largă în orașele europene de dimensiuni mici și mijlocii.
Abordarea inovativă a finanțării transportului și mobilității sustenabile în orașele europene de
dimensiuni mici și mijlocii este importantă, ca urmare a presiunii to mai mari asupra surselor
tradiționale de finanțare, presiune cauzată de reducerea bugetelor autorităților naționale și
locale, de creșterea tot mai mare a numărului populației și de urbanizare. În plus, investitorii
tradiționali în transport și mobilitate manifestă o oarecare reticență în a investi în proiecte
referitoare la transport sustenabil și mobilitate, deoarece nu se așteaptă la un profit financiar
suficient de mare, ca urmare a tendinței beneficiilor de a fi mai difuze (competitivitate crescută
între orașe, creștere economică, sau utilizare eficientă a resurselor rare).
Mecanismele de finanțare inovativă alese și evaluate în prezentul Ghid sunt următoarele:






















Taxa de congestie
Obligațiuni municipale verzi
Crowdsourcing / Externalizare spre public
Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare (SDLT)
Distribuirea fondurilor provenite de la loterii
Acord de investiție pentru co-finanțare în vederea obținerii unui profit ulterior
Programe de taxare pentru vehicule transport marfă de mare tonaj
Impozit pe locul de parcare la lucru (WPL)
Impozit pe infrastructura comunitară (CIL)
Publicitate, sponsorizare și drepturi de denumire
Colaborarea cu alte orașe, consorții de cercetare și companii private
Cooperative cetățenești
Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Obligații de planificare / Contribuții ale dezvoltatorilor
Finanțare prin intermediul anticipării creșterii taxelor
Taxe pe vânzări
Taxă de drum
Vânzare de expertiză și know-how tehnic
Vânzare de teren și proprietate
Donații ca parte a achizițiilor făcute de consumator
Granturi provenite de la fundații și trusturi private

În Anexa C se fac scurte prezentări ale mecanismelor de finanțare.
Matricea mecanismelor potențiale de finanțare este prezentată în Figura 1.
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Recomandări
În Tabelul 2 se dau recomandări în scopul acordării de sprijin autorităților locale din orașele
mici și mijlocii pentru a cultiva un mediu de încurajare a inovării și eficienței în finanțarea
transportului sustenabil și a mobilității.

Tabelul 2 - Recomandări
Recomandare

Descriere

Cultivarea inovației

Implicarea în programe de

cercetare –

dezvoltare pentru a sprijini inovația.
Instruire și dezvoltare umană
Dezvoltarea
capacității

Instruirea persoanelor relevante implicate în
finanțarea

transportului

sustenabile

în

vederea

și

mobilității

unei

mai

mari

sensibilizări în ceea ce privește obiectivele
politice

și

mecanismele

de

finanțare

existente. De asemenea, activitate intersectorială pentru a beneficia la maximum de
aptitudini tehnice multi-sectoriale.
Înființarea unor centre de

Centrele urbane de inovație (cunoscute și sub

inovație

denumirea

de

„catapulte”)

pot

sprijini

realizarea unor legături între persoanele din
mediile

universitare,

liderii

de

orașe,

antreprenori și companii, în vederea găsirii
unor

soluții

de

transport

sustenabil

și

mobilitate pentru orașe inteligente.

Recomandări

Abordare prioritară a

Prioritate

investițiilor din punct de

îmbunătățirea serviciilor digitale pentru clienți

vedere al tehnologiei

și furnizarea de informații pentru serviciile de
transport

suplimentare

acordată

în

scopul

investițiilor

optimizării

pentru

rețelelor

existente și a experienței utilizatorului.
Date deschise și

Furnizarea de date deschise în vederea

transparență

optimizării produselor care să aducă soluții
orașelor inteligente.

Mobilitatea ca Serviciu

MaaS este un model de distribuție care

(MaaS)

îmbină opțiuni de la diferiți furnizori de
transport într-un singur serviciu de mobilitate,
pentru a reduce numărul autoturismelor
particulare și a încuraja utilizarea rețelelor
existente de transport public.
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1. Introducere
Numeroase orașe europene mici și mijlocii se confruntă cu probleme cauzate de trafic și
congestia acestuia. Transportul rutier urban este răspunzător pentru 40% din totalul emisiilor
CO2 cauzate de transportul rutier din Europa și pentru până la 70% din alți agenți poluanți din
sectorul de transport. În plus, congestia traficului în UE, adesea localizată în zonele urbane și
în jurul acestora, se ridică la un cost anual de aproximativ 100 miliarde Euro, ceea ce este
egal cu 1% fin PIBul cumulat al UE (EC, 2017). Promovarea unui transport urban și a unei
mobilități eficiente și sustenabile poate ajuta la reducerea acestor probleme și la
îndeplinirea obiectivelor într-un cadru politic larg. Rezultatul poate fi obținerea unor beneficii
economice și sociale mai mari și îmbunătățirea sănătății cetățenilor din orașe.
Comisia Europeană (CE) promovează transportul sustenabil și mobilitatea printr-o serie de
acte, politici, cercetări și investiții cu scop précis. În 2007, CE a adoptat Cartea Verde "Către
o nouă cultură pentru mobilitatea urbană", un document consultativ care a inițiat o dezbatere
largă asupra aspectelor cheie legate de mobilitatea urbană, trasând un parcurs pentru
realizarea transportului urban verde, accesibil și sigur pentru toți cetățenii europeni. Pe baza
consultărilor referitoare la acest document, în 2009 CE a adoptat Planul de Acțiuni referitor
la Mobilitatea Urbană. Acest document a propus măsuri pentru încurajarea autorităților locale,
regionale și naționale pentru a-și realiza obiectivele de mobilitate sustenabilă și a constituit
primul pachet cuprinzător care a oferit sprijin în domeniul mobilității urbane. De la lansarea sa,
CE a creat o varietate de alte instrumente pentru autorități, inclusiv Pachetul de Mobilitate
Urbană în 2013 prin care s-au stabilit procedurile și mecanismele de suport financiar la nivel
european pentru pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană.
Aproape jumătate (44%) din numărul total al cetățenilor urbani UE locuiesc în regiuni cu orașe
de dimensiuni mici și mijlocii de mai puțin de 500.000 locuitori și totuși mare parte din inovația
și cercetarea aferentă pentru transportul sustenabil derivă din marile orașe europene (Comisia
Europeană 2014). CE a recunoscut faptul că sunt necesare investiții și cercetare bine
direcționate pentru a acoperi lacunele din punct de vedere al cunoștințelor și capacității, cu
care se confruntă orașele mici și mijlocii, astfel încât să își poată realiza obiectivele de
mobilitate. Acesta este contextul cercetării întreprinse în cadrul proiectului SUITS (Susținerea
sistemelor de transport urban integrat: instrumente transferabile autorităților locale), finanțat
sub umbrela programului HORIZON 2020.
Scopul general al SUITS este de a mări capacitatea autorităților locale din orașele mici și
mijlocii de a dezvolta și implementa strategii și tehnologii referitoare la transport și mobilitate
sustenabile, integrate și accesibile. Proiectul SUITS împărtășește cele mai bune practici și
dezvoltă o gamă de materiale care să permită orașelor mici și mijlocii creșterea capacității de
finanțare și implementare a unor măsuri de transport și mobilitate sustenabile și a unor Planuri
de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) care susțin transformarea mobilității.
Prezentul raport se axează pe mecanismele de finanțare pentru transport și mobiltate
sustenabile, deoarece finanțarea constituie o problemă cu care se confruntă numeroase orașe
și regiuni din Europa. În mod tradițional, infrastructura de transport public a fost finanțată din
fonduri publice prin impozitare, împrumuturi, profituri din exploatare, sau o combinație între
13
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acestea. Ca urmare a capacității reduse a autorităților de a găsi finanțare pentru planurile de
mobilitate și transport, abordarea unei finanțări inovative a devenit din ce în ce mai importantă.
Prezentul ghid este conceput pentru a veni în sprijinul autorităților locale din orașele mici și
mijlocii în ceea ce privește procesul decizional legat de identificarea celor mai potrivite aborfări
de finanțare pentru realizarea obiectivelor de mobilitate urbană sustenabilă. Mai precis, se
axează pe abordări noi și inovative vizând finanțarea, care, din diverse motive, nu sunt aplicate
în prezent de municipalitățile din orașele mici și mijlocii.
Principalele rezultate ale acestui Ghid includ scurte prezentări informative care descriu în linii
mari potențiale abordări de finanțare inovativă și o matrice a mecanismelor de finanțare
adecvate proiectelor pentru mobilitate sustenabilă.

1.1. SUITS: Scopuri și obiective generale
Obiectivul general al proiectului SUITS este de a identifica deficiențele de capacitate în ceea
ce privește cunoașterea metodelor de finanțare a mobilitiății sustenabile în orașele mici și
mijlocii. Deficiențele de capacitate pot exista ca urmare a unor reduceri de buget, modificări
organizatorice, modificări de tehnologie, noi furnizori de mobilitate, a schimbărilor survenite în
așteptările cetățenilor, a noilor directive UE și a tendințelor generale în comportamentul vizând
mobilitatea. SUITS furnizează un instrumentar și metode pentru a ajuta orașele mici și mijlocii
să își optimizeze capacitatea de a planifica, finanța și implementa transport și mobilitate
sustenabile printr-un exercițiu de împărtășire de cunoștințe legate de cele mai bune practici
din Europa
În cadrul Pachetului de lucru 4 (WP4) din SUITS, au fost elaborate trei documente separate
de îndrumare, pentru a veni în sprijinul autorităților locale din orașele mici și mijlocii pentru
implementarea unor practici inovatoare de transport și mobilitate sustenabile. Documentele de
îndrumare sunt:
1. Ghid de aplicare a unor abordări de finanțare inovativă și sustenabilă (prezentul raport);
2. Ghid de achiziții inovative; și
3. Ghid de dezvoltare a unor proiecte bancabile, a noi modele de afaceri și parteneriate.
Aceste trei rapoarte au următoarele obiective generale:





Identificarea modului în care măsurile de transport sunt finanțate, achiziționate și
exploatate în prezent;
Asimilarea datelor publicate referitoare la finanțare și achiziții inovative și modele de
afaceri;
Evaluarea aplicabilității mecanismelor în raport cu cerințele stakeholderilor din
transport și mobilitate;
și
Prezentarea celor mai bune practici sub forma unui instrument de suport decizional.

Pentru a testa aplicabilitatea și viabilitatea instrumentelor de suport decizional, se va realiza o
Aplicație Pilot în cadrul Municipalității Alba Iulia, cu sprijin din partea conducătorilor WP4. Apoi
se va realiza un Raport referitor la Aplicația Pilot, pentru a transmite mai departe rezultatele
proiectului pilot și a reflecta asupra caracterului adecvat al instrumentelor concepute în cadrul
WP4. Se vor face îmbunătățiri și recomandări de optimizare, si se vor pune în practică în mod
corespunzător
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Cele trei Ghiduri au caracter complementar și alcătuiesc un pachet care urmează să fie
transpus în Task 4.5. „Integrarea metodologiei și planificării instrumentelor de suport
decizional”, astfel încât, împreună, să poată îmbunătăți capacitatea Autorităților Locale în
vederea implementării măsurilor legate de mobilitatea urbană sustenabilă
Ca urmare a finalizării pachetelor de lucru și a studiului pilot, cele nouă orașe partenere
(Coventry, Stuttgart, Erfurt, Palanga, Roma, Valencia, Torino, Alba Iulia și Kalamaria) vor
aplica know-how-ul furnizat de portofoliul SUITS. Aceasta va ajuta partenerii să dezvolte
capacitatea administrativă și să implementeze mecanisme inovative de finanțare pentru
transport și mobilitate sustenabile.
La terminarea Aplicației Pilot și a perioadei de implementare a Proiectului, se vor evalua
activitățile și rezultatele din cele nouă orașe partenere. În iulie 2020, va avea loc un workshop
pentru prezentarea activităților și realizărilor din cele nouă orașe participante.

1.2. Obiectivele Ghidului de finanțare inovativă
Obiectivele cheie ale Ghidului de Mecanisme de finanțare inovativă:








Prezentarea mecanismelor existente de finanțare și a abordărilor finanțării
sustenabile utilizate pentru proiectele de transport și mobilitate în orașele mici și
mijlocii, inclusiv finanțarea de capital, venit și întreținere, acolo unde este cazul.
Prezentarea actualelor lacune în ceea ce privește cunoștințele și capacitatea
organizatorică, lacune care împiedică orașele mici și mijlocii de a identifica, testa, sau
adopta noile abordări de finanțare pentru proiecte de mobilitate sustenabilă
Prezentarea unor mecanisme și strategii de finanțare inovativă care se pot optimiza și
transfera proiectelor de mobilitate sustenabilă în orașele mici și mijlocii.
Prezentarea celor mai bune practici internaționale prin intermediul unui instrument
decizional sub forma unei matrice de mecanisme de finanțare
Mărirea capacității administrative și organizatorice a Autorităților Locale din orașele
mici și mijlocii pentru a utiliza mecanismele de finanțare inovativă.

Se prevede ca principalii beneficiari ai acestui raport să fie municipalitățile din orașele mici și
mijlocii europene, care în prezent nu au personalul și capacitatea organizatorică necesară
pentru a identifica și implementa noile abordări financiare, chiar dacă au un plan de dezvoltare
a mobilității

1.3. Modalitatea de utilizare a Ghidului
Ghidul a fost conceput astfel încât să poată fi citit ca document de sine stătător. Totuși, pentru
a putea fi valorificat la maximum, acest ghid ar trebui citit împreună cu alte două rapoarte care
au fost pregătite ca parte din WP4 SUITS: „Achiziții inovative” și „Noi modele de afaceri legate
de transport”.
Raportul a fost structurat astfel:
 Secțiunea 1 – introducere;
 Secțiunea 2 - furnizează o vedere generală asupra metodologiei de cercetare;
 Secțiunea 3 - prezintă mediul relevant de reglementare, strategia și guvernanța și
identifică tendințele actuale din orașele europene mici și mijlocii;
 Secțiunea 4 - prezintă principiile de finanțare inovativă și importanța abordărilor
finanțării inovative;
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 Secțiunea 5 - identifică Mecanismele de Finanțare Inovativă pe care orașele mici și
mijlocii le pot utiliza pentru finanțarea proiectelor de mobilitate sustenabilă;
 Secțiunea 6 – prezintă recomandări suplimentare; și
 Secțiunea 7 – face un rezumat al constatărilor.
Principalele rezultate ale Ghidului sunt:




O culegere de scurte informații referitoare la Mecanismele de Finanțare Inovativă,
inclusiv studiile de caz selectate și pașii de implementare pe care orașele mici și
mijlocii trebuie să îi urmeze;
O Matrice de Mecanisme de Finanțare.

Informațiile individuale incluse în Anexa C furnizează scurte prezentări generale asupra
Mecanismelor de Finanțare Inovativă. Fiecare prezentare generală include un rezumat și
caracteristica generală a unui mecanism de finanțare, precum și realizările déjà recunoscute,
studii de caz și ghiduri de implementare în orașele mici și mijlocii.
Matricea Mecanisme de Finanțare arată ce mecanisme de finanțare inovativă sunt cele mai
adecvate pentru finanțarea unor tipuri specifice de proiecte de transport și mobilitate
sustenabile.

1.4. Stakeholderi cheie în elaborarea actualului Ghid
Stakeholderii cheie au jucat un rol în diferite etape ale elaborării prezentului Ghid. UE răspunde
de finanțarea elaborării prezentului Ghid ca parte a programului Horizon 2020, cel mai mare
program de cercetare și inovare din UE.
ARCADIS a avut ca sarcină pregătirea unei selecții de prezentări generale ale mecanismelor
de finanțare inovativă și a Ghidului propriu-zis, precum și coordonarea contribuției partenerilor
la Task 4.1.
Partenerii desemnați să își aducă aportul la Task 4.1 au răspuns de pregătirea prezentărilor
informative referitoare la mecanismele de finanțare, precum și de comentarea Ghidului.
Fiecare partener a selectat un mecanism de finanțare (în funcție de interesul individual,
competență și cunoștințe) pentru a-l prezenta pe scurt.
Orașele partenere s-au implicat în identificarea lacunelor autorităților locale în ceea ce privește
capacitatea de a implementa Mecanisme de finanțare inovativă, precum și în acordarea de
sprijin liderilor de task WP4 la elaborarea formatului Ghidului. Orașele partenere au contribuit,
de asemenea la Secțiunea 3.3, referitor la tendințele actuale de finanțare a transportului
sustenabil și la proiectele de mobilitate în orașele mici și mijlocii. Deși în cadrul sondajelor
întreprinse pe parcursul WP2 pentru caracterizarea orașelor partenere, au fost înțelese unele
tendințe actuale, au fost realizate și interviuri telefonice neformale, semi-structurate, pentru a
dobândi o și mai bună înțelegere.
Prin comunicare și workshopuri în desfășurare, orașele partenere și-au arătat preferința pentru
o îndrumare clară și concisă, care să includă nu numai descrieri ale mecanismelor financiare,
dar și exemple relevante, studii de caz, recomandări și ghiduri de implementare. Pentru a
îndeplini această cerință, conținutul raportului a fost limitat la informațiile cele mai relevante
pentru a ajuta municipalitățile să își optimizeze atât cunoștințele, cât și capacitatea.
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2. Metodologia de cercetare
Prezentul raport a utilizat diverse surse de date pirmare și secundare. Sursele primare au
inclus interviuri semi-structurate și conversații neoficiale cu fiecare oraș partener. Aceste
interviuri s-au realizat pentru a culege informații în legătură cu situația existentă și viitoarea
aplicabilitate a mecanismelor de finanțare. Sursele secundare au inclus publicații din reviste
având girul unor verificări de specialitate, publicații în mass media și cărți, precum și rapoarte
din surse deschise și documente publicate de agenții guvernamentale, universități, entități
non-profit, consultanțe particulare și centre de inovație.
Disponibilitatea informațiilor
Principalul obstacol cu care ne-am confruntat în pregătirea prezentului studiu a fost caracterul
amplu al informațiilor existente referitoare la finanțare și abordările de finanțare utilizate de
diferite autorități, organizații și grupuri pentru a-și finanța proiectele și activitățile. Astfel,
partenerii SUITS au făcut uz de judecata lor profesională pentru a alege sursele și studiile de
caz cele mai relevante pentru acest ghid. Mecanismele de finanțare considerate a fi cele mai
adecvate pentru ca orașele mici și mijlocii să își finanțeze planurile de mobilitate sustenabilă
la care aspiră au fost incluse în raport și evaluate în detaliu. În mod inevitabil, există alte
mecanisme de finanțare utile care nu au fost identificate de prezenta cercetare. Prin urmare,
aceasta nu este o listă exhaustivă de instrumente.
De asemenea, a devenit evidentă lipsa unei cercetări revizuite de persoane de specialitate,
referitoare la mecanismele de finanțare existente / tradiționale utlizate de orașele mici și mijlocii
pentru a-și finanța agenda de mobilitate sustenabilă. Informația disponibilă pentru prezentul
raport a fost în principal sub formă de dovadă subiectivă, cum ar fi rapoarte guvernamentale
și publicații mass media, sau din rapoartele de buget ale autorităților locale și documente
interne. Au fost utilizate, de asemenea, informații primite de la orașele partenere.
Restricții
A fost necesar un raționament profesionist pe baza dovezilor și cercetării existente, pentru a
judeca aplicabilitatea unor astfel de mecanisme și a efectelor lor potențiale asupra orașelor
mici și mijlocii. Totuși, în absența unor studii ante și post, nu se pot evalua întotdeauna
corespunzător efectele unor astfel de intervenții. Ca urmare a Aplicației Pilot și a feedback-ului
de la cele 9 orașe partenere, Ghidul poate fi optimitzat.etc.
Chiar dacă a fost aplicat anterior un mecanism pentru a finanța proiectele de mobilitate
sustenabilă, studiile de caz nu au alcătuit întotdeauna un eșantion reprezentativ necesar unei
evaluări bine fundamentate. Ca atare, constatările ca urmare a acestor studii de caz trebuie
tratate mai mult ca dovadă neconfirmată, specifică unui anumit context și unei anumite culturi.
Aplicabilitate
S-au făcut toate eforturile necesare pentru a se asigura utilitatea îndrumării pentru o gamă
largă de autorități municipale din orașele mici și mijlocii, cu diverse niveluri de capacitate și
structură organizatorică. Totuși, capacitatea de a implementa constatările și recomandările
prezentului ghid va depinde de scara și densitatea orașului, guvernanță, structurile
organizatorice, atitudinile față de ideile noi și de abordările inovative, de capacitatea existentă
și de resursele disponibile.
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3. Mediul de reglementare, strategie și guvernanță
În primul rând, prezentul capitol tratează despre politicile și legislația la nivel UE și la nivel de
state membre, referitoare la finanțarea proiectelor de transport și mobilitate sustenabile. În al
doilea rând, capitolul identifică tendințele actuale în finanțarea proiectelor referitoare la
transport și mobilitate în orașele mici și mijlocii.

3.1. Cadrul legal și de reglementare: UE
Ca urmare a recentei crize economice, UE a adoptat peste 40 de noi documente legislative
financiare pentru a ajuta la refacerea stabilității financiare și a încrederii în piață (Comisia
Europeană, 2016). Legislația și reglementările financiare dau Parlamentului European puterea
de a împiedica efectuarea unor cheltuieli pe proiecte care nu îndeplinesc regulile stabilite în
aceste cadre de lucru (Uniunea Europeană, 2017). În ceea ce privește transportul și
mobilitatea, există diverse cadre legislative și de reglementare care detaliază modul de
cheltuire a acestor fonduri UE.
Din anul 2013, de când UE s-a angajat să încurajeze inițiativele de transport sustenabil, au
fost implementate un număr mai mare de cadre legislative și de reglementare. Pentru a obține
finanțare pentru proiecte din domeniul transportului, s-a pus mai mare accent pe criteriile
referitoare la sustenabilitatea legată de mediu. Există o gamă de opțiuni de finanțare pentru
proiectele din domeniul transportului și mobilității, cum ar fi Fondul European Structural și de
Investiții
/ European Structural and Investment Fund (ESIF), Mecanismul pentru
Interconectarea Europei / Connecting Europe Facility (CEF) și Fondul European pentru
Investiții Strategice / European Fund for Strategic Investment.
3.1.1. Reglementări generale în domeniul finanțelor
Reglementarea (EU, EURATOM) No 966/2012 este documentul central legislativ care
stabilește regulile financiare aplicabile bugetului general al UE. Finanțarea tuturor operațiunilor
din UE trebuie să fie conforme acestor reguli.
Politica regională (cunoscută, de asemenea, ca Politica de coeziune) și Planul de Investiții
pentru Europa sunt principalele politici de investiție ale UE, pentru care se cheltuiește o treime
din bugetul UE. Politica regională vizează toate regiunile și orașele din UE și sprijină creșterea
economică, dezvoltarea sustenabilă și calitatea vieții. Una din prioritățile cheie ale Politicii
regionale pentru perioada 2014-2020 o constituie rețelele de transport și energie, cu accent
deosebit pe „mobilitate inteligentă, transport multi-modal, transport curat și mobilitate urbană”
(Comisia Europeană, 2017c).
Planul de Investiții pentru Europa, cunoscut de asemena ca Planul Juncker, este un plan
ambițios de investiție în infrastructură, elaborat în 2013, care are ca scop deblocarea
investițiilor suplimentare cu caracter public și privat pentru infrastructură, furnizând garanții și
suport tehnic. Obiectivele cheie ale Planului sunt „îndepărtarea obstacolelor pe care le
întâmpină investițiile, asigurarea vizibilității și asistenței tehnice pentru proiectele de investiție
și utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare”. Există trei piloni centrali ai Planului: Fondul
European pentru Investiții Strategice / The European Fund for Strategic Investment (EFSI),
care constituie nucleul planului de investiții pentru Europa; Portalul European pentru Proiecte
de Investiții / Centrul de Consultanță pentru Investiții the European Investment Project Portal /
Investment Advisory Hub, care oferă asistență tehnică pentru proiectele de investiție,
îndepărtând barierele naționale și UE legate de reglmentare, pentru a îmbunătăți mediul de
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afaceri (Comisia Europeană, 2017c). Reglementarea (EU) 2015/17 stabilește reglementările
legate de Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI), Portalul European pentru
Proiecte de Investiții și Centrul European de consultanță. În reglementare se subliniază faptul
că finanțarea EFSI ar trebui să sprijine doar investițiile strategice în proiecte de interes comun
pentru obiectivele Uniunii.
Ca exemplu, EFSI a sprijinit municipalitatea din Las Palmas, Gran Canaria, în vederea obținerii
unui împrumut de 50 milioane de Euro de la BEI pentru finanțarea unei rețele de autobuze de
mare capacitate în Las Palmas, Gran Canaria. Proiectul include un nou traseu de 11,7 km
pentru autobuze de mare capacitate, cu noi benzi pentru biciclete și lărgirea trotuarelor,
precum și 17 noi autobuze hibrid și electrice. Acest împrumut nu ar fi fost posibil fără garanția
din partea EFSI și sprijinul serviciilor din Centrul de Consultanță pentru Investiții, care a ajutat
la lansarea proiectului.
3.1.2. Reglementări referitoare la finanțe în domeniul transportului și mobilității
Mare parte din recenta legislație la nivel UE referitoare la transport și mobilitate accentuează
importanța sustenabilității. Cea mai nouă legislație UE referitoare la transport și mobilitate,
care furnizează detalii referitoare la modul în care ar trebui cheltuit bugetul UE, a fost adoptată
în 2013. Anterior, legislația pentru finanțarea UE pentru proiectele de transport și mobilitate a
avut un aport neînsemnat în încurajarea proiectelor pentru un transport mai ecologic și, în
general, nu au luat în considerație impactul elementelor care poluează aerul, utilizarea
terenului și gazele cu efect de seră cauzate de transport. Totuși, în 2013, UE s-a angajat ca
un minimum de 20% din bugetul UE de un trilion euro pentru perioada 2014-2020 să fie
cheltuiți în scopul adaptării și protecției climatice, urmând ca o sută de miliarde euro din
această sumă să fie utlizată pentru proiectele vizând transportul sustenabil și mobilitatea
(Transport și Mediu, 2017). De atunci, legislația UE referitoare la finanțarea transportului și
mobilității s-a axat mai mult pe transportul și mobilitatea sustenabile.
Mecanismul de interconectare a Europei / Connecting Europe Facility (CEF) este principalul
instrument de finanțare pentru finanțarea proiectelor de transport și mobilitate la nivel UE. CEF
a fost lansat prima oară în 2014 și a furnizat fonduri pentru transportul, energia și
infrastructurile digitale din Europa. Cea mai mare parte a acestei finanțări, peste douăzeci și
patru miliarde de euro pentru perioada dintre 2014 și 2020, a fost alocată transportului
European (Rețeaua de Transport Trans-European), din care aproximativ unsprezece miliarde
de euro vor fi disponibili doar pentru proiecte în Statele Membre eligibile pentru Fondul de
Coeziune.
Reglementarea (EU) Nr 1316/2013 stabilește regulile pentru utilizarea CEF. Reglementarea
este axată pe mobilitate și transport sustenabile și proiectele referitoare la transport și
mobilitate sunt eligibile pentru finanțare CEF doar dacă îndeplinesc criteriile pentru moduri de
transport cu sustenabilitate crescută și promovează economia pe bază de carbon redus.
Aceasta este, de asemenea, o cerință juridică pentru evaluările din punct de vedere socioeconomic și al beneficiului de cost, care trebuie realizate pentru toate proiectele care se înscriu
pentru utilizarea acestui fond. Prin aceasta se demonstrează că proiectul este planificat în
conformitate cu toată legislația națională și UE referitoare la mediu și în mod eficient din punct
de vedere al resurselor.
Reglementarea (EU) 1315/2013 acoperă reglementările referitoare la finanțarea Rețelei de
Transport Trans-European (TEN-T), inclusiv tipul de proiecte TEN-T în care UE poate investi.
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Proiectele care îndeplinesc obiectivele UE și care contribuie la ghidul TEN-T sunt eligibile
pentru acordarea de asistență financiară din partea Uniunii. În reglementare se specifică faptul
că, din doi în doi ani, Comisia Europeană trebuie să publice un raport interimar referitor la
modul în care s-a cheltuit asistența financiară pentru TEN-T. De asemenea, Comisia
Europeană trebuie să arate modul în care fiecare proiect sprijină consecvent ghidul UE, în
conformitate cu obiectivele și prioritățile acestuia.
Deși legile referitoare la finanțarea transportului și mobilității sustenabile sunt în număr redus,
există numeroase care acoperă finanțarea transportului și se axează pe creșterea
sustenabilității acestui gen de transport. Exemplele de legislație furnizate referitoare la
finanțarea UE la nivel general și specific pentru transporturi au fost selectate astfel încât să
demonstreze gama largă și importanța legislației UE referitoare la finanțare și accentul pus pe
promovarea mobilității și transportului sustenabile.

3.2. Cadrul legislativ și de reglementare: Statele membre UE
Se solicită tuturor statelor membre UE să includă directivele financiare la nivel UE în legislația
lor națională și să adopte măsurile comunicate de Comisia Europeană. În unele cazuri, pentru
ca aceste legi să fie total eficiente, este necesar să se adopte măsuri de implementare la nivel
național în statele membre UE (Comisia Europeană, 2017b).
Acest capitol eviențiază cadrele de reglementare și juridice care au fost implementate în
diferite state membre UE, mai întâi printr-o trecere în revistă a cadrelor juridice și de
reglementare pentru investițiile generale care au fost făcute în aceste țări, urmată de o discuție
referitoare la cadrele legislative și de reglementare cu caracter mai specific pentru investițiile
în sectorul de transport și mobilitate, și anume în transport și mobilitate sustenabile.
3.2.1. Reglementare financiară cu caracter general
În statele membre există diverse tipuri de cadre legislative și de reglementare care guvernează
finanțele și investițiile de către autoritățile naționale, regionale și locale, precum și de către
organizațiile private. Pe lângă legile referitoare la finanțe, unele state membre au organisme
specifice de reglementare care reglementează aceste legi.
3.2.2. Reglementări financiare referitoare la transport și mobilitate
Legile și reglementările care guvernează investițiile în domeniul transportului și mobilității și
finanțarea acestora variază semnificativ de la o țară la alta. În unele state membre UE, cum
este Grecia, se pare că există o lipsă de legi și reglementări legate direct de finanțarea
transportului și mobilității, în special referitor la finanțarea transportului și mobilității
sustenabile. Pe de altă parte, unele state membre UE care pun accentul pe sustenabilitate au
legi și reglementări referitoare la finanțarea unor planuri de transport și mobilitate sustenabile.
În numeroase state membre UE, există organisme competente care reglementează
transportul și mobilitatea, inclusiv modalitatea finanțării acestora1.
Legile naționale și cadrele de reglementare referitoare la transport adesea stabilesc măsuri
referitoare la finanțe și investiții. Totuși, chiar dacă există reglementări care guvernează

1

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/regulatory_bodies_en
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investițiile în transport și mobilitate, acestea pot fi depășite și nu întotdeauna adecvate sarcinii
impuse de necesitatea de a investi în transportul și mobilitatea sustenabile.
Per total, în ciuda diferitelor legi referitoare la finanțarea transportului și mobilității în statele
membre UE, se pare că o mare proporție a finanțării transportului și mobilității sustenabile nu
este controlată de cadrele juridice și de reglementare. Pentru majoritatea proiectelor în
domeniul transportului și moblității sustenabile, se primește finanțare de la orice organizație
doritoare să investească în proiect și sunt puține legi referitoare la sursa de finanțare și modul
de repartizare a acesteia.
În majoritatea statelor membre, fondurile naționale pentru transport și moiblitate sunt cheltuite
în conformitate cu strategiile naționale de investiție care stabilesc prioritățile pentru investiții în
această zonă. Mai recent, strategiile naționale de investiție s-au axat mai mult pe transportul
și mobilitatea sustenabile.
Per total, deși există puține legi și reglementări referitoare la finanțarea proiectelor de transport
și mobilitate, în special a acelora sustenabile, există numeroase cadre juridice și de
reglementare referitoare la finanțare și investiții generale în statele membre. În plus, există
diverse organisme competente care controlează și reglementează modul de acceptare și
repartizare a finanțării pentru proiectele în domeniul transportului în statele membre UE. De
asemenea, majoritatea surselor de finanțare pentru transportul și mobilitatea sustenabile sunt
reglementate în conformitate cu planurile naționale de investiție și, prin urmare, în ciuda
existenței unui număr mic de cadre juridice, există reguli referitoare la modul în care pot fi
cheltuite diferite tipuri de finanțare.
În Anexa A se dau detalii referitoare la expemple de reglementări ale finanțării în domeniul
transportului și mobilității în statele membre UE.










Anexa A1 abordează Reglementările financiare referitoare la transport din Germania
și pune în evidență Legea Financiară referitoare la Transportul Municipal și Conceptul
de Dezvoltare a Transportului Urban VEK, care reprezintă un plan de acțiune pentru
mobilitate sustenabilă.
Anexa A2 menționează Autoritatea de Reglementare a Căilor Ferate / Regulatory
Authority for Railways (RAS), înființată în 2011 în Grecia.
Anexa A3 furnizează exemple specifice Italiei, inclusiv planul strategic național.
Anexa A4 abordează reglementările financiare generale (și anume, Legea referitoare
la Serviciile Financiare din 2012 și Legea Întreprinderilor din 2002) și reglementările
financiare referitoare la transport în Marea Britanie (Strategia pentru Investiții în
Transporturi).
Anexa A5 oferă un exemplu din România, inclusiv legea nr. 500/2002 referitoare la
finanțele publice, legea nr. 273 referitoare la finanțele locale publice și Master Planul
General al Transporturilor din România (MPGT) care prioritizează investițiile în
domeniul transportului pentru toate modurile de transport.
Anexa A6 discută reglementările financiare cu caracter general și legate de transporturi
din Spania, inclusiv Legea 22/2009 referitoare la programele financiare pentru regiuni
și orașe autonome.
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3.3. Tendințe actuale în orașele partenere
În prezentul capitol se discută modalitatea în care orașele mici și mijlocii finanțează în prezent
sistemele de transport și mobilitate sustenabile, furnizând o vedere de ansamblu asupra
literaturii referitoare la acest subiect. În Anexa B se dau detalii referitoare la tendințele actuale
din finanțarea transportului și mobilității sustenabile în orașe. Informațiile prezentate în această
Anexă au provenit din rezultatele sondajului orașelor partenere (culese în Pachetul de lucru 2
în cadrul SUITS), precum și din interviurile realizate cu orașele partenere ca parte a Pachetului
de lucru 4. S-a realizat un sondaj pentru a obține informații despre contextul demografic, socioeconomic și legat de mobilitate al fiecărui oraș partener. Au fost culese informații suplimentare
ca parte a WP4 prin conversații pe e-mail și interviuri neoficiale. Au fost adresate orașelor
partenere întrebări în legătură cu sursele de finanțare pentru programele de transport /
mobilitate sustenabilă și cu primirea bugetelor pentru transport / mobilitate sustenabile de la
guvernele naționale. Studiile de caz includ orașe din Marea Britanie, Alba Iulia (România),
Roma (Italia), Valencia (Spania), Stuttgart (Germania), și Kalamaria (Grecia).
În mod tradițional, sistemele de finanțare din orașe au depins aproape în totalitate de
finanțarea de la nivel național prin impozitare. A existat tendința de acoperire a operațiunilor
legate de infrastructură și oraș printr-un impozit pe proprietate. Totuși, mai recent, creșterea
rapoartelor datorie publică – PIB, alocarea defectuoasă a resurselor ca urmare a ingerințelor
politice și deficiturile publice au condus la o reducere substanțială a finanțării publice la nivel
național (OECD, 2014; Pagano & Perry, 2008). În consecință, autoritățile municipale și locale
s-au confruntat cu o reducere a fluxurilor de finanțare de la autoritățile naționale, încercând
să obțină din ce în ce mai mult finanțare dintr-o gamă mai largă de mecanisme, atât publice,
cât și private.
Sistemele de finanțare actuale pentru transportul urban durabil și pentru mobilitate durabilă
variază mult de la oraș la oraș. Prezentul capitol evidențiază tendințele cele mai comune ale
sistemelor de finanțare actuale utilizate pentru a finanța programele de transport urban și
mobilitate sustenabile în orașe.
3.3.1. Finanțare pentru transport urban și mobilitate în orașe
Multitudinea de surse de finanțare utilizate pentru finanțarea sistemelor de transport municipal
și mobilitate are un caracter complex, ca rezultat al numeroșilor actori și modalități implicate
în planificarea, furnizarea și exploatarea infrastructurii. Totuși, există o structură dominantă a
finanțării transporturilor pentru municipalități, care include o combinație de finanțare publică și
privată la diferite niveluri politice (național, regional, municipal, local etc.). Această secțiune
oferă o scurtă prezentare generală a tipurilor de mecanisme de finanțare publică și privată
utilizate pentru finanțarea programelor vizând transportul și mobilitatea sustenabile în cadrul
orașelor.
3.3.1.1. Sisteme publice de finanțare
Finanțele publice sunt controlate și alocate de autoritatea de la nivel național, regional sau
local. În ciuda reducerii finanțelor publice în ultimul secol, autoritățile publice constituie încă
unul din principalii jucători implicați în finanțarea programelor de transport urban și mobilitate.
Autoritatea publică de la diferite niveluri în cadrul ierarhiei politice a țării joacă diferite roluri în
finanțarea transportului și mobilității. Comparativ cu alte orașe, cele mai mari și capitalele tind
să primească o proporție mai mare de finanțe de la autoritatea centrală, ca urmare a atenției
politice. Responsabilitatea finanțării transportului urban în majoritatea celorlalte orașe revine
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adesea autorităților regionale sau municipale, cu doar un anumit grad de finanțare de la
autoritatea centrală, deși aceasta variază în funcție de țări și de structurile lor geo-politice.
(World Bank, 2015)
Există tendința ca finanțele publice să provină din surse multiple, după cum urmează:










Programe specifice multi-anuale PMUD: organisme naționale precum Ministerele sau
Agențiile Naționale ar putea finanța PMUD cel puțin pentru partea legată de
infrastructuri noi și renovate pentru transportul public, ca urmare a naturii lor
intergeneraționale. Finanțarea s-ar putea realiza prin licitații competitive care să
recompenseze stadiul cel mai avansat al proiectului de infrastructură din fiecare oraș
în care PMUD sunt obligatorii. S-ar putea face legătură între aceste programe și cele
emise de instituțiile bancare naționale sau regionale.
Impozitare (la nivel național, regional, municipal, sau local): Impozitarea la nivel
național reprezintă o contribuție obligatorie la venitul unei jurisdicții politice, impuse de
guvern asupra unor bunuri cum ar fi venitul muncitorilor, proprietatea asupra
vehiculelor, benzină și deținerea de proprietăți. Impozitarea la nivel local include taxe
împotriva poluării și impozitul pe venit direcționat în scopuri precise și este inițiată de
autoritățile locale (Ubbels et al., 2004; World Bank, 2015). De exemplu, sistemul
‘Versement Transport’ din Franța și sistemul ‘Vale-Transporte’ din Brazilia sunt
sisteme de impozitare operate la nivel local, prin care angajatorii au obligația de a
finanța parte din cheltuielile cu naveta ale angajaților (World Bank, 2015).
Investiție în co-finanțare cu recuperare ulterioară a unei părți din contribuție / Value
capture (VC): VC este un mecanism prin care agenția care răspunde de dezvoltarea
noii infrastructuri primește o contribuție bănească de la beneficiarii locali (de exemplu
proprietari și dezvoltatori de teren) pentru a ajuta la finanțarea proiectului de
infrastructură (Enoch, Potter, & Ison, 2005). Se așteaptă ca proprietarii și dezvoltatorii
locali să beneficieze de o creștere a valorilor terenurilor și proprietăților din zona
înconjurătoare a noii infrastructuri. VC are ca scop recuperarea unei părți din această
valoare. De exemplu, pentru dezvoltarea liniei de metrou Jubilee Line, care
deservește capitala londoneză, dezvoltatorii districtului Canary Wharf au contribuit cu
400 milioane £ pentru construirea acesteia.(Enoch et al., 2005).
Taxe pentru utilizatori: Acestea sunt fie taxe impuse utilizatorilor infrastructurii și
serviciilor de transport, sau taxe pentru utilizare neconformă a infrastructurii și
serviciilor. Pot include taxe de congestie, taxe de drum, amenzi, bilete de autobuz și
cale ferată, sau taxe de parcare. De exemplu, o inițiativă recentă în Londra a fost
Taxa de congestie în centrul Londrei, care a ajutat la finanțarea optimizării serviciilor
de autobuze pentru a face față creșterii numărului de călători corespunzător scăderii
cu 20% a traficului rutier. (Enoch et al., 2005)
Finanțare UE: Comisia Europeană asigură suport financiar orașelor din UE prin
intermediul unei game largi de instrumente financiare, cum ar fi granturi în sprijinul
proiectelor, oferirea unor contracte publice și furnizarea de sprijin de la buget și sector.
Granturile UE constituie contribuții financiare directe și provin din fonduri cum ar fi cele
de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și din Fondul de Coeziune. Contractele sunt
atribuite conform unei proceduri de licitație pentru achiziționarea de bunuri, servicii
sau lucrări, pentru activități care contribuie direct la obiectivele specifice de dezvoltare
stabilite de UE și includ mecanisme cum ar fi Sprijin european comun pentru investiții
durabile în zonele urbane (JESSICA) și Horizon 2020 (European Commission,
2017a). JESSICA sprijină regenerarea și dezvoltarea urbană durabilă prin mecanisme
de inginerie financiară, iar Horizon 2020 este instrumentul financiar utilizat pentru
implementarea Uniunii Inovației, cea mai bună inițiativă care are ca scop asigurarea
competitivității Europei la nivel global. Sprijinul de la buget și sector constă în
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transferul de bani de la bugetul UE spre o trezorerie națională și ajută la furnizarea de
proiecte identificate de înseși țările respective
3.3.1.2. Sisteme de finanțare privată
Finanțarea privată este finanțarea pusă la dispoziție de sectorul privat, încheiându-se
contracte cu firmele private pentru a finaliza sau administra proiecte publice, sau în cadrul
căreia capitalul este mobilizat din instituții financiare. Investițiile private în planuri de transport
și mobilitate, precum și în infrastructură a crescut în ultimul deceniu ca răspuns la reducerea
cheltuielilor publice. În general, când sectorul privat primește franciza pentru un serviciu de
transport public, finanțarea pentru vehicule și pentru infrastructura aferentă tinde să devină
responsabilitatea francizei. (World Bank, 2015).
Se tinde să se obțină finanțe private din multiple surse, cea mai mare parte a finanțării private
pentru planurile de transport și mobilitate sustenabile provenind din bănci și instituții. Băncile
și instituțiile furnizează în avans investiții de capital (împrumuturi) pentru finanțarea proiectelor
necesare unui oraș, dar cer în schimb surse de venit predictibile pentru sprijinirea acestor
proiecte. (BBA, 2015).
3.3.1.3. Parteneriate public-privat (PPPs)
Parteneriatele public-privat (PPPs) constituie acorduri contractuale între o agenție publică
(federală, de stat, sau locală) și o entitate din sectorul privat. Prin acest acord, ambele entități
convin să utilizeze în comun aptitudini și bunuri pentru furnizarea unui serviciu sau a unei
facilități pentru uzul publicului larg. Firmele private consideră PPP o opțiune cu un grad de risc
mai mic comparativ cu investiția total privată, iar organizațiile publice beneficiază de investiția
de capital.
Abordarea PPP este din ce în ce mai mult adoptată in scopul unor noi investiții în sectorul de
transport și este bine încetățenită în Europa. De asemenea, instituțiile financiare internaționale
promovează din ce în ce mai mult această abordare pentru finanțarea dezvoltării. De exemplu,
efortul Băncii Mondiale de a Maximiza Finanțele pentru Dezvoltare (MFD) încearcă să
influențeze la maximum sectorul privat și să optimizeze utilizarea puținelor resurse publice
pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare având ca scop mobilitatea urbană sustenabilă.
3.3.2. Rezumat
Sistemele actuale de finanțare din orașe, care finanțau transportul și mobilitatea sustenabile,
tind să cuprindă finanțe publce și private, deși există tendința ca tipurile de finanțe publice și
private să varieze de la oraș la oraș. Literatura existentă sugerează că majoritatea orașelor
primesc finanțare națională la un anumit nivel, deși orașele mici și mijlocii tind să primească
mult mai puțină finanțare națională comparativ cu orașele mai mari. Totuși, după cum se arată
în Anexa B, răspunsurile de la sondaj primite în WP2 arată că finanțarea orașelor partenere
provine din surse naționale, regionale sau UE. Întrebările suplimentare adresate orașelor
partenere în cadrul Task 4.1 au evidențiat proveniența exactă a acestei finanțări la nivel
național, regional și UE. De exemplu, Alba Iulia tinde să se bazeze mult pe finanțarea UE
pentru finanțarea transportului și mobilității sustenabile, făcând cerere pentru diverse granturi
și programme UE, pe când Stuttgart, un oraș mult mai mare, tinde să se bazeze mai mult pe
finanțarea la nivel local de la bugetul municipal.
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4. Abordări inovative
4.1. Principiile finanțării inovative
Aplicat la prezentul ghid, conceptul „finanțarea inovativă” se referă la mecanismele de
finanțare care sunt originale și creative în modul de gândire, care mobilizează, guvernează
sau distribuie fonduri în moduri care depășesc procesele tradiționale de finanțare. Finanțarea
inovativă include practici de finanțare care nu au fost aplicate anterior la transporturi
sustenabile și mobilitate. Include, de asemenea, mecanisme care pot fi bine instituite și
tradiționale în unele orașe, dar nu au fost aplicate pe scară largă în orașele europene mici și
mijlocii.
Principiile utilizate pentru a evalua caracterul adecvat și aplicabilitatea mecanismelor de
finanțare inovativă identificate sunt următoarele:
 Sustenabilitate referitoare la mediu – mecanismele ar putea fi utilizate pentru a sprijini
investiția orientată spre opțiuni vizând transportul și mobilitatea cu emisii scăzute de carbon
și reziliență climatică;
 Sustenabilitate financiară – mecanismele nu au impact negativ asupra capacității orașelor
mici și mijlocii de a coopera cu alte organisme publice și organizații private, sau de a atrage
finanțare din alte surse;
 Complementaritate – mecanismele ar putea fi utilizate împreună cu alte mecanisme de
finanțare, inclusiv sursele tradiționale de finanțare și venitul guvernului;
 Flexibilitate –mecanismele ar putea fi implementate și optimizate în alte orașe din UE;
 Eficacitate – mecanismele pot acoperi deficiturile și / sau crea noi tendințe de finanțare;
 Inovație – mecanismele includ metode avansate și originale.

4.2. Importanța abordărilor inovative de finanțare
În viziune europeană, „Orașul viitorului” este un loc de regenerare din punct de vedere al
mediului, ecologic și verde, ceea ce necesită un nou echilibru între modurile de mobilitate și
transport public și privat. Pentru a realiza acest echilibru, orașele mici și mijlocii sunt încurajate
în mod activ de UE să promoveze mobilitatea inclusivă, sustenabilă și sănătoasă și să lucreze
pentru integrarea sistemelor de transport multi-modal (European Union, 2011; AFD & MEDDE,
2014).
Totuși, în mare măsură ca o consecință a Marii Recesiuni și a politicilor ulterioare de reducere
a deficitelor autorităților naționale, bugetele autorităților locale au fost reduse în ultimul
deceniu. Nivelurile crescute de incertitudine pe piață au redus în mod considerabil
disponibilitatea finanțelor atât publice, cât și private (OECD, 2014). Ca rezultat, fluxurile
actuale de investiții au fost în mare parte insuficiente pentru a îndeplini cerințele infrastructurii
pentru transport și mobilitate în sprijinul obiectivelor UE, al creșterii economice și a obiectivelor
sociale. În plus, în Europa, responsabilitățile legate de finanțarea și exploatarea infrastructurii
de transport și mobilitate sunt preluate din ce în ce mai mult de autoritățile locale și regionale.
Între timp, orașele se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra serviciilor sale, ca urmare
a creșterii numărului populației și urbanizării, dar, pe de altă parte, se confruntă cu reduceri în
sursele tradiționale de finanțare. Măsurile și instrumetnele de finanțare inovativă sunt elemente
cheie în depășirea acestei deficiențe de finanțare prin ajutorul acordat autorităților locale să-și
diversifice sursele de venit.
În plus, investitorii care este posibil să fi investit în planuri de transport și mobilitate sunt
reticenți în a investi în proiecte referitoare la transport și mobilitate sustenabile, deoarece nu
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se așteaptă la un profit suficient de mare. Investitorii pot înțelege un singur bun, de exemplu o
centrală electrică sau un drum pentru care se plătește taxă. Totuși, când beneficiile sunt
confuze, de exemplu, o creștere a competitivității orașului, creștere economică, sau utilizarea
eficientă a unei resurse rare, potențialele beneficii monetare sunt mai puțin clare și, în
consecință, mai puțin atractive pentru investitor. Această percepție tinde să se formeze pe
baza mai multor factori, cum ar fi incertitudinea în legătură cu viitoarele prețuri pentru energie,
întârzierile pe termen lung înainte ca proiectul să ajungă la maturitate și profitabilitate și
investiții considerabile (Comisia Europeană 2013). Ca atare, planurile de transport și mobilitate
sustenabile tind să intre în categoria de proiecte riscante, nebancabile.
De aceea, abordările finanțării inovative sunt importante și ar putea fi utilizate pentru a umple
golul de fonduri cauzat de reducerea finanțării din partea investitorilor. Finanțarea inovativă
poate micșora factorul de risc perceput asociat cu proiectele referitoare la transportul și
mobilitatea sustenabile și pot furniza fonduri mai mari, mai eficiente și mai stabile comparativ
cu investiția fiscală tradițională (Uniunea Europeană, 2011; Sun, Li & Xie, 2014; Comisia
Europeană, 2013).

5. Mecanisme de finanțare inovativă
Această secțiune prezintă un rezumat al Mecanismelor de finanțare inovativă analizate pe
parcursul studiului, cu prezentări generale incluse în Anexa C. Matricea mecanismelor de
finanțare, prezentată în Figura 1, arată mecanismele financiare inovativă care sunt cele mai
adecvate tipurilor specifice de proiecte referitoare la transport și mobilitate sustenabile. Figura
2 ilustrează mecanismele, iar Tabelele 3 – 23 oferă o vedere generală asupra tuturor
Mecanismelor Financiare împreună cu un scurt ghid de implementare.
Matricea a fost compilată pe baza unui raționament profesionist și a informațiilor existene și
are doar scop ilustrativ. De remarcat că nu acoperă toate proiectele referitoare la transport și
mobilitate sustenabile care pot fi finanțate prin utilizarea mecanismele de finanțare identificate.
Unele dintre acestea ar putea fi utilizate, de asemenea, pentru alte proiecte referitoare la
transport și mobilitate sustenabile diferite de cele indicate în tabel. Aplicabilitatea
mecanismelor de finanțare identificate ar depinde de contextul local și ar fi determinată de
legislația și politica actuale, de planurile de mobilitate sustenabile naționale și locale, precum
și de voința politică în cadrul administrației orașelor mici și mijlocii.
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Figura 1 matrice ilustrativă a mecanismelor de finanțare
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Taxa de congestie

Obligațiuni municipale verzi
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Cofinanțare publică civică
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Figura 2 A Ilustrarea Mecanismelor financiare inovative
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5.1. Taxa de congestie
Tabelul 3 Taxa de congestie

Caracteristici cheie



Suprataxă pentru persoanele care circulă cu autoturisme private în anumite zone aglomerate, pentru a încuraja abordarea unor
moduri sau rute de transport alternative.



Mărește venitul suplimentar pentru proiectele referitoare la transport și mobilitate și, în același timp, îmbunătățește condițiile de
mediu, ajută la decongestionarea traficului și scade durata călătoriei pentru transportul rutier.



Sprijinul politic puternic și acceptarea publică sunt elemente cheie pentru implementarea cu succes a unui plan de taxare a
congestiei.

Taxa sau plata pentru congestie constituie un mecanism financiar și o strategie în managementul mobilității prin care se percepe o

Scurtă descriere

suprataxă de la utilizatorii serviciilor publice ca rezultat al unei cereri în exces. Taxa de congestie poate include taxe mai mari pentru
orele de vârf, în scopul utilizării transportului public, sau stabilirea unor prețuri pentru drumuri, în scopul reducerii congestiei. Se
abordează o metodă punitivă de management al traficului, prin stimularea evitării unei anumite practici vizate, pentru a încuraja
utilizatorii să își modifice comportamentul. Taxele de congestie ajută la gestionarea cererii, făcând posibil controlul asupra
congestionării traficului fără a mări oferta.


Atractivitate





Provocări și riscuri

Ca sursă de venit substanțial, suplimentar, taxa de congestie poate fi utilizată pentru finanțarea inițiativelor privind transportul și
mobilitatea. Aceasta necesită o anumită contribuție pentru transportul public, sau un angajament / buget guvernamental în care
să se traseze direcțiile de utilizare a acestei taxe.
Încurajează transportul modal și reducerea utilizării vehiculelor în anumite zone delimitate.
Reduce congestia în orele în care se percepe taxă, ceea ce permite crearea unui mediu mai sănătos și un centru urban /o
regiune cu grad mai mare de siguranță.
Reduce cantitatea de combustibili fosili consumați în interiorul zonei de percepere a taxei.



Acceptabilitatea constituie o preocupare prioritară pentru aplicarea taxei de congestie. Modul de percepere a impacturilor, în
special a beneficiilor, este critic.



Municipalitățile și autoritățile naționale consideră că este dificil să conceapă un plan atât eficient, cât și acceptat public. Aceasta
poate avea ca rezultat demobilizarea unor propuneri inițiale.



Pentru a genera fonduri substanțiale, este necesar ca vehiculele să continue să circule în zona pentru care se percepe taxă,
ceea ce contrazice scopurile primare ale taxării, și anume descurajarea traficului cu autoturisme personale.
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Studii de caz

Ghid de implementare



Riscul aglomerării zonelor din afara celei de congestie.



Implementarea cauzează modificarea cererii pentru alte moduri de transport; planificatorii trebuie să asigure existența și / sau
îmbunătățirea unor servicii de transport public alternativ



Fără existența unor proiecte specificate și a unor inițiative de finanțare, taxa de congestie asigură mai degrabă o sursă general
de fonduri pentru proiectele publice, decât inițiative specifice referitoare la transportul public..



Necesită capital mare și costuri operaționale ridicate. Totuși, venitul generat de taxe poate compensa această situație.



Este nevoie ca autoritățile naționale să facă posibilă aplicarea acestei măsuri prin legislație.



Taxa de congestie în Londra



Taxa de congestie în Gothenburg



Suma percepută trebuie să corespundă tipului de vehicule urbane și contribuției lor la congestionarea traficului.



Stabilirea tarifului corect trebuie să se facă în urma unei analize amănunțite, deoarece trebuie să fie suficient de mare pentru a
încuraja o modificare de comportament, fără a fi însă prea mare, pentru a nu declanșa o opoziție puternică.



Prin utilizarea unei comunicări și a unui marketing de mare eficiență, se va obține sprijin pentru proiect. Este deosebit de important
ca acest lucru să fie bine înțeles la începutul proiectului, deoarece așteptările publicului trebuie să fie gestionate încă de la început.



Taxa de congestie va fi eficientă numai în măsura în care va fi combinată cu servicii îmbunătățite de transport public și cu un
accent mai mare pus pe inițiativele legate de mersul pe jos și cu bicicleta.



Ipotecarea veniturilor provenite din taxa de congestie, astfel încât să fie cheltuite direct pentru îmbunătățirea sistemului de transport
public din orașul sau regiunea respective. Aceasta va ajuta la dobândirea sprijinului public și va încuraja transportul modal.



Dacă acest lucru nu a fost deja realizat, se poate cere autorităților naționale să creeze o nouă legislație pentru a permite
municipalităților să implementeze un proiect de taxare de congestie. Odată acest lucru realizat, autoritățile naționale pot avea o
conlucrare strânsă cu municipalitățile pentru a crea stimulente de sus în jos, de exemplu Fondul West Sweden care a ajutat la
obținerea de sprijin politic pentru proiect.



Formarea unor coaliții puternice între grupurile economice, politice și de conservare a mediului în scopul unei dezvoltări
impetuoase. Acest lucru poate fi destul de dificil de realizat, deoarece principalii stakeholderi adesea au așteptări diferite și vizează
rezultate diferite.



Taxarea congestiei poate crea cu ușurință mai multe probleme, de exemplu prin congestinarea traficului în zonele învecinate.
Este nevoie de o meta-analiză a sistemului de transport din oraș și de un exercițiu strategic de modelare pentru a lua în
considerație condițiile locale.
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5.2. Obligațiuni municipale verzi
Tabelul 4 Obligațiuni municipale verzi


Obligațiunile verzi reprezintă un instrument financiar care permite investiții instituționale pentru proiectele cu beneficii în ceea ce
privește mediul.



Obligațiunile verzi sunt atractive în special pentru investitorii care includ în analiza investițiilor lor criterii de mediu, sociale și de
guvernanță (ESG) – cei trei indicatori care măsoară impactul sustenabil al investițiilor.



Obligațiunile municipale verzi pentru proiectele referitoare la transport și mobilitate sustenabile ar putea atrage investitori care,
în mod tipic, nu sunt interesați să investească în obligațiuni municipale și permit rezidenților să investească în proiecte de
mobilitate sustenabilă în propriile lor comunități.



Pe piețele financiare, obligațiunile sunt incluse în categoria instrumentelor de debit, ceea ce permite emitentului să strângă capital
de la investitori. Emitentul unei obligațiuni are o datorie față de deținătorul obligațiunii, pentru care i se cere să plătească dobândă
și / sau să achite capitalul de bază la data maturității. Obligațiunile cu venit fix comportă de obicei un profil de risc mai mic
comparativ cu instrumentele referitoare la capitalul acționarilor unei societăți. Acest fapt mărește atractivitatea obligațiunilor pentru
investitorii instituționali, care sunt atrași de plățile constante pe durata investiției.



Obligațiunile verzi diferă de celelalte obligațiuni prin faptul că se pot folosi doar pentru a finanța proiecte orientate spre scăderea
schimbării climatice și reziliență, care includ inițiative și proiecte referitoare la mobilitate sustenabilă. Obligațiunile municipale sunt
titluri de valoare de datorii emise de autoritățile naționale, locale, organisme regionale și alte agenții guvernamentale pentru
finanțarea operațiunilor zilnice și noile proiecte.



Numeroși investitori sunt atrași de obligațiunile verzi datorită auditului lor intern strict și transparenței. Emitentul de obligațiuni
verzi este supus unor reguli stricte și trebuie să dovedească investitorilor cât de ecologice sunt proiectele. Aceste obligațiuni atrag
în special investitorii care iau decizii pe baza criteriilor ESG, urmăresc agenda referitoare la problematica mediului și / sau au o
clasă de bunuri separate pentru investițiile orientate pe climă. (Reicheit 2010). Cumpărătorii de obligațiuni verzi includ investitori
privați și publici, fonduri de pensii și companii de asigurări.



Obligațiunile verzi încurajează investiția în proiectele de transport sustenabil, cum ar fi transport electric, hibrid, transport public
pe șine, nemotorizat, modal, infrastructură pentru vehicule curate și reducerea emisiilor dăunătoare.



Investitorii apreciază transparența obligațiunilor municipale verzi.

Caracteristici cheie

Scurtă descriere

Atractivitate
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Provocări și riscuri

Studii de caz



Obligațiunile municipale verzi emise pentru proiectele de transport sustenabil pot atrage investitori care nu sunt interesați în mod
tipic să investească în ogligațiuni municipale.



Se pot utiliza pentru a finanța sau cofinanța proiecte majore și expertizele lor operaționale.



Obligațiunile verzi se pot utiliza pentru a grupa proiecte mai mici pentru ca acestea să acționeze la scară mai largă, făcându-le
astfel mai atractive pentru investitori.



Colaborarea dintre diferite departamente municipale în scopul emiterii obligațiunilor municipale verzi ar putea avea beneficii
suplimentare pentru autoritățile locale. Municipalitățile care au făcut acest lucru au constatat că este un demers util în vederea
atragerii autorității locale pe agenda sustenabilității.



Lipsa de standarde și a unei definiții universale pentru garanțiile verzi.



Lipsa de informare și de cunoaștere a pieței pentru autoritățile locale, administrații naționale și investitori.



Lipsa unui profil clar al riscurilor asociate cu investițiile ecologice specifice.



Autoritățile la nivel subnațional cum ar fi municipalitățile orășenești au în general ratinguri de credit mai mici decât autoritățile
naționale, deoarece riscul lor implicit este considerat mai mare



Adesea, autoritățile locale sunt lipsite de putere legislativă pentru a accesa piața de obligațiuni. Aceasta ar putea cere din partea
autorităților naționale să stabilească o nouă legislație pentru a permite emiterea de obligațiuni municipale verzi.



Emiterea obligațiunilor municipale verzi necesită o capacitate și cunoștințe pe care autoritățile municipale din orașele mici și
mijlocii adesea nu le au.



Mai adecvate pentru orașele medii și mari, decât pentru orașele mici, ca urmare a costurilor suplimentare (costul emiterii ar putea
fi mare, până la 550.000 $), a cunoștințelor suplimentare și a cererii suplimentare pentru resurse.



New York MTA and Puget Sound, US; Municipality of Finance, Finlanda; Council of Paris, Franța; TfL, UK.

Pasul 1: Identificare proiecte adecvate și care se califică, referitoare la transport verde și mobilitate sustenabile.
Ghid de
Implementare

Pasul 2: Verificare din partea unui terț.
Pasul 3: Stabilire proceduri pentru monitorizare și raportare.
Pasul 4: Emiterea unei obIigatiuni municipale verzi.
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Pasul 5: Monitorizare utilizare proceduri și raportare anuală


Orașele mici și mijlocii cărora le lipsesc competența și capacitatea de a emite obligațiuni verzi ar putea încheia parteneriate cu
alte municipalități și / sau cu autoritatea națională.



Cooperarea între departamentele municipale este esențială pentru succesul acțiunii. De exemplu, departamentul de finanțe
trebuie să lucreze în strânsă legătură cu departamentele de transport și mediu. Aceasta ar putea reprezenta o provocare pentru
municipalitățile și autoritățile locale unde acest tip de cooperare nu este obișnuită.

5.3. Crowdsourcing / Externalizare spre public
Tabelul 5 Crowdsourcing


Model de finanțare alternativă care utilizează micro-finanțarea și crowdsourcing pentru finanțarea proiectelor comunitare
care tind să aibă un puternic impact social.



Inițiatorii proiectului sunt cel mai adesea cetățeni locali care își dezvoltă și își publică ideile pe platforme pe bază de internet.
Aceste platforme se ocupă, de asemenea, și de tranzacțiile financiare de crowdsourcing, ceea ce ajută la creșterea
transparenței.



Autoritățile utilizează din ce în ce mai mult ”finanțarea prin cofinanțare echivalentă”, în care alocă fonduri corespunzătoare
proiectelor care au fost finanțate spre public cu succes.



Cofinanțarea publică civică, cunoscută și sub denumirea de „subscripție publică” este axată în jurul a patru concepte
principale : crowdsourcing (realizarea în colectiv a obiectivului unui proiect), cofinanțare publică (micro-finanțare de la
public), internet (platforme online pe care sunt publicate proiectele și se strâng fondurile) și accent pe impactul civic și social.
Proiectele sunt expuse în cadrul platformei online, unde pot fi urmărite și accesate. Din ce în ce mai mult autoritățile locale
utilizează platformele de cofinanțare publică pentru a sprijini și a co-finanța / finanța cetățenii, prin metoda echivalării, în
inițiativele lor de a dezvolta, finanța și oferi proiecte care să asigure îmbunătățiri la nivel local sau servicii comunitare.



Cofinanțarea publică este adecvată proiectelor de mică anvergură cu scop social și durată mică, în care impactul este relativ
rapid.



Oferă o alternativă la „mecanismele complexe și rigide de implicare” existente în prezent pentru cetățeni.

Caracteristici cheie

Scurtă descriere

Atractivitate
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Încurajează participarea activă a cetățenilor, ceea ce dă acestora sentimentul proprietății asupra proiectelor și spațiilor lor
publice. De asemenea, creează noi interfațe între cetățeni, organizații și autoritățile publice. Aceasta ajută la formarea unor
comunități rezistene și strâns unite.



Permite un grad mai mare de inovație și reduce riscul de eșec, deoarece proiectele și-au dovedit deja popularitatea și nu au
la bază datorii.



Beneficiile financiare ale cofinanțării civice constituie adesea aspectul cel mai atractiv al acestui mecanism de finanțare.
Totuși, există avantaje sociale semnificative, inclusiv o mai mare implicare comunitară și o mai bună sănătate mentală, ceea
ce adesea înseamnă mai mult decât profitul financiar.



Pot exista critici în sensul posibilității reducerii cheltuielilor publice de către consilii, pentru spațiile publice și proiectele
comunității, ca urmare a creșterii activității de cofinanțare publică. Aceasta este o problemă majoră pentru comunitățile cu
mai puține resurse, cărora le lipsesc capitalul, timpul și mobilizarea pentru a lua inițiative de cofinanțare publică.



Cofinanțarea publică trebuie să acționeze în cadrul legal al autorităților naționale și locale. Aceasta necesită o strânsă
cooperare între diferitele organisme care guvernează și alinierea strategică a obiectivelor.



Autoritățile locale, care oferă fonduri corespunzătoare prin platformele de cofinanțare publică trebuie să asigure legitimitatea
platformelor și controlul asupra acestora. În mod contrar, cofinanțarea publică poate să nu fie în conformitate cu standardele
de transparență și eficiență.



Deoarece constituie un mecanism nou de finanțare, este puțin cunoscut și nu se cunosc nici modalitățile de a-l folosi cel mai
bine din perspectiva publicului și a autorității.



Nu este încă adecvat pentru finanțarea unor programe pe termen lung sau a unei infrastructuri majore care necesită capital
major. Totuși, pe viitor, autoritățile pot găsi moduri noi și creative de a utiliza cofinanțarea publică pentru a suplimenta
proiecte mai mari.



Spacehive, UK și Platforma de cofinanțare publică a Primarului Londrei / London Mayor’s Civic Crowdfunding Platform.



Municipalitățile trebuie să găsească platforme online corespunzătoare pentru a găsi fonduri pentru proiectele civice de
cofinanțare publică. Dacă într-o țară nu există o astfel de platformă online, poate se pot crea granturi de inovare pentru a
atrage o întreprindere socială locală, sau o companie de software să înființeze o astfel de platformă. O platformă bună va
ajuta la reducerea costurilor administrative pentru autorități și va furniza sprijin dedicat deținătorilor de proiecte și celor care
fac granturi.

Provocări și riscuri

Studii de caz

Ghid de
implementare
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Cofinanțarea civică necesită supraveghere îndeaproape din partea guvernului și, în funcție de tipul cofinanțării, o nouă
reglementare în întregime. Înainte de luarea oricăror inițiative de cofinanțare publică, va trebui să se ia în considerație
cadrele juridice naționale, regionale și locale.



Inițierea unor inițiative de cofinanțare civică în cadrul guvernului ar putea necesita construirea capacității interne și
înlăturarea barierelor birocratice.



Cofinanțarea publică necesită definirea unor rezultate comune, pentru a asigura că autoritățile guvernamentale, platformele
online de cofinanțare și participanții la proiect lucrează pentru un scop comun de perspectivă.



Crearea unor „mișcări” cum este inițiativa de cofinanțare civică a Primarului Londrei axată pe regenerarea cartierelor
constituie un mod util de constituire a comunităților în jurul câtorva proiecte și de stabilire a unor obiective comune. Aceasta
ajută la maximizarea impactului social al proiectelor individuale. Orașele mici și mijlocii care sunt noi în această practică a
cofinanțării publice ar putea să deruleze un proiect pilot mic de tipul „Movement” pentru a măsura opinia publică.



Ar trebui ca autoritățile să asigure sprijin suplimentar și implicare grupurilor marginalizate pentru a împiedica omogenizarea
și dominanța comunităților mai înstărite. Acest lucru poate necesita și sprijin financiar.

5.4 Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare / Stamp Duty Land Tax (SDLT)
Tabelul 6 Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare


Este plătită de noul proprietar pentru toate proprietățile care depășesc o anumită valoare la achiziționarea proprietății.



Ar putea fi utilizată pentru finanțarea noilor proiecte de infrastructură, printr-un concept cunoscut sub denumirea de cofinanțare
în vederea obținerii unui profit ulterior pentru recuperarea valorii prin impozitarea terenului. Această metodă de finanțare
permite guvernului să recicleze parte a veniturilor pe care proprietarii le au implicit doar prin deținerea unui anumit teren.



Îmbunătățirile în transporturi finanțate prin acest mecanism pot include servicii suplimentare, subvenționări pentru construirea
infrastructurii sau pentru costul biletelor.



Investițiile publice în transportul public sau în infrastructură pot mări valoarea terenurilor adiacente, generând astfel profit
pentru proprietarii de teren. Creșterile rezultate în valoarea terenului (de care, altminteri, profită proprietarii de teren fără a fi

Caracteristici cheie

Scurtă descriere
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investit nimic) pot fi „capturate” prin convertirea lor în venit public prin diverse mecanisme. Această taxă de timbru reprezintă o
astfel de metodă de captare a acestei creșteri a valorii terenului

Atractivitate

Provocări și riscuri

Studii de caz



Există aproape întotdeauna o creștere garantată a valorii terenului în zonele cu transport public îmbunătățit.



Cei care beneficiază cel mai mult de dezvoltarea infrastructurii plătesc cel mai mult.



Relativ ușor de monitorizat și de reglementat.



Capacitatea dovedită de a furniza finanțe semnificative pentru a reduce povara finanțării infrastructurii din alte surse, cum ar fi
impozitare publică mai mare.



În cazul captării valorii terenului ca urmare a unei dezvoltări, plătesc impozitul (dezvoltatorii) doar cei care își pot permite,
asigurându-se ca aceia cu venituri potențial mici să nu aibă de suportat impozite prea mari.



Taxele pot constitui o povară financiară semnificativă pentru un grup relativ mic.



Succesul acestui tip de taxe pentru finanțarea infrastructurii depinde de un înalt nivel de înțelegere și sprijin referitor la
modalitaea de funcționare a taxelor și de un grad înalt de susținere a proiectelor respective.



De obicei, după terminarea proiectelor legate de infrastructura transportului, prețul proprietății imobiliare va crește, ceea ce
înseamnă că venitul suplimentar ca urmare a creșterii valorii terenului nu se poate obține decât după terminarea proiectului și
cheltuirea fondurilor.



În toate cazurile în care s-a apIicat acest tip de taxă, doar un procent din finanțarea proiectului a provenit din acest mecanism.
Sunt necesare și alte mecanisme de finanțare suplimentare în completare.



Taxele, în special dacă sunt prea mari, riscă să facă neviabile unele reamenajări, rezultatul fiind scăderea numărului acestora
pe nodurile de tranzit, în special în cazul mecanismelor de recuperare a investiției pe baza dezvoltării unor amenajări.



Doar un mic procent din creșterea valorii totale a proprietăților ca urmare a proiectelor de infrastructură poate fi recuperată (și
anume, dacă prețul unei proprietăți crește cu £50,000, va fi recuperat doar un procent din £50,000).



Majoritatea exemplelor de acest tip de mecanism de finanțare, dacă nu toate, au fost testate în orașe mai mari. Hong Kong,
Singapore, Los Angeles și Londra. Încă nu există exemple clare referitoare la încercări făcute în orașele mici și mijlocii.



32% din proiectul Crossrail din Londra, în valoare de 14,8 miliarde £ a fost finanțat prin acest mecanism de recuperare a
valorii, parte din care s-a câștigat prin taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiilare.
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Ghid de



Consultarea publicului ar trebui să fie elementul de bază pe tot parcursul implementării, pentru a se asigura faptul că publicul
este permanent și în mod clar sensibilizat în legătură cu beneficiile taxei.



O creștere a acestei taxe de timbru ar trebui să se aplice doar în zonele de influență din jurul unei infrastructuri de transport noi
sau optimizate.



Taxa trebuie să fie proporțională cu accesibilitatea proprietății la noul transport public și nu atât de mare încât să împiedice
funcționarea pieței imobiliare.



Rezidenții exisenți (cei care nu își vând proprietatea) ar trebui scutiți de plata taxei.



Trebuie să existe întotdeauna alte mecanisme de finanțare în sprijinul colectării acestei taxe de timbru pentru finanțarea
proiectelor referitoare la transport, deoarece doar această metodă nu poate susține singură „autofinanțarea” proiectelor.

implementare

5.5 Distribuirea fondurilor provenite de la loterii
Tabelul 7 Distribuirea fondurilor provenite de la loterii

Caracteristici
cheie

Scurtă descriere



Venitul pentru finanțare provenit de la loterii este generat prin mobilizarea profiturilor realizate de loterii.



Fondurile provenite de la loterii investite în „cauze bune”, cum ar fi planuri active de călătorie, acces la proiectele vizând mediul,
proiecte referitoare la patrimoniu și transport comunitar.



Finanțare pentru organizații de caritate și non-profit, autoritățile locale, organizații educaționale și persoane particulare.



Pentru a obține finanțare pentru un proiect, trebuie trimisă o cerere din care să reiasă necesitatea investiției.



Această formă de finanțare tinde să fie o sursă de venit singular și neregulată.



Distribuirea fondurilor strânse de loterii înseamnă finanțare mobilizată prin profiturile obținute din loterii, care sunt o formă de
jocuri de noroc, implicând o mulțime de premii, inclusiv loto, terminale electronice și jocuri instant.



În scopul obținerii unei astfel de finanțări, solicitantul urmează de obicei un proces de cerere standard online și distribuitorul
desemnat decide dacă proiectul este eligibil. Totuși, câteodată obținerea de finanțare este competitivă și proiecele trebuie să
intre în competiție pentru a câștiga fonduri.

39

D4_Task 4.1_v1.0 Ghid de finanţare inovativă

Atractivitate

Provocări

și



Distribuirea fondurilor provenite de la loterii poate crea venit suplimentar substanțial care poate contribui la unele sau toate
costurile pentru noua infrastructură de transport public și la sistemele de mobilitate.



Finanțarea provenită de la loterii poate face ca sistemele de transport urban și mobilitate să devină mai puțin dependente de
finanțarea de la stat.



Obținerea unor granturi de finanțare de la loterii permite flexibilitatea atragerii finanțării din alte surse fără structuri legale elaborate
sau companii mixte (Big Lottery Fund, 2005).



Există un risc mai mic pentru distribuitorul finanțării ca urmare a faptului că nu există implicare financiară pe termen lung, ceea
ce ar mări probabilitatea ca aceștia să testeze o gamă de proiecte inovative cum ar fi proiecte active sau sustenabile referitoare
la călătorie.



Obținerea finanțării este rapidă, cu un interval de timp scurt între depunerea solicitării și primirea finanțării, deoarece finanțarea
de la loterie este separată de bugetul național și, prin urmare, sunt mai puține restricții legale (UNDP, 2018).



Dă comunității locale posibilitatea de a sprijini un proiect contribuind la solicitarea pentru finanțare.



Tinde să fie o sursă de venit singulară și neregulată. În consecință, nu se poate conta pe ea ca sursă de referință de venit pentru
finanțarea tuturor proiectelor de transport public.



Bugetele pentru finanțarea din loterie depind în mare măsură de vânzarea biletelor, de comisionul vânzătorilor cu amănuntul și
de plata premiilor, prin urmare variază considerabil. În consecință, dacă o organizație se bazează pe finanțare din veniturile
realizate de loterie, orice reducere de buget poate avea un impact negativ considerabil.



Mecanismul de finanțare nu stimulează buna planificare sau cheltuire. Distribuitorii de fonduri nu răspund de succesul proiectului
și aproape ca există o cultură de tipul proiectul este finanțat, după care nu te mai interesezi de el, beneficiarul grantului fiind
singurul care decide asupra investirii banilor în cel mai eficient mod.



Distribuitorii fondurilor tind să nu aibă suficiente abilități de a identifica proiecte și organizații bancabile. Prin urmare, există riscul
ca unele aplicații de proiecte bancabile referitoare la transport sustenabil și mobilitate să fie neglijate.



S-ar putea beneficia de pe urma acestui tip de finanțare doar în țările din UE care au un sistem de loterie bine implementat.



Finanțare din câștigurile loteriei la nivel național în Marea Britanie pentru proiectele care includ sprijin pentru Transportul public
rural din Holsworth, Proiectul Reach Out prin Ystwyth Transport și proiectul Sustrans’ Connect 2.

riscuri

Studii de caz
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Înscrierea la organizații relevante pentru distribuirea fondurilor loteriilor, existente în țara sau orașul dvs.



În mod tipic, va exista o pagină de căutare pe website-urile loteriilor, unde se pot identifica acele criterii pentru a căuta programe
relevante de fifnanțare.



Când se solicită finanțare, trebuie să se elaboreze un plan de afaceri bine fundamentat pentru proiect, care să demonstreze exact
de ce este necesară finanțarea. În acest scop:
- Se va discuta cu profesioniștii cu experiență din domeniul proiectului dvs. ;
- Se va cerceta la ce scară este necesară investiția pentru proiectul dvs.;
- Se vor include statistici locale cum ar fi nivelul populației defavorizate sau fără acces la legăturile de transport public;
- Se va pune în evidență modul în care proiectul va îndeplini unele obiective identificate în politica locală, regională și națională;
- Se va arăta modul în care proiectul respectiv va aduce ceva nou care să facă diferența.

Ghid de
implementare



Ghidul Marelui Fond al Loteriei referitor la obținerea de finanțare și planificarea unor proiecte de succes ar putea fi util la solicitarea
de finanțare în Marea Britanie.



Se vor căuta în mass media competițiile sub egida loteriilor, care oferă finanțare ca premiu.

5.6 Acord de investiție pentru cofinanțare în vederea obținerii unui profit ulterior
Tabelul 8 Acord de investiție pentru cofinanțare în vederea obținerii unui profit ulterior

Caracteristici cheie



Acord sau parteneriat între dezvoltatori sau proprietari de terenuri și o autoritate locală, în cadrul căruia dezvoltatorul se oferă
din proprie inițiativă să plătească o parte sau toate cheltuielile pentru un proiect de infrastructură.



Crește venitul suplimentar pentru proiectele de infrastructură, aducând totodată și beneficiu investiției făcute de dezvoltator
sau de proprietar.



Sursă de venit singulară sau ocazională.
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Acord sau parteneriat între dezvoltatori sau proprietari de terenuri și o autoritate locală, în cadrul căruia dezvoltatorii sau
proprietarii se oferă să contribuie la costurile unui proiect public de infrastructură. Aceste contribuții tind să fie oferite când
dezvoltatorul sau proprietarul calculează un viitor câștig primit de pe urma infrastructurii publice mai mare decât cheltuielile
investite.



Poate crea un substanțial venit suplimentar care poate contribui parțial sau în totalitate la acoperirea costurilor noii infrastructuri
de transport public și a sistemelor de mobilitate.



Finanțarea proiectelor prin această metodă creează stimulente pentru autoritățile locale și agențiile de transport pentru a se
asigura că beneficiile proiectului vor fi efective.



Permite transportului urban și sistemelor de mobilitate să se bazeze mai puțin pe finanțare de la stat, menținând în același
timp taxele la un nivel rezonabil pe care utilizatorii să și-l poată permite.



Încurajează participarea comunității la dezvoltarea spațiului urban, creând un sentiment al proprietății și mărind capitalul social.



Spre deosebire de alte mecanisme de finanțare, acesta tinde să reprezinte o sursă singulară și ocazională. În consecință, nu
poate deveni un filon de venit sigur și continuu.



Nu constituie o cerință legală și, prin urmare, acordurile individuale ar putea fi greu de realizat, deoarece este necesară
îndeplinirea unui număr de condiții pentru ca aceste acorduri referitoare la îmbunătățirea transportului să fie viabile.



Domeniile în care investițiile în transport public și mobilitate sunt cele mai necesare pot să nu coincidă cu cele în care aceste
acorduri sunt cele mai viabile.



Nu este obligatoriu ca obiectivele unui dezvoltator care plătește pentru îmbunătățirea transportului să corespundă cu
obiectivele comunității mai mari și ale altor stakeholderi. Găsirea unui compromis care să satisfacă toți stakeholderii ar putea
fi o provocare.



New Brighton Landing Station din Boston



Adesea dezvoltatorii sau proprietarii de terenuri vin ei înșiși cu planuri de finanțare a unei părți din infrastructură, ca parte a
planurilor lor de dezvoltare. Totuși, acolo unde nu se întâmplă așa ceva, trebuie parcurse următoarele etape:



Etapa 1: Autoritățile locale trebuie să fie deschise obiectivelor viitoare legate de transport și mobilitate pentru a suscita interesul
publicululi, proprietarilor și dezvoltatorilor și să creeze transparență. Obiectivele ar putea fi făcute publice prin mass media

Scurtă descriere

Atractivitate

Provocări și riscuri

Studii de caz

Ghid de
implementare
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(LinkedIn, Twitter, Facebook), ziarele și revistele locale, flyere trimise localnicilor, consultări publice și evenimente cu
participarea stakeholderilor.


Etapa 2: Autoritățile locale ar trebui să se asigure că beneficiile potențiale ale proiectelor referitoare la transport și mobilitate
propuse le sunt comunicate dezvoltatorilor și proprietarilor din zonele afectate. Dacă dezvoltatorul sau proprietarul își dă seama
de beneficiul pe care un prioect i-l va adduce, va acorda sprijin și va încuraja investiția.



Etapa 3: Trebuie să devină clar că disponibilitatea dezvoltatorilor și proprietarilor de a contribui la proiect va influența orice
decizie luată. De exemplu, trebuie să se dea ocazia ca dezvoltatorii și proprietarii care contribuie în vederea realizării unui
proiect referitor la transport sau mobilitate să își aducă aportul la proiectarea și implementarea planului.



Etapa 4 Trebuie să se dea ocazia ca dezvoltatorii de capital social și proprietarii să își demonstreze disponibilitatea de a
contribui la realizarea unui proiect. Autoritatea locală ar trebui să facă public faptul că sprijinul financiar din partea
dezvoltatorilor privați și proprietarilor este binevenit și să dezvolte un sistem ca aceștia să își exprime dorința de a-și aduce
contribuția. Sistemul ar putea fi online.



Dacă organismul de guvernare / autoritatea de planificare a anunțat deja proiectul, poate semnala investitorilor privați și
dezvoltatorilor că pot influența unele aspecte ale proiectării și că pot avea potențiale beneficii exprimându-și acordul de a plăti
și a-și aduce contribuția. Aceasta se poate realiza prin deschiderea unui proces de consultare care să încurajeze feedbackul și comentariile din partea unor potențiali investitori din zonă.



Dacă utilizarea acestui mecanism ar putea însemna că investiția în infrastructura sustenabilă este controlată de investitori
particulari, nu înseamnă că un plan nu poate fi conceput pentru a furniza cele mai bune soluții pentru comunitate. Este
important ca obiectivele beneficiarilor în ceea ce privește proiectul să nu le compromită pe cele ale comunității. Autoritățile
locale care folosesc acest tip de finanțare benevolă pentru agenda lor referitoare la finanțarea mobilității și transportului
sustenabile trebuie să se asigure că toți stakeholderii sunt implicați activ în procesul de proiectare și că vocea lor se face
auzită.
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5.7 Programe de taxare pentru vehicule transport marfă de mare tonaj (HGV)
Tabelul 9 Programe de taxare pentru vehicule transport marfă de mare tonaj (HGV)

Caracteristici cheie



Sistem de a impune o taxă pentru vehiculele de transport marfă de mare tonaj (HGV) sau anumite tipuri de camioane, pentru
a compensa costul extern rezultat din exploatarea acestora.



De obicei introdusă și exploatată la nivel național, dar și orașele ar putea fi incluse în program (ex. Bruxelles), sau și-ar putea
stabili propriul lor plan de taxare adaptat specificului ( ex. în Londra, Zona cu Noxe Scăzute (LEZ)).



Veniturile obținute din planurile de taxare HGV pot fi utilizate pentru implementarea altor proiecte în vederea unei infrastructuri
de transport mai sustenabil.



Dezvoltarea unei politici de taxare pentru un plan de taxare HGV, care ia în considerație toți parametrii costului extern, ar
putea constitui o provocare pentru orașele mici și mijlocii, dacă nu constituie parte a unui sistem regional sau național.



În prezent, se utilizează trei mecanisme diferite de taxare HGV la nivel național în cadrul UE:
o Taxa la nivel de rețea electronică (taxă în funcție de distanță);
o Taxa cu bariere fizice (taxă în funcție de distanță); și
o Taxe în funcție de timp.
În cazul taxei în funcție de distanță, nivelul taxei care trebuie plătită depinde de numărul de kilometri parcurși. Unul din
elementele cheie în cazul taxei la nivel de rețea electronică este calculatorul de bord (On-Board Unit – OBU) care trimite date
de localizare GPS și alte informații obligatorii la un server. Taxa în funcție de distanță este calculată pe baza GPS, tipului de
șosea și a categoriei de autovehicul. În timp ce majoritatea taxelor HGV în funcție de distanță sunt introduse și administrate
la nivel național, unele sau toate drumurile din orașe pot fi incluse, de asemenea, în sistem.



Scurtă descriere

Atractivitate



O variantă a taxei în funcție de distanță este taxa în funcție de zonă, un exemplu în acest sens fiind LEZ aplicată în Londra.
Taxa în funcție de zonă poate fi pusă în aplicare prin existența unor bariere fizice, sau a tehnologiei Recunoașterii Automate
a Numărului de Înmatriculare / Automatic Number Plate Recognition (ANPR). ANPR se utilizează pentru a înregistra numerele
de înmatriculare și a taxa vehiculele care intră și rulează pe drumurile pentru care se plătește taxa.



În cazul unei taxe în funcție de timp, HGV sunt taxate în funcție de durata utilizării infrastructurii. Nivelul de taxare ar putea
depinde, de asemenea, de tipul vehiculului și de clasa de emisii a acestuia.




Se asigură plata de către HGV pentru a compensa costul extern pe care îl determină.
O mai bună eficiență logistică și reducerea transportului rutier de marfă, ca urmare a optimizării orarului pentru rutele de
transport de marfă.

44

D4_Task 4.1_v1.0 Ghid de finanţare inovativă





Reînnoirea parcului HGV, prin impunerea de taxe în funcție de tehnologia motorului (Euro standarde).
Reducerea emisiilor poluante, datorită modernizării parcului HGV din punct de vedere al emisiilor motorului.
Veniturile provenite din planurile de taxare HGV se pot utiliza pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, cum ar fi
extinderea și întreținerea rețelei de drumuri existente și investiție în alte mijloace de transport mai sustenabile, cum ar fi cele
de cale ferată și cele fluvial.






Elaborarea unei politici independente de taxare pentru taxele percepute pentru HGV, care să țină cont de toți parametrii costului
extern (ex. Noxe, greutatea brută a vehiculelor) și condițiile de trafic ar putea constitui o provocare pentru orașele mici și mijlocii.
Introducerea unui plan s-ar putea confrunta cu opoziția din partea unor stakeholderi, mai ales din domeniul transportului de
marfă și din partea firmelor locale care ar putea fi afectate direct.
Este posibil ca orașele mici și mijlocii să nu aibă cunoștințele și capacitatea de a introduce un plan de taxare efectiv și care să
genereze un plan de taxare propriu, fără a face parte dintr-un plan mai vast la nivelul unei regiuni sau la nivel național.
Trebuie să funcționeze un cadru legislativ corespunzător la nivel național și local, care să permită elaborarea unui plan de
taxare HGV și să reglementeze procesul de recuperare a datoriilor de la proprietarii de vehicule care nu au plătit taxa.
Taxele pe rețeaua de drumuri principale ar putea direcționa traficul spre drumurile secundare și locale.
Costul ridicat potențial asociat cu introducerea și exploatarea planului poate periclita sustenabilitatea sa financiară.



Sistemul Lkw-Maut din Germania, Taxa HGV din Bruxelles, LEZ în Londra



Este necesar un cadru legislativ național relevant. În absența unei astfel de legislații, orașele mici și mijlocii ar putea să lucreze
cu alte autorități locale și să facă lobby la o autoritate națională și regională pentru a adopta legislația corespunzătoare.
Acolo unde există, sau este propus un plan de taxare HGV la nivel național sau regional, o autoritate locală care are în vedere
introducerea unui astfel de plan trebuie să beneficieze de sistemul existent sau propus, lucrând împreună cu autoritatea de
supraveghere.
Pentru a preveni direcționarea vehiculelor de transport marfă de mare tonaj spre drumurile care nu intră sub incidența planului,
se va avea în vedere stabilirea drumurilor care sunt incluse și ce nivel de taxare să se adopte pentru fiecare tip de drum.
Pentru a minimaliza impactul asupra întreprinderilor locale, acolo unde este posibil, se vor oferi opțiuni alternative pentru
transportul mărfurilor.
Asigurarea compatibilității taxelor HGV cu autoritățile locale și regiunile învecinate pentru a permite integrarea pe viitor a
sistemelor.
Conlucrare cu stakeholderii care ar fi direct afectați de planul de taxare, inclusiv întreprinderile locale și regionale, operațiunile
de transport, autoritățile locale învecinate și comunitatea locală.
Asigurarea existenței legislației relevante care să permită recuperarea datoriei de la deținătorii de vehicule care nu au plătit
taxa, inclusiv vehiculele internaționale.


Provocări și riscuri




Studii de caz




Ghid de
Implementare
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5.8 Impozit pe locul de parcare la lucru (WPL)
Tabelul 10 Impozit pe locul de parcare la lucru (WPL)

Caracteristici cheie



Scopul acestei taxe este de a reduce călătoriile zilnice cu mașina prin încurajarea renunțării la parcarea de la locul de muncă
și de a crește venitul.



Este o taxă pentru anumite spații de parcare de la locul de muncă utilizate de navetiști.



Taxa este pentru angajatori, nu pentru angajați.



Profitul obținut prin aplicarea acestei taxe trebuie cheltuit pentru îmbunătățiri în transport și pentru investiții.



Spațiile de parcare pentru vehiculele care fac livrări, pentru vizitatorii ocazionali și clienți pot fi scutite de plata acestei taxe.
Spitalele, serviciile de urgență și spațiile de parcare pentru persoanele cu dizabilități ar putea avea dreptul la reduceri.



Este posibil să fie necesare măsuri în vederea controlării parcărilor, pentru a se evita trecerea de la parcarea în afara străzii
la cea pe stradă



Odată stabilit, sistemul este ieftin și ușor de administrat.



WPL este o taxă impusă de autoritățile locale angajatorilor, care asigură angajaților lor spații de parcare și ar putea fi
considerată un fel de plan de taxare a congestionării traficului. În mod obișnuit, introducerea unui plan WPL are două
obiective: în primul rând, de a fi o măsură de manageriere a cererii de trafic pentru descurajarea traficului și, în al doilea
rând, de a strânge fonduri pentru îmbunătățirea planurilor de optimizare a transportului și mobilității.



WPL poate fi o sursă de venit suplimentar pentru un oraș mic sau mijlociu, posibil a fi investită în optimizarea transportului și
mobilității.



Taxarea furnizorului parcării, nu a deținătorilor autovehiculelor reduce conflictul dintre autoritatea locală și public, deoarece
este responsabilitatea angajatorului să rezolve situația dacă angajatului i se cere să plătească pentru parcare.



Încurajează transportul modal și scăderea utilizării autoturismelor în zona respectivă. WPL asigură un stimulent financiar
pentru reducerea cererii pentru parcare suplimentară la locul de muncă și motivează navetiștii care utilizează autoturismele
să treacă la mersul pe jos sau pe bicicletă, la sistemul Park & Ride și la transportul public.



Prin aplicarea unui cost suplimentar pentru deplasarea la serviciu cu autoturismul personal și prin reducerea furnizării de
spații de parcare, angajatorii încercând să reducă din cost, WPL poate contribui la reducererea congestionării traficului.



WPL ar putea fi considerată ca o internalizare a unor externalități ca urmare a navetei la lucru cu autoturismul personal.

Scurtă descriere

Atractivitate
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Provocări și riscuri

Studii de caz

Ghid de
implementare



Este mai puțin complex și mai ieftin de implementat și exploatat comparativ cu alte măsuri, cum ar fi taxa de drum.



Odată stabilit, sistemul ar putea fi administrat relativ ieftin și ușor.



Ar putea determina o reacție violentă din partea întreprinderilor locale care ar trebui să suporte o taxă suplimentară.



WPL ar putea fi percepută ca incorectă de un număr mare de persoane particulare, angajatori și alte organizații, deoarece nu
face diferența între cei care circulă la ore de aglomerație pe drumuri congestonate și cei care nu fac acest lucru. De asemenea,
nu se face diferența între cei care au o opțiune de transport în comun și cei care nu au. În cele din urmă, constituie o povară
suplimentară pentru familiile cu venit mic, comparativ cu cele cu venit mai mare.



Introducerea unei taxe necesită consultări îndelungate și ample cu persoanele rezidente și întreprinderile, precum și un audit
al spațiilor de parcare de la lucru.existente.



Ar putea fi dificil de găsit echilibrul pentru strategia de stabilire a prețului. Autoritatea locală trebuie să găsească echilibrul
între o activitate care crește venitul, evitând în același timp impunerea unei taxe prea mari, ceea ce ar descuraja inițiativa de
înființare de noi firme.



Riscul invadării străzilor adiacente în absența introducerii unor măsuri de control asupra parcărilor pe și în afara carosabilului
în zonele afectate.



Nottingham (UK), Perth, Melbourne și Sydney (Australia), Singapore.



La conceperea și implementarea unui program WPL, trebuie înțelese și avute în vedere următoarele aspecte ale WPL: numărul
de spații susceptibile de a fi amenajate în parcări; scutiri de taxe; caracter convenabil; tendința dislocării dacă sunt introduse
în zona în cauză măsuri de control asupra parcării pe stradă; necesitatea conceperii planului astfel încât să fie în sprijinul
aplicării sale; disponibilitatea unei bune alternative de transport în comun înainte de introducerea programului; și probleme
potențiale legate de consultarea publicului sau de organizarea unui referendum.



Principala barieră în implementarea acestui program de taxare este riscul politic pentru factorii decidenți.



Este vital ca introducerea unui program de taxare WPL să implice o perioadă îndelungată de consultare cu rezidenții locali și
cu întreprinderile din zonă, precum și cu autoritățile locale din vecinătate, care ar fi afectate de respectivul program. O parte
importantă a consultării ar fi decizia asupra unor limite adecvate ale zonei sub incidența taxei.
Recomandări relevante pentru factorii politici



În absența unei legislații naționale relevante, autoritățile locale care caută să introducă WPL trebuie să colaboreze cu
autoritățile locale pentru a stabili baza legislativă corespunzătoare.
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Autoritățile locale nu trebuie să treacă la acțiune înainte de a fi elaborat un program detaliat pentru planul de taxare, inclusiv
elaborarea unei strategii pentru administrarea profiturilor și structura administrativă necesară pentru administrarea planului.



Autoritățile locale trebuie să aibă o atitudine clară și transparentă în legătură cu modul în care se vor cheltui profiturile WPL



Acceptarea unui program de taxare poate fi îmbunătățită asigurându-se că toți cei plătesc taxa beneficiază de îmbunătățirile
finanțate de pe urma acesteia.



Un program de impozitare WPL poate fi mai bine acceptat din punct de vedere politic în localitățile în care o mare proporție a
navetiștilor se deplasează din afara unei jurisdicții în care autoritatea locală are în vedere aplicarea programului de taxare
WPL.



Experiența anterioară a dovedit că aproape niciun referendum pentru programe de taxare, de exemplu Taxa pentru Utilizatorul
de Drumuri / Road User Charge (RUC) sau WPL, nu primește un vot pozitiv, ca urmare a naturii costurilor și beneficiilor. Prin
urmare, consultarea pentru un program de taxare WPL ar fi mai potrivit pentru testarea opiniei publice și pentru înțelegerea
problemelor și dorințelor publicului.



Este important să existe stabilitate politică și continuitate pentru a permite elaborarea strategică a unui program de taxare,
fără riscul destabilizării ca urmare a alegerilor și a unei schimbări de partid politic.
Recomandări relevante pentru specialiști



Aplicarea WPL pe întreaga arie a autorității locale, și nu doar pe o anumită porțiune în cadrul teritoriului său administrativ,
poate simplifica procedura prin reducerea complexității și crește venitul.



Strânsa colaborare cu angajatorii în timpul introducerii programului ar îmbunătăți modul de respectare a acestuia.



Cei ce promovează programul de taxare ar trebui să aibă ca scop să reducă numărul scutirilor pentru a asigura simplitatea
aplicării acestuia.



Aplicarea unei reduceri de 100% în locul unei scutiri asigură o mai mare flexibilitate în ceea ce privește modificarea ulterioară
a criteriilor de scutire.



O taxă inițială mai mică poate îmbunătăți acceptabilitatea la introducerea programului pentru prima oară. Dacă este necesar,
taxa poate fi mărită ulterior pentru obținerea unui venit mai mare după implementarea programului.



Dacă este posibil, angajatorii ar trebui să implementeze legea prin intermediul pachetelor de bonusuri incluse în salariu și
înlocuind o parte a acestuia, ceea ce ar reduce efectiv taxa pentru un angajat prin scutirile de la taxă.



Angajatorii trebuie să solicite licență pentru toate spațiile de parcare pe care le utilizează, inclusiv cele care sunt scutite de
taxă. Aceste informații vor fi folosite pentru a calcula cât de mult trebuie să plătească întreprinderea conform programului de
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taxare și pentru a crea un registru al tuturor spațiilor de parcare pentru angajați din zona de sub incidența programului de
taxare.


Autoritățile locale ar trebui să facă în mod regulat verificări pentru a vedea câte spații se folosesc și dacă este respectată
licența.



Autoritățile locale trebuie să identifice amplasările cele mai probabile pentru parcările dislocate și să facă planuri pentru
abordarea acestei probleme, inclusiv alocarea resurselor pentru implementarea oricăror măsuri necesare pentru controlul
asupra parcărilor.



Autoritățile locale pot beneficia în mod semnificativ în ceea ce privește conceperea și practicarea taxei WPL învățând din
experiența altor orașe care au introdus, sau lucrează la introducerea unui tip similar de programe de taxare. Se pot învăța
lecții importante referitoare la implementarea (cazul unor întreprinderi, taxă, scutiri etc.) și punerea în practică (monitorizare,
penalizări, aplicare) a taxei WPL.

5.9 Impozitul pe infrastructura comunitară / Community Infrastructure Levy (CIL)
Tabelul 11 Impozitul pe infrastructura comunitară

Caracteristici cheie

Scurtă descriere



Impozitul pe infrastructura comunitară / Community Infrastructure Levy (CIL) este o taxă pe care o autoritate locală poate
hotărî să o aplice pentru noile amenajări / construcții din zona sa (Serviciul Consultativ al Planificării / Planning Advisory
Service, 2018).



Taxa este percepută de la dezvoltatorii care întreprind noi proiecte de construcţii în zona locală



Venitul provenit din taxa CIL trebuie utilizat de autoritatea locală pentru promovarea infrastructurii existente şi finanţarea noii
infrastructuri dorite de consiliu şi de comunitatea locală (Planning Advisory Service, 2018).



Programul de taxare este unic pentru fiecare autoritate locală. În general, este percepută per metru pătrat şi colectarea sa
începe de la data la care începe amenajarea sau construcţia respectivă.



CIL se utlizează pentru strângerea de fonduri suplimentare pentru promovarea infrastructurii existente şi dezvoltarea unora
noi în Anglia şi Ţara Galilor. Acest impozit este perceput de la dezvoltatorii de noi clădiri în zona locală, deoarece se aşteaptă
ca noua infrastructură să crească valoarea noilor amenajări sau construcţii. Venitul provenit din CIL este utilizat în mod obişnuit
pentru finanţarea unor facilităţi cum ar fi drumuri şi alte amenajări legate de transport, şcoli şi alte instituţii de educaţie, servicii
medicale, amenajări pentru sport, recreere şi spaţii libere. Programul de impozitare este la latitudinea fiecărei autorităţi locale
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şi este determinat pe baza unui scenariu diferit de la caz la caz. Rata se calculează luând în consideraţie creşterea netă a
suprafeţei unei noi amenajări sau construcţii, cu stabilirea valorilor minime. CIL au caracter obligatoriu din punct de vedere
legal şi se pot calcula înainte de execuţia lucrărilor, în timpul procesului de planificare, având în vedere valorile stabilite de
fiecare autoritate locală. Se emite apoi o factură la data începerii lucrării, în urma unei notificări trimise de autoritatea locală.
Pe factură se stabileşte termenul de plată a taxei.


CIL are un nivel de transparenţă mai mare comparativ cu sistemul de Impunere a unor obligaţii în procesul de planificare (de
exemplu, Secţiunea 106 (S.106) şi Profitul Public) ca urmare a ratei sale fixe de impozitare.



Procesul de obţinere de finanţare de la dezvoltatori este rapid, deoarece elimină procesele lungi de negociere în favoarea
sumelor stabilite furnizate.



Ratele de impozitare sunt stabilite de autorităţile locale, adaptându-le specificului nevoilor şi dimensiunii zonei locale şi noii
amenajări



O mai mare certitudine în ceea ce priveşte sumele de contribuţie.



CIL promovează un sistem echitabil pentru amenajări sau construcţii, aşteptându-se ca toate, cu excepţia celor mai mici, să
contribuie la infrastructura locală.



Venitul provenit din CIL generează o creştere mare a fondurilor totale obţinute comparativ cu sistemul de impunere a unor
obligaţii , în cazul acestuia din urmă doar 6% din toate amenajările furnizând contribuţii în sprijinul infrastructurii.



Mecanismul financiar depinde de autoritatea locală pentru stabilirea preţului şi aplicarea legii.



Nu există o singură modalitate de implementare a CIL, astfel că atoritatea locală trebuie să aibă grijă în ceea ce priveşte
elaborarea programului de taxare CIL



Sistemul de taxare poate descuraja realizarea amenajării sau construcţiei în zone cu rate înalte de impozitare, în favoarea unor
zone cu CIL mai accesibil, sau fără CIL. Această situaţie se poate rezolva prin implementarea CIL prin toate autorităţile locale
din cadrul unei regiuni.



Necesitatea unei autorităţi de supervizare pentru aprobarea ratelor şi programului de impozitare.




Proiectul Mayoral CIL Crossrail 2
Primăria oraşului Bristol



Identificarea oricărei legislaţii relevante naţionale care permite autorităţilor locale să impună taxa. În absenţa unei astfel de
legislaţii, autorităţile locale trebuie să se unească şi să facă lobby ca organismul legislativ naţional să adopte legislaţia
necesară

Atractivitate

Provocări și riscuri

Studii de caz
Ghid de
implementare
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Identificarea infrastructurii necesare pentru a sprijini dezvoltarea zonei lor, precum şi costurile aferente.



Autoritatea care se ocupă de impozitare trebuie să pregătească un “program de impozitare preliminară” stabilind rata şi / sau
formula prin care se stabileşte modul de calcul al CIL în zona lor. Ratele de impozitare trebuie să fie per metru pătrat şi taxa
trebuie să se aplice suprafeţei interne brute construite a amenajării / construcţie căreia i se aplică impozitul. Amenajările /
construcţiile cărora li se aplică impozitul trebuie specificate în programul de impozitare. Autorităţile de resort trebuie să
realizeze un echilibru între dorinţa de utilizare a taxei pentru finanţarea infrastructurii şi impactul pe care aceasta îl poate avea
asupra viabilităţii economice a dezvoltării în zona respectivă. În acest scop, autorităţile de resort trebuie să se bazeze pe
probele care să traseze strategia de amenajare a zonei lor.



Consultarea programului de impozitare preliminar, după care, pregătirea unui proiect de program care să fie supus consultării
publice.



Testarea programului de impozitare printr-o examinare publică. Examinatorul trebuie să aibă în vedere dacă autoritatea care
se ocupă de impozitare a respectat criteriile din legislaţia CIL. Examinatorul trebuie să publice recomandările acestora.



Autoritatea care se ocupă de impozitare trebuie să aibă în vedere recomandările examinatorului, după care să aprobe, să
respingă sau să modifice programul de impozitare.



Când programul de impozitare este aprobat, autoritatea care se ocupă de impozitare îl va publica. Data de la care se va aplica
taxa trebuie aleasă de autoritatea care se ocupă de impozitare şi specificată în programul de impozitare. Acest program va
rămâne în vigoare până când autoritatea de impozitare decide să adopte o versiune revizuită a acestuia, sau să renunţe la
taxă.



Suma care trebuie plătită pentru această taxă se va calcula de către autoritatea care se ocupă de colectarea taxelor (de obicei
acelaşi organism ca şi autoritatea de impozitare) când este aprobat planul de impozitare şi plata va începe odată cu lucrările
de amenajare / construire. Autoritatea care răspunde de colectarea taxei trebuie să se asigure de colectarea acesteia. Neplata
taxei poate avea ca rezultat cererea avansată pe bază legală de a opri lucrările de amenajare / construcţie.
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5.10 Publicitate, sponsorizare şi drepturi de denumire
Tabelul 12 Publicitate, sponsorizare și drepturi de denumire

Caracteristici cheie

Scurtă descriere

Atractivitate



Întreprinderile şi organizaţiile plătesc autorităţilor locale pentru utilizarea amenajărilor şi bunurilor acestora în scopul
promovării brandului, serviciilor şi produselor lor, ideilor şi mesajelor din campaniile publice.



Exemplele de acorduri de marketing pot include publicitate, sposorizare şi drepturi de denumire.



Vânzarea de publicitate, sponsorizare şi drepturi de denumire trebuie să fie în conformitate cu ghidul referitor la conţinutul
acceptabil în scopul publicităţii şi cu legislaţia şi politica locale.



Opţiunile autorității locale referitoare la venituri din marketing privat se clasifică în general în trei categorii: publicitate pe
bunuri publice, în publicaţii şi pe suport digital; sponsorizare; vânzare sau leasing de drepturi de denumire pentru amenajări
şi bunuri publice.



Publicitatea poate fi definită ca un acord între o autoritate locală şi agentul de publicitate, ca urmare a căruia autoritatea
locală primeşte bani de la o organizaţie sau de la o persoană particulară în schimbul unei reclame în mass media de sub
controlul autorităţii locale şi pe bunurile din proprietate publică. Valoarea contractelor de publicitate depinde de piaţa locală şi
de gradul total de expunere, adică de numărul total de ocazii posibile ca reclama respectivă să fie văzută.



Sponsorizarea oferă întreprinderilor ocazia să devină stakeholder cheie şi furnizor oficial de bunuri şi servicii pentru
evenimentele şi programele referitoare la mobilitate şi transport sustenabile. Autorităţii locale i se dă posibilitatea să ofere
beneficii cetăţenilor săi, împărţind costul cu un partener privat.



O autoritate locală poate de asemenea să vândă sau să dea în leasing companiilor private drepturile de denumire pentru
amenajările şi bunurile publice. Acordul oferă companiilor avantajul unei mai bune recunoaşteri a brandului, în timp ce
autoritatea locală are avantajul unui venit suplimentar. Vânzarea drepturilor de denumire pentru capital fizic public poate
constitui o alternativă viabilă pentru creşterea venitului, în special pentru finanţarea infrastructurii de mare vizibilitate, de
exemplu huburi de transport intermodal, precum şi staţii de autobuz şi metrou.



Publicitatea constituie o oportunitate de afacere cu caracter potenţial lucrativ care utilizează o piaţă care altfel nu ar fi folosită.



Generarea de venit prin vânzarea spaţiului de publicitate, branding şi drepturi de denumire s-a dovedit a fi o modalitate viabilă
şi de succes de a strânge fonduri suplimentare. Dacă potenţialul venit strâns din publicitate poate fi mic comparativ cu bugetul
total de exploatare, fondurile potenţiale care ar putea fi realizate sunt semnificative.
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Numeroase autorităţi locale au un brand puternic şi de încredere care îi ajută să atragă un venit substanţial ca urmare a
publicităţii.



Publicitatea împreună cu autorităţile locale, de exemplu în autobuze şi în staţiile vehiculelor de transport în comun, este o
practică obişnuită pentru întreprinderile comerciale, deoarece mesajele lor ajung la mii de utilizatori ai transportului în comun
şi la pietoni.



Publicitatea în interiorul şi la exteriorul vehiculelor de transport în comun se poate utiliza pentru a compensa costul călătoriei
pentru utilizatorii transportului în comun şi costurile furnizării serviciilor.



Publicitatea în diferite amplasamente ale autorității locale costă foarte puţin sau deloc, aşadar, orice venit care se obţine poate
merge direct pentru reducerea cheltuielilor curente de întreţinere.



Unele reclame pot fi artistice sau amuzante, făcând astfel spaţiul sau clădirea pe care sunt montate mai interesant sau
atrăgător.



Veniturile obţinute din publicitate pot fi folosite pentru finanţarea îmbunătăţirilor care altfel nu s-ar fi realizat. De exemplu,
venitul obţinut din reclama de pe un refugiu dintr-o staţie de autobuz se poate utiliza pentru a acoperi costul construcţiei şi
întreţinerii acestuia.



Prin acordulul încheiat cu o agenţie specializată în marketing referitor la împărţirea venitului, parte din cost şi din riscuri se pot
transfera unui partener privat.



Ar putea exista o cheltuială iniţială pentru cumpărarea şi instalarea infrastructurii pentru o reclamă.



Reglementările pentru o reclamă în aer liber ar putea comporta unele cerinţe specifice referitoare la dimensiune, conţinut şi
amplasare. Restricţiile legate de planurile de amenajare şi de cadrul legislativ ar putea, de asemenea, interzice unele platforme
de publicitate în exterior şi alte forme de publicitate.



Proliferarea reclamelor poate avea un impact negativ asupra esteticii ambientului, de exemplu asupra unui peisaj pitoresc, sau
a unei străzi cu repere culturale. Aceasta poate avea un impact asupra unor factori cum ar fi turismul şi calitatea vieţii, ceea
ce, la rândul său, poate devaloriza un anumit loc.



Reclamele exterioare pot cauza poluare luminoasă.



Autorităţile locale nu au întotdeauna aceeaşi putere de atracţie ca sectorul particular în ceea ce priveşte obţinerea de
sponsorizare şi publicitate.



Într-un climat economic precar, poate fi foarte dificil să se obţină sponsorizare şisă se vândă publicitate.

Provocări şi riscuri
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Studii de caz



Lipsa de personal, resurse şi competenţă necesare pentru planificarea şi implementarea unei strategii de sponsorizare şi
publicitate şi / sau presiunea crescândă asupra forţei de lucru existente prin crearea unei activităţi suplimentare suprapuse
celei existente.



Publicitatea poate fi invazivă în spaţiul public, poate distrage atenţia şoferilor în timpul conducerii autovehiculelor.



Contribuabilii prin impozite sau rate pot obiecta faţă de o anumită reclamă sau denumire montată pe o anumită amenajare.



Întreprinderile care oferă spaţiu de publicitate ar putea ridica, de asemenea, obiecţii asupra concesiunilor, deoarece le-ar putea
submina viitorul economic.



Emirates Air Line, Londra



Publicitatea făcută de Autoritatea de Transport din Sud-Estul Pennsylvaniei / Advertising by Southeastern Pennsylvania
Transportation Authority (SEPTA)



Identificarea oportunităţilor – O autoritate locală trebuie să identifice oportunităţile referitoare la publicitate, sponsorizare şi
drepturi de denumire. Aceasta include identificarea amenajărilor şi bunurilor publice adecvate publicităţii în aer liber şi în
interior, a mijloacelor mass media şi digitale adecvate publicităţii, a oportunităţilor de sponsorizare a evenimentelor referitoare
la mobilitate sustenabilă şi a bunurilor adecvate pentru drepturi de denumire.



Elaborarea unei politici şi a unor ghiduri relevante – Pregătirea şi adoptarea unei politici şi a unui ghid de sponsorizare, drepturi
de denumire şi publicitate la nivel local. Această politică trebuie să definească o abordare consecventă, coordonată şi
profesionistă referitoare la publicitate şi sponsorizare, precum şi să furnizeze o vedere de ansamblu asupra standardelor,
principiilor, responsabilităţilor şi procedurilor de aprobare şi încheiere a acordurilor. O astfel de politică ar trebui să reducă
expunerea la risc a autorităţii locale şi să sprijine oportunitatea. Trebuie să se specifice ceea ce este acceptabil, şi ceea ce nu
este. Numeroase autorităţi locale, de exemplu, restricţionează sau interzic publicitatea pentru alcool şi tutun. Alte restricţii
vizează conţinutul indecent, calomnios sau cu tentă politică. De exemplu, Transport for London (TfL) a interzis îndemnul
adresat deţinătorilor de companii să părăsească Marea Britanie şi să meargă în Franţa după Brexit, deoarece nu era în
conformitate cu ghidul. Pentru exemple de politici de sponsorizare, drepturi de denumire şi publicitate elaborate de autorităţile
locale, vezi secţiunea Linkuri utile din prezenta prezentare.



Conformitatea cu cadrele legislative existente – Autorităţile locale trebuie să fie conştiente că, la fel ca şi în cazul campaniilor
comerciale, şi campaniile lor de publicitate intră sub incidenţa codului şi reglementărilor de publicitate.



Elaborarea unei baze de date centrale – O autoritate locală trebuie să creeze o abordare coordonată a obţinerii de venit prin
sponsorizare şi publicitate, creând o bază de date centrală cu furnizorii, întreprinderile locale şi companiile naţionale existente.

Ghid de
implementare
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Acest instrument ar putea fi utilizat pentru antrenarea potenţialilor sponsori şi dezvoltarea unor relaţii cu companiile locale în
scopul posibilei obţineri a unui venit ca urmare a publicităţii.


Punerea în evidenţă a unor beneficii potenţiale pentru partenerii privaţi - O autoritate locală ar trebui să pună în evidenţă
beneficiile potenţiale pe care partenerii privaţi le pot obţine din publicitate şi din sponsorizarea evenimentelor referitoare la
mobilitate sustenabilă la nivel local. Sensibilizarea companiilor în ceea ce priveşte aceste avantaje îmbunătăţeşte şansele
atragerii partenerilor privaţi care ar putea oferi contribuţie financiară.



Parteneriat cu o agenţie de marketing specializată – Rolul unui partener din sectorul privat ar fi să comercializeze bunuri
convenite de comun acord, pentru publicitate şi sponsorizare. Acest aranjament implică, de obicei, împărţirea venitului (rata
de piaţă variază între 30 şi 50% pentru un partener privat) cu un partener privat, plata fiind în funcţie de rezultate. Acest
management în curs al contractului ar necesita ca autoritatea locală să aloce personal pentru această sarcină. Parteneriatul
cu o agenţie specializată de marketing include un număr de beneficii pentru autoritatea locală. În acelaşi timp, parteneriatul
pe termen lung cu o agenţie de marketing specializată ar putea genera mai puţin venit, ca urmare a tipului de abordare prin
care se împarte venitul.



Cheia succesului – Structuri competitive de stabilire a preţului, negociere atentă a contractelor, conformitate cu reglementările
referitoare la finanţare şi achiziţie şi asigurarea celei mai bune valori.



Oportunităţi şi bunuri potenţiale – includ publicitate în aer liber, publicaţii şi mass media tipărită, publicitate digitală,
sponsorizări, drepturi de denumire şi altele.

5.11 Colaborare cu alte oraşe, consorţii de cercetare şi companii private
Tabelul 13 Colaborare cu alte orașe, consorții de cercetare și companii private

Caracteristici cheie



Parteneriat între autorităţile locale şi universităţi, companii private şi organizaţii non-guvernamentale, prin care sunt valorificate
competenţa şi capacitatea fiecărui partener.



Oraşul colaborează punând la dispoziţie date specifice, oferind oportunităţi de implementare pentru proiecte demo şi pilot şi
furnizând sprijin logistic partenerilor săi.



Oraşul ar putea beneficia ca urmare a proiectelor pilot, precum şi din investiţii în infrastructura sa şi din programele vizând
construirea capacităţii. De asemenea, oraşul ar putea fi eligibil pentru finanţarea unui consorţiu.
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Scurtă descriere



Parteneriatul cu organizaţii de cercetare şi companii private poate ajuta oraşele să devină mai eficiente, să reducă cheltuielile
şi să mărească venitul potenţial din tehnologia inovativă.



Consorţiile de cercetare şi companiile private sunt interesate de a lucra cu oraşele, oferindu-le astfel oportunitatea de a-şi
testa şi promova ideile şi noile produse. La rândul lor, oraşele pot beneficia de finanţare suplimentară, de programe de formare
a capacităţii şi investiţii în infrastructură.



Tipuri de proiecte de colaborare în care oraşele mici şi mijlocii se pot implica şi de care pot beneficia sunt: proiecte demo,
proiecte pilot, proiecte de construire a capacităţii şi cercetare aplicată.



Oraşele participante pot fi eligibile pentru finanţare ca urmare a participarea în consorţii de cercetare, precum şi pentru a primi
finanţare şi investiţii ca urmare a faptului că sunt teren de testare pentru demonstraţii şi proiecte pilot.



Oraşele participante ar putea beneficia de pe urma transferului de cunoştinţe, guvernanţei îmbunătăţite ca urmare a
programelor de formare a capacităţii şi a instruirii, împărtăşirii celor mai bune practici, cu sau fără investiţie limitată de la un
buget municipal.



Oraşele pot dezvolta parteneriate şi reţele de lungă durată cu alte oraşe şi organizaţii.



Parteneriatul cu alte oraşe şi participarea în cadrul unor consorţii de cercetare constituie o cerinţă preliminară a eligibilităţii
pentru unele finanţări UE prin programe de finanţare, de exemplu Horizon 2020 şi URBACT III.



Elaborarea unor planuri de acţiune pe termen lung şi implicarea în proiecte pe termen lung ar putea constitui o provocare ca
urmare a constrângerilor politice şi a lipsei de voinţă politică.



Lipsa de cunoaștere în legătură cu programe care sprijină colaborarea dintre oraşe şi despre finanţările existente pentru
consorţiile de cercetare.



Lipsa de experienţă, competenţă şi cunoştinţe relevante, precum şi de resurse umane care să fie dedicate realizării participării
în programe şi parteneriate de cercetare.



Îndeplinirea cerinţelor preliminare în vederea participării ar putea constitui o provocare



Avantajele primite ca urmare a parteneriatului cu organizaţii şi consorţii de cercetare ar putea fi limitate la transfer de tehnologie
şi programe de instruire şi nu neapărat la oportunităţi suplimentare de finanţare.



Chiar dacă există finanţare, este foarte probabil să depindă de anumite proiecte sau de o anumită agendă.



Alba Iulia Smart City 2018’- Proiect Pilot .

Atractivitate

Provocări şi riscuri

Studii de caz
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Ghid de implementare



Participarea în cadrul unor parteneriate de cercetare necesită o viziune pe termen lung, o strategie şi un plan de acţiune din
partea administraţiei oraşelor.



Accesaţi portalul Horizon 2020 Research and Innovation Partnership / Parteneriat pentru cercetare şi inovare pentru a afla
oportunităţi de finanţare, parteneri şi îndrumare referitor la modul de participare. Căutarea de parteneri în portal permite
vizualizarea profilelor tuturor companiilor care au primit finanţare Horizon 2020.



Contactarea unor Puncte de Contact Naţional (PCN) relevante. Acestea furnizează informaţii practice şi mijloace de căutare
pentru parteneri, cu detalii referitoare la profilurile partenerilor şi cererile de parteneriat activ. Crearea unui profil care să includă
informaţii relevante şi pregătirea unei scrisori de intenţie.



Înregistrarea în website-uri care furnizează informaţii referitoare la oportunităţi de finanţare şi potenţiali parteneri. Înscrierea
pe liste de corespondenţă pentru a primi actualizări legate de oportunităţile de parteneriat.



Vizitarea Oraşelor inteligente şi website-ului comunităţilor Comisiei Europene pentru mai multe informaţii referitoare la
parteneriate şi la modul de implicare.



Pentru cooperare şi schimb de experienţă între oraşe, vezi Portalul de Dezvoltare Urbană pentru Politica Regională, al
Comisiei Europene



Reţeaua Comisiei Europene pentru sprijin acordat afacerilor, Reţeaua Europeană a Întreprinderilor / The Enterprise Europe
Network (EEN) oferă profiluri pentru cooperare în afaceri şi inovaţie şi opţiuni de căutare a partenerilor.



Formarea de reţele şi parteneriate cu alte oraşe care împărtăşesc aceleaşi deziderate legate de mobilitate sustenabilă.



Desemnarea unei persoane sau a unei echipe în cadrul organizaţiei, care să răspundă de identificarea oportunităţilor şi
respectarea procedurilor.



Verificarea criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor preliminare înainte de înscrierea pentru participare în cadrul unui consorţiu sau
parteneriat.



Angajarea unei companii de consultanţă poate fi o opţiune în locul utilizării unei persoane sau echipe special desemnate în cadrul
organizaţiei.



Cooperarea cu alte departamente din cadrul organizaţiei dvs., de exemplu departamentele financiar şi juridic, ar putea fi
esenţială pentru reuşita acţiunii de înscriere de participare.
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5.12 Cooperative cetăţeneşti
Tabelul 14 Cooperative cetățenești

Caracteristici cheie





Cooperativele cetăţeneşti sunt “asociaţii autonome de persoane unite din proprie iniţiativă pentru a răspunde propriilor
nevoi şi aspiraţii economice, sociale şi culturale prin intermediul unei întreprinderi controlate democratic asupra căreia
deţin proprietatea în comun”. Membrii plătesc o taxă de membru când se înscriu în cooperativă, iar aceste cotizaţii sunt
direcţionate spre proiecte care sunt de interes pentru întregul grup. Cooperativele cetăţeneşti tind să funcţioneze pe bază
non-profit, ca urmare veniturile obţinute în cadrul întreprinderii sunt fie reinvestite în întreprindere, fie returnate membrilor.
Există exemple de cooperative cetăţeneşti care au finanţat proiecte de transport şi mobilitate sustenabile.



Cooperativele cetăţeneşti pot ajuta la implementarea de proiecte pentru care nu există fonduri publice şi care nu prezintă
atractivitate pentru investitori.
Deoarece sunt conduse de cetăţeni, autorităţile locale pot să le propună programul lor vizând mobilitatea sustenabilă fără
a aloca resurse şi personal semnificative.
Constituirea unei cooperative este mai simplă decât a unei companii private şi întâmpină mai puţine bariere birocratice.
Cooperativele adesea oferă membrilor lor servicii sau produse la preţuri mai mici decât cele de piaţă, făcându-le mai
accesibile şi mai atractive.
Implicarea cetăţenilor şi procesul democratic dă oamenilor un simţ al proprietăţii asupra proiectelor lor.
Cooperativele ar putea fi eligibile pentru granturi şi donaţii şi adesea beneficiază de avantaje în ceea ce priveşte
impozitarea comparativ cu alte forme de companii.

Scurtă descriere


Atractivitate







Provocări şi riscuri

Cooperativele cetăţeneşti sunt asociaţii deschise care îşi realizează obiectivele printr-o întreprindere controlată democratic
şi deţinută în proprietate comună de persoanele care formează asociaţia.
Profiturile realizate sunt fie reinvestite în întreprindere, fie returnate membrilor.
Beneficiile economice şi sociale ale activităţii unei cooperative rămân în comunităţile în care funcţionează.




Necesitatea cunoaşterii condiţiilor referitoare la cadrul legal şi la procesele administrative, mai ales în cazul cooperativelor
mai mici fără angajaţi. Ar putea fi dificil ca membrii cooperativei să dobândească respectivele cunoştinţe necesare, fără
sprijin din partea unei autorităţi locale.
Cooperativele se auto-guvernează, aşadar autoritatea locală nu are influenţă directă asupra deciziilor lor.
Membrii sunt pasibili să suporte pierderile cooperativei în limita contribuţiei lor. În caz de insolvenţă, poate exista
obligativitatea membrilor de a face plăţi suplimentare, în absenţa unei alte prevederi în statut.
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Studii de caz




Ca urmare a procesului decizional democratic, este posibil ca deciziile să nu reflecte întotdeauna interesele proprii sau
ale autorităţii locale.
Lipsa profitului duce, în unele cazuri, la corupţie şi însuşirea incorectă de fonduri.
Tendinţa membrilor influenţi de a domina în afacerile cooperativei.



Sauerland Hellweg Citizen Bus Association din Germania şi Energy-Cooperative - Greenpeace Energy, Germania

Autorităţile locale pot încuraja și sprijini cooperativele cetăţeneşti axate pe mobilitate şi transport sustenabile prin:


Ghid de
implementare






Promovarea activă a cooperativelor ca model atractiv de afacere pentru servicii de transport sustenabil, prin împărtăşirea
cunoştinţelor, seminare şi instruire.
Sprijin în găsirea sau furnizarea unui mentor sau consultant care să evalueze ideea, să ajute la abordarea posibilelor teme
şi să consilieze membrii fondatori ai cooperativei.
Sprijin în identificarea potenţialelor opţiuni de finanţare.
Oferirea de sprijin juridic şi consultativ, de exemplu pentru elaborarea unui plan de afaceri bine formulat, inclusiv planuri
financiare sigure de exploatare şi prognoze referitoare la fluxul de numerar.
Sprijin financiar sub formă de granturi şi scutiri de taxe locale.
Asigurarea gratis sau la preţ redus, de spaţiu şi amenajări cooperativelor implicate în proiecte de transport şi mobilitate,
de exemplu rezervarea unor spaţii de parcare lângă bordură pentru servicii de partajare vehicule sau biciclete pentru
cooperativă.

5.13 Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Tabelul 15 Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Caracteristici cheie



Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră este o abordare pe bază de piaţă utilizată pentru a controla
poluarea prin stimulente financiare pentru realizarea reducerii noxelor.



Programele naţionale sau regionale de comercializare a certificatelor de emisii bioxid de carbon sunt funcţionale în Europa,
SUA, Tokyo, Noua Zeelandă etc.



Creditul pentru emisiile de carbon (cunoscut de asemenea şi ca ‘permis de emisii’, ‘compensare pentru emisii de carbon’ sau
‘ alocaţie’) este un element cheie al comercializării noxelor. Este un instrument financiar care dă deţinătorului său dreptul de
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a emite o tonă de bioxid de carbon. Sunt incluse şi alte gaze cu efect de seră cu echivalent de o tonă de bioxid de carbon
(tCO2e).


Ţările, oraşele sau industriile pot vinde altor ţări, oraşe sau industrii creditele de emisii de carbon neutilizate pentru a-şi mări
venitul în scopul finanţării proiectelor de transport şi mobilitate sustenabile, precum şi a altor proiecte prietenoase cu mediul
destinate reducerii emisiilor de CO2 şi a gazelor cu efect de seră.



Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră îşi are originea în teoriile economice formulate prima oară în
anii ”60, care încearcă să adauge poluării un cost de producţie. Teoria susţinea că, dacă poluarea ar avea un preţ, forţele
pieţei ar descuraja în cele din urmă întreprinderile de a mai polua mediul, deoarece ar deveni mai puţin eficient pentru ele.
Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a constituit un pilon central al eforturilor UE de încetinire a
schimbării climatice şi un instrument de alegere a strategiei în cadrul multor alte guverne politice. Programul UE de
comercializare a certificatelor de emisii de CO2 / CO2 Emissions Trading Scheme (EU ETS) a fost introdus de Uniunea
Europeană în anul 2005, independent de tratatele internaţionale existente anterior, cum ar fi Protocolul de la Kyoto şi Convenţia
Cadru a Naţiunilor Unite referitoare la Schimbările Climatice / United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC).



Activităţile şi proiectele care reduc emisiile sau extrag bioxidul de carbon din atmosferă (de exemplu, prin biosechestrare,
captarea carbonului din atmosferă prin procesul biologic de fotosinteză) generează credite de emisii de carbon care sunt
vândute pe pieţele de carbon.



Atractivitatea comercializării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră constă în potenţialul ascuns şi neexplorat de către
oraşe de a genera venituri prin comercializarea unor astfel de certificate pentru a sprijini investiţii semnificative necesare
proiectelor de transport şi mobilitate sustenabile.



Suma la care au ajuns permisele de emisii de carbon licitate de Statele Membre în anul 2013 a fost de 808 miliarde, în timp
ce alocaţia primită de industrie s-a ridicat la 995 milioane permise. Având în vedere preţul mediu pentru emisiile de carbon,
venitul Statelor Membre a fost la aproximativ 3,6 miliarde Euro şi se aşteaptă o creştere odată cu preţurile permiselor.



Autorităţile locale din oraşele mici şi mijlocii pot oferi stimulente industriilor respective pentru a –şi vinde cotele de carbon şi a
investi în proiecte de transport local sustenabil. Există, de asemenea, cazuri în care autorităţile locale au cote sau deţin unele
amenajări generate astfel (fabrici sau centrale electrice), facilitând accesul la profituri prin comercializarea certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră.



Este un mecanism complex care se schimbă în timp ca urmare a convenţiilor referitoare la schimbările climatice, la starea
pieţei şi a altor parametri. În consecinţă, nu constituie o sursă permanentă de venit pe care oraşele să se poată baza.

Scurtă descriere

Atractivitate

Provocări şi riscuri

60

D4_Task 4.1_v1.0 Ghid de finanţare inovativă

Studii de caz



Chiar dacă autoritățile locale au strategii, planuri şi măsuri în sectorul de transport, prin care să reducă emisiile de carbon în
oraşe (de exemplu, în cadrul de lucru al acordurilor lor prin Acordul Primarilor), cumpărarea şi vânzarea de cote de carbon se
face la nivelul fiecărei ţări.



Numeroase autorităţi locale din oraşele mici şi mijlocii au o capacitate instituţională limitată (ex. resurse umane şi competenţă
tehnică în domeniul comercializării certificatelor de emisii de carbon), ceea ce ar putea duce la dificultatea identificării unor
opţiuni de proiecte viabile şi a derulării şi monitorizării acestora.



Cadrele legislative care stabilesc şi reglementează pieţele de carbon nu au fost concepute ţinându-se seama de proiectele
oraşelor.



Posibilitatea suprapunerii jurisdicţiei referitoare la sursele de emitere a gazelor cu efect de seră.



Costuri mari de tranzacţie ca urmare a unor cadre de durată.



Riscul ca proiectele să fie sub aşteptări ca urmare a reducerilor de emisii verificate şi a numărului de credite furnizate ulterior.



Tramvaie eficiente din punct de vedere enegetic în Tallinn, Estonia



Garantare sprijin de la autoritatea centrală / naţională.



Necesitatea de a şti dacă există voinţă politică pentru finanţarea proiectelor de transport şi mobilitate în oraşele mici şi mijlocii.



Necesitatea de a şti dacă industriile generatoare de putere sau autoritatea centrală realizează venituri din comercializarea
emisiilor. În caz afirmativ, trebuie ştiut în ce se investeşte în mod curent şi dacă există opţiuni pentru solicitarea acestei
finanţări.



Necesitatea de a şti dacă autoritatea centrală poate furniza competenţă în ceea ce priveşte utilizarea veniturilor din
comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru proiectele locale. În caz afirmativ, se va face uz de
aceasta.



Investigarea surselor potenţiale de credite de carbon



Necesitatea de a se afla dacă industriile şi centralele generatoare de energie din vecinătatea oraşului sunt implicate în piaţa
de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi au credite de carbon disponibile. Se va afla dacă există
planuri pentru investiţii viitoare în cadrul facilităţilor lor şi dacă se doreşte discutarea unei investiţii în cadrul oraşului ca urmare
a vânzării creditelor de carbon disponibile.



Necesitatea de a şti dacă există alte surse de credite de carbon.



Crearea de stimulente.

Ghid de
implementare
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Unele industrii generatoare de energie pot avea deja în vigoare un plan referitor la responsabilitatea socială comună, axat pe
domenii cum ar fi sprijinul acordat pentru mediu şi infrastructură. Totuşi, trebuie concepute stimulente puternice pentru
atragerea parteneriatelor cu oraşele mici şi mijlocii în vederea comercializării creditelor de carbon şi investirea în proiecte de
mobilitate sustenabilă.



Necesitatea introducerii de stimulente pentru autoritatea locală / naţională în vederea investirii veniturilor obţinute din vânzarea
creditelor de carbon în proiectele vizând transportul din oraşul respectiv.



Angajarea unor experţi în comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.



Mecanismele sunt foarte complicate şi este foarte probabil să fie necesar sprijin extern pentru a analiza în ce măsură
comercializarea certificatelor de emisii constituie un mecanism viabil şi eficient din punct de vedere al costului pentru finanţarea
proiectelor de transport din oraş.



Elaborarea proiectului.



Găsirea unui proiect adecvat oraşului.



Implementarea unei analize cost-beneficiu.



Antrenarea sectorului privat pentru reducerea riscului financiar.



Analizarea beneficiilor potenţialului proiect vizând transportul, şi anume beneficii pentru oraş, cetăţenii săi şi stakeholderii locali
pentru a reduce riscul ca proiectul să nu aibă rezultatul scontat.
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5.14 Obligații de planificare / contribuţii ale dezvoltatorilor
Tabelul 16 Obligații de planificare / contribuții ale dezvoltatorilor

Caracteristici cheie

 Obligațiile de planificare sunt acorduri între autoritățile locale și dezvoltatori, care pot fi adăugate unei autorizații de planificare,
ca singură modalitate de a face respectiva lucrare acceptabilă din punct de vedere al planificării.
 Contribuțiile dezvoltatorului primite ca urmare a obligațiilor de planificare reprezintă o modalitate de internalizare a unora din
costurile externe ale terenului amenajat, de către autoritățile locale, de exemplu suprasolicitarea infrastructurii locale.
 Venitul primit de la dezvoltatori ca parte a obligațiilor de planificare poate fi investit în proiecte locale de transport și mobilitate,
dacă acestea atenuează impacturile negative ale lucrării.
 Obligațiile de planificare pot fi utilizate, de asemenea, pentru a restricționa modul în care terenul este utilizat, de exemplu
pentru a autoriza un procent minim de locuințe la prețuri accesibile.


Obligațiile de planificare reprezintă o modalitate prin care autoritățile locale pot internaliza parte din costurile externe ale
lucrării, fie printr-un impozit fix asupra lucrării, fie prin negociere direct între dezvoltator și autoritatea locală.



Obligațiile de planificare sunt rezultatul unor negocieri individuale pe bază de program, care s-au dovedit a fi un mod practic
prin care autoritățile locale își pot acoperi costurile de infrastructură, și capta valoare de lucrare.

Scurtă descriere

Atractivitate



Obligațiile de planificare pot fi utlizate, de asemenea, pentru a restricționa sau defini modul în care terenul este utilizat.



Acordul se aplică de obicei terenului, nu persoanei sau organizației care l-a negociat.



Permite unei autorități locale să recupereze parte din costurile externe care rezultă dintr-o lucrare.



Oferă oportunitatea de a strânge fonduri pentru finanțarea nevoilor infrastructurii legate de specificitatea locului, inclusiv
mobilitate și transport sustenabile.



Poate include aspecte în afara domeniului altor instrumente de planificare, de exemplu locuințe sociale



În timp ce autoritatea locală beneficiază de finanțare suplimentară, interesele dezvoltatorilor sunt menținute constant, aceștia
nefiind descurajați de taxe fixe mari.



Suma de bani cu care se contribuie este decisă în ultimă instanță de Autoritățile Locale de Planificare, acestea având puterea
de a accepta sau de a respinge oferta.



O obligație de planificare permite Autorității Locale de Planificare să impună dezvoltatorului anumite condiții, precum și să
specifice restricții în mod précis sau nu.
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Negocierile dintre dezvoltatori și Autoritățile Locale pot dura mult și pot fi uneori anevoioase, necesitând timp și efort pentru
ambele părți.

Provocări şi riscuri

Studii de caz



Ar putea fi necesară implicarea mai multor verificatori neutri pentru a obține o evaluare imparțială a viabilității proiectului.



Rezultatul negocierilor rămâne neclar pentru autoritatea locală până la sfârșit. Ca urmare a acestei incertitudini, planificarea
financiară pentru posibile proiecte este mai dificil de realizat.



Obligațiile de planificare ar putea fi percepute ca având un grad mare de subiectivism la stabilirea sumei cu are trebuie să se
contribuie.



Fără controale adecvate și transparență, negocierile dintre dezvoltator și autoritatea locală de planificare în legătură cu
contribuția dezvoltatorului ar putea conduce la coluziune și corupție.



Obligațiile de planificare ar putea descuraja lucrările dezvoltatorilor în zone care impun astfel de obligații, în favoarea lucrărilor
în zone care sunt mai puțin stricte în ceea ce privește impunerea obligațiilor publice.



Finanțarea infrastructurii mari ar putea depinde de plățile provenite din obligația de planificare de la numeroși diferiți
dezvoltatori și proiecte. Ca urmare a naturii unu-la-unu a negocierilor pentru obligațiile de planificare, obținerea sumei de
finanțare cerute ar putea fi o provocare care să consume timp și resurse.



Ar putea fi necesare resurse semnificative pentru a monitoriza acordurile și condițiile aferente după ce s-a convenit asupra
acestora, și anume în timp ce și după ce s-a executat lucrarea pe terenul respectiv.



Negocierile referitoare la obligațiile de planificare, inclusiv acordul asupra viabilității, pot întârzia și mai mult procesul de
planificare.



Numeroase exemple în Marea Britanie, inclusiv Croydon Tramlink, precum și în Germania și Olanda.

Cadrul legal


Dacă nu există cadru juridic relevant la nivel național, orașele mici și mijlocii și autoritățile regionale ar trebui să lucreze în
strânsă legătură cu o autoritate națională pentru a elabora legislație adecvată.



Orice legislație care are ca scop captarea beneficiilor lucrării de dezvoltare – de exemplu obligațiile de planificare – trebuie să
fie solidă și eficientă și să nu descurajeze realizarea lucrării.

Ghid de
implementare

Elaborarea politicii referitoare la obligațiile de planificare
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Politicile referitoare la obligațiile de planificare trebuie să permită celor înscriși să înțeleagă clar nivelul și tipul de obligații de
planificare pe care este foarte posibil ca Autoritatea Locală de Planificare să le vizeze pentru ei.



Este important ca toate politicile referitoare la obligațiile de planificare să aibă o bază solidă, de exemplu o evaluare la zi a
necesității infrastrucurii aferente lucrării, a impacturilor asupra acesteia și a costurilor pe care le implică.



Politicile referitoare la obligațiile de planificare trebuie să se adreseze și altor politici și cadre de lucru locale care pot fi utilizate,
de asemenea, pentru a clarifica modul în care trebuie aplicată politica obligațiilor de planificare.



Autoritatea locală trebuie să fie conștientă de varietatea formelor de contribuții și de situațiile adecvate în care acestea ar
trebui utilizate pentru a îmbunătăți calitatea lucrării livrate



Nivelul contribuției stabilit în politicile referitoare la obligațiile de planificare trebuie să reflecte corect costurile relevante și să
le corecteze în conformitate cu schimbările survenite în cost de-a lungul timpului.



Autoritatea Locală de Planificare trebuie să convină asupra unei abordări comune în ceea ce privește politicile referitoare la
obligațiile de planificare dacă există probabilitatea ca impactul unei lucrări în perimetrul propriu sau al autorităților din
vecinătate să se repercuteze semnificativ și asupra infrastructurii autorității de sub controlul autorității transfrontaliere



Dezvoltatorii și alți stakeholderi trebuie să devină conștienți de oportunitățile de a contribui la formularea politicii și să se
angajeze constructiv în activitate.



Obligațiile de planificare trebuie guvernate de principiul fundamental conform căruia permisele de planificare nu pot fi
cumpărate sau vândute.

Etape de negociere a obligațiilor de planificare


Ca parte a discuției la faza de pre-aplicare, dezvoltatorul și Autoritatea Locală de Planificare se angajează într-un dialog
referitor la program și orice probleme legate de viabilitate pe care dezvoltatorii le prevăd în cadrul proiectului lor.



Autoritatea Locală de Planificare și dezvoltatorul revizuiesc aspectele identificate legate de viabilitate.



Dezvoltatorul trimite o cerere de planificare.



Autoritatea Locală de Planificare studiază cererea în vederea acordării permisului de planificare și suma datorată pentru
contribuțiile în cadrul Obligației de planificare.



Se oferă publicului ocazia de a comenta cererea de planificare, pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile pentru o
infrastructură publică adecvată pentru comunitate.



Autoritatea Locală de Planificare decide dacă cererea de planificare este acceptată pe baza informațiilor trimise și a
informațiilor suplimentare descoperite pe parcursul procesululi de verificare.
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Cerințele Obligațiilor de Planificare sunt emise odată cu aprobarea condițională a lucrării.



Pentru a asigura implementarea efectivă a obligațiilor de planificare convenite, este vital ca autoritatea locală să dispună de
sisteme concepute pentru a monitoriza livrarea la timp și eficientă a obligațiilor și de orice acțiune de impunere, dacă este
necesar.

5.15 Finanţare prin intermediul anticipării creşterii taxelor
Tabelul 17 Finanțare prin intermediul anticipării creșterii taxelor


Caracteristici cheie







TIF este o modalitate prin care autoritățile locale împrumută bani pentru a construi infrastructură. Pornind de la premiza
că, aducând îmbunătățiri unei zone prin furnizarea de amenajări publice sau de infrastructură, sau prin îmbunătățirea
acestora, valoarea proprietăților înconjurătoare se va mări, autoritatea locală poate împrumuta bani pentru a construi
respectivele amenajări, plătindu-i apoi din creșterea veniturilor din impozite legate de creșterea activității economice și a
valorii proprietății.




TIF este o modalitate de a finanța investiții pentru infrastructură care includ în mod tipic plăți în avans.
Permite autorităților locale să finanțeze infrastructura dacă nu sunt disponibile alte surse de finanțare, de exemplu surse
naționale sau supra-naționale .

Scurtă descriere

Atractivitate

Finanțarea prin intermediul anticipării creșterii taxelor / Tax Increment Financing (TIF) utilizează viitoarele profituri
provenite din impozite pentru a finanța îmbunătățirile aduse infrastructurii, de la care se așteaptă să genereze condiții
pentru obținerea unor profituri fiscale care să fie mai mari decât creșterile care de multe ori apar fără aceste îmbunătățiri.
Investițiile pot include transportul public, infrastructura pentru transport non-motorizat, zone prin care nu circulă
autoturisme și alte proiecte legate de utilizarea terenurilor și de amenajarea orașelor.
Investițiile sunt plătite prin împrumuturi în contul viitoarei creșteri a veniturilor provenite din impozite.
Profitul suplimentar provenit din impozite este utilizat pentru a achita împrumuturile făcute pentru finanțarea respectivelor
îmbunătățiri.
Profiturile din impozite pot proveni din creșterea prețurilor proprietăților ca rezultat al îmbunătățirilor realizate, sau din alte
mijloace, de exemplu creșterea activității economice.
TIF este cunoscut, de asemenea, și sub denumirea de Fond Permanent pentru Infrastructură / Revolving Infrastructure
Fund
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Provocări şi riscuri




Studii de caz

TIF este considerat la scară largă ca fiind o relație în care ambele părți au de câștigat (de tip win-win) pentru firme și
consilii, încurajând investiția într-o zonă și furnizând capital în avans pe baza unei dezvoltări viitoare.
Excelentă metodă alternativă de finanțare când finanțarea de la sectorul privat este foarte rară.
Încurajează autoritățile locale să gândească programme pentru infrastructura publică pe baza meritelor, mai degrabă
decât pe disponibilitățile financiare curente
Investiția încurajată într-o zonă poate duce la creșteri ale valorii proprietății imobiliare și la procesul de renovare
(gentrificare).

TIF se bazează pe creșterea impozitelor pe proprietăți și pleacă de la premiza că prețurile proprietăților vor crește ca
urmare a dezvoltării unei noi amenajări sau a infrastructurii.
Deși se vând în general legislaturilor ca un instrument de reamenajare, se proiectează sectoare TIF în care lucrarea se
va face oricum, ca, de exemplu, zonele ideale de dezvoltare la periferia orașelor.
Este posibil ca procesul TIF să conducă la favoritism pentru dezvoltatorii cu anumite conexiuni politice, avocații care se
ocupă de implementarea legislației, oficialitățile care se ocupă de dezvoltarea economică și alți factori implicați în procese.
Districtele pot fi planificate excesiv de mari, captând astfel profit din zone în care valoarea ar fi crescut indiferent de scopul
TIF.



Acordul pentru Orașul Manchester / Manchester City Deal (Manchester, UK)



Inițiere
 Determinarea fezabilității generale a proiectului
 Sectorul public inițiază cel mai adesea proiecte TIF; totuși, și sectoarele private și non-profit pot face acest lucru.
Formulare
 Elaborarea unui plan de reamenajare în care se stabilesc granițele geografice ale TID – aria în care impozitul pe
proprietăți se va utiliza pentru finanțarea investiției – împreună cu obiectivele, costurile și termenele proiectului.
 Elaborarea politicilor pentru stabilirea bazei de impozitare, creșterii profitului și finanțării datoriilor.
 Poate fi necesar să se discute ceea ce s-ar întâmpla dacă proiectul TIF nu s-ar realiza.
Adoptare
 Acțiuni de audieri publice și de participare a stakeholderilor pentru a se asigura că se ține cont în procesul
decizional de aportul cetățenilor și de la districtele impozitate.
 Aprobări politice și legale și acorduri de parteneriate public – privat.


Ghid de
implementare
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Implementare
 Construcția propriu-zisă a infrastructurii .
 Gestionarea finanțelor pentru construcție și proiecte.
 Stabilirea bazei de impozitare și a ratelor impozitelor.
 Emiterea instrumentelor de creanță.
 Generarea și repartizarea măririlor de impozite.
Evaluare și terminare
 Evaluarea rezultatelor proiectului comparativ cu rezultatele scontate.
 Dizolvarea TID după achitarea întregii datorii.
 Terminarea proiectului este reglementată în general de orice legislație care validează TIF la nivel de stat sau
provincie.
 În acest stadiu, profiturile din impozite în cadrul TID revin la alocațiile dinainte de TIF, de dorit, la un nivel
semnificativ mai mare

5.16 Taxe pe vânzări
Tabelul 18 Taxe pe vânzări


Caracteristici cheie




Scurtă descriere

La taxa curentă pe vânzări la nivel regional se adaugă o creștere unică a taxei și diferența dintre rata taxei inițiale și
rata mărită este disponibilă pentru a fi utilizată în proiecte în domeniul transportului.
Finanțarea din creșterea taxei trebuie investită în diferitele tipuri de îmbunătățiri în domeniul public, conform deciziei
din propunerea inițială pentru creșterea taxei pe vânzări.
Acest mecanism de finanțare poate fi implementat pentru finanțarea unor proiecte și inițiative referitoare la transport
și mobilitate sustenabile (King, Vecia and Thompson, 2015).

Taxa pe vânzări este un impozit plătit unui organ regional de guvernare, de exemplu o autoritate locală, pentru vânzarea
unor bunuri și servicii. În general, legislația impune vănzătorului de bunuri sau servicii să colecteze fondurile pentru impozit
de la consumator la punctul de cumpărare.
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Atractivitate







Provocări şi riscuri




Finanțarea prin creșterea taxei pe vânzări este un mecanism utilizat câteodată de organul de guvernare al unei regiuni
pentru a genera venit suplimentar pentru finanțarea optimizărilor în domeniul public. Acolo unde este cazul, un organism
de guvernare inițiază o creștere ocazională a ratei curente a taxei pe vânzări în cadrul unei regiuni, pentru a genera venit
suplimentar. Se execută o creștere globală a taxei pe vânzări, acoperind toate bunurile și serviciile vândute în cadrul
regiunii. Bunurile și serviciile aplicabile sunt stabilite de autoritatea locală și există unele bunuri și servicii care sunt scutite
de impozit.
Diferența dintre veniturile fiscale inițiale și veniturile fiscale nou mărite este pusă apoi la dispoziția optimizărilor în domeniul
public, de exemplu finanțarea proiectelor și inițiativelor legate de transport și mobilitate sustenabile (King, Vecia and
Thompson, 2015).
Finanțarea prin creșterea taxei pe vânzări asigură o sursă suplimentară de finanțare pentru proiectele de transport și
mobilitate sustenabile.
Autoritățile locale pot iniția creșterea taxei pe vânzări și astfel nu este necesar să se bazeze pe sprijinul din partea
autorităților la nivel național.
Profitul investit în proiecte în domeniul transportului și mobilității sustenabile va avantaja în principal persoanele cu venit
mai mic, deoarece acestea se bazează mai mult pe transportul în comun, promovând prin urmare egalitatea pe orizontală
(King, Vecia and Thompson, 2015).
Profitul generat este destinat în special optimizărilor din domeniul public (King, Vecia and Thompson, 2015).
Inițiază principiul „ utilizatorul plătește”, conform căruia persoanele care beneficiază de infrastructură o plătesc.
Creșterile taxei pe vânzări pot fi flexibile, prin urmare pot permite organismului de guvernare să selecteze bunuri și servicii
specifice care vor suporta creșterea taxei. În plus, există posibilitatea impozitării vănzărilor la distanță. (The Wall Street
Journal, 2008).
Chiar și o creștere mică a taxei pe vânzări poate genera un profit mare, ca urmare a numărului enorm de bunuri și servicii
impozabile (King, Vecia and Thompson, 2015).

Este posibil ca autoritățile locale să nu aibă capacitatea de a întreprinde procesele complexe administrative asociate cu
creșterea taxei pe vânzări din regiune.
Rata taxei pe vânzări nu depinde de venitul sau de averea unei persoane, prin urmare o creștere a acestei taxe poate să
depășească posibilitățile persoanelor cu salarii mai mici.
În cazul unei creșteri suficient de mari a taxei, ar putea exista un impact asupra nivelului cheltuielilor publice alocate bunurilor
și serviciilor și, în consecință, un impact asupra economiei locale și regionale (King, Vecia and Thompson, 2015).
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Studii de caz



Publicul poate fi reticent la creșterea taxei dacă nu utilizează neapărat serviciile care vor beneficia de creșterea acesteia (King,
Vecia and Thompson, 2015).



Vancouver, Canada.




Ghid de
implementare





Ar trebui implementată o campanie puternică pentru informarea publicului referitor la problemele legate de transportul
public și de modalitatea în care profitul generat ca urmare a creșterii taxei va ajuta la rezolvarea acestor probleme.
Trebuie întreprins un proces de consultare cu stakeholderii locali și cu membrii comunității, pentru a ajuta la depășirea
acestei atitudini refractare.
Implementarea taxei suplimentare prin includerea sa în TVA poate fi mai puțin vizibilă în ceea ce privește obiceiurile
personale de cheltuire și bugetele, comparativ cu modelul „taxă suplimentară”, care se adaugă separat pe factură (King,
Vecia and Thompson, 2015).
Implementarea finanțării prin creșterea taxei pe vânzări este legată de teritoriul respectiv și trebuie să se adapteze
reglementărilor și competențelor orașului respectiv.
Profitul suplimentar generat prin creșterea taxei pe vânzări trebuie strâns separat și utilizat doar pentru finanțarea de
proiecte aplicabile referitoare la transport și mobilitate sustenabile.
Taxa trebuie să fie proporțională cu suma planificată pentru a fi investită în proiecte de transport și mobilitate sustenabile.
Creșterea taxei nu trebuie să fie mai mare decât suma care se intenționează a fi cheltuită, deoarece, în caz contrar, ar
putea genera o puternică opoziție publică.

5.17 Taxa de drum
Tabelul 19 Taxa de drum

Caracteristici cheie



Taxă care se plăteşte pentru dreptul de a circula peste o autostradă sau un pod, sau de a intra într-o anumită zonă



Taxa de drum constituie un mecanism de obţinere de venituri, care se poate utiliza de autorităţile locale pentru finanţarea
proiectelor referitoare la transport şi mobilitate.



În calitate de măsură de control asupra congestionării traficului, promovează mobilitatea sustenabilă
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Scurtă descriere



Infrastructurile drumurilor, cum ar fi autostrăzi, tuneluri sau poduri sunt considerabil de costisitoare şi autoritățile adesea nu
pot, sau nu doresc să angajeze cheltuieli în construirea unor bunuri noi. Acest lucru este valabil şi pentru infrastructura deja
existentă. Majoritatea Agenţiilor pentru Autostrăzi consideră că este dificil sau chiar imposibil să asigure resursele necesare
pentru întreţinerea optimă şi reabilitarea infrastructurilor lor pentru transport rutier.



Numeroase ţări au încercat să depăească lipsa de fonduri impunând taxe utilizatorilor de autostrăzi pentru a obţine venit
suplimentar. De fapt, veniturile din taxe asigură deja o sursă de venit foarte necesară pentru întreţinerea şi extinderea reţelei
de autostrăzi în întreaga lume, permiţând asigurarea infrastructurii şi serviciilor, ceea ce altfel nu ar fi fost posibil în aceeaşi
perioadă de timp sau în aceeaşi măsură.



Sistemele de taxare au două scopuri principale: în primul rând, de a determina o schimbare în alegerea modului de transport
în favoarea transportului public şi, în al doilea rând, de a genera venituri pentru finanţarea întreţinerii şi investiţiilor în drumuri.
Totuşi, venitul suplimentar generat poate servi şi ca sursă potenţială de finanţare pentru alte tipuri de proiecte de transport şi
mobilitate şi, pirn urmare, pentru proiecte referitoare la transport şi mobilitate sustenabile,



În general, costul infrastructurii este plătit pe durata de viaţă a proiectului. Aceasta permite executarea proiectelor care nu au
un
suport
bugetar
pe
termen
scurt
sau
imediat
.



Constituie o sursă de venit în creştere şi permanentă, nu dependentă de procesele şi politicile bugetare ale guvernului.



Venitul obţinut din taxele pentru drumurile urbane poate fi folosit pentru a finanţa atât construcţia, cât şi întreţinerea
infrastructurii drumurilor, precum şi noile proiecte referitoare la transport şi mobilitate sustenabilă.



Perceperea taxei este considerată o modalitate eficientă de a asigura asumarea de către conducătorii autovehiculelor a
costului călătoriei cu maşina pe drumul pentru care trebuie plătit, comparativ cu alte măsuri strategice, de exemplu creşterile
pe impozitul pentru autovehicul, deoarece taxa este percepută la fiecare călătorie. Aceasta este conform principiului
”utilizatorul plătește”, şi anume obligativitatea utilizatorilor de a plăti pentru avantajul pe care decid să îl aibă.



Drumurile urbane pentru care se plăteşte taxă au avantaje imediate asupra utilizatorilor, inclusiv economia de timp şi
optimizarea siguranţei reţelei de drumuri.



Succesul funcționării taxei de drumuri pe drumurile urbane pentru care se plăteşte taxă depinde în mare măsură de un puternic
sprijin politic şi de acceptul publicului în ceea ce priveşte implementarea sa. În unele oraşe, cum ar fi Edinburgh, Manchester
şi New York, încercarea autorităților locale de a introduce taxă a eşuat ca urmare a opoziţiei din partea cetăţenilor sau a
opoziţiei politice

Atractivitate

Provocări şi riscuri
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Studii de caz

Ghid de



Opoziția politică şi publică poate apărea dintr-un sentiment al nedreptăţii, de exemplu ideea că utilizatorii cei mai frecvenţi vor
fi cei care vor fi cel mai afectaţi



Opoziţia politică şi publică poate apărea, de asemenea, în lipsa unei comunicări eficiente în ceea ce priveşte impactul pozitiv
al sistemului de taxare, de exemplu venit suplimentar pentru proiectele de transport public. Acest neajuns se poate depăşi prin
direcţionarea strictă a veniturilor provenite din taxa de drumuri, ca în cazul oraşului Bergen, unde astfel de venituri sunt
destinate investiţiilor în reţeaua de drumuri



Opoziţia publică poate apărea şi ca urmare a faptului că utilizatorii percep aceasta ca o dublă impozitare, taxa de drum
adăugându-se altora.



Există riscul în ceea ce priveşte acoperirea costurilor. Nivelul taxei de drum poate să nu fie suficient de mare pentru a acoperi
toate costurile, inclusiv construcţia, exploatarea şi întreţinerea



Perceperea taxei pentru drumul de centură din Bergen, Norvegia



Utilizarea de sprijin politic în calitate de conducător auto pentru implementarea sistemului de taxare şi coordonarea autorităţilor
locale şi naţionale în scopul promovării sistemelor de taxare ca instrument pentru implementarea unor politici de mobilitate
sustenabilă.



Campanie de informare intensă pentru a evidenţia obiectivele vizate şi utilizarea veniturilor, în scopul câştigării acceptului
publicului. Acest lucru este extrem de important în societăţile în care nu există drumuri pentru care se percepe taxă.



Definirea clară a principalelor obiective ale stabilirii preţului în cadrul sistemului de taxare, deoarece acesta este partea
esenţială a planului (de exemplu, nivelul tarifelor, mecanismul de taxare, perioada de taxare).



Tarifele ar trebui adaptate în funcţie de clasificarea autovehiculelor, ora din zi sau ziua din săptămână, costurile de construcţie
şi exploatare, considerente sociale şi aria geografică (Bull and Mauchan, 2014). O structură a tarifului de taxare bazată pe
aceste criterii îmbunătăţeşte percepţia utilizatorului în ceea ce priveşte echitatea sistemului de taxare.



Identificarea tiparelor de mobilitate, cuantificarea cererii traficului, prognozarea şi elaborarea de scenarii referitoare la
transportul modal după implementarea sistemului de taxare.



Analizarea alternativelor de transport public şi nivelului de servicii şi evaluarea capacităţii de absorbţie a creşterii estimate a
cererii după reducerea traficului rutier.



Îmbunătăţirea serviciilor de transport public, precum şi a infrastructurii pentru mersul pe jos şi pe bicicletă, ca posibile alternative.



Efectuarea unei analize de fezabilitate economică a proiectului pe baza veniturilor şi costurilor preconizate.

implementare
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5.18 Vânzarea de expertiză şi know-how tehnic
Tabelul 20 Vânzarea de expertiză și know-how tehnic


Caracteristici cheie






Scurtă descriere





Atractivitate





Vânzarea de expertiză şi know-how tehnic constituie o formă de schimb colaborativ de cunoştinţe, prin care cel care deţine
dreptul exclusiv de exploatare a cunoştinţelor sale importante pentru a obţine profit economic doreşte să le comercializeze.
O autoritate locală de transport sau o administraţie publică poate vinde expertiza şi know-how-ul său tehnic referitor la transport
şi mobilitate şi la alte aspecte legate de exploatare, pentru a obţine venit.
Această vânzare este reglementată prin contracte, acorduri de transfer de tehnologie, sau drepturi de proprietate intelectuală.
O autoritate locală poate, de asemenea, să împărtăşească know-how şi expertiză prin reţelele de diseminare de cunoştinţe,
huburi şi parteneriate, beneficiînd, în consecinţă, de publicitate şi recunoaştere.
Autoritatea de transport public sau administraţia publică poate vinde expertiză şi know-how în domeniul transportului şi
mobilităţii, precum şi în alte domenii legate de aria lor de activitate, pentru a obţine venit.
O autoritate locală urbană poate, de asemenea, să transfere şi să împărtăşească know-how prin reţele, parteneriate şi huburi
de cunoştinţe, gratis sau la un preţ mic. Astfel, oraşul poate beneficia de o mai mare atractivitate şi recunoaştere în rândul
publicului larg şi al diferitelor organizaţii.
Transferul de expertiză şi know-how tehnic ar putea consta în identificarea, documentarea şi diseminarea proceselor,
practicilor şi cunoştinţelor din zona de interes, care poate include, printre altele, transportul şi mobilitatea, managementul
bunurilor, achiziţii, modele pentru economii de cost şi venit, instrumente legale inovative etc.
O autoritate de transport sau o administraţie publică poate genera venit suplimentar prin vânzarea de expertiză şi know-how
către public sau către companiile private.
Prin participarea la activităţile de împărtăşire a cunoştinţelor, oraşele încurajează existenţa unor reţele şi comunităţi de
practică, dând astfel posibilitatea propriei lor dezvoltări şi elaborând cataloage pe domenii de specialitate, în vederea unor
colaborări viitoare.
Participarea la transferuri de know-how alături de alte autorităţi locale poate ajuta autorităţile locale să înveţe despre noi
modele de economii de costuri şi venituri.
Angajaţii autorităţii locale din alte oraşe ar putea avea în vedere vizitarea oraşului în scop de instruire sau turistic, în cazul în
care consideră cunoştinţele şi expertiza împărtăşite relevante şi utile.
Participând la transfer de know-how inovativ prin reţele şi parteneriate care includ mai mulţi stakeholderi, oraşele devin mai
vizibile şi atractive pentru companiile private care caută o bază pentru activitatea lor, sau un amplasament pentru sediu.
Prin poziţionarea ca oraș care împărtăşeşte know-how şi expertiză unice, oraşul îşi creează un brand de imagine pozitivă,
ceea ce are un efect pozitiv din punct de vedere al atractivităţii sale pentru potenţiali turişti şi vizitatori.
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Provocări şi riscuri







Exemple de autorităţi de transport care practică vânzarea de expertiză şi know-how tehnic cu succes: Land Transport Authority
(LTA) Academy / Academia pentru Autoritatea de Transport Rutier din Singapore; patentarea tehnologiei contactless (fără
contact direct) de furnizare a biletelor de către Transport for London (TfL); oraşele olandeze, inclusiv Nijmegen, oraşele
Amsterdam şi Utrecht, care îşi împărtăşesc cunoştinţele şi expertiza referitor la mersul pe bicicletă prin Dutch Cycling
Embassy.



Autoritatea de transport sau administraţia publică trebuie să facă un studiu de cercetare pentru a afla dacă know-how-ul lor
este comercializabil în industria transportului şi mobilităţii. Trebuie să caute lacunele în ceea ce priveşte cunoştinţele existente
şi să descopere dacă au expertiza şi know-how-ul tehnic pentru a le acoperi.
Un factor crucial în vânzarea de expertiză şi know-how referitoare la transport este managerierea drepturilor de proprietate
intelectuală asupra inovării. Acest aspect trebuie luat în consideraţie înainte de a vinde know-how-ul tehnic.
Vânzarea de expertiză şi know-how tehnic trebuie să fie în conformitate cu toate cadrele legislative şi de reglementare
relevante.
Aranjamentele contractuale trebuie să fie eficiente şi să protejeze interesele comerciale ale ambelor părţi implicate în
cumpărarea şi vânzarea de expertiză şi know-how tehnic.
Pentru a asigura un transfer reuşit de cunoştinţe, este necesară o strategie eficientă de comunicare şi implicare. Selecţia
precisă a canalelor de comunicare este foarte importantă.
Găsirea de oportunităţi de reţele şi parteneriate de împărtăşire a cunoştinţelor utilizând resurse online cum ar fi URBACT,
EUROCITIES şi JASPRS Network Knowledge and Learning Centre.
Desemnarea unei persoane sau a unei echipe din cadrul organizaţiei care să răspundă de identificarea oportunităţilor şi să
urmărească modalităţile de realizare.
Este posibil să trebuiască făcute schimbări în cadrul instituţiei / organizaţiei, de exemplu dezvoltarea unei culturi care să
accepte învăţare, diseminare, modificări şi optimizări.

Studii de caz



Ghid de
implementare

Expertiza şi know-how-ul trebuie să poată fi transferate la cumpărător în mod corespunzător, pentru a se evita înţelegerea
greşită, opoziţie, sau capcane.
Ar putea exista provocări la nivel instituţional / organizatoric în cadrul autorităţilor de transport şi al administraţiilor publice, de
exemplu motivarea publicului pentru a aborda vânzarea de expertiză şi know-how ca nou mecanism de finanţare.
Practica împărtăşirii de cunoştinţe ar trebui să fie în conformitate cu legislaţia locală şi să se armonizeze cu aceasta la nivel
global, regional, naţional şi statal.
Este posibil ca oraşele mici şi mijlocii să nu aibă cunoştinţe valoroase pe piaţă, sau expertiză relevantă.
Autorităţile locale din oraşele mici şi mijlocii pot să nu aibă capacitatea şi resursele necesare pentru a participa la reţelele şi
parteneriatele prin care să îşi poată împărtăşi cunoştinţele.
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5.19 Vânzarea de proprietăţi imobiliare
Tabelul 21 Vânzarea de proprietăți imobiliare

Caracteristici cheie





Scurtă descriere






Atractivitate





Provocări şi riscuri




Punerea la dispoziție a fondurilor provenite din vânzarea terenurilor și proprietăților excedentare ale autorității locale
pentru finanțarea programelor locale de transport
Scopul este de a utiliza mai eficient terenurile și proprietățile aflate în proprietate publică, astfel încât să genereze profit
care poate fi utilizat de autoritățile locale pentru finanțarea proiectelor de transport și mobilitate
Autoritățile locale dețin în proprietate publică terenuri și proprietăți care, în numeroase cazuri, nu sunt utilizate, mai ales
terenuri industriale abandonate, nefolosite de ani de zile.
Astfel de terenuri și proprietăți în proprietatea autorității locale se pot utiliza productiv pentru a strânge fonduri pentru
proiecte de transport sustenabil.
Inițiativele de acest tip nu numai că vor genera profit pentru locuințe și locuri de muncă și vor sprijini creșterea economică,
dar vor permite, de asemenea, realizarea de economii în ceea ce privește cheltuielile curente pentru întreținerea acestor
bunuri.
Sursă suplimentară de finanțare pentru proiectele de transport și mobilitate sustenabile;
Autoritățile locale pot genera profit fără a se baza pe guvernul național;
O utilizare productivă a terenului în proprietate publică prin deblocarea ofertei de terenuri pentru locuințe, crearea mai
multor locuri de muncă și finanțarea unor proiecte de regenerare;
Încurajarea autorităților locale în vederea unei mai strânse colaborări cu toți partenerii inclusiv sectorul de dezvoltare a
proprietății comerciale, precum și în vederea inovării și creării de modalități de a mări la maximum utilizarea bunurilor în
proprietatea publică.
Necesitatea unui puternic sprijin politic și public;
Este posibil ca autoritățile locale să nu aibă capacitatea de a întreprinde procesul administrativ complex care necesită
audit intern și contabilitate și să apeleze la sprijin din partea altor organisme de conducere;
Pot exista probleme referitoare la planificare și la terenuri care necesită rezolvarea înainte de a vânzarea bunurilor și, în
unele cazuri, trebuie implicată autoritatea centrală;
Incertitudinile din economie și în special de pe piața proprietăților ar impune un risc, deoarece valorile terenurilor pot varia
mult în funcție de numeroși factori.
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Studii de caz



Proiectul One Public Estate pentru Gara din Plymouth – Program referitor la o proprietate publică / One Public Estate (OPE),
Marea Britanie



Ghid de
implementare









Trebuie stabilit un cadru de lucru pentru a elabora ghidul de utilizare a terenului autorității locale.
Trebuie să se inițieze un proces de consultare cu toți stakeholderii și cu membri ai comunității pentru a obține
consimțământul tuturor părților implicate.
Autoritățile locale trebuie să fie clare și transparente în ceea ce privește modalitatea de cheltuire a profitului.
Cartografierea bunurilor autorității locale reprezintă cheia identificării oportunităților de utilizare a lor în mod mai eficient.
Procesele de vânzare trebuie să fie mai ușor de realizat pentru a încuraja colaborarea sectorului de dezvoltare a proprietății
comerciale cu autoritățile locale și pentru a atrage mai multe investiții din sectorul privat.
Pregătirea unui plan de afaceri eficient și colaborarea cu partenerii corespunzători în vederea realizării dezvoltării pot
capta cea mai bună valoare pentru terenurile și proprietățile din domeniul public.
Instituirea unui mecanism puternic de guvernanță și a unor parteneriate eficiente cu toate părțile implicate.
Colaborarea cu partenerii din sectorul public încă de la începerea proiectului, pentru a dezvolta o viziune comună și a
lucra împreună spre un țel comun.
Disponibilitatea finanțării din profituri pentru sprijinirea etapelor inițiale ale proiectului
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5.20 Donaţii ca parte din achiziţia făcută de un consumator
Tabelul 22 Donații ca parte din achiziția făcută de un consumator

Caracteristici cheie





Scurtă descriere




Atractivitate










Provocări şi riscuri



Acest mecanism de finanţare funcţionează ca o pârghie de obţinere a unei sume mici de venit suplimentar de la fiecare
cumpărare făcută de un consumator, acesta fiind de acord să doneze o sumă mică suplimentară odată cu achiziţia făcută.
Donaţia poate fi făcută fie la achiziţionarea unui singur produs, fie în mod recurent, odată cu plata abonamentului la un serviciu.
Scopul acestui mecanism de finanţare este de a extrage o sumă mică de venit suplimentar de la fiecare achiziţionare de către
un consumator a unui bun inclus în program. În acest scop, când un cumpărător achiziţionează ceva, poate fi de acord să
doneze o sumă mică suplimentară care va fi direcţionată spre o anumită cauză.
Există două modalităţi în care un cumpărător poate să doneze: fie la cumpărarea unui singur produs, sau ca donaţie recurentă
odată cu plata unui abonament pentru un anumit serviciu (de exemplu, o donaţie regulată la un contract pentru plata
abonamentului de telefon mobil).
Donaţiile sunt strânse pe baza infrastructurii existente implementate de furnizorul serviciului respectiv sau de cel ce îl
comercializează şi este direcţionat, în general, printr-un organism independent.
Înainte, acest mecanism de finanţare a fost utilizat în principal pentru a obţine finanţare suplimentară pentru organizaţii
internaţionale de dezvoltare sau de caritate. Totuşi, se poate folosi şi pentru strângerea de fonduri în vederea unor măsuri
specifice
pentru
transport
local
şi
mobilitate
sustenabile
în
cadrul
unui
oraş
.
Potenţial pentru strângerea unor sume mari de venit suplimentar.
Există exemple de locuri în care acest mecanism este instituit şi funcţionează cu succes
Donaţiile făcute odată cu plata unui abonament pentru un serviciu fac veniturile previzibile şi uşor de previzionat.
Acest mecanism de finanţare este mai uşor de implementat decât o taxă, atât din punct de vedere politic, cât şi legislativ.
Costurile administrative asociate cu acest mecanism de finanţare sunt scăzute (aprox. de la 3 la 10%), deoarece donaţiile sunt
strânse cu ajutorul infrastructurii existente.
Acest mecanism de finanţare poate ajuta la sensibilizarea faţă de problemele legate de transport sustenabil sau mobilitate din
cadrul unui oraş.
Companiile (ex. comercianţi sau furnizori de servicii) pot considera acest mecanism atractiv, deoarece ar putea să le facă mai
vizibile datorită asocierii lor cu finanţarea publică.
Există câteva exemple de locuri în care mecanismul de finanţare nu a funcţionat (de exemplu, MASSIVEGOOD care strângea
fonduri pentru UNITAD).
Fluxul venitului poate fi imprevizibil dacă nu devine automat sau nu este mărit.
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Studii de caz

Este posibil să fie necesară o investiţie semnificativă în marketing pentru mărirea venitului.
Exemple în care acest mecanism de finanţare a fost implementat cu succes, dar nu a generat venituri uriaşe (de ordinul a zeci
de mii), de unde necesitatea utilizării sale împreună cu alte mecanisme.
Succesul mecanismului de finanţare depinde de preluarea sa de consumator şi de corporaţie
Acest mecanism de finanţare este vulnerabil pentru condiţii economice mai largi. Căderile economice pot avea impact asupra
obiceiurilor de cumpărare ale oamenilor.



Program de donații voluntare la parcarea Windmill, Wimbledon și Putney Commons, Londra



Autorităţile locale trebuie să acorde timp pentru găsirea celor mai adecvaţi comercianţi şi furnizori de servicii pentru a strânge
donaţiile. Produsul sau serviciul furnizat de comerciant sau de furnizorul de serviciu ar trebui să fie relevant cauzei finanţării.
De exemplu, posibilii comercianţi şi furnizori de servicii care să strângă donaţii ar putea include furnizori de autobuze, de
metrou, sau magazine de închirieri biciclete.
Autorităţile locale ar trebui să găsească un organism independent care să direcţioneze venitul între comerciant sau furnizorul
de servicii şi autoritatea locală
Pentru a strânge venit suplimentar substanţial, ar trebui intensificată latura voluntară a donaţiei. Aceasta se poate realiza
utilizând prevederile „opt out” sau „opt in” (impunere sau dreptul dema participa benevol). Dacă autoritatea locală doreşte să
implementeze un program ”opt in” (cu participare benevolă), trebuie ca acesta să fie convenabil pentru cumpărător să
mărească venitul. Dacă autoritatea locală doreşte să implementeze un program „opt out” (în care să impună participarea),
trebuie să fie convenabil pentru cumpărător să facă acest lucru pentru a evita orice numulțumire.
O altă abordare pentru mărirea venitului suplimentar este utilizarea unui sistem de donaţie automatizat. De exemplu, o opţiune
pe un automat de plată cu cardul.
Suma suplimentară pe care consumatorii o plătesc peste preţul normal al unui produs sau serviciu ar trebuie stabilită la un
invel scăzut, astfel încât consumatorul să nu fie descurajat să doneze.
Autorităţile locale ar trebui să facă publicitate importanţei proiectelor propuse referitoare la transport şi mobilitate sustenabile,
pentru a anunţa consumatorii exact unde vor fi direcţionate donaţiile lor şi impactul pe care îl vor avea. Aceasta s-ar putea
face printr-o campanie de marketing prin popularizarea pe website-ul Autorităţii locale, în paginile de Facebook, în ziarele şi
revistele locale şi pe postere şi broşuri în huburile de tranzit.



Ghid de
implementare
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5.21 Granturi din fundaţii private şi trusturi
Tabelul 23 Granturi din fundații private și trusturi


Caracteristici cheie









Scurtă descriere




Atractivitate

Granturile de la fundații private și trusturi sunt fonduri date pentru un scop precis. Adesea sunt în legătură cu anumite
scopuri și obiective, sau pot fi disponibile pentru un anumit proiect. Se așteaptă ca investiția să realizeze în schimb un bun
colectiv.
Acest tip de granturi diferă față de cele de la guvern. Banii nu provin de la contribuabili.
Granturile private sunt o formă de „filantropie” sau „finanțare privată în interes public”.
Adesea există proceduri stricte și un proces care trebuie urmat pentru a solicita un grant privat și poate exista o
competiție în urma căreia banii se atribuie doar anumitor solicitanți.
Granturile de la fundații private și trusturi se pot utiliza pentru finanțarea unor proiecte inovatoare care altfel nu ar putea
primi finanțare.
Grantul este definit ca suma de bani dată de o autoritate locală sau de o altă organizație pentru un anumit scop. Grantul
diferă de împrumut prin faptul că banii nu trebuie înapoiați. În Marea Britanie, trusturile și fundațiile care generează granturi
dau în fiecare an granturi în valoare de aproximativ 3,9 miliarde £.
Trusturile și fundațiile private pot avea diferite forme, la fel ca și donațiile pe care le fac. Unele trusturi oferă fonduri pentru
orice proiect sau grup de beneficiari, pe când altele sunt axate pe anumite zone (de exemplu, pentru finanțarea artelor,
educației, sau sustenabilității).
Trusturile și fundațiile private își derivă venitul din donații de la cele mai înstărite persoane particulare sau companii, ca
donație caritabilă.
Există numeroase exemple de fundații private și trusturi care donează bani pentru proiecte. Competițiile de tipul Bloomberg
Mayor’s Challenge, căreia i s-au acordat fonduri de la Fundația Bloomberg, au ca scop captarea de soluții inovative pentru
problemele cu care se confruntă orașele. În cadrul acestei competiții se acordă granturi proiectelor de succes pentru a-și
putea continua propunerile.



Banii care constituie grantul de la fundații private și trusturi pot fi oferiți pentru un scop anume, pentru finanțarea unor
obiective specifice și măsurabile.



Granturile pot fi echilibrate pentru a pune în mișcare idei inovatoare. În cazul Bloomberg Mayor’s Challenge, competiția
este utilizată pentru a elabora propuneri, iar câștigătorii primesc fonduri. Chiar în cazurile în care proiectele nu au obținut
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fonduri, procesul este util în dezvoltarea de soluții inovatoare. Prin urmare, orașele solicitante pot găsi mai târziu alte
metode alternative pentru finanțarea proiectelor create pentru competiție, astfel încât procesul este oricum util.

Provocări şi riscuri



Ca urmare a naturii granturilor, după o examinare atentă a utilizării fondurilor, există probabilitatea unui rezultat la înălțimea
așteptărilor. Cerința referitoare la raportare care se impune granturilor ar trebui, în general, să asigure utilizarea fondurilor
în scopul pentru care au fost destinate.



Spre deosebire de împrumut, banii primiți prin grant nu trebuie restituiți și sunt, în mod obișnuit, scutiți de impozite.



În cazul granturilor private, spre deosebire de granturile de la guvern (autoritatea locală) în care banii vin direct de la
contribuabili, există o mai mare posibilitate de risc. Granturile de la fundațiile private și trusturi sunt, de asemenea, mai
departe de prioritățile politice.



Obținerea unui grant de la o fundație privată sau de la un trust poate fi un proces dificil. Solicitările implică adesea aderarea
la criterii stricte de selecție și pot exista unele restricții pentru potențialii solicitanți.



Se pot solicita raportări importante în legătură cu consecințele granturilor. Raportarea frecventă a realizărilor și criteriile pentru
acordarea granturilor pot fi un lucru bun, dar pot, de asemenea, împovăra organizațiile din punct de vedere administrativ.



Granturile de la fundații private și trusturi tind să nu fie o sursă de finanțare deosebit de sigură; de obicei, ele sunt ocazii
singulare. Odată ce sunt utilizate fondurile grantului, nu vor fi acoperite cheltuielile în curs.



Există, de obicei, mai mulți solicitanți care concurează pentru aceeași sumă de bani.


Bloomberg Mayors Challenge. În fiecare an, orașele concurente sunt situate într-o altă regiune (de exemplu America de
Nord, Europa sau America de Sud). Criteriile pentru competiție iau în general forma: 1 problema; 2 inovația; 3 impactul.
Propunerilor calificate li se acordă fonduri.



Autoritățile responsabile pentru finanțarea proiectelor de transport public trebuie să se mențină la curent cu website-urile
și forumurile relevante ale fundațiilor private și trusturilor pentru a se asigura că nu ratează nicio ocazie de a solicita
granturi.
Trebuie investite resurse și instruire semnificative pentru organizațiile care doresc să elaboreze posibile oferte pentru
obținerea de granturi de la organizații și trusturi private pentru a asigura cea mai bună șansă de succes.
Ca urmare a naturii finanțării din granturi private, utilizarea acestui mecanism de finanțare trebuie păstrată pentru proiecte
mai mici ocazionale, în special inovatoare, care nu se vor extinde pe perioade lungi de timp.

Studii de caz

Ghid de
implementare
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6. Recomandări
Oraşele mici şi mijlocii se confruntă cu anumite constrângeri în implementarea unor abordări
de finanţare inovativă, cum ar fi:








Cultura existentă care întăreşte status quo în loc să încurajeze inovaţia;
Constrângeri legate de politica naţională şi locală, precum şi legate de reglementare;
Constrângeri legate de absenţa de know-how relevant şi a capacităţii;
Lipsa sensibilizării legate de mecanismele de finanţare inovativă;
Lipsa îndrumării din partea autorităților la nivel naţional;
Opoziţia faţă de riscuri şi teama de riscurile preconizate şi / sau reale;
Lipsa unui susţinător politic care să preia iniţiativele inovative.

Autorităţile locale pot aborda aceste neajunsuri culturale şi administrative prin crearea unor
condiţii cadru în favoarea inovaţiei şi prin punerea ideilor în practică. Ele pot asigura sprijin
inovaţiei prin iniţiative şi acţiuni care au ca scop furnizarea unui sprijin financiar Programelor
de Cercetare – Dezvoltare, cooperării dintre personalul lor şi alte autorităţi locale de la nivel
naţional şi internaţional. De asemenea, pot desemna personal pentru inovare şi pentru
adaptarea celor mai bune practici în elaborarea politicii de inovare.
Autorităţile locale din oraşele mici şi mijlocii trebuie să aloce resurse pentru instruire şi
dezvoltare personală, inclusiv:







Colaborarea cu persoanele desemnate la nivel naţional şi local politic, precum şi cu alţi
stakeholderi şi cu agenţiile care acordă sprijin, în vederea sensibilizării acestora la
obiectivele politice locale şi la strategia de mobilitate sustenabilă;
Numirea unui susţinător al cauzei care să preia iniţiativele inovative şi să testeze noi
abordări;
Dezvoltarea unor aptitudini tehnice multi-disciplinare pentru planificarea infrastructurii
pentru transport;
Colaborarea cu investitorii privaţi pentru reducerea lacunelor în ceea ce priveşte
capacitatea; şi
Transformarea autorităţii locale în organizaţie dispusă să înveţe.

6.1. Recomandări suplimentare
În prezenta secţiune sunt conturate câteva recomandări suplimentare care, deşi nu implică în
mod direct finanţarea, pot ajuta la promovarea unui mediu care să încurajeze inovaţia şi să
promoveze utilizarea mai eficientă a resurselor guvernamentale şi referitoare la transport.
Pentru alte recomandări, a se consulta Ghidul de Achiziţii inovative şi Ghidul de Modele
inovative de afaceri.
6.1.1 Înfiinţarea unor centre urbane de inovaţie sau aşa-numitele ”catapulte”
Centrele urbane de inovaţie (cunoscute şi sub denumirea de ‘catapulte’ sau ‘incubatoare’) pot
ajuta la stabilirea unei conexiuni între profesioniştii din mediul universitar, conducători de
oraşe, antreprenori şi întreprinderi, pentru a concepe noi soluţii pentru oraşele inteligente. În
mod normal, centrele de inovaţie îşi primesc finanţarea de bază de la autoritățile naţionale, dar
pot întreprinde şi cercetare colaborativă şi primi finanţare privată din activităţi economice.
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Centrele pot realiza evenimente, sesiuni de socializare, instruire şi pot ajuta la supravegherea
proiectelor inovative prin asigurarea de suport tehnic. Municipalităţile şi autoritățile naţionale
pot utiliza centrele de inovare pentru a viza iniţiative de transport şi mobilitate sustenabile şi a
atrage întreprinderile pentru a explora noi tehnologii emergente (ex. tehnologia „blockchain”
de stocare a blocurilor de informaţii, IoT şi inteligenţa artificială).
6.1.2. Prioritatea investițiilor care vizează tehnologia
Oraşele mici şi mijlocii trebuie să acorde prioritate investiţiilor care vizează îmbunătăţirea
serviciilor digitale pentru beneficiari şi a modalităţii de furnizare a informaţiilor pentru serviciile
de transport. Aceasta va ajuta la optimizarea reţelelor şi resurselor existente, precum şi a
condiţiilor pentru călători, furnizându-le acestora pe loc informaţii referitoare la călătorie şi la
traseul urmat. Investiţia ar trebui să înceapă prin a crea sisteme de furnizare de bilete prin
carduri smart multimodale sau fără contact direct, pentru a le face mai uşor de utilizat,
deoarece facilitează mult transportul intermodal. Cardurile smart creează date preţioase în
legătură cu modul şi destinaţia călătoriei, date care pot fi utilizate şi prelucrate astfel încât prin
feedback, să poată optimiza reţeaua de transport existentă. Pe lângă cardurile inteligente,
utilizarea unor tehnologii ca IoT şi urmărirea pe dispozitive mobile poate ajuta la furnizarea
unor informaţii mai detaliate în legătură cu modul în care oamenii folosesc staţiile de tranzit,
liniile de tranzit şi chiar trenurile. Aceasta poate ajuta municipalităţile să direcţioneze investiţiile
acolo unde sunt cel mai mult necesare (Banca Mondială / World bank, 2015).
6.1.3. Date deschise şi transparenţă
Datele deschise pot ajuta la dezvoltarea produsului, permiţând dezvoltatorilor să construiască
instrumente creative şi utile care să vină în sprijinul călătorilor pentru a lua decizii asupra
călătoriei în mai bună cunoştinţă de cauză. De exemplu, datele cu caracter non-personal ar
putea fi puse gratis la dispoziţia publicului, ceea ce ar ajuta antreprenorii din domeniul
tehnologiei să dezvolte soluţii inteligente pentru a facilita utilizarea reţelei existente de
transport în comun în cadrul unui oraş. Utilizarea datelor de la public necesită atenţie deosebită
în ceea ce priveşte modul de utilizare a acestor date, după care se va comunica pasagerilor.
Dacă sunt abordate în mod etic şi eficient, datele deschise ar putea ajuta la realizarea unei
economii băneşti prin încurajarea sectorului privat să le utilizeze.
Datele deschise constituie o iniţiativă încurajată în toată UE, aşteptându-se o creştere a
cantităţii de date deschise. Până în anul 2020, se aşteaptă ca, prin utilizarea datelor deschise,
să se realizeze o reducere a cheltuielilor administraţiei publice în toată UE. Utilizarea efectivă
a datelor deschise ar putea, de asemenea, ajuta la economisirea unor milioane de ore de
aşteptare inutilă pe drumurile UE, ajutând la reducerea consumului de energie cu 16%
(Carrara, Vollers, & Berends, 2017). De exemplu, Transport for London susţine că, prin
punerea datelor referitoare la transport la dispoziţia liderilor globali, cum ar fi Citymapper,
generează locuri de muncă şi bogăţie pentru Londra şi dincolo de limitele acesteia..
6.1.4 Mobilitatea ca serviciu
Mobilitatea ca serviciu / Mobility as a Service (MaaS) constituie un model de distribuire a
mobilităţii care determină inovaţie în domeniul digital în mediul construit. Dacă este conceput
corect, va juca un rol uriaş în determinarea unor schimbări pozitive în industria mobilităţii.
MaaS reuneşte toate modurile de călătorie, combinând opţiuni pentru diferiţi furnizori de
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transport într-un singur serviciu de mobilitate. Reprezintă “un mod de acces dincolo de modelul
proprietar”, având ca scop general deschiderea tuturor modalităţilor de transport şi scăderea
necesităţii utilizării autoturismului personal în favoarea transportului în comun (Catapult
Transport Systems, 2016). Probabil că lucrul cel mai important va fi faptul că va veni în sprijinul
oraşelor pentru a se pregăti pentru implementarea vehiculelor autonome şi pentru
coordonarea diferitelor servicii de mobilitate, astfel încât să se păstreze modurile de transport
sustenabile.
Municipalităţile trebuie să înceapă să îşi coordoneze eforturile pentru a implementa sau a testa
Mobilitatea ca Serviciu (MaaS) în propriile oraşe pentru a-şi menţine poziţia de frunte şi a
deţine un control mai mare asupra viitorului serviciilor de mobilitate. Municipalităţile din Europa,
inclusiv oraşe mai mari ca Helsinki şi Amsterdam, precum şi oraşe mai mici ca Milton Keynes,
încep să aibă iniţiative legate de MaaS.
Prin implementarea MaaS în oraşele mici şi mijlocii, se aşteaptă o creştere în utilizarea
actualelor reţele de transport public, îmbunătăţirea performanţei şi eficienţei generale, ceea ce
va ajuta la economii băneşti prin reducerea necesităţii de a investi în alte soluţii de transport
şi mobilitate sustenabile.
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6. 2. Concluzie
Numeroase autorităţi locale din oraşe europene mici şi mijlocii caută modalităţi de a-şi finanţa
agenda de mobilitate sustenabilă în contextul finanţării reduse de la autoritatea naţională şi al
reducerilor bugetare. Astfel, abordarea unor finanţări inovative devine din ce în ce mai
importantă, deoarece oferă noi oportunităţi de a finanţa proiecte şi planuri specifice.
Acest ghid de abordare a finanţării inovative a fost conceput pentru a ajuta autorităţile locale
din oraşele europene mici şi mijlocii să finanţeze şi să implementeze măsuri vizând transportul
şi mobilitatea sustenabile şi Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) care susţin
transformarea mobilităţii. Tabelele cu mecanismul individual de finanţare inovativă (Secțiunea
5), prezentările (Anexa C) şi Matricea (Secţiunea 5.3) constituie instrumente pe care
autorităţile locale din oraşele mici şi mijlocii le pot utiliza în procesul lor decizional în vederea
identificării celor mai adecvate abordări de finanţare pentru a realiza obiectivele vizând
mobilitatea urbană sustenabilă.
Acest ghid este susţinut de alte două rapoarte pregătite pentru SUITS WP4, şi anume: Achiziţii
inovative, un ghid care recomandă programe de achiziţii inovative pentru achiziţionarea de
produse şi servicii de transport şi mobilitate şi prezintă modele inovative pentru elaborarea
documentaţiei şi procedurilor de achiziţii publice de mijloace de transport, servicii de transport
în comun şi alte servicii legate de mobilitate şi Noi modele de afaceri referitoare la transport,
care explică modul de a concepe, pune la punct şi aplica noi modele de afaceri legate de
transport şi mobilitate pentru a optimiza oportunităţile de primire de fonduri.
Rezultatele acestui raport, precum şi ale Ghidului de Achiziţii inovative şi ale Ghidului de noi
modele de afaceri legate de transport au fost agregate într-un cadru de suport decizional
pentru formarea unui parteneriat între autorităţile locale cărora le lipsesc acum cunoştinţele şi
competenţa în ceea ce priveşte abordarea inovativă a finanţelor, achiziţiilor şi modelelor de
afaceri. Acest cadru de suport decizional a fost conceput pentru a ajuta autorităţile oraşelor
mici şi mijlocii să-şi optimizeze capacitatea administrativă, să mărească sustenabilitatea
financiară şi să optimizeze oportunităţi de tipul accesarea fondurilor de dezvoltare regională,
dezvoltarea parteneriatelor şi aplicarea noilor abordări de finanţare.

6.3 Mulțumiri și Disclaimer
Sunem recunoscători Comisiei Europene care ne-a oferit oportunitatea de a face acest
studiu. Apreciem discuțiile pe care le-am avut cu Partenerii de proiect și le mulțumim pentru
critica lor constructivă pe tot parcursul proiectului. Autorii sunt singurii răspunzători pentru
informațiile și opiniile prezentate aici.
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7 Referinţe şi Link-uri
7.1. Informaţii suplimentare şi link-uri
Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 – European Commission
https://ec.europa.eu/europeaid/regulation-eu-euratom-no-9662012-european-parliamentand-council-25-october-2012-financial-rules_en
EU’s Regional Policy – European Commission
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
EC Green Paper - Towards a new culture for urban mobility (2007) http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52007DC0551
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Action
Plan on Urban Mobility (2009) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:52009DC0490
Investment Plan for Europe – European Commission
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/investment-plan/
Regulation (EU) 2015/1017 – European Commission http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=EN
Connecting Europe Facility (CEF) – European Commission http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=EN
Regulation (EU) No 1316/2013 – European Commission http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:EN:PDF
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/contents/enacted
The UK’s Enterprise Act 2002 – UK Government
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Italian Transport Authority http://www.autorita-trasporti.it/
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https://www.gov.uk/government/publications/transport-investment-strategy
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Disclaimer

Prezentul document este o Anexă la Ghidul de Finanţare inovativă care reprezintă un
document de cercetare elaborat în cadrul proiectului SUITS (Susţinerea sistemelor integrate
de transport urban: instrumente transferabile pentru autorităţile locale), o activitate de
cercetare şi inovare cu o durată de patru ani, în scopul creşterii capacităţii Autorităţilor Locale
şi a stakeholderilor din domeniul transporturilor pentru implementarea măsurilor de transport
sustenabil. SUITS este unul din cele trei proiecte ale iniţiativei UE CIVITAS 2020 axate pe
planuri de mobilitate urbană sustenabilă. Proiectul SUITS a primit finanţare în cadrul
programului de cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene, prin acordul de grant
nr. 690650 / 2016.
Acest document reprezintă versiunea finală. Rezultatele acestui Ghid vor fi testate şi analizate
în timpul unei Aplicaţii Pilot desfăşurate de Primăria Alba Iulia (România) ca parte a proiectului
SUITS.
Versiunea finală a Ghidului a fost lansată în ianuarie 2020, în mai multe limbi oficiale ale Uniunii
Europene.
Informaţiile şi punctele de vedere din acest Ghid sunt cele ale autorilor şi nu reflect neapărat
opinia oficială a Uniunii Europene. Nici instituţiile şi organismele Uniunii Europene, nici alte
persoane care acţionează în numele acestora nu sunt răspunzătoare de informaţiile cuprinse
în prezentul document.
Apreciem comentariile dumneavoastră! Singurul şi cel mai mare sprijin pentru a ne îmbunătăţi
activitatea este feedbackul pe care îl primim din partea profesioniştilor de la autorităţile locale
şi a stakeholderilor, adică beneficiarii acestui document. Aşteptăm comentariile
dumneavoastră la adresa: office@integralconsulting.ro
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EL

Iannis Krinos

Fundacion De La Comunitat
Valenciana Para La Promocion
Estrategica El Desarrollo Y La
Innovacion Urbana

INNDEA

ES

Angel Navarro

Makios Logistics

MAKIOS

EL

Nikos Sfitis, Theodoros
Theodoulidis

Logdrill Informatikai es Szolgaltato
Korlatolt Felelossegu Tarsasag

LogDrill

HU

Wuppertal Institute fur Klima,
Umwelt, Energie GmbH

WI

DE

Frederic Rudolph

Roma Servizi per la Mobilita

RSM

IT

Marco Surace, Francesco
Lacorossi, Fabio Nussio and
Chiara Di Majo

Primăria Alba Iulia

AIM

RO

Tudor Drambarean, Ovidiu Podaru,
Cristina Fica, Dana Naghiu

Arcadis – Task 4.1 Leader

ARCADIS

UK

Olga Feldman, Aleksei Lugovoi,
Alice Parker, Shaista Farooq
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Istoric document
Data

Autor

Activitate

Stadiu

Nivel
dis.

10.10.17

Olga Feldman,
ARCADIS

Versiune iniţială a Task 4.1 Ghid de
Finanţare Inovativă

V0.1 - Schiţă

RE

29.03.18

Arcadis

Versiune îmbunătăţită pe baza feedback
de la parteneri

V1.0 – Prima
versiune

RE

22.05.18

Arcadis

Versiune a Aplicaţiei Pilot care urmează
să fie tradusă şi introducere Disclaimer

V1.0.1 versiune
ptr Aplicaţia Pilot

PP

19.03.19

Olga Feldman,
Arcadis

Versiune ptr diseminare către participanţii
V4.0
la evenimentul stakeholderilor din
Kalamaria pe 20 martie 2019

PP

29.03.19

Olga Feldman,
Arcadis

Versiune completată

V5.0

PP

20.05.19

Olga Feldman,
Arcadis

Corecţii minore

V5.1

PP

23.07.19

Ana Diaz, VTM

Anexa A7: Portugalia, variantă iniţială

23.07.19

Olga Feldman,
Arcadis

Versiune îmbunătăţită pe baza feedback
de la parteneri

V6.0

PP

Nivel de diseminare:
PU - Public
PP – Restrâns la alţi participanţi la program (inclusiv Serviciile Comisiei)
RE – Restrâns la un grup specificat de consorţiu (inclusiv Serviciile Comisiei)
CO - Confidenţial, doar pentru membrii consorţiului (inclusiv Serviciile Comisiei)
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Acronime
CIPE

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

CE

European Comisia Europeană

UE

Uniunea Europeană

BEI

Banca Europeană de Investiţii

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regională

DptT

Departamentul pentru Transport

JESSICA

Sprijin European Comun pentru Investiţii Sustenabile în Zonele Urbane

H2020

Horizon 2020

SUITS

Susţinerea sistemelor integrate de transport urban

PMUD

Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă

STP

Societatea de Transport Public

TfL

Transport for London

MaaS

Mobilitatea ca Serviciu

WP

Pachet de lucru

PPPs

Parteneriate Public-Private

SDLT

Taxa de timbru pentru transferul proprietăţilor imobiliare

WPL

Impozit pe locul de parcare la lucru

CIL

Impozit pe infrastructura comunitară

HGV

Vehicule de transport marfă de mare tonaj

EU ETS

UE Comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

UNFCCC

Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite referitoare la schimbările climatice

TIF

Finanţare prin intermediul anticipării creşterii taxelor

IoT

Internetul lucrurilor

LEPs

Parteneriate ale Întreprinderilor Locale
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Anexa A: Reglementări financiare în ţările
membre UE
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Anexa A1: Germania
Reglementări financiare referitoare la transport
Guvernul German a emis câteva legi referitoare la finanţarea transportului şi mobilităţii
sustenabile, inclusiv Legea Finanţării Transportului Municipal, care include prevederi de
investiţii pentru îmbunătăţirea transportului pentru călători şi a infrastructurii în oraşe şi
municipalităţi, cu accent puternic pe realizarea unei schimbări de comportament în favoarea
transportului public local (International Energy Agency, 2017).
Există un plan de acţiune pentru mobilitate sustenabilă, cunoscut sub denumirea de Concept
de Dezvoltare a Transportului Urban VEK, iniţiat în anul 2013 şi care descrie obiectivele pe
termen scurt şi mediu şi măsurile în vederea unei mobilităţi sustenabile. Planul de acţiune
serveşte drept bază de pregătire a finanţării pentru zona respectivă, iar Departamentul pentru
Planificare Strategică şi Mobilitate Sustenabilă coordonează bugetul naţional în conformitate
cu planul de acţiune pentru a susţine proiecte cum ar fi mobilitatea pietonilor, infrastructura
pentru biciclete, sau măsuri de mobilitate pentru corporatişti. (Daude, 2017).

Anexa A2: Grecia
Reglementări financiare referitoare la transport
Autoritatea de Reglementare pentru Căile Ferate / Regulatory Authority for Railways (RAS) a
fost înfiinţată în anul 2011 şi deţine puteri inclusiv autonomie administrativă şi financiară, fără
a fi supusă controlului niciunui organism guvernamental. RAS reglementează modul în care
se obţin şi se distribuie finanţarea şi fondurile pentru căile ferate. Acest exemplu demonstrează
cum finanţarea pentru transport deţine adesea controlul asupra organismelor autorităţii care
răspund de anumite sectoare de transport, mai degrabă decât să asigure un cadru juridic
cuprinzător.

Anexa A3: Italia
Reglementări financiare referitoare la transport
Planul strategic naţional pentru mobilitate sustenabilă programează o serie de priorităţi pentru
investiţii. Guvernul Italian a fost de curând de acord cu o serie de reglementări care ar trebui
să fie puse în aplicare prioritar în vederea investiţiilor prevăzute în planul strategic naţional al
Italiei pentru mobilitate sustenabilă (LCA Law, 2017).
O Autoritate de Transport Italiană înfiinţată recent deţine putere financiară asupra modului în
care sunt cheltuite bugetele naţionale pentru transport. Autoritatea de Transport are ca scop
protejarea şi promovarea competiţiei pe piaţa căilor ferate, aeroporturilor, porturilor,
autostrăzilor cu taxă şi a transportului public şi de călători (Territorio, 2014).
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Anexa A4: Marea Britanie
Reglementări generale referitoare la finanţare
În Marea Britanie, principala lege referitoare la finanţe este Financial Services Act 2012. Legea
se referă la diferite aspecte financiare, de exemplu pieţele şi serviciile financiare şi este
reînnoită cel puţin o dată pe an. Pune în evidenţă legislaţia bugetară emisă de Parlamentul
Britanic şi conţine numeroase prevederi referitoare la taxe, scutiri de taxă, impozite şi ajutoare.
Legea Enterprise Act 2002 a fost adoptată pentru a prevedea reglementarea investiţiilor
străine, inclusiv investiţiile în proiectele de infrastructură a transporturilor. Legea prevede că
este de importanţă majoră ca investiţiile în anumite proiecte de infrastructură să fie aprobate
de Guvernul Britanic. De asemenea, Marea Britanie are mai multe legi la nivel regional
referitoare la finanţe, inclusiv Legile Parlamentului Scoţian, Instrumentele prevăzute de lege
din Ţara Galilor şi Regulile prevăzute de lege din Irlanda de Nord.
La nivel naţional, pentru Legea din 2012 referitoare la Serviciile Financiare ale Marii Britanii
există o serie de organisme care reglementează implementarea sa: Autoritatea de Conduită
Financiară / The Financial Conduct Authority (FCA), Autoritatea de Reglementare Prudenţială
/ the Prudential Regulation (PRA) şi Banca Angliei / Bank of England. PRA este o filială a
Băncii Angliei şi răspunde de reglementarea prudenţială pentru asiguratori, beneficiari de
depozite bancare şi firme majore de investiţii. FCA răspunde de reglementarea conduitei şi de
reglementarea prudenţială a firmelor non-PRA (de exemplu case de schimb, firme mici de
investiţii şi alţi furnizori de servicii financiare).
La nivel mai regional, guvernul britanic a creat în anul 2010 24 zone de afacere în Anglia şi a
invitat firme şi consilii să se unească şi să formeze parteneriate locale de afacere / local
enterprise partnerships (LEPs). În Anglia, există tendinţa ca aceste LEP să reglementeze
modul în care sunt investiţi banii la nivel regional şi local.

Reglementări financiare referitoare la transport
În Marea Britanie, există o Strategie de Investiţii în Transport / Transport Investment Strategy,
care susţine continuarea investiţiilor în infrastructura de transport şi stabileşte priorităţile şi
propunerile de investiţie. Priorităţile tind să fie realizate prin fonduri cum ar fi Grantul pentru
Inovaţie în Cercetare Tehnologică în domeniul Transporturilor / Transport Technology
Research Innovative Grant (T-TRIG), Fondul pentru soluţii inovative la provocări / the
Innovation Challenge Fund şi alte fonduri publice şi private (Department for Transport, 2017).
Pentru a obţine finanţare de la aceste surse, se pare că nu există niciun cadru legal specific
acestor tipuri de surse de finanţare. Totuşi, obiectivele programelor propuse trebuie să se
conformeze obiectivelor stabilite de organizaţiile care răspund de sursele de finanţare. De
exemplu, Departamentul pentru Transport al Guvernului Marii Britanii răspunde de
reglementarea finanţării de la T-TRIG şi de la Fondul pentru soluţii inovative şi programele
trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a obţine finanţarea.
Legea UK’s Transport Act 2000 include un număr de măsuri referitoare la transportul în Marea
Britanie şi adoptă reglementări referitoare la finanţarea transporturilor. Legea pune în evidenţă
legi cum ar fi cea referitoare la investiţiile private în programele de taxare pe drumurile
principale, reglementări pentru modul în care Autoritatea Strategică a Căilor Ferate trebuie să
îşi administreze finanţele şi pentru modul în care autorităţile locale trebuie să decidă asupra
9
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ofertei pe care să o accepte pentru programele de transport public subvenţionate, prin
introducerea testului “cea mai bună valoare”. În ceea ce priveşte transportul şi mobilitatea
sustenabile. Legea referitoare la Transporturi / the Transport Act 2000 subliniază faptul că ar
trebui să se acorde prioritate programelor de transport mai sustenabile şi că testul “cea mai
bună valoare” ar trebui să ajute la acordarea de prioritate programelor care reduc sau limitează
zgomotul, poluarea aerului şi problemele aferente legate de mediu.
Legea Transport (Finance) Act, care include reglementări financiare pentru Compania
Naţională de Autobuze / National Bus Company, Consiliul Britanic al Căilor Ferate / British
Railways Board, Portul din Londra şi Docurile Mersey Docks şi Compania Portuară, a fost
pusă adoptată în 1982. Totuşi, această lege nu mai fost actualizată de atunci şi se pare că n
există un cadru legal care să o înlocuiască.
Transportul în Marea Britanie constituie o “chestiune rezervată”, ceea ce înseamnă că Scoţia,
Ţara Galilor şi Irlanda de Nord îşi pot elabora propria politică pentru transporturi.

Anexa A5: România
Reglementări financiare cu caracter general
La nivel naţional, legea nr. 500/2002 referitoare la finanţele publice stabileşte principiile, cadrul
general şi procedurile legate de alcătuirea, administrarea, garantarea şi utilizarea fondurilor
publice, precum şi obligaţiile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar. Legea specifică
faptul că toate resursele financiare publice trebuie administrate printr-un sistem unitar. Aceasta
include bugetul de stat, bugetul de stat legat de titlurile de acţiuni sociale, bugetele locale,
bugetul pentru fondurile externe nerambursabile şi bugetul pentru fondurile rezultate din
creditele externe. Ministerul Finanţelor Publice trasează strategia în domeniul investiţiilor
publice la nivelul administraţiei centrale, pe baza propunerilor în programele de investiţii.
La nivel local, legea nr. 273 referitoare la finanţele publice stabileşte principiile, cadrul general
şi procedurile legate de alcătuirea, administrarea, garantarea şi actualizarea fondurilor publice
locale, precum şi de obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice
implicate în domeniul finanţelor publice locale.
Principala autoritate responsabilă de monitorizarea finanţelor publice la nivel local / sectorial
este cunoscută ca fiind o autoritate ordonatoare de credit a cărei misiune principală din punct
de vedere al investiţiilor este executarea cheltuielilor bugetare. Autorităţile ordonatoare de
credit sunt persoane juridice care au obligaţia de a programa şi urma cheltuielile conform cu
principiul de respectare a utilizării banilor publici. Există trei categorii de autorităţi ordonatoare
de credit, şi anume:


Ordonatori principali de credite – reprezentanţi ai miniştrilor, altor cadre de
conducere din administraţia publică centrală (agenţii) şi, în ceea ce privete
administraţia locală, preşedinţi al Consiliilor Regionale sau primari
 Ordonatori secundari de credite – şefi ai instituţiilor subordonate sau ai altor
organisme centrale care exercită autoritate asuprea instituţiilor bugetare
 Ordonatori terţiari de credite – şefi ai instituţiilor care utilizează fondurile alocate în
conformitate cu scopul utilizării lor
Ordonatorii principali de credite au, de asemenea, obligaţia de a întocmi programe de investiţie
(defalcate pe clasificare funcţională, obiective în curs, obiective noi, alte cheltuieli).
10
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Reglementări financiare referitoare la transporturi
Master Planul General de Transport al României (GTMP) stabileşte prioritatea investiţiilor în
domeniul transportului pentru toate modurile de transport, pe baza unei analize în funcţie de
mai multe criterii. Ministerul Transporturilor este principal autoritate ordonatoare de credite
care răspunde de finanţele în transport şi coordonează programele legate de politica de
coeziune a UE prin intermediul Programului Operaţional pentru Infrastructură Mare. Prioritatea
proiectelor de infrastructură pentru transport a fost stabilită pe baza metodologiei prevăzute în
Master Planul General de Transport, aprobat de Comisia Europeană şi corelat cu Programul
Guvernului Român 2017-2020.
Printre principiile strategice avute în vedere în Strategia pentru Amenajarea Terenurilor,
trebuie să se acorde atenţie următoarelor: conectarea teritoriului naţional la reţeaua
europeană şi intercontinentală a polilor de dezvoltare şi a coridoarelor de transport,
dezvoltarea retelei de localităţi, structurarea ariilor urbane funcţionale, întărirea şi dezvoltarea
reţelei de legături interregionale etc.
Legislaţia de bază referitoare la finanţarea transportului şi mobilităţii publice inclusă în Legea
92/ 2007 privind serviciile de transport public local are ca obiectiv stabilirea cadrului legal
pentru a stabili, autoriza, exploata, administra, finanţa şi controla funcţionarea serviciilor de
transport public în sate, oraşe mici şi mari, regiuni, precum şi în zonele cu asociaţii pentru
dezvoltarea comunităţii.
O sursă majoră de finanţare pentru dezvoltarea regională şi locală prin intermediul căreia
autorităţile locale pot face investiţii în transport şi mobilitate o reprezintă Programul Regional
Operaţional 2014-2020.

Anexa A6: Spania
Reglementări generale referitoare la finanţare
Spania este reprezentată de 17 regiuni (Comunidades Autónomas) şi 2 oraşe autonome
(Ceuta şi Melilla). În conformitate cu Constituţia Spaniolă (1978), fiecare regiune (Comunidad
Autónoma) are autonomie financiară pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a
competenţelor lor conform principiilor de coordonare cu Ministerul de Finanţe şi de solidaritate.
Resursele Regiunilor (Comunidades Autónomas) sunt alcătuite din:





Taxe atribuite total sau parţial de Stat; suprataxe la taxele de stat şi alte contribuţii
la venitul statului
Propriile taxe, impozite şi contribuţii speciale
Transferuri ale Fondului de compensare interteritorială şi alte alocaţii pentru
bugetele generale de stat
Venit din propriile moşteniri şi drepturi private

Procedurile de finanţare ale Regiunilor (Comunidades Autonómas) sunt specificate în Legea
22/2009 privind programele de finanţare pentru Regiuni şi Oraşe autonome.
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Reglementări financiare referitoare la transport
Spania nu are o Lege Naţională specifică pentru finanţarea transportului urban public, ceea
împiedică proiectarea unui model omogen şi planificarea serviciilor pe termen mediu sau lung.
Transportul public este finanţat în principal cu ajutorul a două variante:
(i) Contractele pentru programele din Madrid şi Barcelona.
Interese comune pentru administraţia de stat, comunităţile autonome şi municipalităţile zonei
metropolitane a acestor oraşe în vederea finanţării comune a sistemului de transport
Formula este foarte simplă: cele trei administraţii sunt de acord asupra unui program de
investiţii şi acţiuni în cadrul căruia fiecare dintre părţi angajează un procentaj din resurse pentru
o anumită perioadă de timp. Investiţiile sunt canalizate prin intermediul unei entităţi cu rol
indispensabil (Consorţiul Metropolitan de Transport în cazul oraşului Madrid, de exemplu), iar
apoi fiecare operator, de metrou sau de autobuze, primeşte investiţiile convenite şi deficitele
de operare ca urmare a utilizării sistemului de transport.
(ii) Modelul de subvenţionare pentru deficitul general de operare pentru oraşele cu peste
50.000 locuitori.
Cel de-al doilea sistem de finanţare este cel general. Acest sistem constă din repartizarea unei
sume cunoscute în fiecare an şi care este stabilită în bugetele generale ale statului. Prin acest
mechanism, oraşele cu peste 50.000 locuitori pot beneficia, la cererea Administraţiei
Financiare Locale, de un grant obligatoriu. După primirea tuturor cererilor, administraţia
centrală începe repartizarea, conform unei serii de parametri. Este aşa-numitul model al sumei
zero. Cei trei parametri de repartizare sunt:
1. Grant pentru lungimea reţelei (5%)
2. Subvenţie la cerere (5%)
3. Subvenţie pentru deficitul pentru bilete (90%)

Anexa A7: Portugalia
Reglementări financiare generale
În Portugalia, sectorul financiar este supravegheat şi reglementat în conformitate cu modelul
specializat sau instituţional, conform căruia fiecare piaţă bancară, de asigurări şi de titluri de
valoare este supravegheată şi reglementată de o instituţie specializată, spre deosebire de
sistemul vârfurilor gemene.
Activităţile bancare sunt reglementate de Banco de Portugal. Rolul acestei instituţii este de a
asigura stabilitatea, eficienţa şi soliditatea sistemului financiar. Banca supraveghează
instituţiile de credit (inclusiv băncile), companiile financiare, instituţiile de plată şi instituţiile de
monedă electronică. De asemenea, reglementează, monitorizează şi penalizează
comercializarea de produse şi servicii financiare cu amănuntul. Sub supravegherea sa intră
depozitele bancare, împrumuturile pentru locuinţe, creditele pentru consum, creditele pentru
corporaţii şi alte tipuri de credite (cu excepţia finanţelor tranzacţiilor în instrumente financiare)
şi instrumentele de plată.
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Comisionul pentru titlurile de valoare (CMVM) reglementează intermediarii financiari care
activează pe piaţa de titluri de valoare şi acţiunile pentru investiţii colective. CMVM răspunde
de:
 Supravegherea comercializării organizate a instrumentelor financiare, ofertelor
publice de titluri de valoare, clarificării şi soluţionării tranzacţiilor aferente şi
depozitelor centrale de titluri de valoare


Reglementarea pieţelor din punct de vedere al instrumentelor financiare, ofertei
publice pentru titluri de valoare, activităţilor entităţilor care intră sub incidenţa
supravegherii CMVM
şi



Supravegherea şi reglementarea modului de derulare a obligaţiilor afacerii de către
entităţile care intenţionează să încheie acorduri de asigurare de brokeraj legate de
fonduri de investiţii şi marketing pentru acordurile de aderare individuale pentru
fondurile de pensii deschise.

În cele din urmă, Autoritatea de Supraveghere pentru Fondurile de Asigurări şi Pensii for
Insurance and Pension Funds (ASF) reglementează companiile de asigurări şi reasigurări,
precum şi companiile care administrează fondul de pensii, brokerajul fondurilor de asigurare
şi pensii şi alte activităţi aferente şi auxiliare.
Prin urmare, reglementarea furnizării produselor şi serviciilor financiare variază în conformitate
cu produsul furnizat şi cu entitatea care furnizează produsele şi serviciile relevante.

Reglementări financiare legate de transport
Transportul public de călători din Portugalia este reglementat de the Regulamento dos
Transportes em Automóveis (Reglementarea Transportului în autovehicule) (RTA) din 1948 şi
de Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres (Legea fundamentală referitoare la
transportul intern) (LBTT) din 1990.
Asigurarea transportului public în zonele metropolitane, urbane şi rurale este reglementată de
Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), care stabileşte
rolurile şi responsabilităţile pentru organizarea, planificarea, administrarea şi finanţarea tuturor
modurilor de transport public terestru. Conform RJSPTP, rolurile pentru stabilirea costului
călătoriei sunt definite de Autoritatea de Mobilitate şi Transport sau de Autoritatea Naţională.
La nivel naţional, transportul public este subvenţionat de Ministerul de Finanţe (Ministério das
Finanças (MF)) care, în cooperare cu Ministerul Planificării şi Infrastructurii (Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC)) administrează şi repartizează
subvenţiile şi resursele de investiţii pentru activităţile de transport.
Municipalităţile (şi comunităţile municipalităţilor) finanţează serviciile de transport local cu
fonduri locale. De remarcat că în noiembrie 2017 a fost aprobat Fondul pentru Serviciul de
Transport Public (Fundo para o Serviço Público de Transportes). Scopul său este de a
contribui financiar la fondurile locale furnizate de fiecare autoritate, de a sprijini proiectele şi
acţiunile în vederea instruirii acestor autorităţi de transport şi de a îmbunătăţi sistemul de
transport public pentru călători.
În afară de Lisabona şi Porto, unde costul transportului este co-finanţat de Autoritatea
Centrală, organizaţia financiară este responsabilitatea diferitelor autorităţi locale. În special,
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după cum se menţionează în articolele 3 şi 4 din RJSPTP, fiecare autoritate de transport (şi
anume orice autoritate publică având puteri şi responsabilităţi pentru organizarea, exploatarea,
alocarea, investiţii, finanţarea şi supervizarea serviciului de transport public de călători)
răspunde de administrarea şi alocarea fondurilor pentru serviciile de transport public, precum
şi de stabilirea serviciului public şi a obligaţiilor legate de tarifele de călătorie într-o zonă
geografică ţintă la nivel local sau regional.
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Anexa B Finanțare actuală în orașele partenere
Prezenta Anexă oferă o vedere de ansamblu a finanțării în Marea Britanie, urmată de studii
de caz specifice fiecărui oraș, pe baza informațiilor furnizate de orașele partenere în cadrul
proiectului SUITS. Anexa C prezintă studii de caz ale sistemelor actuale de finanțare pentru
transport și mobilitate sustenabile în orașe.
Rezultatele sondajului WP2
Ca parte a SUITS WP2, s-a efectuat o evaluare a nivelului de referință pentru fiecare oraș
partener în ceea ce privește fluxurile de finanțare existente pentru transport și mobilitate. S-a
efectuat un sondaj pentru a obține informații referitoare la demografie, la aspectul socioeconomic și la contextul mobilității în legătură cu fiecare oraș partener. În Secțiunea 9 a
sondajului, Măsuri și politici vizând mobilitatea, s-a solicitat reprezentanților orașelor
partenere să dea exemple de modul în care au fost finanțate programele lor de transport și
mobilitate sustenabile (fonduri locale, naționale sau de alt tip). Răspunsurile sunt date în
Tabelul 23 de mai jos.
Tabelul B1 Exemple de mecanisme de finanțare a transportului și mobilității sustenabile

Oraș

Fonduri europene

Fonduri naționale

Fonduri locale

Alba Iulia

Transport de călători /
adoptarea PMUD / orar
pentru livrarea de mărfuri
în zonele istorice și
centrale.

Transport de călători /
adoptarea PMUD / orar
pentru livrarea de mărfuri în
zonele istorice și centrale.

Utilizate pentru transport de
călători / adoptarea PMUD /
orar pentru livrarea de
mărfuri în zonele istorice și
centrale.

Extinderea rețelei de
tramvaie (120 milioane
Euro).

Extinderea rețelei de
tramvaie (120 milioane Euro).

Erfurt

Extinderea fără bariere a
stațiilor de tramvai și
autobuz.

Kalamaria

Reamenajarea Străzii
Metamorfoseos pentru a
deveni șosea pietonală și
pistă pentru biciclete (2
mil euro).

Reamenajarea Străzii
Metamorfoseos pentru a
deveni șosea pietonală și
pistă pentru biciclete (2 mil
euro).
Campanie de informare.
Săptămâna Mobilității
Europene și instruire
referitoare la o parcare care
să asigure o mai mare
mobilitate (10,000 euro)

Palanga

Roma

Achiziționare de
autobuze prietenoase cu
mediul și cu persoanele
cu dizabilități (0.44
milioane euro până în
2030).
Smartset (marfă).

Extinderea fără bariere a
stațiilor de tramvai și
autobuz.
Finanțare a asociației de
transport ‘Middle Thuringia’
până în 2006 (200.000 Euro).
Recondiționare pavaje (1.3
mil euro).
Campanie de informare.
Săptămâna Mobilității
Europene și instruire
referitoare la o parcare care
să asigure o mai mare
mobilitate (10.000 euro).

Achiziționare de autobuze
prietenoase cu mediul și cu
persoanele cu dizabilități
(0.44 mil euro până în 2030).
Plan referitor la ciclism și
implementarea sa cu

Plan de ciclism și prima
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Oraș

Torino

Fonduri europene

Novelog (în curs de
experimentare)

Fonduri naționale

Fonduri locale

finanțare de la Ministerul
Mediului

implementare finanțată de
Ministerul Mediului

Tumabia

Smartset (marfă)

Linie de metrou (1,046 mil
euro)

Linie de metrou (1,046 mil
euro)
ZTL (Zona Traffico Limitato)
– Zone cu trafic limitat (5 mil
euro)
Zone pietonale în centrul
orașului (1 mil euro)

Pentru o înțelegere mai detaliată a sistemelor actuale de finanțare din orașele partenere
pentru proiectele de transport și mobilitate sustenabile, s-au adunat informații suplimentare
ca parte din WP4. Aceasta s-a realizat prin conversații prin e-mail și interviuri neoficiale.
Orașelor partenere li s-au pus următoarele întrebări:




De unde provine majoritatea finanțării dvs. pentru programele de transport / mobilitate
sustenabile (de exemplu, autoritatea locală / națională sau internațională,
împrumuturi, impozite, obligațiuni, taxe de utilizator)? Vă rugăm să enumerați
mecanismele dvs. de finanțare și proiectele tipice pentru finanțarea cărora au fost
utilizate. Ne interesează în mod special sursele de finanțare noi și inovative pe care
le-ați utilizat recent pentru prima oară, sau pe care vă gândiți să le folosiți pentru a vă
finanța proiectele și programele de mobilitate sustenabilă.
I se alocă orașului dvs. bugete pentru transport / mobilitate sustenabile din partea
autorităților naționale? Dacă da, ce procent (%) din cheltuielile pentru programele de
transport / mobilitate sustenabile este acoperit și cum hotărâți unde să îl cheltuiți?

Această secțiune rezumă punctele cheie prezentate de reprezentanții orașelor partenere.

Anexa B1: Orașele din Marea Britanie
Departamentul pentru Transport al Marii Britanii (DfT) stabilește politica strategic de transport
și mobilitate pentru întreaga Mare Britanie. DfT stabilește restricțiile funcționale și juridice
pentru autoritățile de transport local și regional (prin Cadrul Național de Politică de
Planificare) și joacă un rol de supraveghere. În consecință, orașele mici și mijlocii dețin
controlul asupra sistemelor locale de transport și mobilitate sustenabile.
În ceea ce privește finanțarea sistemelor de transport urban și mobilitate, autoritatea centrală
asigură finanțare autorităților de transport urban și mobilitate din orașele mici și mijlocii,
pentru a ajuta la îmbunătățirea infrastructurii și la dezvoltarea serviciilor de transport și
mobilitate. Totuși, începând din anul 2010, autoritățile locale de transport și mobilitate au
primit reduceri de finanțare de 50% față de nivelul național (Campanie pentru un transport
mai bun, 2015). În plus, cea mai mare parte a acestei finanțări nu acoperă programele de
transport și mobilitate sustenabile, autoritatea având ca punct actual de interes infrastructura
rutieră și există tendința de a furniza finanțare doar pentru întreținerea șoselelor existente
(Díaz & Bongardt, 2013; Feikert-Ahalt, 2014).
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Pentru a acoperi deficiența de finanțare la nivel național, autoritățile locale de transport și
mobilitate tind să obțină mare parte din finanțare pentru programme de transport sustenabil
și mobilitate din mecanisme cum ar fi nivelul de impozitare locală (ex: impozitul local pe
autoturisme, suplimentări pentru rata de afaceri, suplimentări pentru infrastructura
comunitară și impozite pentru angajator / angajat), taxe pentru utilizatori (taxe de drum, taxe
de congestive și alte taxe), împrumuturi, parteneriate public-privat (PPP), finanțare prin
anticiparea creșterii taxelor (TIF) și fonduri pentru inovații (ex. Fondul de inovație în transport
2005-2010).
Este important de observant că nu toate sistemele de transport public și mobilitate din
orașele mici și mijlocii sunt controlate la nivel local. Transportul feroviar este încă în mare
măsură controlat de stat. Șinele sunt în proprietatea Network Rail, care este controlată de
stat și există tendința ca serviciile să fie furnizate de companii private la nivel regional,
orașele, în special cele mici și mijlocii având control redus. Pe de altă parte, în Anglia,
serviciile de autobuz au fost descentralizate la nivel local și în majoritatea orașelor (în afară
de Londra, unde autobuzele sunt controlate de Transport for London), companiile private
operează serviciile de autobuze și dețin control deplin asupra serviciilor, prețului biletelor și
vehiculelor.

Anexa B2: Alba Iulia
Cu o populație de 63.540 locuitori (2011), orașul românesc Alba Iulia este unul din orașele
de la mici la medii partenere în proiectul SUITS. Din punct de vedere al sistemului actual de
finanțare al orașului Alba Iulia pentru transport urban sustenabil și mobilitate, municipalitatea
nu primește decât un mic sprijin la nivel național și majoritatea finanțării pentru reabilitarea
infrastructurii provine din Programele Operaționale finanțate de UE.
Actualmente, singura formă de transport public în Alba Iulia este rețeaua de autobuze a
orașului. Aceste servicii sunt operate de o companie privată, Societatea de Transport Public
Alba (STP Alba), care deține majoritatea autobuzelor din oraș și sunt subvenționate de
municipalitate. În plus, s-au făcut recent investiții în proiecte de mobilitate urbană
sustenabilă, orașul beneficiând de construire a aproximativ douăzeci de kilometri de noi piste
pentru biciclete. Finanțarea pentru pistele pentru biciclete a venit direct de la Uniunea
Europeană, sub formă de granturi primate prin Programul Operațional Regional.
În viitoarele proiecte UE pentru mobilitate la nivelul orașului, sunt prevăzute piste pentru
biciclete pe întreaga lungime a rețelei de șosele din oraș.
Per total, Alba Iulia primește cea mai mare parte a finanțării de la companiile private la nivel
local și prin programe internaționale finanțate de UE.

Anexa B3: Roma
Roma este unul din orașele partenere SUITS de dimensiuni mai mari, amplasat în Italia, cu o
populație de aproximativ trei milioane de locuitori. În Tabelele 24 și 25 se arată proveniența
finanțării pentru programele de transport sustenabil și mobilitate. Cea mai mare parte din
finanțarea externă pentru programele de transport sustenabil și mobilitate din Roma pare să
fie primită la nivel național, prin Comitato Interministeriale per la Programmazoine
Economica (CIPE), fondul Italian pentru infrastructure mari de interes național, care a
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finanțat proiecte ca Metroul C din Roma. În plus, o mare parte din finanțare este primită din
Fondul de Coeziune și Dezvoltare pentru Regiunea Lazio, finanțat de autoritatea centrală din
Italia, folosit și pentru finanțarea Metroului C și pentru electrificarea căii ferate Roma-Lido și a
căii ferate Pigneto. Parte din finanțarea Romei este finanțare internă la nivel local, și anume
amenzi, costuri de călătorie și taxe de parcare și Acordul referitor la nivelul de servicii pentru
servicii de transport public local și mobilitate. Finanțarea la nivel local tinde să finanțeze
programme de anvergură mult mai mică, de exemplu menținerea serviciilor de transport
public. În plus, proporția finanțării primate de Roma din partea UE este mică în comparație
cu alte tipuri de finanțări.
Per total, Roma a primit cea mai mare parte a finanțării sale pentru transport sustenabil și
mobilitate din fondurile publice la nivel național, deși parte din finanțare se primește din
finanțarea publică la nivel local și finanțarea UE la nivel internațional.
Tabelul B2 Finanțarea externă a Mobilității sustenabile în Roma (2014 -2020)

Ref

Sursă de finanțare externă

Cotă

Activități finanțate

1

ERDF
(European
Regional
Development Fund) / Fondul
Regional European de Dezvoltare
Lazio Region 2014-20

6%

70 autobuze CNG, 7 P&R, sisteme
ITS inclusiv e-gates (sisteme
electronice de control în aeroporturi)

2

PON Metro (Program Național
Operațional pentru zonele urbane
finanțate de CE)

1%

Hub
multimodal,
piste
pentru
biciclete, parcări pentru biciclete, ITS

3

Fonduri
de
Transporturilor

1%

Proiect referitor al ciclism integrat,
dezvoltare ITS și noi semafoare cu
LED, măsuri de siguranță rutieră

4

Fonduri
pentru
mobilitate
sustenabilă
de
la
Ministerul
Mediului Sustainable Mobility funds
from Environmental Ministry

2%

Dezvoltarea de cluburi auto și
partajării
călătoriilor,
stimulente
inovatoare pentru rețeaua Mobility
Manager pentru mobilitate de acasă
la serviciu și de la școală la serviciu,
proiect referitor la mobilitate pe tema
îmbunătățirii calității aerului.

5

Fond național de regenerare a
suburbiilor și cartierelor de la
periferie

1%

Proiecte de regenerare în două
cartiere externe ale orașului cu
proiecte de mobilitate integrată

6

Fondul de coeziune și dezvoltare
pentru
regiunea
Lazio
(complementar ERDF, finanțat de
Italia)

19%

Recalificarea căii ferate Roma-Lido,
coloana vertebrală a căii ferate
Pigneto, contribuția regională a
Metro C

7

Fondul de coeziune și dezvoltare
pentru orașul Roma (complementar
ERDF, finanțat de Italia)

4%

Proiecte de mobilitate (proiecte
referitoare la tramvaie și alte
vehicule ușoare de cale) incluse în
PMUD în curs de finalizare

la

Ministerul
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Ref

Sursă de finanțare externă

8

CIPE
(Fondul
Italian
infrastructuri mari de
național)

pentru
interes

9

CEF pentru noduri urbane

10

EIB
(Banca
Europeană
de
Investiții) și noile instrumente (UIA,
Urban Agenda, etc)

Cotă

Activități finanțate

65%

Finalizarea Metroului C până la
stația Colosseo

<1%

Proiecte de fezabilitate referitoare la
intermodalitate
cu
operatorul
național de șosele (ANAS)

Tbc

Serviciu de finanțare și fonduri în
cadrul
Jessica,
instrumentele
ELENA și ESIF pentru completarea
fondului structural pentru proiecte de
mobilitate conform PMUD Roma

Tabelul B3 Finanțare internă a mobilității sustenabile în Roma (medie anuală)

Ref

Sursă de inanțare internă

Cotă

Activități

1

Acord de nivel de servicii pentru
serviciile de transport public local și
mobilitate

71%

Coverage of costs for maintaining
PT services (ATAC + Roma TPL)
and Mobility Agency services

2

Resurse interne pentru proiectele
de mobilitate

20%

Rata de cofinanțare pentru proiect
de fonduri structural plus proiecte
de mobilitate auto-finanțate incluse
în PMUD

5%

Noi proiecte de mobilitate incluse în
PMUD finanțate din veniturile din
amenzile rutiere. Legile italienești
referitoare la trafic (Art. 208) declară
că 50% din venituri trebuie
reinvestite.

3%

Noile proiecte de mobilitate pentru
sustenabilitate

3

4

Regularizare anuală cu fondurile
provenite din amenzile rutiere

Sistem de abonamente la autocare
și taxe de parcare pe șosea

Anexa B4: Valencia
Valencia este un alt oraș partener SUITS de dimensiuni mai mari, localizat în Spania, cu o
populație de aproximativ 800.000 locuitori. Consiliul Orașului Valencia, prin Zona de
Mobilitate Sustenabilă, răspunde de programele de transport și mobilitate sustenabile pentru
oraș și administrează parcul de autobuze pentru transportul public (EMT Valencia) și
programul pentru bicicletele publice.
Finanțarea pentru programele de transport și mobilitate sustenabile din Valencia provine din
resurse locale, deoarece finanțarea de la autoritatea centrală este limitată. De exemplu,
parcul de autobuze pentru transportul public (EMT Valencia) își primește bugetul dintr-o
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combinație de fonduri de la Consiliul Orășenesc și din vânzarea biletelor. Consiliul Orașului
Valencia a încercat în trecut să solicite subvenționare pentru transportul metropolitan de la
autoritatea centrală, dar cererea i-a fost refuzată. Totuși, EMT Valencia caută încă
oportunități pentru fondul regional (de la IVACE), fondul național (de exemplu Subvenția
pentru Transportul Urban de călători sau MOVEA) și fondul european. De asemenea,
Consiliul Orașului Valencia mărește oportunitățile de finanțare în asociere cu câteva
municipalități din zona metropolitană, conlucrând sub denumirea de Agenția Zonei
Metropolitane Valencia, care ia în calcul mai multe oportunități de a solicita granturi.
Per total, cea mai mare parte a finanțării pentru programele de transport și mobilitate
sustenabile din Valencia este locală, derivând din fonduri de la Consiliul Orășenesc și
vânzarea biletelor.

Anexa B5: Stuttgart
Stuttgart este, de asemenea, un oraș partener SUITS de dimensiuni mai mari, amplasat în
Germania, cu o populație de aproximativ 600.000 locuitori. Începând cu anii 70, rețeaua de
transport public din Stuttgart s-a extins semnificativ și include 55 linii de autobuz, 17 linii de
metrou ușor și 6 linii de metrou regional. Verkehrsverbund și Tarifverbund Stuttgart (VVS)
reglementează în totalitate transportul și mobilitatea sustenabile din oraș și includ peste 50
de companii de transport public, cea mai mare dintre ele fiind SSB, cu peste 500 autobuze și
trenuri.
Cea mai mare parte a finanțării pentru transport și mobilitate sustenabile din Stuttgart provine
din bugetul municipal la nivel local. Departamentul pentru Planificare Strategică și Mobilitate
Sustenabilă coordonează bugetul, care este aprobat apoi de primar și de Consiliu
Orășenesc. Acest buget tinde să fie cheltuit pentru mobilitatea pietonală, infrastructura
pentru biciclete și măsuri de mobilitate corporatistă.
Stuttgart beneficiază, de asemenea, de finanțare națională și de inițiative vizând mobilitatea
sustenabilă la nivel național. De exemplu, a existat recent un vast program de finanțare la
nivel național pentru E-Mobilitate (pentru construirea și identificarea de stații de încărcare
pentru vehiculele electrice), deși decizia referitoare la cheltuirea acestor bani s-a luat la nivel
național.
Majoritatea programelor de finanțare inovativă din Stuttgart provin de la nivel regional, prin
bugetul Baden-Wuerttemberg și finanțează proiecte cum ar fi autosrăzi pentru ciclism,
audituri pentru evaluarea accesibilității pietonilor și referitoare la infrastructura pentru ciclism.
Suplimentar, Stuttgart a luat parte la mai multe programme europene pentru cercetare și, cel
mai recent, în calitate de coordinator al proiectelor CAVITAS CARAVEL și 2MOVE2.
Cu toate acestea, în Stuttgart, finanțarea modurilor de transport public tinde să aibă un
caracter privat și să fie operată la nivel local, regional și național.
În concluzie, sistemul financiar al orașului Stuttgart pentru transport și mobilitate sustenabile
include o gamă largă de mecanisme de finanțare, majoritatea cărora sunt la nivel local, din
bugetul municipal.
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Anexa B6 - Kalamaria
Kalamaria este un oraș partener SUITS de mărime medie, amplasat în nordul Greciei, cu o
populație de aproximativ 100.000 locuitori (2011). Se află la aproximativ 7 kilometri (4 mile)
S-E de orașul Thessaloniki.
Proiectele mari referitoare la transport și mobilitate în Kalamaria sunt finanțate în principal
din fondurile europene (PA 2014-2020) în procent de 85%. Restul de 15% provine din
fondurile naționale. PA (Partnership Agreement for the Development Framework /
Acordul de parteneriat pentru cadrul de dezvoltare) 2014-2020 constituie principalul
plan strategic de dezvoltare în Grecia, cu contribuția unor resurse semnificative provenind
din Fondurile Europene Structurale și de Investiție (European Structural and
Investment Funds (ESIF) în Uniunea Europeană. PA 2014-2020 cuprinde 20 Programe,
dintre care 7 Sectoriale și 13 Regionale. Un program sectorial de operare este dedicat
Infrastructurii Transporturilor, Mediului și Dezvoltării Sustenabile / Transport Infrastructure,
Environment and Sustainable Development Operational Programme (YMEPERAA). Unul din
obiectivele programului este dezvoltarea transportului urban sustenabil și ecologic (transport
urban cu traiectorie fixă) pentru îmbunătățirea mobilității urbane sustenabile. Un proiect
finanțat de PA va fi ‘Servicii digitale ale orașului inteligent – îmbunătățirea calității vieții în
Kalamaria’. Proiectul se referă la instalarea a 150 – sisteme de parcometre inteligente cu
senzori pe 3 șosele, în apropierea centrului commercial al orașului.
Studiile pentru proiectele referitoare la transport urban sustenabil sunt finanțate din
bugetul municipal și din fondurile naționale. De exemplu, studiul pentru planul de mobiltate
urbană durabilă (PMUD) pentru Kalamaria va fi finanțat din Fondul Verde (fondurile
naționale). Fondul Verde reprezintă o entitate legală guvernată de legislația publică. De
asemenea, studiile pentru reamenajările parcărilor sau alte facilități / echipamente urbane
pentru sustenabilitate sunt finanțate de la bugetul municipal. Bugetul municipal provine în
principal din impozitarea impusă de Consiliu. Sursa de finanțare pentru dotarea cu noi
camioane de colectare a gunoiului ιν 2019, esențială pentru transportul urban sustenabil de
mărfuri, va fi impozitul impus de Consiliu.
Programul FILODIMOS II este un nou program de finanțare pentru sustenabilitatea
urbană. Principalele obiective ale "FILODIMOS II" sunt: a) Consolidarea unei dezvoltări
echilibrate, sustenabile și echitabile, b) Îmbunătățirea infrastructurii și c) Mărirea
competitivității municipalităților. Scopul Programului este să finanțeze proiecte, dotări, servicii
și studii de proiect ale municipalităților grecești. Durata totală a Programului este din 2018
până în 2022, cu posibilitatea de extindere. Un proiect, în cadrul programului Filodimos II în
regiunea Kalamaria, se va referi la îmbunătățirea stațiilor de autobus în Kalamaria.
La sfârșitul anului 2021, în orașul Kalamaria se va opera un nou mod de transport
public – metroul, mărind astfel sustenabilitatea transportului urban. Sursa finanțării este
Banca Europeană de Investiții.
În concluzie, mecanismele de finanțare din Kalamaria variază de la fonduri europene la
fonduri naționale și municipale. Marile proiecte sunt finanțate din fonduri europene (85%) cu
o cotă mică din fondurile naționale. Proiectele / dotările mai mici sunt finanțate din bugetul
municipal. Noul program "FILODIMOS II" încearcă să mărească bugetul anual total al
municipalității.
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Europene, nici persoanele care acționează în numele acestora nu sunt răspunzătoare pentru
utilizarea informațiilor incluse în prezentul Ghid.
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Anexe C
Acronime
CIPE

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

CE

Comisia Europeană

UE

Uniunea Europeană

BEI

Banca Europeană de Investiții

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regională

DfT

Departamentul pentru Transport

JESSICA

Sprijin European Comun pentru Investiții Sustenabile în Zona Orașelor /
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

H2020

Horizon 2020

SUITS

Susținerea sistemelor integrate de transport urban / Supporting Urban
Integrated Transport Systems

PMUD

Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă

STP

Societatea de Transport Public

TfL

Transport for London

MaaS

Mobilitatea ca Serviciu / Mobility as a Service

WP

Pachet de lucru / Work Package

PPPs

Parteneriate public – privat / Private Public Partnerships

SDLT

Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare / Stamp Duty and
Tax

WPL

Impozit pe locul de parcare la lucru / Work Place Parking Levy

CIL

Impozit pe infrastructura comunitară / Community Infrastructure Levy

HGV

Taxare pentru vehicule transport marfă de mare tonaj / Heavy Goods
Vehicles

EU ETS

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră / EU CO2
Emissions Trading Scheme

UNFCCC

Convenția Cadru a Națiunilor Unite referitoare la Schimbările Climatice /
United Nations Framework Convention on Climate Change

TIF

Finanțare prin intermediul anticipării creșterii taxelor / Tax Increment
Financing

IoT

Internetul lucrurilor / Internet of Things

LEPs

Parteneriate locale / Local Enterprise Partnerships
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Anexa C: Selecție de scurte informări referitoare la
Mecanismele de finanțare
Anexa C1 – Taxa de congestie
Caracteristici cheie




Suprataxă pentru persoanele care circulă cu autoturisme private în anumite zone
aglomerate, pentru a încuraja abordarea unor moduri sau rute de transport alternative.
Mărește venitul suplimentar pentru proiectele de transport și, în același timp,
îmbunătățește condițiile de mediu, ajută la decongestionarea traficului și scade durata
călătoriei pentru transportul rutier.
Sprijinul politic puternic și accepabilitatea publică sunt elemente cheie pentru
implementarea cu succes a unui plan de impunere a taxei de congestie.

Scurtă
descriere
Taxa de congestie
constituie
un
mecanism
financiar
și
o
strategie
în
managementul
mobilității prin care
se
percepe
o
suprataxă de la
utilizatorii
serviciilor publice ca rezultat al unei cereri în exces. Taxa de congestie poate include taxe mai
mari pentru orele de vârf, în scopul utilizării transportului public, sau stabilirea unor prețuri
pentru drumuri, în scopul reducerii congestionării traficului. Se abordează o metodă punitivă
de management al traficului, prin stimularea evitării unei anumite practici vizate, pentru a
încuraja utilizatorii să își modifice comportamentul. Taxele de congestie ajută la gestionarea
cererii, făcând posibil controlul asupra congestionării traficului fără a mări oferta.

Context
Taxa de congestie se bazează pe Teoria Economiei Pieței, conform căreia se consideră că
utilizatorii trebuie să plătească pentru externalitățile (consecințele) negative cauzate de
cererea de vârf când există o deficiență a ofertei. Obiectivul acestui mecanism de stabilire a
prețurilor este de a sensibiliza publicul în ceea ce privește costurile pe care consumul lor le
implică în orele de vârf.
Sunt recunoscute în mod obișnuit patru tipuri generale de taxă de congestie:





zonă delimitată în jurul centrului orașului, cu taxă pentru pătrunderea în interiorul
acesteia;
preț pentru congestionarea traficului în interiorul unei zone, prin care se taxează
prezența în respectiva zonă;
drum de centură, zonă pentru care se percepe taxă; și
stabilirea unui preț pentru acces pe o bandă sau la o anumită facilitate (Sintropher,
2015, p. 7)
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O evaluare a rezultatelor taxării congestionării traficului în orașe indică faptul că utilizatorii
reacționează în mod obișnuit prin:
 găsirea altor rute pentru evitarea plătirii taxei;
 adaptare călătorind în orele în care prețul este mic, sau în care se poate circula
gratis;
 partajarea călătoriei, pentru a împărți cheltuielile;
 utilizarea altor moduri de transport public;
 utilizarea facilităților Park & Ride pentru a intra în zona pentru care se percepe taxă
cu un mijloc de transport public; sau
 anularea călătoriei, sau combinarea mai multor călătorii în una singură (Zhili, Liu;
Chunyan, LI; Cheng, 2009).
Perceperea unei taxe de congestie poate avea un efect mai mare decât alte programe de
gestionare a cererii, deoarece încurajează utilizatorii să aducă o schimbare în multe aspecte
privind comportamentul lor legat de transport, inclusiv numărul total de călătorii efectuate,
modul de alegere, ora, ruta și destinația. Poate, de asemenea, afecta procesul decizional pe
termen mai lung, de exemplu alegerea locului pentru locuință, serviciu și desfășurarea
afacerilor (de Palma, Andre; Lindsey, 2011). Adeseori, măsurile de îmbunătățire a
transportului public însoțesc introducerea unei taxe de congestie ajutând astfel la preluarea
de către transportul modal și la încurajarea acestuia.
Taxa de congestie gnerează un venit moderat pentru investițiile publice, dar nu a fost niciodată
ipotecată pentru a finanța îmbunătățirile în transportul public. Orice venit obținut este utilizat
pentru reparații rutiere, cheltuieli operaționale ale sistemului de impunere a taxei de congestie
și transportul public (Sintropher, 2015).
Stabilirea unei taxe de congestie s-a dovedit o practică de succes în reducerea congestinării
în zonele metropolitane, dar adesea este o măsură controversată și nepopulară. Criticii taxei
de congestie susțin că este inechitabilă și împovărează nedrept comunitățile înconjurătoare
sau șoferii cu venituri mai mici (Sintropher, 2015). Un alt argument comun împotriva perceperii
unei taxe de congestie este efectul negativ pe care îl are asupra comerțului cu amănuntul și
activității economice în general. Numeroasele încercări eșuate de implementare a acestei
taxe, de exemplu în Edinburgh, Manchester și New York City, demonstrează dificultatea
limitării liberului arbitru pentru binele comun.

Taxă pentru zonă delimitată
Taxa pentru congestionarea unei zone delimitate implică plătirea unei taxe pentru a intra în
respectiva zonă, de obicei centrul unui oraș. Adesea, face parte dintr-o strategie mai amplă
de management a cererii în cadrul municipalității în vederea eliminării congestionării traficului
în respectiva zonă. Această strategie vine în sprijinul motivației economice conform căreia
utilizatorii trebuie să plătească pentru externalitățile (consecințele) negative ale congestionării,
inclusiv poluarea fonică și a aerului, accidentele și duratele lungi de călătorie.

Perceperea de taxe pe drumuri de centură sau coridoare
Taxa de congestie se poate utiliza și pe autostrăzi urbane și drumuri de centură. Norvegia a
inițiat implementarea sistemelor electronice de percepere a taxelor pe drumurile urbane de-a
lungul principalelor coridoare, iar acum are o experiență de peste șaptezeci de ani în ceea ce
privește taxele percepute de la utilizatori, taxe care ajută la finanțarea infrastructurii
transportului urban. În Bergen, un oraș de mărime medie cu 230.000 locuitori, situat pe coasta
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de vest a Norvegiei, automobiliștii pot intra în centrul orașului doar plătind o taxă rutieră, ceea
ce este similar taxei pentru zona delimitată (Sintropher, 2015).

Scutiri de taxă
Majoritatea sistemelor de taxă de congestie comportă scutiri pentru tipuri speciale de vehicule,
de exemplu cele pentru servicii de urgență, autobuze pentru transport public, vehicule pentru
persoane cu dizabilități, mașini electrice și motociclete. Totuși, aceste scutiri de taxe depind
de autoritatea cu putere decizională și poate diferi.

Atractivitatea taxei de congestie






Ca sursă de venit substanțial, suplimentar, taxa de congestie poate fi utilizată pentru
finanțarea inițiativelor privind transportul. Aceasta necesită o anumită contribuție pentru
transportul public, sau un angajament / buget guvernamental prin care să se traseze
direcțiile de utilizare a acestei taxe.
Încurajează transportul modal și reducerea utilizării vehiculelor în anumite zone
delimitate.
Reduce congestionarea traficului în orele în care se percepe taxă, ceea ce permite
crearea unui mediu mai sănătos și un centru urban /o regiune cu grad mai mare de
siguranță.
Reduce cantitatea de combustibili minerali consumați în interiorul zonei de percepere a
taxei.

Provocări și riscuri









Acceptabilitatea constituie o preocupare majoră pentru taxa de congestie. Modul de
percepere a impacturilor, în special a beneficiilor, este critic.
Este dificil ca municipalitățile și guvernele naționale să conceapă un plan atât eficient,
cât și acceptat public. Aceasta poate avea ca rezultat demobilizarea unor propuneri
inițiale (Banister, 2003).
Pentru a genera fonduri substanțiale, este necesar ca vehiculele să continue să circule
în zona pentru care se percepe taxă, ceea ce contrazice scopurile primare ale taxării,
și anume descurajarea traficului cu autoturisme personale.
Riscul aglomerării zonelor din afara celei de congestionare.
Implementarea cauzează modificarea cererii pentru alte moduri de transport;
planificatorii trebuie să asigure existența și / sau îmbunătățirea serviciilor de transport
public alternativ
Fără existența unor proiecte specificate și a unor inițiative de finanțare, taxa de
congestie asigură mai degrabă o sursă generală de fonduri pentru proiectele publice,
decât inițiative specifice referitoare la transportul public.
Necesită capital mare și costuri operaționale ridicate. Totuși, venitul generat de taxe
poate compensa această situație.
Este nevoie ca guvernele naționale să facă posibilă aplicarea acestei măsuri prin
legislație.

Analiză
Implementarea reușită a taxei de congestie este în present limitată la câteva orașe, inclusiv
Singapore, Londra, Stockholm, Milano, și alte câteva orașe mai mici, ca Gothenburg din
Suedia. Alte orașe, de exemplu New York City, Edinburgh și Cambridge au luat în considerație
programe de acest gen , dar numeroase au fost respinse de autorități sau prin referendum
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public. Dacă o astfel de taxă este ușor de implementat în zone în care există sisteme puternice
de transport public și programe alternative de transport care funcționează cu succes, regiunile
în care este încurajat transportul cu autoturisme și cu o pondere mică a pieței de transport,
întâmpină dificultăți în implementarea programului. Odată ce acesta este implementat, totuși,
aceste regiuni au beneficii mai mari, precum și experiența unui impact pozitiv asupra
congestionării traficului și utilizării autoturismelor, mai ales dacă programul este implementat
în tandem cu îmbunătățiri ale tranzitului.
Nu există o metodă fixă în ceea ce privește stabilire a taxelor, suma percepută, sau modul de
cheltuire a veniturilor nete care sunt generate din taxa de congestie. Orașele care au
implementat cu succes o taxă de congesti au avut diferite motivații, au utilizat diferite metode
și au avut diferite rezultate. În următoarele două studii de caz se vor cerceta mai detaliat aceste
diferențe.

Studiul de caz I: Taxa de congestie în Londra
Taxa de congestie în Londra este o taxă zilnică percepută pentru conducerea unui vehicul în
zona în care se percepe taxa în centrul Londrei între orele 07:00 și 18:00, de luni până vineri.
Taxa zilnică este £11.50 dacă este plătită în avans în aceeași zi, £14 dacă este plătită în
următoarea zi de taxă, sau £10.50 prin intermediul unui sistem automat de plată. Autobuzele,
taxiurile și vehiculele electrice, precum și unii șoferi, de exemplu cei cu dizabilități, sunt de
asemenea, scutiți de această taxă.
Șoferii pot plăti în avans, în ziua efectuării călătoriei, sau până la miezul nopții în următoarea
zi de taxare. Taxa poate fi plătită direct pe website-ul TfL, telefonic, sau prin intermediul
sistemului automat de plată denumit Auto-Pay. Auto-Pay înregistrează numărul de zile din
fiecare lună în care un vehicul circulă în interiorul zonei și deduce automat plata. Dacă nu se
plătește taxa, există o penalizare de £130, sau £65 dacă amenda este plătită în decurs de 14
zile.

Grupuri țintă
Sunt vizați șoferii și utilizatorii de vehicule care accesează Zona în care se percepe Taxa de
Congestie (CCZ). Există scutiri, de expemplu rezidenții zonei primesc o reducere de 90% , iar
unele vehicule sunt scutite de taxă, de exemplu autobuze, taxiuri și vehicule electrice, precum
și unele categorii de șoferi, de exemplu cei cu dizabilități.

Istoric
Taxa de congestie (CCZ) a fost implementată în 2003. În 2010, a fost desființată, după
consultări locale, cu 62% din voturi în favoarea desființării sale.

Specificații tehnice
TfL răspunde de programul de supraveghere, dar operațiunea zilnică este subcontractată. IBM
răspunde în prezent de funcționarea sistemului. Siemens Traffic Solutions operează
infrastructura digitală de aplicare, utilizând camera video ANPR pentru urmărirea vehiculelor
care intră și care există deja în zona de percepere a taxei. Se înregistrează numerele de
înmatriculare (cu precizie de 90%), apoi se verifică în conformitate cu lista de plătitori TfL. Cei
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care nu au plătit sunt amendați. Dacă numărul de înmatriculare nu a fost recunoscut, se
verifică manual, ceea ce conduce la anumite ineficiențe în sistem.

Obiective declarate
 Reducerea numărului de autovehicule private care pătrund în centrul Londrei în timpul

zilei
 Mărirea substanțială a veniturilor nete
 Facilitarea utilizării în proporție mai mare a alternativelor de transport (obiectiv

secundar)
 Reducerea noxelor și îmbunătățirea siguranței (obiectiv secundar)

Avantaje







Reducerea noxelor și a congestionării traficului, realizări care au trecut testul timpului.
Circulația în zona pentru care se percepe taxă este cu 27% mai redusă decât în condițiile
anterioare introducerii taxei în 2002 (Transport for London, 2017)
Încurajarea trecerii la transportul public și la mersul pe bicicletă, deși este dificil de
stablit direct cauzalitatea. Introducerea taxei de congestie a fost însoțită de
îmbunătățirea serviciilor liniilor de autobuz (Givoni, 2010).
Venitul TfL din taxa de congestie pentru anul fiscal 2014-2015 a totalizat £257.4m sau
8.5% din veniturile anuale ale agenției. O treime din această sumă este cheltuită pentru
operarea programului, aducând un venit net de £172.m pentru TfL (Primarul Londrei,
2015) . Venitul net rezultat din această taxă este destinat strict pentru îmbunătățirea în
continuare a transportului în Londra, deși nu în mod special pentru transportul public.
Introducerea taxei de congestie în Londra a făcut parte dintr-un pachet mai amplu de
politici în care au fost incluse investițiile în rețeaua și serviciile de autobuze.
Din 2010 (când a fost desființată extensia vestică / Western Extension), a rămas taxa
de congestie și este acceptată acum ca aspect general al vieții londoneze.

Dezavantaje




Fondurile rezultate din taxa de congestie nu sunt destinate transportului sustenabil per
se, ci intră într-un fond de finanțare a transportului general.
Venitul generat poate fi câteodată imprevizibil.
Extensia vestică / Western extension a taxei de congestie a fost desființată ca urmare
a schimbării în conducerea politică și a lipsei de popularitate a programului, ceea ce la făcut inițial susceptibil schimbărilor politice.

Evaluare
Perceperea taxei de congestie în Londra s-a dovedit a fi un mecanism reușit de finanțare și
de gestionare a mobilității. A generat fluxuri constante de numerar prin intermediul unui
program constant și bine implementat care a generat un venit net substanțial pentru TfL care
este reinvestit în sistemul de transport. Tehnologia ANPR asigură în mod eficient faptul că toți
participanții la trafic care traversează zona pentru care se percepe taxă de congestive plătesc
taxa respectivă, deși există unele deficiențe în sistem.
Taxa de congestie în Londra a fost, cel puțin parțial, o acțiune reușită deoarece a fost susținută
de un apărător politic de marcă, Primarul Londrei, Ken Livingstone. Acesta a inclus proiectul
în manifestul campaniei sale și a lucrat mult la promovarea acestei politici în mandatul său de
4 ani. Forma originală a acestui program de taxare a fost oarecum atenuată în timp, ca urmare
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a exisenței unei minorități puternice și foarte vocale care i s-a opus. Chiar și după
implementarea programului, zona vestică de percepere a taxei a fot ulterior exclusă de
următorul primar, Boris Johnson, ceea ce a dus în ultimă instanță, la reducere efectului total
al taxei. Aceasta dovedește natura în mare parte politică a acestei taxe, în special când ideea
sau implementarea este încă proaspătă în mintea oamenilor. Deoarece zona vestică a fost
exclusă în 2010, taxa a rămas intactă și în mare măsură necontestată.
În ciuda succesului general al perceperii acestei taxe în Londra, rămâne faptul că acest
mecanism de finanțare nu a fost destinat transportului sustenabil, ci a fost canalizat spre un
fond consolidat pentru TfL. Așadar, parte o venitului merge spre optimizarea drumurilor, ceea
ce este oarecum cntradictoriu.

Studiu de caz II: Taxa de congestie în Gothenburg
Inspirat de Stockholm, Gothenburg a introdus în 2013 un program de percepere a taxei de
congestie într-o zonă delimitată. Gothenburg diferă față de alte orașe în care se percepe
această taxă deoarece este un oraș relativ mic cu o populație de aproximativ 500.000 locuitori.
Traficul congestionat este limitat la câteva intersecții de autostradă și transportul public este
utilizat în mică măsură (26% cotă de piață în Gothenburg comparativ cu 77% în Stockholm)
(Borjesson, Maria; Kristoffersson, 2014). De asemenea, Gothenburg este mai puțin dens decât
Stockholm și are mai multe nuclee, cu multe birouri amplasate în afara centrului orașului.
Sistemul de transport public al orașului este deservit predominant de autobuze și tramvaie.
Elementul cheie al succesului proiectului a fost acceptul politic în cadrul orașului. A existat
sprijin politic ca urmare a stimulentelor inițiate de guvernul național care a înființat un fond de
infrastructură cunoscut sub denumirea Pachetul pentru Vestul Suediei / West Sweden
Package. Acest pachet de finanțare constă din fonduri de la guvernul național, reclamă fonduri
echivalente de la autoritățile locale / regionale și finanțează proiecte majore de infrastructură
în regiunea Gothenburg. În conformitate cu numeroși planificatori și politicieni locali intervievați
(Hysing, Erk; Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014), municipalitatea din Gothenburg a
considerat mult timp că nu primește o parte corectă din investiția națională în infrastructură și
că reduce competitivitatea regională a orașului în Suedia și la nivel global. A devenit clar că
veniturile provenite de la taxa de congestie vor strânge suficient capital pentru a debloca
fondurile de la autoritatea locală din Pachetul West Sweden și a ajuta la creșterea
competitivității în regiune.
Taxa de congestie aplicată în Gothenburg poate fi înțeleasă doar în cadrul acestui context mai
larg politic și economic. Principalul motiv al Municipalității pentru aplicarea acestei taxe a fost
utilizarea fondurilor pentru a finanța infrastructura ca parte a unui pachet mai amplu de investiții
(Hysing, Erk; Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014).
Reducerea congestionării traficului și beneficiile aduse mediului, deși importante, erau
preocupări secundare. Deși 57% din populație a votat împotriva taxei în anul 2014 într-un
referendum consultativ, municipalitatea a continuat proiectul ca urmare a faptului că acesta a
fost acceptat politic prin Pachetul West Sweden.

Metodologia și tehnologia stabilirii prețului
Taxa este percepută în Gothenburg într-o zonă delimitată. Taxele sunt percepute între orele
6:00-18:30, de luni până vineri și variază între 8 SEK și 18 SEK, în funcție de ora zilei (v.
Tabelul C1). Vehiculele sunt taxate (prin tehnologia ANPR) la traversarea limitei în ambele
direcții. Dacă un vehicul trece zona delimitată de mai mult de o dată pe oră, se plătește doar
taxa cea mai mare. Taxa maximă pe zi este 60 SEK.
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Tabelul C1

Taxa de congestie în Gothenburg

Oră (zile lucrătoare)

Taxă

6:00-6:29

9 SEK

6:30-6:59

16 SEK

07:00-07:59

22 SEK

08:00-08:29

16 SEK

08:30-14:59

9 SEK

15:00-15:29

16 SEK

15:30-16:59

22 SEK

18:00-18:29

9 SEK

18:30-05:59

0 SEK
Sursa: Swedish Transport Agency

Grupuri țintă
Autoturismele, camioanele și autobuzele plătesc taxă de congestie. Există scutiri în care sunt
incluse autobuzele cu o greutate totală de cel puțin 14 tone, vehicule pentru asistență în caz
de urgență și militare, motociclete și motorete. Nu sunt scutite de la această taxă vehiculele
electrice sau alte vehicule cu emisii scăzute – se susține faptul că și acestea contribuie la
congestionarea traficului. Nici taxiurile nu sunt scutite, deoarece se consideră că beneficiază
de reducerea congestiei (Swedish Transport Agency, 2017).
Utilizarea scăzută a transportului public în Gothenburg (caracteristică orașelor mai mici din
Suedia) echivalează cu o proporție mai mare de conducători auto plătitori ai taxei de congestie
decât în Stockholm (Borjesson, Maria; Kristoffersson, 2014).

Istoric
Taxa de congestie a fost implementată în 2013, mai întâi de probă. A fost organizat un
referendum în 2014, cu un rezultat de 57% împotrivă. Gothenburg a decis să păstreze proiectul
în ciuda lipsei inițiale de sprijin din partea publicului.

Specificație tehnică
Există puncte electrice de control, neasistate de personal, la toate intrările in zona delimitată.
Când un vehicul trece în zona delimitată, o cameră video ANPR fotografiază plăcuța de
înmatriculare. Fotografia este trimisă la Agenția Suedeză de Tranaport / Swedish Transport
Agency unde vehiculul este identificat în mod automat și se trimite o notă de plată
proprietarului acestuia.

Obiective declarate
 Creșterea venitului net substanțial pentru investiții în infrastructură în cadrul Acordului

West Swedish, urmând a fi agreat de guvernul național
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 Reducerea congestiei și a emisiilor, deși acestea au constituit obiective secundare

Avantaje








Scăderea cu 12% a traficului în zona pentru care se percepe taxă, deși reducerea
prevăzută a fost 18% (Borjesson & Kristoffersson, 2014). În plus, s-au redus
semnificativ timpii de călătorie în blocajele de trafic existente.
Reducerea duratei navetei dimineața, în special pe arterele interne.
Încurajarea trecerii la utilizarea transportului public.
Generarea unui venit substanțial pentru Fondul West Sweden, care este utilizat parțial
pentru îmbunătățirea transportului public în regiunea care încurajează transportul
modal.
Venit brut de 72 milioane euro în primul an de funcționare, mai mic decât prevederile
inițiale de 93 milioane, dar aproape egal cu venitul brut de 76 milioane din Stockholm
din anul 2013, în ciuda dimensiunii mai mici a orașului Gothenburg.
Creșterea entuziasmului public pentru această taxă pe măsură ce oamenii s-au
familiarizat cu ea. În 2015, peste 55% au fost în favoarea programului, comparativ cu
57% care au fost împotrivă la referendumul din 2014.
Deși sustenabilitatea a constituit o preocupare secundară pentru politicieni, agenda
sustenabilității a fost aliniată la o coaliție politică și economică puternică prin intermediul
căreia s-a reușit în cele din urmă implementarea programului (Hysing, Erk; Frandberg,
Lotta; Wilhelmson, 2014).

Dezavantaje







Inițial, grad scăzut de sprijin și acceptabilitate din partea publicului. Cauza ar putea să
fi fost faptul că nu s-a atras suficient atenția publicului asupra ”agendei morale” a
politicii de mediu și reducerii emisiilor, în timp ce obiectivul principal al proiectului era
în mod clar creșterea venitului pentru infrastructură.
Veniturile nete provenite din taxa de congestie în Gothenburg intră într-un fond pentru
infrastructură care este agreat de guvernul național. Acest fond pentru infrastructură
include finanțarea drumurilor, ceea ce contrazice obiectivele reducerii emisiilor și
congestiei prin influențarea cererii (Hysing, Erk; Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014).
Implementarea cu succes a programului a necesitat stimulente de sus în jos din partea
guvernului național prin Fondul West Sweden; este posibil ca programul să nu fi reușit
fără aceasta.
Nu s-a stabilit niciun obiectiv numeric pentru reducerea traficului la începutul
proiectului. Numeroși stakeholderi au considerat că pot pur și simplu copia proiectul
referitor la taxa de congestie așa cum a fost aplicat în Stockholm, fără să ia în
considerație condițiile locale (Borjesson, Maria; Kristoffersson, 2014) .

Evaluare
Taxa de congestie în Gothenburg a avut eficiență în reducerea traficului (12% mai scăzută
decât nivelurile dinaintea aplicării ), mulți navetiști trecând la transportul public. Aceasta poate
sugera o eficiență esențială a stabilirii unui preț pentru șosele în zonele metropolitane, cu
tranzit și densitate variabile (Borjesson, Maria; Kristoffersson, 2014). În plus, percepția acestei
taxe de către public s-a îmbunătățit, pe măsură ce oamenii s-au obișnuit cu proiectul.
Percepția neadecvată a publicului a rămas o chestiune cheie pe tot parcursul conceperii și
implementării proiectului. Aceasta se poate atribui unui procent scăzut de utilizare a
transportului public, ceea ce înseamnă că această taxă este impusă în mod frecvent unui
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procent mai mare de populație decât în alte orașe, cum ar fi Stockholm sau Londra. De
asemenea, faptul se poate atribui unei gestionări necorespunzătoare de către municipalitate
a percepției și angajamentului public.
Veniturile obținute din taxa de congestie în Gothenburg sunt incluse într-un pachet mai amplu
de investiții agreat de guvernul național, aducând un capital substanțial pentru finanțarea
principalelor proiecte legate de transportul public și de infrastructura drumurilor din regiune.
Discursul politic referitor la proiect, s-a concentrat în mare măsură asupra finanțării
infrastructurii și nu asupra beneficiilor pentru mediu / congestia traficului, cel puțin inițial.
(Hysing, Erk; Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014) sugerează că, totuși, proiectul nu a fost
afectat. Dimpotrivă, cazul Gothenburg arată cum agendele referitoare la sustenabilitate pot fi
în conformitate cu diverși aliați politici și economici puternici pentru realizarea unor obiective
care constituie provocări pentru status quo.

Taxa de congestie și orașele de dimensiuni mici și mijlocii
Cazul Gothenburg arată că modelul taxei de congestie prezintă un grad înalt de
transferabilitate între orașele mai mari și cele mai mici, cu nivel variabil în care este prevăzut
transportul public.

Relevanța pentru orașele mici și mijlocii





Taxa de congestie este adecvată zonelor urbane variind de la dimensiuni mici la mari,
deși venitul obținut va depinde de scara la care se stabilește taxa pentru congestionarea
traficului și de modalitatea în care aceasta se stabilește.
Implementarea unui proiect de taxare va fi posibilă numai dacă există un nivel de
referință de la mediu la ridicat în ceea ce privește utilizarea transportului public; în caz
contrar, transportul public trebuie îmbunătățit considerabil.
Eficiență dovedită pentru încurajarea transportului modal concomitent cu realizarea de
fonduri pentru inițiativele de transport.
Taxele de congestie reclamă costuri de capital relativ mari, care pot fi dificil de absorbit
pentru orașele de dimensiuni mici și medii. Totuși, aceste costuri pot fi compensate de
venitul generat de taxa de congestie, dar acest lucru trebuie gestionat cu grijă.

Ghid de Implementare






Suma percepută trebuie să corespundă cu tipul de vehicule urbane și cu contribuția lor
la congestionarea traficului.
Stabilirea tarifului corect trebuie să se facă în urma unei analize amănunțite, deoarece
trebuie să fie suficient de mare pentru a încuraja o modificare de comportament, fără
a fi însă prea mare, pentru a nu declanșa o opoziție puternică.
Prin utilizarea unei comunicări și a unui marketing eficiente, se va obține sprijin pentru
proiect. Este deosebit de important ca acest lucru să fie bine înțeles la începutul
proiectului, deoarece așteptările publicului trebuie să fie gestionate încă de la început.
Taxa de congestie va fi eficientă numai în măsura în care va fi combinată cu servicii
îmbunătățite de transport public și cu un accent mai mare pus pe inițiativele legate de
mersul pe jos și cu bicicleta.
Ipotecarea veniturilor provenite din taxa de congestie, astfel încât să fie cheltuite direct
pentru îmbunătățirea sistemului de transport public din orașul sau regiunea respective.
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Aceasta va ajuta la dobândirea sprijinului public și va încuraja în continuare transportul
modal.
Dacă acest lucru nu a fost deja realizat, se poate cere guvernelor naționale să creeze
o nouă legislație pentru a permite municipalităților să implementeze un proiect de
taxare de congestie. Odată acest lucru realizat, guvernele naționale pot avea o
conlucrare strânsă cu municipalitățile pentru a crea stimulente de sus în jos, de
exemplu Fondul West Sweden care a ajutat la obținerea de sprijin politic pentru proiect.
Formarea unor coaliții puternice între grupurile economice, politice și de conservare a
mediului în scopul unei dezvoltări impetuoase. Acest lucru poate fi destul de dificil de
realizat, deoarece principalii stakeholderi adesea au așteptări diferite și vizează
rezultate diferite.
Introducerea taxei de congestie poate crea cu ușurință mai multe probleme, de
exemplu prin deplasarea congestiei traficului spre zonele învecinate. Este nevoie de o
meta-analiză a sistemului de transport din oraș și de un exercițiu strategic de modelare
pentru a lua în considerație condițiile locale.

Rezumat
Taxa de congestie constituie o modalitate eficientă pentru încurajarea transportului modal,
scăderea congestionării traficului și descurajarea utilizării autovehiculelor private. Deși un
astfel de proiect de taxare ar reclama o investiție substanțială de capital, veniturile obținute ca
urmare a acestor taxe pot să acopere în cele din urmă aceste costuri, dacă sunt concepute
corect. Există în prezent propuneri pentru sisteme de taxă de congestie în Statele Unite,
Europa, Brazilia și China, având ca obiective primare scăderea congestionării traficului și a
emisiilor rezultate ca urmare a utilizării autovehiculelor private. Totuși, taxa de congestie
urmează să devină un proiect pur de finanțare a transportului public. Foarte puține proiecte șiau canalizat venitul strict pentru finanțarea transportului sustenabil. Aceasta este o
oportunitate pentru orașele mici și medii care doresc să inoveze și au intenții serioase în
legătură cu promovarea agendei pentru un transport sustenabil.
Introducerea taxei de congestie necesită o voință politică puternică și acceptare din partea
publicului, iar orașele cu o rată mai ridicată a utilizării vehiculelor personale pot întâmpina
dificultăți în ceea ce privește implementarea acestei taxe. Printre exemplele de încercări
eșuate sunt orașele Hong Kong, New York, Manchester și Edinburgh. Majoritatea acestor
propuneri au fost respinse prin votul consiliului local sau prin referendum public. Acest fapt
dovedește dificultatea provocării status quo-ului politicilor și gândirii orientate spre utilizarea
vehiculelor și importanța gestionării percepției publice și a angajamentului stakeholderilor.
Gothenburg și Londra au implementat taxe de congestie independent de opinia publică, având,
în schimb, un puternic sprijin politic. Cazul orașului Gothenburg, în special, demonstrează cum
coalițiile economice și politice puternice pot determina implementarea cu succes a unui proiect.
Orașele mici și mijlocii pot învăța din succesele și eșecurile proiectelor anterioare, inclusiv din
studiile de caz din Gothenburg și Londra, prezentate în acest raport, fără a se limita la acestea.
Cele mai importante trei lecții învățate din aceste două studii de caz sunt:
1) Taxa de congestie este o provocare directă adresată status quo-ului planificării
transportului orientat pe utilizarea autovehiculelor. Implementarea acesteia va necesita
o conducere politică puternică
2) Gestionarea percepției publice – de la început, în mod eficient și consecvent pe tot
parcursul proiectului
3) Obținerea unui sprijin politic și economic – prin stimulente naționale, parteneriate
verticale și crearea de coaliții puternice
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4) Ipotecarea taxei pentru finanțarea unui transport sustenabil în cadrul orașului și
comunicarea acestor beneficii directe populației locale
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Linkuri utile
Congestion Charge – Transport for London
charge

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-

Urban Access Regulation in Europe - Göteborg (Gothenburg) - Charging Scheme
http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/sweden-mainmenu-248/goeteborgcharging-scheme
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Caracteristici cheie







Obligațiunile verzi sunt instrumente financiare care permit investiții instituționale pentru
proiecte cu beneficii ecologice
Obligațiunile ecologice sunt deosebit de atractive pentru investitorii care includ criterii
de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) (cei trei indicatori care măsoară impactul
sustenabil al investițiilor) în analiza lor referitoare la investiții
Criteriile de eligibilitate pe baza Principiilor Obligațiunilor Verzi (POV) includ proiecte
de transport ecologice cum ar fi transportul “electric, hibrid, public, feroviar,
nemotorizat, multimodal, infrastructură pentru vehicule cu consum de energie curată și
reducerea emisiilor nocive” (ICMA, 2016).
Obligațiunea municipală verde pentru proiectele de transport sustenabil ar putea atrage
investitori care nu sunt interesați în mod obișnuit să investească în obligațiuni
municipale și permite rezidenților să investească în proiecte de mobilitate sustenabilă
în propriile comunități.

Scurtă Descriere
Pe piețele financiare, o obligațiune este clasificată ca
instrument de debit, care permite emitentului să
atragă capital de la investitori. Emitentul unei
obligațiuni datorează titularului obligațiunii un debit,
pentru care trebuie să plătească dobândă și / sau să
restituie capitalul la data scadenţei. Datorită
căștigurilor fixe, obligațiunile au, în general, un profil
de risc mai scăzut comparativ cu instrumentele de
capital propriu. Acest lucru face ca obligațiunile să fie
mai atractive pentru investitorii instituționali care sunt
atrași de plăți în rate mici constante pe o perioadă de investiții.
Obligațiunile verzi diferă de celelalte obligațiuni, deoarece pot fi utilizate numai pentru
finanțarea proiectelor care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și la rezistență, ceea
ce include inițiative și proiecte de mobilitate durabile. Obligațiunile municipale sunt titluri de
creanță emise de guvernele naționale, autoritățile locale, organismele regionale și alte agenții
guvernamentale pentru finanțarea operațiunilor zilnice și a proiectelor noi.
Numeroşi investitori sunt atrași de obligațiunile verzi strict datorită auditurilor și transparenței.
Emitentul obligațiunilor verzi este supus unor reglementări stricte și trebuie să dovedească
investitorilor cât de "verzi" sunt proiectele. Obligațiunile verzi sunt deosebit de atractive pentru
investitorii care iau decizii pe baza criteriilor MSG (de mediu, sociale și de guvernanță),
urmăresc agenda referitoare la mediu și / sau au o clasă de active distinctă pentru investițiile
orientate către climă (Reichelt, 2010). Cumpărătorii de obligațiuni verzi includ investitorii privați
și publici, fondurile de pensii și companiile de asigurări.

Istoric
Primele obligațiuni verzi au fost emise de Banca Europeană de Investiții în 2007 și de Banca
Mondială în 2008. Alte bănci de dezvoltare multilaterală de dezvoltare, corporații private și
autorități naționale s-au alăturat pieţei.
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Piaţa globală a obligațiunilor verzi a cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani ca răspuns la
atenția sporită din partea investitorilor. Emisiunea totală a crescut de zece ori de la 3 miliarde
USD în 2012 la 35 miliarde USD în 2014 (Climate Bond Initiative, 2017). În anul 2016, piața
etichetată drept a obligațiunilor verzi a fost evaluată la 118 miliarde dolari (Climate Bonds
Initiative, 2016).
Transportul domină piața obligațiunilor de mediu, implicând în procent de 71% proiecte de
transport cu emisii scăzute de bioxid de carbon, în mare parte datorită activității unor entități
feroviare de dimensiuni mari, sprijinite de stat. (Climate Bond Initiative, 2017). Cu toate
acestea, doar o parte din acestea sunt etichetate în mod explicit ca "obligaţiuni verzi".
Principiile obligațiunilor verzi (POV), elaborate și publicate de Asociația Internațională a Pieței
de Capital (ICMA), reprezintă o îndrumare voluntară pentru participanții de pe piața
obligațiunilor. POV recunoaște în mod explicit câteva categorii de transport curat ca proiecte
ecologice eligibile, incluzând transportul electric, hibrid, public, feroviar, nemotorizat,
multimodal, infrastructură pentru vehicule cu energie curată și alte strategii de reducere a
emisiilor nocive (ICMA, 2016).

Obligaţiuni municipale verzi
Obligaţiunile municipale verzi sunt, în multe privințe, similare cu obligațiunile municipale
obișnuite. Diferența esențială este că acestea sunt emise pentru a finanța proiecte care
contribuie la atenuarea schimbărilor climatice.
Primele obligațiuni etichetate în mod explicit ca fiind «verzi » de către o municipalitate / oraș
au fost emise de regiunile franceze Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais și Provence-AlpesCôte d'Azur. De atunci, municipalitățile din întreaga lume au intrat pe piață și acum formează
o parte semnificativă a pieței obligațiunilor verzi. Municipalitățile / orașele / regiunile non-SUA
au emis, începând din 2012, peste6 miliarde de dolari US în obligaţiuni etichetate drept verzi,
cu emiteri multiple de la Île-de-France, oraşul Gothenburg, Stockholm Lans Landsting şi altele.
Obligațiunile municipale americane au fost utilizate în trecut pentru finanțarea proiectelor de
transport de mari proporţii care necesitau investiții mari și a cheltuielilor operaționale în state
și orașe, de la începutul anilor 1990. Se estimează că valoarea curentă totală a obligațiunilor
municipale restante ale SUA deținute de investitori este aproape de 3.7 trilioane de dolari.
Începând cu 2013, când a fost emisă prima obligaţiune Muni Green Bond, datorită interesului
consecvent și puternic din partea investitorilor, piața a crescut rapid, înregistrând o vânzare în
valoare de 2,5 miliarde de dolari în 2014 (Coaliția Green City Bonds, 2017). Emiterea pe piaţă
a primelor obligațiuni municipale verzi, Green Municipal, din Statele Unite ale Americii a
schimbat jocurile datorită anvergurii pieței americane și viitorului potențial.

Atractivitatea Obligaţiunilor Municipale Verzi


Atrăgătoare pentru investitorii care doresc să obțină un căștig stabil, sprijinind în
același timp și proiecte de dezvoltare ecologică. Este atractivă mai ales pentru
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investitorii care includ criteriile de mediu, sociale și de guvernanţă (MSG) în analiza
referitoare la investiţiile lor.
Obligațiunile verzi încurajează investițiile în proiecte de transport durabile, cum ar fi
transportul electric, hibrid, public, feroviar, nemotorizat, multimodal, infrastructura
pentru vehicule cu consum redus de energie și reducerea emisiilor nocive.
Investitorii apreciază transparenţa Obligaţiunilor Verzi.
Obligațiunile municipale verzi emise pentru proiecte de transport sustenabile pot atrage
investitori care nu sunt interesați în mod obișnuit să investească în obligațiuni
municipale.
Rezidenţii pot investi în obligaţiuni verzi pentru a încuraja proiectele de mobilitate
sustenabilă în propriile comunităţi.
Acestea pot fi utilizate pentru a finanţa ş a cofinanţa proiecte majore şi cheltuielile lor
operaţionale.
Obligaţiunile verzi pot fi utilizate pentru a grupa proiecte ecologice de proporţii mai mici
pentru a le mări amploarea şi stractivitatea pentru investitori.
Colaborarea între diferitele departamente municipale în scopul emiterii obligațiunilor
municipale verzi ar putea avea un beneficiu suplimentar pentru autoritățile locale.
Municipalitățile care au întreprins această acţiune au considerat că este utilă alinierea
guvernului local ca instituție în jurul agendei referitoare la sustenabilitate.

Provocări şi riscuri
Piaţa obligaţiunilor verzi, în general, precum şi piaţa obligaţiunilor municipale verzi pentru
proiecte de transport sustenabil, se confruntă cu provocări specifice, inclusiv:











Lipsa de standarde și a unei definiții universale;
Lipsa informațiilor și a cunoștințelor de piață pentru autoritățile locale, autoritățile
naționale și investitori;
Lipsa unui profil clar al riscurilor asociate unor investiții ecologice specifice (Cochu,
Annica et al, 2016)
Autoritățile la nivel subnațional, cum ar fi municipalitățile locale, au, în general, un rating
de credit mai scăzut decât autoritățile la nivel național, deoarece riscul lor de neplată
este considerat mai ridicat (Cantú and Liu, 2010);
Adesea, autoritățile locale nu dispun de puterea legislativă pentru a accesa piața
obligațiunilor. Acest lucru ar putea impune autorităților la nivel național să stabilească
o nouă legislație care să permită emiterea obligațiunilor municipale verzi;
Costul emiterii ar putea fi ridicat (până la 50.000 USD);
Emiterea obligațiunilor municipale verzi necesită capacități și cunoștințe care adesea
lipsesc autorităților municipale din orașele mici și mijlocii;
Mai potrivită pentru orașele de dimensiuni medii și mari decât pentru orașele mici, ca
urmare a costurilor suplimentare, a know-how-ului și a cererii de resurse.

Tabelul C2 identifică riscurile cu care orașele mici și mijlocii s-ar putea confrunta atunci când
încearcă să utilizeze obligațiuni verzi pentru finanțarea proiectelor de transport și mobilitate și
oferă măsuri potențiale de atenuare pentru a aborda respectivele riscuri.
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Tabelul C2 - Riscuri cu care se confruntă orașele mici și mijlocii
Riscuri

Reducerea riscului










Anvergura mai mică a proiectelor și
dimensiunea mai mică a municipalităților ar
putea crea bariere în ceea ce privește scara
dorită pentru a atrage investitorii.
Investițiile în obligațiuni verzi trebuie să
corespundă emiterii, ceea ce înseamnă că
cererea pentru obligațiuni trebuie să
corespundă ofertei.
Multe dintre municipalități nu sunt cotate
sau cota lor indică un rating scăzut.
Perceperea riscului de neplată








Orașele mici și mijlocii ar putea utiliza o
abordare "club sau o emisiune cumulată"
prin emiterea unei obligațiuni în numele mai
multor municipalități.
Stimulente fiscale și scutiri de taxe pentru
investitori
Îmbunătățirea creditului
Cooperare cu autoritățile la nivel național,
ceea ce ar putea include garanții
Îmbunătățirea creditului
Îmbunătățirea creditului
Entitățile publice pot împărți riscurile cu
investitorii

Cerințe referitoare la costuri și capacitate
Comparativ cu obligațiunile convenționale, obligațiunile municipal verzi au costuri suplimentare
de tranzacție, deoarece emitenții trebuie să urmărească proiectele pentru a se asigura că
veniturile sunt utilizate în mod corespunzător. Aceasta include identificarea faptului dacă un
proiect de transport se califică drept verde. În continuare sunt necesare eforturi suplimentare
pentru a urmări utilizarea veniturilor și pentru a raporta aceste informații investitorilor. Astfel,
emiterea obligațiunilor verzi ar putea genera o muncă suplimentară pentru funcționarii publici
municipali
Verificările terților pentru a evalua respectarea obligațiunilor municipale cu criterii ecologice
(de "verde") măresc și costurile. Inițiativa Climate Bond Initiative estimează costul unei revizuiri
independente între 10.000 și 50.000 USD (aproximativ între 8.000 și 42.000 de euro).
O municipalitate ar putea lua în considerare, de asemenea, elaborarea unui cadru de
obligațiuni ecologice pentru proiectele eligibile, ceea ce ar necesita investiții suplimentare în
timp și resurse. În mod ideal, cadrul ar fi verificat de o parte externă, care ar necesita, de
asemenea, cheltuieli suplimentare
Pentru un proiect unic, verificarea de către terți a conformității proiectelor cu standardele
disponibile publicului, cum ar fi Standardul Climate Bonds (Obligațiuni legate de aspecte
climatice) este, în general, mai ieftină decât elaborarea și cercetarea strict adaptată a unui
cadru de lucru pentru obligațiuni verzi. Cu toate acestea, municipalitățile care intenționează
să se bazeze pe obligațiuni verzi pentru a finanța o parte mai substanțială din bugetul lor pentru
mobilitate sustenabilă ar trebui să ia în considerație investițiile într-un cadru de lucru.
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Context
În timp ce băncile de dezvoltare multilaterală de dezvoltare continuă să fie principalele motoare
ale pieței obligațiunilor verzi, autoritățile naționale și locale devin, de asemenea, actori
importanți și poziționează piața la un nou nivel. Un număr din ce în ce mai mare de
municipalități și autorităţi la nivel sub-național atrag fonduri prin emiterea de obligațiuni verzi.
În prezent, municipalitățile sunt cel de-al doilea emitent de obligațiuni verzi din punct de vedere
al mărimii, cu o pondere de 15% din emisiunea totală. (Cochu et al., 2016).
Obligațiunile verzi sunt utilizate pentru finanțarea unei game largi de proiecte. Transportul este
încă o temă relativ mică pe piața obligațiunilor verzi, deoarece obligațiunile emise exclusiv
pentru proiectele de transport reprezintă o caracteristică mai recentă a pieței obligațiunilor
verzi.
Emiterea de obligațiuni de către firma Toyota pentru finanțarea vehiculelor electrice și eficiente
din punct de vedere energetic în 2014 a fost prima obligațiune verde exclusiv pentru transport.
De atunci, autoritățile de tranzit, cum ar fi Transportul pentru Londra în 2015 și, în 2016,
Autoritatea Metropolitană de Transport din New York (MTA) și municipalitățile locale, cum ar
fi Consiliul de la Paris (Conseil de Paris), au intrat pe piață.

Studii de caz
New York MTA, US
MTA din New York a emis o obligațiune verde în valoare de 782 milioane USD în februarie
2016. Certificată de Standardul Climate Bonds, obligațiunile finanțează reînnoirea și
modernizarea infrastructurii feroviare din regiunea metropolitană din New York. S-a dovedit a
fi un mare succes, în special în cazul investitorilor locali în comerţul cu amănuntul.

Puget Sound, US
În 2015, Municipalitatea din Puget Sound din statul Washington a emis cea mai mare
obligațiune municipală verde înregistrată vreodată, în valoare totală de 943 milioane USD.
Aceasta este utilizată pentru finanțarea investițiilor în tranzitul de călători în regiunea Seattle,
inclusiv îmbunătățirea serviciilor de transport feroviar și ușor și a serviciilor de autobuze.

Municipality Finance, Finland
În septembrie 2016, Municipal Finance Plc (MuniFin) a devenit primul emitent finlandez al unei
obligațiuni internaționale verzi, care emite obligațiuni verzi în valoare de 500 milioane USD
pentru finanțarea proiectelor ecologice în sectorul public din Finlanda. Eliberarea obligațiunii
pe cinci ani a avut un mare succes și a fost chiar supra-subscrisă.

Consiliul Orașului Paris, Franţa
În 2015, Consiliul Orașului Paris (Conseil de Paris) a emis o obligațiune verde în valoare de
300 de milioane de euro pentru transportul cu emisii de carbon reduse, eficiență energetică și
adaptarea la schimbările climatice. Paris a angajat fonduri pentru finanțarea proiectelor actuale
și viitoare, mai degrabă decât pentru refinantarea proiectelor finalizate. Orașul va raporta anual
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cu privire la alocarea fondurilor și la performanța proiectelor selectate utilizând criteriile de
mediu, sociale şi de guvernanţă. (Cochu et al, 2016).

TfL, UK
Transportul pentru Londra (TfL), autoritatea pentru transportul urban responsabilă cu
supravegherea investițiilor și operarea sistemului de transport din Greater London (Londra
împreună cu 32 unităţi teritoriale cu propriile autorităţi locale), a început să emită obligațiuni
verzi în 2015 pentru a finanța proiecte care se încadrează în cinci categorii de proiecte verzi
(TfL, 2015). Această inițiativă ajută la susținerea obiectivelor cadrului de mediu corporativ al
TfL, care vizează reducerea poluării aerului în oraș și pregătirea pentru potențialele efecte ale
schimbărilor climatice

Obligaţiunile municipale verzi şi oraşele mici şi mijlocii
Se recunoaște tot mai mult faptul că obligațiunile verzi contribuie la finanțarea obiectivelor
europene privind clima și mediul (Comisia Europeană - comunicat de presă, 2016). În plus,
utilizarea obligațiunilor verzi pentru finanțarea transportului sustenabil și a mobilității poate
oferi o serie de avantaje oraşelor mici şi mijlocii.










Obligațiunile verzi permit municipalităților să se dezvolte și să-și diversifice baza
investitorilor prin atragerea de investitori care, altfel, nu ar lua în consideraţie
participarea la piața obligațiunilor municipale. Este vorba şi despre investitorii și
persoanele fizice care includ criteriile de mediu, sociale şi de guvernanţă în procesul
lor decizional, fondurile de investiții care au mandate climatice, precum și alți investitori
instituționali care caută să câștige venituri, sprijinind în același timp iniţiativele
prietenoase cu mediul.
Obligațiunile verzi pot consolida angajamentul unui oraș de a asigura o mobilitate
durabilă pe termen lung, oferind în același timp locuitorilor posibilitatea de a-şi canaliza
investiţiile în proiecte de transport sustenabil în propria comunitate.
Poate crește colaborarea între diferite departamente din cadrul unei municipalități (în
special între departamentele de finanțe, transport și mediu) și între diferitele niveluri de
guvernare (naționale, regionale și municipale).
Pe termen lung, disponibilitatea sporită a finanțării ecologice ar putea duce la o mai
mare concentrare internă asupra proiectelor de mobilitate durabilă (Coaliţia Green City
Bonds, 2017).
Obligațiunile municipale verzi pot compensa deficitul de capital necesar pentru
guvernele orașelor mici și mijlocii pentru a finanța infrastructura prietenoasă cu clima.

Taxonomia inițiativei privind obligaţiunile referitoare la schimbările climatice identifică
următoarele active și programe care sunt adecvate pentru obligațiunile verzi. Pentru orașele
europene de dimensiuni mici şi mijlocii, cele mai relevante programe includ:


îmbunătățiri ale sistemului care optimizează eficiența rețelei existente;
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Toate modurile de tranzit de călători, în special transportul feroviar urban şi transportul
rapid cu autobuze, alături de infrastructura aferentă;
Infrastructura alternativă de distribuţie a energiei de re-alimentare (cu emisii reduse de
carbon), cum ar fi punctele de încărcare cu electricitate ;
Soluţii noi şi inovative pentru transportul public, cum ar fi telescaunele şi telecabinele;
Tehnologii care încurajează schimbarea comportamentală ( cum ar fi cluburile de
partajare a călătoriei cu autoturismele, sistemele de partajare a bicicletelor etc.); şi
O mai bună integrare a diferitelor moduri de transport (Iniţiativa Climate Bond, 2017).

Ghid de emitere a Obligaţiunilor Municipale Verzi
Inițiativa privind obligațiunile climatice a colaborat cu alte organizații, cum ar fi C40 Cities și
Ceres, pentru a elabora linii directoare care să ofere un ghid pas cu pas pentru emiterea
obligațiunilor municipale verzi. Această secțiune prezintă principalele linii directoare care ar
putea fi utilizate de orașele mici și mijlocii, având în vedere emiterea de obligațiuni ecologice
municipale pentru proiecte de transport durabil și mobilitate.
Pasul 1: Identificarea proiectelor ecologice de transport şi mobilitate sustenabile,
adecvate, cu şanse de calificare
Pasul 2: Organizarea unei revizuiri independente de către terţi
Pasul 3: Stabilirea procedurilor pentru monitorizare şi raportare
Pasul 4: Emiterea obligaţiunilor municipale verzi
Pasul 5: Monitoritoriarea utilizării veniturilor şi raportare anuală

Pasul 1: Identificarea proiectelor referitoare la transport şi mobilitate sustenabile
şi ecologice, care se pot califica
ICMA a elaborat un ghid care oferă categorii de nivel înalt pentru proiectele eligibile. Această
îndrumare voluntară în vederea parcurgerii procesului stabilește categorii largi de active verzi
și oferă emitenților îndrumări cu privire la pașii cheie pentru lansarea unor obligaţiuni verzi
credibile și de succes. (ICMA, 2017).
Inițiativa privind obligațiunile referitoare la schimbarea climatică a elaborat, de asemenea, un
document de bază care descrie criteriile de eligibilitate pentru transportul terestru cu emisii
reduse de carbon. Documentul stabilește un set de criterii pentru certificarea proiectelor și a
bunurilor de transport terestru sustenabil, cu emisii reduse de carbon (Climate Bond Initiative,
2017).

Pasul 2: Organizarea unei revizuiri independente
Investitorii interesați să investească în obligațiuni municipale verzi necesită asigurarea că
investițiile sunt cu adevărat ecologice. Din acest motiv, orașele care eliberează obligațiuni verzi
trebuie să aibă în vedere revizuiri independente pentru a asigura încrederea investitorilor în
proiectele finanțate. Certificarea acreditărilor unei obligațiuni se poate face folosind certificarea
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Climate Bond Standards. Verificatorii obligaţiunilor pot, de asemenea, ajuta la identificarea
activelor şi proiectelor ecologice şi ajuta autorităţile locale la realizarea Pasului 1.

Pasul 3: Stabilirea procedurilor pentru monitorizare şi raportare
Transparența și expunerea completă a modului în care sunt alocate fondurile sunt esențiale
pentru obligațiunile municipale verzi. Emitentul va trebui să elaboreze proceduri de urmărire și
raportare referitor la utilizarea veniturilor. Urmărirea și raportarea sunt necesare pentru a
demonstra investitorilor că toate veniturile sunt utilizate pentru proiecte ecologice și că suma
investită în active sau proiecte nu este mai mică decât valoarea obligațiunilor emise.

Pasul 4: Emiterea unei obligaţiuni municipale verzi
Etapele pentru emiterea obligaţiunilor municipale verzi sunt similare celor pentru emiterea
obligaţiunilor convenţionale:



Colaborarea cu o bancă sau consilier pentru a structura obligaţiunile
Stabilirea unui preţ şi comercializarea obligaţiunii municipale verzi.

Pasul 5: Monitorizarea utilizării veniturilor şi raportare anuală
Trebuie făcut public un raport care prezintă modul în care au fost alocate fondurile. Raportul
ar trebui să analizeze utilizarea veniturilor, subliniind impactul asupra mediului până în prezent.
Rapoartele ar trebui să fie accesibile publicului și, în mod ideal, ușor de găsit și accesibile,
cum ar fi pe site-ul municipalității (Green City Bonds Coalition, 2017).

Recomandări suplimentare pentru oraşele mici şi mijlocii





Orașele mici şi mijlocii care nu dispun de expertiză și de capacitatea de a emite obligațiuni
verzi ar putea să coopereze cu alte municipalități și / sau cu autoritatea de la nivel național.
Colaborarea între departamentele municipale este crucială pentru succes. De exemplu,
departamentul de finanțe trebuie să colaboreze îndeaproape cu departamentele de
transport și mediu. Aceasta ar putea reprezenta o provocare pentru municipalități și
autoritățile locale, unde acest tip de cooperare nu este comună.
Autorităţile de la nivel sub-naţional, cum ar fi municipalitățile locale, au, în general, ratinguri
de credit mai mici decât autorităţile naționale, deoarece riscul lor de neplată este considerat
mai ridicat (Cantú and Liu, 2010). Prin urmare, trebuie luată în consideraţie o anumită
formă de cooperare cu autorităţile naționale și regionale. Acest lucru ar contribui la
reducerea riscului perceput pentru investitori.

Orașele mici și mijlocii pot îmbunătăți atractivitatea obligațiunilor verzi prin abordarea unor
riscuri percepute pentru potențialii investitori.

Stimulente fiscale
Se pot utiliza stimulente fiscale pentru a încuraja investițiile în obligațiuni verzi cu un impact
relativ redus asupra finanțelor publice. Stimulentele contribuie la reducerea costurilor pentru
investitori și, astfel, îmbunătățesc atractivitatea obligațiunilor verzi. Unele guverne naționale,
cum ar fi cel din S.U.A., au stabilit scutiri de taxe pentru obligațiunile municipale. Peste 80%
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din piața de obligațiuni municipale din S.U.A. este scutită de impozit (Dai (Lily), Weihui și
colab., 2016). Dobânzile la obligațiunile municipale americane sunt scutite de impozitul
federal, iar cupoanele de obligațiuni sunt de obicei scutite de impozitul de stat (Jason
Appleson, Eric Parsons, 2012). Ca rezultat, până la 50% din obligațiunile municipale ale SUA
sunt cumpărate de către persoane fizice. (Climate Bonds Initiative, 2016).
Acest stimulent poate fi replicat pentru a se aplica obligațiunilor verzi emise de orașele
europene mici şi mijlocii pentru a finanța planuri sustenabile de transport și mobilitate. Cu toate
acestea, va trebui să se stabilească un cadru de reglementare corespunzător la nivel local,
regional, național și la nivelul UE, să existe sau să fie elaborat.

Îmbunătăţirea creditului
Riscurile mai mari în investiţiile pentru proiectele de transport ecologic şi mobilitate pot acţiona
ca factor de descurajare pentru investitorii instituţionali. Îmbunătăţirea creditului include
metode financiare în scopul reducerii riscului pentru investitori. Aceasta include asumarea
riscurilor în comun cu investitorii pentru a îmbunătăţi profilul risc-venit şi a face obligaţiunile
verzi competitive din punct de vedere financiar. Îmbunătăţirea creditului ar putea permite unei
game mai largi de proiecte şi municipalităţi (emitenţi) să prezinte o mai mare atractivitate
pentru investitori.

Transparenţă
Pentru a spori încrederea investitorilor, oraele pot efectua o verificare independentă pentru a
valida caracterul verde al potenţialelor proiecte ecologice.
Aceasta se poate realiza prin modelul celei de-a doua opinii, sau prin verificarea cu un set de
standarde existente. În cazul modelului celei de-a doua opinii, emitenţii îşi validează eticheta
verde ca urmare a unei a doua opinii venite din exterior în ceea ce priveşte cadrul obligaţiunii
verzi pentru proiecte eligibile, procesele de management şi de raportare. În cadrul modelului
de verificare, verificatori independenţi verifică respectarea conformităţii cu criterile
standardului, de exemplu Standardul Climate Bonds.

Rezumat
Obligațiunile municipale verzi reprezintă un mecanism viabil de finanțare care poate contribui
la agenda de mobilitate durabilă a orașelor europene mici şi mijlocii. Autoritățile locale devin
actori majori pe piața obligațiunilor verzi, iar un număr din ce în ce mai mare de municipalități
și autorităţi la nivel sub-național strâng fonduri prin emiterea de obligațiuni verzi.
Potenţialele provocări cu care se confruntă oraşele mici şi mijlocii includ scara redusă a
proiectelor, lipsa ratingului pentru investiţii şi riscul de neplată perceput. Aceste provocări pot
fi reduse prin utilizarea abordării de tip “club sau emitere conjugată” prin emiterea unei
obligaţiuni în numele mai multor municipalităţi, prin stimulente şi scutiri de taxe pentru
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investitori, prin metode de îmbunătăţire a creditului şi prin asumarea în comun de către
autorităţile municipale a riscurilor de investiţie.
Comparativ cu obligaţiunile tradiţionale, cele municipale verzi au un cost suplimentar al
tranzacţiilor ca urmare a nevoii crescute de monitorizare şi raportare, deoarece emisiunile de
obligaţiuni verzi trebuie să fie mai ieftine, deoarece emitenţii pot utiliza acelaşi cadru de lucru
pentru identificarea proiectelor şi activelor verzi, precum şi acelaşi revizor independent şi
aceleaşi procese de administrare a veniturilor şi raportare.
În ciuda provocărilor şi costurilor suplimentare, obligaţiunile municipale verzi ar putea oferi
avantaje semnificative oraşelor mici şi mijlocii, asigurând acces la noi surse de capital pentru
finanţarea infrastructurii prietenoase cu clima. Obligaţiunile municipale verzi pot atrage capital
privat şi investitori privaţi care, în mod normal, nu sunt interesaţi să investească în obligaţiuni
municipale şi permit rezidenţilor să investească în proiecte de mobilitate sustenabilă în
propriile lor comunităţi. Pe termen lung, disponibilitatea sporită a finanţării ecologice ar putea
duce la o mai bună colaborare între diferite departamente în cadrul municipalităţii.
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Link-uri utile
How to Issue a Green Muni Bond: The Green Muni Bond Playbook
https://www.climatebonds.net/files/files/Green City Playbook.pdf
City of Gothenburg - Green Bond framework
http://finans.goteborg.se/en/greenbonds/green-bond-framework/
The Green Bond Principles (GBP) 2017
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/GreenBonds/GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf
Climate Bonds Standard
https://www.climatebonds.net/files/files/Climate%20Bonds%20Standard%20v2_1%20%20January_2017.pdf

Glosar de termeni cheie
Obligaţiune – Investiţie a debitului sau garanţie în care un investitor împrumută fonduri unei entităţi pe
o durată stabilită, la o anumită rată a dobânzii.
Rating de credit – evaluarea riscului unui credit al unui debitor, prin care se prevede capacitatea de
returnare a datoriei
Obligaţiune verde – O garanţie de debit etichetată ca

verde, pentru proiecte, bunuri şi servicii

ecologice.
Piaţa obligaţiunilor verzi – piaţa obligaţiunilor etichetate drept verzi.
Obligaţiuni municipale – titluri de creanţă emise de state, oraşe, organisme regionale şi alte entităţi
guvernamentale pentru a finanţa obligaţii zilnice şi proiecte referitoare la capital
Utilizarea veniturilor – proiecte ecologice care stau la baza obligaţiunilor verzi.
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Anexa C3 – Crowdsourcing (externalizare spre public)
Caracteristici cheie










Model de finanţare alternativă care utilizează microfinanţarea şi crowdsourcing
(externalizarea spre public) pentru finanţarea proiectelor comunitare care tind să aibă
un impact social foarte puternic.
Iniţiatorii proiectului sunt, de cele mai multe ori, cetăţeni locali care dezvoltă şi îşi fac
publice ideile pe platforme bazate pe internet. Aceste platforme se ocupă, de
asemenea, de tranzacţiile financiare de crowdsourcing, ceea ce contribuie la creşterea
transparenţei.
Din ce în ce mai mult, autorităţile utilizează “finanţarea prin cofinanţare echivalentă”,
stabilind fonduri echivalente pentru proiectele care au fost finanţate cu succes prin
metoda crowdsourcing.
Crowdsourcing este cea mai potrivită metodă pentru a finanţa proiecte la scară mai
mică, dar cu impact social ridicat – ceea ce înseamnă că există un grad înalt de
potenţial de crowdsourcing pentru oraşele mici şi mijocii.
Există trei tipuri de crowdfunding (cofinanţare publică) adecvate în special pentru
proiecte civice: pe bază de donaţii, pe bază de recompense şi pe bază de acţiuni ale
comunităţii

Scurtă descriere
Crowdfunding civică (cofinanţare
pubică, de asemenea cunoscută şi
sub denumirea de “contribuție
publică” se concentrează în jurul a
patru
concepte
principale:
crowdsourcing
(atingerea
obiectivului
în
comun),
crowdfunding (microfinanţare de la
public), internet (platforme online
unde sunt publicate proiectele şi se
strâng fonduri) şi accent pe impactul civic şi social (FCC, 2017). Proiectele sunt prezentate pe
o platformă online unde se urmăresc şi se atrag fonduri. Din ce în ce mai mult, autorităţile
locale utilizează platformele de crowdfunding (cofinanţare publică) pentru a sprijini şi cofinanţa
/ finanţa prin cofinanţare echivalentă cetăţenii în iniţiativele lor de a se dezvolta, finanţa şi chiar
realiza proiecte de îmbunătăţire a unor servicii publice comunitare.

Istoric
Anterior denumită ‘subscriere / contribuție publică’, crowdfunding pentru proiecte civice nu este
un fenomen nou. Multe statui și monumente din Marea Britanie și SUA, de exemplu, au fost
finanțate prin microfinanțare comunitară. Un caz la care se face referință frecvent ca fiind o
inițiativă de finanțare publică este Statuia Libertății, al cărei piedestal de granit a fost finanțat
public după ce a devenit clar că nici Congresul S.U.A. și nici orașul New York nu pot furniza
fondurile. Pentru a face posibilă achiziția, un proprietar de ziare din 1984 a facut o campanie
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de jumatate de an în anul 1984, prin care care a strâns 100.000 USD de la 120.000 de
contribuabili.
Trecând rapid spre secolul XXI - unde platforme online precum Indigogo și Kickstarter au
popularizat forma modernă de crowdfunding, în care banii pentru proiecte și produse ar putea
fi obținuți prin crowdfunding online ca o alternativă la mecanismele tradiționale de investiții.
Cofinanțarea dt tip crowdfunding civic a fost dezvoltat ca subdomeniu al crowdfunding-ului
online, devenind astfel o modalitate prin care cetățenii să-și dezvolte și să finanțeze propriile
proiecte și servicii comunitare. Inițiativele de crowdfunding civic tind să fie mai mici și cu accent
mai local decât proiectele finanțate de autoritățile municipale locale. În domeniul
transporturilor, proiectele de crowdfunding civic au prezentat tendința de a se concentra
asupra proiectului de îmbunătățire a domeniului public.
Există trei tipuri generale de crowdfunding adecvate pentru crowdfunding civic :


Pe bază de donație – Donatorii de proiecte pur și simplu donează bani, fără a primi
recompense directe în schimb.
 Pe bază de recompense – Banii colectați nu sunt returnați donatorilor. În schimb, li
se acordă recompense în cadrul acțiunii respective. Un exemplu este podul
pietonal Luchtsingel din Rotterdam, construit prin cofinanțare crowdfunding, unde
numele donatorilor au fost înscrise permanent pe pod în schimbul unei donații
minime în valoare de 25 Euro.
 Acțiuni comunitare – Sunt "o formă de acțiuni care pot fi retrase" în cadrul căreia
se poate cumpăra capital propriu pentru proiecte comunitare. Acest tip de
crowdfunding este cel mai adesea emis de întreprinderi sociale, societăți
cooperative și caritabile, care aplică reguli stricte și utilizează blocarea activelor
pentru a preveni speculațiile și aprecierea (Future Cities Catapult (FCC), 2017).
Alte tipuri posibile de crowdfunding civic, dar nu atât de populare, sunt bazate pe capitaluri
proprii și împărțirea veniturilor / profitului, ceea ce permite investiții tradiționale și cumpărarea
de titluri de acțiuni. Acestea sunt forme mai puțin populare de crowdfunding nu numai pentru
că sunt supuse unor reglementări financiare mai stricte, dar și pentru că există convingerea
comună că întreprinderile sociale nu ar trebui să permită speculații financiare și acționari.

Match-funding / Finanțare prin cofinanțare echivalentă
În întreaga Europă, finanțatorii instituționali, în special autoritățile locale, precum și
organizațiile de caritate și societățile private, încep să intre în parteneriat cu anumite platforme
de crowdfunding civic pentru a permite, încuraja și chiar cofinanța proiectele de cultură civică.
Acest lucru este adesea realizat printr-un mecanism denumit "match-funding / finanțare prin
cofinanțare echivalentă", în cadrul căruia autoritățile și instituțiile convin să finanțeze un
procent dintr-un proiect. Instituțiile stabilesc adesea criterii prestabilite pentru ca un proiect să
primească finanțare. De asemenea, solicită unui proprietar de proiect să atragă o sumă
substanțială din finanțarea proiectului din partea publicului înainte de angajarea fondurilor de
grant cofinanțate prin echivalare. Acest tip de colaborare este o "evoluție interesantă a
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modelului de crowdfunding civic, combinând ideile de jos în sus și donații mici de la cetățeni,
cu finanțare instituțională de sus în jos" (FCC, 2017).

Atractivitatea modelului de cofinanțare Crowdfunding


Crowdfunding este bine adaptat pentru proiectele de dimensiuni mici care au un scop
social și au perioade de scurtă durată cu impact relativ rapid.
 Oferă o alternativă la "mecanismele de angajare rigide și complexe" disponibile în
prezent cetățenilor (Future Cities Catapult (FCC), 2017)
 Încurajează participarea cetățenească activă care oferă oamenilor un sentiment de
proprietate asupra proiectelor și a spațiilor lor publice. De asemenea, creează noi
interfețe între cetățeni, organizații și autoritățile publice. Acest lucru ajută la construirea
unor comunități mai rezistente, cu un grad mai mare de coeziune .
 Proiectele cofinanțate prin crowdfunding tind să reflecte valorile și cererea comunității
și nu doar interesele grupurilor comunitare specifice sau ale politicienilor locali.
 Permite o mai mare inovare, reducând în același timp riscul de eșec, deoarece
proiectele și-au dovedit deja popularitatea și nu sunt bazate pe datorii (Miglietta,
Angelo; Parisi, Emanuele; Pessione, Matteo; Servato, 2013)
 Deoarece autoritățile locale sunt adesea restricționate în ceea ce privește tipurile de
proiecte pe care le pot finanța, crowdfunding civic deschide noi posibilități
 Beneficiile financiare ale crowdfunding-ului civic sunt adesea cel mai atrăgător aspect
al acestui mecanism de finanțare. Cu toate acestea, există beneficii sociale
semnificative, inclusiv implicarea sporită a comunității și îmbunătățirea sănătății
mentale, care devin adesea la fel de importante ca și câștigurile financiare (Future
Cities Catapult (FCC), 2017)
Având în vedere că cetățenii au adesea dorința de a participa mai mult la procesul de
planificare (inclusiv să aibă un cuvânt în alocarea bugetară și luarea deciziilor),
crowdfunding-ul civic are potențialul de a transforma participarea cetățenilor și de a
contesta status quo al transparenței și democrației în administrația locală. Crowdfunding
permite cetățenilor să joace un rol mai activ în planificarea comunităților lor, oferindu-le
posibilitatea de a conduce și / sau de a se implica în proiecte care reflectă propriile viziuni
și valori (FCC, 2017). Civic Crowdfunding poate crea noi interfețe și parteneriate între
cetățeni, comunități, întreprinderi și autorități publice - relații care ar putea să nu existe în
cadrul sistemului actual de alocare bugetară și luare a deciziilor de sus în jos. Dacă
autoritățile colaborează îndeaproape pentru a monitoriza și reglementa proiectele și
platformele de crowdfunding, ele pot încuraja anumite proiecte prin granturi tematice sau
pot mobiliza fonduri pentru a contribui la proiecte mai mari de infrastructură

Provocări și riscuri


Se pot aduce critici referitoare la posibilitatea reducerii cheltuielilor publice pentru
spațiile publice și proiectele comunitare de către consilii, ca urmare a creșterii activității
de crowdfunding. Acest lucru reprezintă o preocupare deosebită pentru comunitățile cu
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resurse mai reduse, care nu dispun de capital, de timp și de mobilizare pentru a-și
asuma inițiative cu privire la crowdfunding.
Proiectele de crowdfunding se bazează adesea pe contribuții mari de la întreprinderi
sau fundații. Dar acest lucru nu slăbește neapărat modelul - entuziasmul cu care se
fac mai multe contribuții mai mici poate duce la generozitate din partea donatorilor mai
mari (The Economist, 2013)
Crowdfunding trebuie să funcționeze în cadrul legal al autorităților de la nivel național
și local. Acest lucru poate necesita o cooperare strânsă între diferitele organisme de
conducere și alinierea strategică a obiectivelor (Miglietta et al., 2013).
Autoritățile locale care aplică match funding / finanțează prin cofinanțare echivalentă
prin intermediul platformelor civice de crowdfunding trebuie să se asigure că
platformele sunt legitime și au controale adecvate. În caz contrar, crowdfunding-ul
poate să nu respecte standardele de transparență și eficiență .
Din moment ce acesta este un nou mecanism de finanțare, există o lipsă de cunoștințe
despre crowdfunding și despre modul cel mai bun de utilizare a acestuia, atât din partea
publicului larg, cât și din partea autorității.
Nu este încă adecvată pentru finanțarea programelor pe termen lung sau a
infrastructurilor majore care necesită capital major. Cu toate acestea, în viitor,
autoritățile pot găsi modalități noi și creative de a utiliza crowdfunding pentru a
suplimenta proiecte mai mari.

Context
Civic Crowdfunding online este un mecanism financiar relativ nou, deci este în stadii incipiente
de dezvoltare, momentan fiind disponibile doar câteva studii de caz detaliate. Cu toate
acestea, piața este în creștere rapidă în Europa, autoritățile municipale ale orașelor medii și
mari din Regatul Unit, aflându-se în frunte .
În sectorul transporturilor, cele mai multe exemple de platforme de crowdfunding civic implică
îmbunătățiri ale domeniului public, cum ar fi noi pasarele, piețe și grădini publice, mai degrabă
decât proiectele majore de infrastructură de transport .

Studiu de caz: Spacehive, Marea Britanie
Spacehive este un portal de crowdfunding civic bazat pe donații care "lucrează cu oameni,
companii și consilii pentru a construi un ecosistem de finanțare" pentru proiectele comunitare
care implică în mod specific spațiul public și comunitar în mediul construit (Spacehive, 2017).

38 / 210

Anexa C3 – Cofinanţare civică

Spacehive furnizează servicii software pentru crowdfunding, alături de îndrumări și sprijin atât
pentru proprietarii de proiecte, organizații comunitare, cât și pentru autorități. Creatorii de
proiecte folosesc platforma Spacehive pentru a-și dezvolta planurile de proiecte comunitare,
pentru a obține sprijin în cadrul comunității și a colecta finanțare de la publicul larg. Între timp,
consiliile, fundațiile și alte organizații pot oferi granturi pentru Spacehive, pentru a finanța prin
cofinanțare echivalentă proiectele care se încadrează în anumite criterii sau care se aliniază
la obiectivele strategice .
Cele mai mari proiecte de tip crowdfunding pentru Spacehive au ca scop, de obicei,
"renovarea, restaurarea sau schimbarea destinației clădirilor și infrastructurii existente"
(Spacehive, 2017).

Modul de funcționare a platformei
Fiecare proiect Spacehive necesită un lider de proiect și un manager de proiect. Liderul de
proiect creează un profil de proiect pe site-ul web unde elaborează un plan de afaceri și un
plan de management al proiectului. Profilul de proiect online devine apoi platforma în care
proiectul este în cele din urmă comercializat către public și unde se colectează donații și se
primesc granturi.
Pentru a primi fonduri și a asigura livrarea cu succes a proiectelor, fiecare proiect trebuie să
demonstreze competența Managerului de Proiect, să înființeze un fond de urgență și să
demonstreze că estimările de finanțare sunt adecvate. Spacehive are un proces aprofundat
de verificare a terților, în care planul financiar este verificat din punct de vedere al fezabilității.
Acest proces sporește încrederea și, în cele din urmă, acționează ca un control al calității care
oferă siguranță publicului, altor donatori și furnizorilor de granturi. Spacehive solicită, de
asemenea, ca liderii de proiect să caute asistență financiară din partea organizațiilor de
caritate sau asociațiilor profesionale pentru a verifica dacă asociația are un sprijin puternic și
este benefică pentru comunitate. (Economist, 2013).
Spacehive necesită ca fiecare proiect să stabilească o țintă pentru finanțare pe baza acestui
plan de finanțare și a procesului de verificare. Campania poate colecta doar suma declarată,
nu mai mult. De îndată ce liderul proiectului își atinge ținta, campania încetează - aceasta
este cunoscută sub numele de abordare "totul sau nimic".
Consiliile, finanțatorii și companiile pot să coopereze cu Spacehive pentru a finanța proiecte și
a colabora cu alte persoane și alte organizații. Spacehive are o platformă "grantmaker", prin
care aceste instituții își postează granturile cu detalii și parametri specifici. Spacehive
automatizează procesul de găsire a echivalenţelor pentru aceste granturi pe baza proiectelor
comunitare care au fost aduse online. Această funcționalitate este personalizabilă - astfel
încât organizațiile pot pune întrebări pentru a finanța solicitanții și pentru a se asigura că tema
lor corespunde cu tema proiectului. Această funcționalitate are, de asemenea, o raportare de
impact integrată în serviciu, ceea ce conduce la proiecte cu impact mai mare și la costuri
administrative reduse pentru autoritățile locale.
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Spacehive a inițiat în premieră „Movements” (campanii derulate într-o anumită zonă geografică
sau au o temă similară), grupate pe o platformă comună (Spacehive, 2017). „Movements” pot
fi create de autoritățile locale și organizațiile comunitare pentru a forma coaliții puternice în
jurul mai multor proiecte. Acest lucru ajută la creșterea impactului general al proiectelor
individuale, la construirea unor rețele mai puternice și ajută inițiatorii proiectelor să utilizeze
resursele existente. Cele mai mari mișcări din Spacehive includ programul pilot Crowdfunding
Civic al primarului din Londra și programul "Our Manchester", care sunt inițiative de cofinanţare
crowdfunding de renovare conduse de municipalitățile din ambele orașe.

Programul de cofinanţare civică crowdfunding al primăriei din
Londra
Programul Civic Crowdfunding al primăriei încurajează londonezii - cu o strictă supraveghere
- să propună idei de proiecte de restructurare pe Spacehive. Intenția acestor proiecte de
crowdfunding este de a suplimenta eforturile curente de restructurare în cadrul orașului, nu de
a le înlocui. Acest program este prima inițiativă condusă de un primar al unui oraș european
major pentru finanțarea proiectelor comunității civice printr-o platformă centralizată de
crowdfunding (viitoare oraşe catapulta / Future Cities Catapult (FCC), 2017) F. Această
inițiativă este condusă de echipa de restructurare a primarului în cadrul Autorităţii Zonei
Extinse a Londrei / Greater London Authority (GLA), în strânsă colaborare cu liderii potențiali
și actuali ai proiectului și cu Spacehive, au participat la două runde de finanțare până în
prezent, iar primarul a susținut deja 57 de proiecte în capitală în valoare de 800 000 de lire
sterline începând din septembrie 2017 (Spacehive, 2017 a). Proiectele susținute au fost
diverse, variind de la piețe comunitare, grădini publice până la inițiative mai mari, cum ar fi
Peckham Coal Line, un nou parc liniar care va face uz de o linie veche de cale ferată ridicată
în sudul Londrei (Peckham Coal Line, 2017).
Cercetarea timpurie a pilotului din cadrul Greater London Authoritzo a arătat rezultate pozitive
care depășesc cu mult avantajele financiare inițiale: "multe efecte sociale pozitive, de la
creșterea sentimentului de mândrie civică și a responsabilității locale în comunități, la noile
abilități, cunoștințe și experiență câștigată printr-o oportunitate de a participa la procesul de
îmbunătățire civică. Grupurile locale care se reunesc pentru a propune idei au permis noi relații
și conexiuni să înflorească, ajutând la construirea unor comunități mai puternice " (Spacehive,
2017a).

Avantajele Spacehive


Platforma oferă nu numai software, ci şi servicii de suport puternic. Spacehive lucrează
în strânsă colaborare cu directorii de proiecte și oficiali ai autorităților pentru a asigura
realizarea cu succes a proiectelor. Acest lucru sporește încrederea atât din partea
micro-finanțatorilor, cât și din partea finanțatorilor de granturi. De asemenea,
Spacehive a facilitat autorităților să coordoneze și să urmărească derularea
proiectelor în curs printr-o singură platformă.
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Capacitatea autorităților locale de a crea "mișcări" poate spori coordonarea și
cooperarea între proiecte și poate spori entuziasmul și expunerea pentru inițiative.
Prin susținerea proiectelor care au constituit deja o țintă de crowdfunding, autoritățile
pot da asigurarea că sprijină programe care sunt deja populare în cadrul comunității.
Chiar dacă un proiect nu primește finanțare, rețelele din cadrul unei comunități create
sunt încă valoroase și pot duce la inițiative viitoare.
Există dovezi privind numeroasele impacturi asupra bunăstării, în special în ceea ce
privește sănătatea mentală, care au provenit din activitățile civice asociate inițiativei
crowdfunding a primarului Londrei pe Spacehive. Deși nu s-au efectuat analize
cantitative, interviurile calitative cu participanții la proiect au scos în evidență implicarea
sporită a comunității, fericirea și relațiile noi contribuind la îmbunătățirea sănătății
mentale. (Warbis, 2016)
Platforma a contribuit la creșterea gradului de familiarizare a oamenilor cu procesul de
planificare britanică și a condus la dezvoltarea capacităților și a competențelor asociate
participanților implicați.
Spacehive a atras un segment demografic mai mic decât cel implicat în mod tradițional
în procesul de planificare.
Ajută la reducerea costurilor administrative pentru autorități, deoarece Spacehive are
capabilităţi incorporate de raportare a impactului şi urmărire a proiectului.

Dezavantaje








Abordarea "totul sau nimic" a Spacehive a dus la rapoarte în care se simt anxietatea
şi strestul participanților la campaniile pentru proiectele de crowdfunding din Londra,
mai ales în timpul etapei de strângere de fonduri (Warbis, 2016).
Proiectele cer timp şi resurse din partea deţinătorilor de proiecte.
Faptul că platforma se bazează pe "votul de capital" sau arată sprijin pentru un proiect
prin donaţii financiare, înseamnă că proiectele de succes tind să vină din zone mai
bogate.
Problema diversității: În general, destinatarul ţintă este populaţia oarecum omogenă a
locuitorilor citadini tineri şi cultivaţi.
Platforma civică de crowdfunding este relativ nouă, astfel că este dificil să se măsoare
succesul acestor proiecte pe termen lung. În plus, nenumăratele beneficii sociale ale
proiectelor de cultură civică sunt greu de cuantificat.

Mecanismul de finanţare şi oraşele mici şi mijlocii
Crowdfunding-ul Civic este un mecanism adecvat pentru municipalitățile mici şi mijlocii, venind
în completarea mecanismelor mai tradiționale de finanțare a infrastructurii și formând unele
noi relații între cetățeni și autorităţi în sistemul de planificare. Deși crowdfunding civic nu este
un instrument adecvat pentru infrastructurile și serviciile de transport sustenabile majore,
aceasta este deosebit de potrivită pentru îmbunătățirea domeniului public, pentru inițiative
legate de mersul pe jos și cu bicicleta – adică, proiecte de mobilitate sustenabilă care au un
scop social mai larg de îmbunătățire a coeziunii sociale în mediul construit. Orașele mici și
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mijlocii pot utiliza crowdfunding pentru a valorifica talentele și resursele cetățenilor lor și, de
asemenea, îl folosesc ca un "mecanism de validare" pentru a sprijini proiecte care au dovedit
deja fezabilitate și popularitate financiară. Ca atare, proiectele de crowdfunding civic reprezintă
acţiuni cu grad de risc relativ scăzut, deoarece municipalitățile pot susține proiecte care nu
sunt bazate pe datorii și pot fi livrate în perioade relativ scurte de timp.
Deși majoritatea recentelor succese în campaniile de crowdfunding civic au avut loc în orașe
europene medii și mai mari, există dovezi că acest model este replicabil şi adaptabil și devine
din ce în ce mai popular în orașele mici și mijlocii. Cu toate acestea, aspectul cel mai
provocator pentru orașele mici și mijlocii va fi consolidarea capacităților în cadrul autorităţii și
implicarea cetățenilor locali, precum și găsirea unei platforme adecvate pentru crowdfunding,
care să ofere servicii de sprijin puternic și care să permită o cooperare strânsă cu autoritatea.

Ghid de implementare











Municipalitățile trebuie să găsească platforme online adecvate pentru a oferi "fonduri
de finanţare prin cofinanţare echivalenta" pentru proiectele cetățenești finanţate prin
crowdfunding civic. Dacă nu există o astfel de platformă online într-o țară, pot fi create
granturi de inovare pentru a atrage o întreprindere socială locală sau o companie de
software pentru a crea o astfel de platformă. O platformă bună va contribui la reducerea
costurilor administrative pentru autorități și va oferi servicii de sprijin puternic
proprietarilor de proiecte și furnizorilor de granturi.
Crowdfunding civic necesită o supraveghere strictă din partea autorităţii și, în funcție
de tipul de crowdfunding, poate necesita o reglementare nouă în întregime. Va trebui
să se ia în considerare cadrele juridice naționale, regionale și locale înainte de luarea
oricăror inițiative de crowdfunding .
Inițiativele de crowdfunding civic în cadrul autorităţii ar putea necesita consolidarea
capacităților interne și eliminarea barierelor birocratice.
Crowdfunding necesită definirea rezultatelor comune, pentru a se asigura că
autoritățile guvernamentale, platformele de crowdfunding online și participanții la
proiect sunt aliniate și conlucrează la atingerea unui obiectiv comun, cuprinzător.
Crearea de "Movements", cum ar fi inițiativa Crowdfunding civic a primăriei din Londra,
care se concentrează asupra restaurării diferitelor zone din orașe, reprezintă o
modalitate utilă de a construi comunități în jurul mai multor proiecte și de a stabili
obiective comune. Acest lucru ajută la maximizarea impactului social al proiectelor
individuale. Orașele mici și mijlocii care sunt noi în domeniul crowdfunding ar putea
derula o acțiune de mică anvergură, pilot, de tip Movement, pentru a măsura opinia
publică.
Autoritățile ar trebui să se asigure că grupurile marginalizate primesc sprijin și
angajament suplimentar pentru a preveni omogenizarea și dominanța comunităților mai
înstărite. Acest lucru poate necesita, de asemenea, furnizarea de sprijin financiar cu
țintă precisă.
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Orașele mici și mijlocii trebuie să abordeze Crowdfunding-ul civil ca o oportunitate de
a încuraja participarea activă și de a compensa inițiativele de finanțare obținute în mod
forțat, fără a se prevala, însă, de acest lucru, ca scuză pentru a reduce în totalitate
finanțarea. În schimb, trebuie subliniat faptul că finanțarea de tip crowdfunding
contribuie la o utilizare mai eficientă a fondurilor curente și are beneficii cu arie de
acoperire mai amplă, cum ar fi îmbunătățirea sănătății mentale.

Rezumat
Crowdfunding Civic combină crowdfunding (cofinanțarea publică) și microfinanțarea pentru a
crea campanii pentru proiecte care se concentrează asupra impactului social în domeniul
public al diferitelor zone orășenești. Acest tip de finanțare pune accentul pe aspectul social al
sustenabilității (mai mult decât durabilitatea economică și de mediu), deoarece implicațiile
acestui mecanism financiar depășesc cu mult simpla colectare de fonduri. Campaniile de
crowdfunding și acțiunile de tip Movement care au înregistrat succes au oferit dovezi privind
creșterea bunăstării și sănătății mentale a participanților la proiect, construirea de rețele între
cetățeni și între cetățeni și autorități, implicarea sporită și înțelegerea sistemului de planificare,
precum și dezvoltarea capacităților și competențelor cetățenilor. Întrucât autoritățile locale sunt
adesea restricționate în ceea ce privește tipurile de proiecte pe care le pot finanța,
crowdfunding-ul civic poate deschide noi posibilități.
Criticii ar putea susține că tipul de finanțare Crowdfunding este o dovadă a unei noi politici
agresive din partea statului, dar programul pilot al Autorității din Greater London a arătat că
rolul asumat de autoritatea locală este mai degrabă unul rol nou, decât redus ... axat pe
facilitarea și protejarea capitalului propriu și includerea într-un context mai larg de finanțări
alternative și abordări bazate pe piață pentru proiectele de dezvoltare "(Warbis, 2016).
Implicarea îndeaproape a autorității pare a fi un aspect crucial al crowdfunding-ului civic, în
special pentru a asigura implicarea grupurilor private de drepturi din zonele defavorizate și
pentru a oferi o gândire holistică și strategică proiectelor de crowdfunding. Încurajarea
parteneriatelor
strânse și a transparenței între platformele online, organizațiile
guvernamentale și cetățeni este vitală pentru finalizarea cu succes a acestor tipuri de proiecte
și programe .
Modelul Crowdfunding Civic este în totalitate replicabil și adaptabil pentru orasele mici și
mijlocii, iar in tari cum ar fi Marea Britanie, orașele mici și mijlocii se înscriu în această tendință.
Cea mai mare provocare va fi aceea de a dezvolta capacitea și de a găsi o bună platformă de
crowdfunding cu care să se lucreze, ceea ce ar putea necesita granturi pentru inovare,
schimbări de reglementare și un sprijin puternic din partea autorităților naționale pentru
implementare. În plus, schimbul de cunoștințe între țările europene va fi o modalitate valoroasă
de a învăța din greșelile din trecut și a construi parteneriate puternice .
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Link-uri utile
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Civic Crowdfunding: A Guidebook for Local Authorities (Future Cities Catapult
(FCC), 2017)
Report from the GLA: Understanding the social impacts of the Mayor’s
Crowdfunding Programme (Warbis, 2016)
Video: How to create a successful Crowdfunding Campaign with Spacehive
(Spacehive, 2017b)
Webinar from European Crowdfunding Network: Match-funding, when Public
institutions meet Crowdfunding (European Crowdfunding Network (ECN), 2017)
The 2015 UK Alternative Finance Industry Report (Zhang, Bryan; Braeck, Peter;
Ziegler, Tania; Bone, Johanathan; Garvey, 2016)
Peckham Coal Line website – high-line crowdfunding project in London
Other existing platforms similar to Spacehive include Neighbor.ly and
Citizinvestor.
Tactical Urbanism: short-term Action for Long-term Change (book) (Lydon, Mike;
Garcia, 2015)
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Anexa C4 - Taxa de timbru pentru transferul proprietăților
imobiliare
Caracteristici principale






Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare este implementată de
autoritate și plătită de noul proprietar al celor mai multe proprietăți care depășesc o
anumită valoare la achiziționarea proprietății.
Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare este o formă de captare /
recuperare a valorii, deoarece captează valoarea crescută a proprietăților determinate
de noua infrastructură din respectiva zonă. Cei care beneficiază cel mai mult de
infrastructura îmbunătățită plătesc pentru aceasta.
Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare poate fi utilizată pentru a
finanța infrastructura de transport în zona locală.

Scurtă descriere
Taxa de timbru pentru transferul
proprietăților este plătită autorității de
către noul proprietar pentru cele mai
multe proprietăți care depășesc o
anumită valoare atunci când se
achiziționează proprietatea (Transport
for London, 2017). Un anumit procent
stabilit din veniturile generate de
această taxă de timbru ar putea fi
utilizată pentru a finanța noi programe de transport și mobilitate în cadrul zonei respective,
printr-un concept cunoscut sub denumirea de captare / recuperare a valorii terenului. Datorită
contribuției clare a îmbunătățirilor infrastructurii de transport la creșterea valorii proprietăților,
teoria arată că aceste tipuri de taxe ar putea fi utilizate pentru a finanța îmbunătățirile în
infrastructura de transport care stimulează creșterea valorii proprietății. Îmbunătățirile în
materie de transport finanțate prin acest mecanism pot include servicii suplimentare,
construirea infrastructurii sau subvenționarea costului călătoriei. Această metodă de finanțare
permite guvernului să recicleze unele dintre aceste câștiguri neașteptate rezultate din
creșterea valorii proprietății, câștiguri de care în prezent beneficiază numai proprietarii privați
(Sintropher, 2015).

Context
Există un număr semnificativ de lucrări de cercetare care susțin ideea că programele de
transport se materializează în valori de teren mai mari ale terenurilor. Acest lucru este susținut
de datele de la Nationwide Building Society, care sugerează că proprietățile de pe o anumită
rază a stațiilor de metrou din Londra dețin valori mai mari ale proprietăților (Transport for
London, 2017). În prezent, rata de impozitare a taxelor de timbru este în medie de 3% din
valoarea unei proprietăți atunci când este achiziționată, deși aceasta se ridică la maximum
15%. Colectarea ratelor crescute ale taxei de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare
la vânzarea proprietăților în zonele care beneficiază de îmbunătățiri ale transportului este
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considerată ca fiind o metodă practică pentru care ar putea fi realizată captarea / recuperarea
valorii terenului.
Studiile întreprinse au arătat că zonele din apropierea stației Crossrail din Londra, propusă ca
punct de referință, au înregistrat și o creștere cu 50% a densității locuințelor în comparație cu
zonele aflate la 500 de metri distanță de stație (Transport for London, 2017). Acest lucru
demonstrează efectul mai larg al proiectelor de transport asupra facilitării reamenajărilor. O
variantă a tipului de mecanism de finanțare prin taxa de timbru pentru transferul proprietăților
imobiliare este situația în care doar dezvoltatorii terenului din apropierea îmbunătățirilor făcute
referitoare la transport plătesc autorității o taxă, care apoi ajută la finanțarea proiectului.
Dezvoltatorii beneficiază de faptul că proiectul de infrastructură ar trebui să le aducă profituri
sporite prin vânzarea unei proprietăți în apropierea respectivelor îmbunătățiri legate de
transport. Aceasta poate fi o situație de amenajare pe baza capturii / recuperării valorii
terenului.
De asemenea, se poate ridica o chestiune morală în ceea ce privește utilizarea taxei de timbru
pentru transferul proprietăților imobiliare sau a unor tipuri similare de mecanisme de finanțare
pentru proiectele de transport. Având în vedere că proiectele vor fi, în general, doar în
avantajul câtorva persoane, mulți se întreabă de ce toată lumea trebuie să plătească pentru
un proiect care avantajează în mod disproporționat pe cei care locuiesc în apropierea
respectivului teren. În cadrul acestor programe, numai cei care locuiesc în zonele care vor
beneficia de infrastructură, vor plăti. (Murray, 2016).

Atractivitatea taxei de timbru pentru transferul proprietăților
imobiliare






Există aproape întotdeauna o garanție de creștere a valorii terenului în zonele cu
transport public îmbunătățit.
Cei care beneficiază cel mai mult de dezvoltarea infrastructurii plătesc cel mai mult.
Relativ ușor de monitorizat și reglementat.
Capacitatea dovedită de a furniza finanțări semnificative pentru a reduce povara
finanțării infrastructurii din alte surse, cum ar fi o impozitare mai mare a venitului public.
În cazul amenajărilor pe baza capturii / recuperării valorii terenului, plătesc impozitul doar
cei care își permit (dezvoltatorii), ceea ce asigură faptul că persoanele cu venituri
potențial mici nu sunt supuse unor poveri fiscale prea mari.

Provocări și riscuri





Impozitele pot reprezenta o povară financiară semnificativă pentru un eșantion relativ
mic al populației.
Succesul acestor tipuri de taxe în finanțarea infrastructurii depinde de un nivel înalt de
înțelegere și de sprijin pentru modul în care funcționează impozitele și de un nivel ridicat
de susținere a proiectelor înșile.
De obicei, după finalizarea proiectelor de infrastructură de transport, vor avea loc creșteri
ale prețurilor de proprietate, ceea ce înseamnă că veniturile suplimentare generate de
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această valoare crescută a proprietății nu pot fi capturate decât după încheierea
proiectului și cheltuirea fondurilor.
În toate cazurile în care s-a impus acest tip de taxă, doar un procent din finanțarea
proiectului a provenit din acest mecanism. Necesită mecanisme de finanțare
suplimentare, în completare.
Taxele, în special dacă sunt prea ridicate, riscă să facă unele proiecte de reabilitare
neviabile, ducând la o posibilitate mai mică de reamenajare a nodurilor de tranzit, în
special în cazul mecanismelor de captare a valorii terenurilor bazate pe dezvoltare
Doar un mic procent din creșterea totală a valorii proprietăţilor poate fi capturat /
recuperat din valoarea totală a proprietăţilor ca rezultat al proiectelor de infrastructură
prin rezultatele proiectelor de infrastructură (adică dacă un preț al proprietății crește cu
50.000 de lire sterline, va fi capturat doar un procent din respectiva sumă de 50.000 de
lire sterline).
Majoritatea, dacă nu toate exemplele acestui tip de mecanism financiar au fost testate
în orașele mai mari; Hong Kong, Singapore, Los Angeles și Londra. Nu există încă
exemple clare de astfel de încercări în orașe mici și mijlocii.

Istoric
Implementarea cu succes a mecanismelor de finanțare de tipul taxei de timbru pe transferul
proprietăţilor imobiliare s-a realizat în unele orașe din întreaga lume. Cu toate acestea, trebuie
remarcat faptul că cele mai multe experiențe reușite au avut loc în orașe mult mai mari decât
cele care ar putea fi considerate un oraș mic sau mediu. Hong Kong, Singapore și Los Angeles
au implementat cu succes diferite variații ale acestui mecanism de finanțare. Atât Hong Kong
cât și Singapore au folosit taxa de timbru pentru transferul proprietăţilor imobiliare pentru
finanțarea proiectelor de transport. Hui, Ho și Ho (2004) au considerat că un motiv pentru
succesul continuu în Singapore și Hong Kong a fost densitatea extrem de mare a acestor
orașe și numărul persoanelor care ar folosi infrastructura de transport în orice zonă dată.
Există două programe de acest tip în Los Angeles, cunoscute sub numele de propunerea A și
propunerea C, care au contribuit la reducerea congestiei traficului prin finanțarea
îmbunătățirilor aduse sistemului de metrou și introducerii benzilor rezervate autoturismelor în
care mai multe persoane partajează călătoria (Los Angeles Metro, 2018).
Deși nu a fost finanțat de acest tip de impozit, s-au efectuat o multitudine de cercetări care au
investigat modul în care ar fi putut fi finanțat noul sistem de metrou uşor din Gold Coast, care
a intrat în exploatare în 2014 (Keolis Downer, 2015). Gold Coast este un oraș din Australia de
aproximativ 600.000 de locuitori, care va găzdui Jocurile Commonwealthului în anul 2018
(Murray, 2016). Murray (2016) a cercetat beneficiile economice ale acestui nou sistem de
metrou ușor, analizând gradul în care reducerile timpului de călătorie și îmbunătățirea
accesibilității la zone din imediata apropiere a coridorului acestuia s-au materializat într-o
creștere a valorii proprietății. Studiul realizat de Murray a constatat că proiectul de metrou ușor
din Gold Coast a determinat o creştere a valorii colective a proprietăților din zonă cu cel puțin
300 de milioane $AUD. Aceasta echivalează cu aproximativ 25% din întregul cost al
proiectului, estimat la aproximativ 1,2 miliarde $AUD. Trebuie subliniat totuși că ar fi imposibil
de capturat / recuperat întreaga creștere a valorii proprietăților deoarece ar fi nerealistă
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impozitarea unui proprietar de teren cu o sumă în valoare de 50 000 de lire sterline dacă
valoarea proprietăţii ar creşte cu această sumă. Cu toate acestea, Murray a subliniat faptul că
aceste date pot fi folosite în scop informativ pentru viitoarele decizii referitoare la taxa de timbru
pentru transferul proprietăţilor imobiliare.

Studiu de caz: London Crossrail
Transportul public este vital pentru succesul Londrei ca oraș global. Crossrail din Londra este
un nou proiect de infrastructură urbană care cuprinde un coridor feroviar de înaltă frecvență
care se întinde de la vestul Londrei prin oraș spre partea de est (Transport for London, 2017).
Odată ce toate secțiunile noii legături vor fi operaționale în 2019, se așteaptă ca sectorul căii
ferate să adauge o capacitate suplimentară de 10% la rețeaua feroviară din Londra. Noul
proiect London Crossrail va contribui, de asemenea, la inițiativa de dezvoltare durabilă a
Londrei și va reduce presiunea asupra serviciilor de metrou existente, asupra reţelei feroviare
naționale și liniei de metrou uşor Docklands. Proiectul Crossrail se întinde de la Maidenhead
și Aeroportul Heathrow în vest până la Shenfield și Abbey Wood în est. Proiectul își propune,
de asemenea, să stimuleze reamenajarea urbană în zonele din apropierea noilor stații, în
special Isle of Dogs, Woolwich și Abbey Wood și va crește nivelul de ocupare a forței de
muncă, va reduce traficul, va contribui la calitatea aerului și sustenabilitatea mediului și va
îmbunătăți siguranța rutieră în capitală
Proiectul folosește o combinație de mecanisme de captare a valorii pentru a finanța £ 4,8
miliarde din bugetul total de 14,8 miliarde £. Aceasta echivalează cu aproximativ 32% din
necesarul de finanțare a proiectelor. Acest procent de 32% cuprinde taxa de timbru pentru
transferul proprietăților imobiliare, precum și un impozit impus de primărie pentru infrastructura
comunitară / Mayoral Community Infrastructure Levy (Clark-Jones et.al., 2016). Acest impozit
pe infrastructura comunitară impus de primărie a fost introdus în Londra în 2010 și este un
mecanism de finanțare prin captarea / recuperarea valorii pe baza construcțiilor și amenajării
terenului. Într-un raport publicat de Transport for London (2017) se sugerează că finanțarea
Crossrail a avut un set propriu de probleme unice, în special din cauza lipsei de locuințe la
prețuri accesibile în Londra și, prin urmare, un impuls pentru a asigura că prețurile proprietăților
nu continuă să crească în mod nesustenabil.
Planificarea cadrelor de lucru și lacunele care au rezultat au ridicat, de asemenea, probleme
legate de proiect. De exemplu, printr-o clauză adăugată în 2012 Cadrului Național pentru
Politica de Planificare, se sublinia faptul că planurile din apropierea stațiilor Crossrail „nu
trebuie să fie supuse unor obligații și sarcini referitoare la strategie care să îi pericliteze
capacitatea de a fi dezvoltate viabil." (Transport for London, 2017 ) "Acest lucru i-a determinat
deseori pe dezvoltatori să-și minimalizeze viabilitatea proiectelor pentru a evita plata taxei.
Taxa de infrastructură comunitară a fost percepută pentru întreprinderi peste un anumit prag
(cele cu o valoare taxabilă mai mare de 55.000£) (Greater London Authority, 2011). Acest
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lucru viza asigurarea scutirii unor spații mai mici, povara financiară fiind suportată de
întreprinderile mai mari, mai capabile să absoarbă costul.
Așa cum am menționat, încasările din taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare
din zona de influență a proiectului au fost utilizate pentru proiectul Crossrail pentru a finanța o
parte din noua dezvoltare a infrastructurii. Transport for London (2017) a descoperit că această
creștere a valorii la momentul achiziției de către noul proprietar este cea mai simplă și mai
directă metodă. S-a stabilit un cadru care implică o atribuire zonală a creșterii valorii în raport
cu zona de influență a noului program de transport. Taxa de timbru pentru transferul
proprietăților imobiliare nu a fost populară atunci când a fost introdusă pentru prima dată, dar
consultarea publică și creșterea valorii terenurilor care au rezultat din proiectul Crossrail au
dus în mod progresiv la o mai mare acceptare a taxei de către public.
Indiferent de dezavantaje, proiectul London Crossrail a reușit să capteze / recupereze valorile
estimate ale venitului, indiferent de climatul economic. Potrivit lui Sintropher (2015), folosirea
taxei de timbru pentru transferul proprietăților imobiliare și impozitul pe infrastructura
comunitară pentru finanțarea proiectului Crossrail au fost relativ bine primite. În 2013/14, până
la 98,4% din suma estimată a veniturilor a fost colectată prin taxa de timbru pentru transferul
proprietăților imobiliare (Transport for London, 2017). Potrivit Institutului de Ingineri
Constructori (2017), se preconizează că proiectul Crossrail se va finaliza în 2019 la timp și în
limitele bugetului, iar londonezii și navetiștii vor beneficia în curând de avantajele pe care le
oferă.

Grupuri țintă
Deoarece proiectul Crossrail din Londra a fost finanțat printr-o varietate de metode de captare
/ recuperare a valorii terenului, una dintre acestea fiind taxa de timbru pentru transferul
proprietăților imobiliare, există multiple grupuri țintă în acest caz. În cazul taxei de timbru pentru
transferul proprietăților, grupul țintă este constituit din proprietarii de terenuri. Impozitul pe
infrastructura comunitară, care alcătuiește o altă parte a finanțării, are ca grup țintă
dezvoltatorii din zona de influență, și anume unitățile administrative din Londra care doresc să
beneficieze de Crossrail.

Cronologie
Legea Crossrail, care a oferit cadrul legal pentru construcția proiectului Crossrail a primit
Acordul Regal în iulie 2008 (Crossrail, 2018). Între timp, se stabilise ruta pentru noul proiect și
se convenise finanțarea pachetului. Proiectul de construcție a demarat în 2012 și va fi complet
operațional până la sfârșitul anului 2019. Utilizarea încasărilor de pe urma taxei de timbru
pentru transferul proprietăților imobiliare ca mecanism de finanțare a proiectului va continua
pe o perioadă între 24 și 31 de ani, până la rambursarea sumei împrumutate (Autoritatea
Greater London, 2011).
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Specificație tehnică
Proiectul London Crossrail a fost finanțat printr-o varietate de surse, aproximativ o treime din
finanțarea provenind din mecanismele de captare a valorii terenurilor. Această treime a fost
apoi separată în porțiuni, incluzând colectarea impozitelor la taxele de timbru și impozitul
pentru infrastructura comunitară, ambele contribuind la finanțarea proiectului Crossrail. O
parte din impozitul pe terenul de taxe vamale de la achiziționarea de proprietăți în zonele
considerate de influență din Londra a fost îndreptată spre Crossrail. Acest lucru a dus la
creșterea ratelor de impozitare a terenurilor din aceste zone.

Obiective declarate
Scopul utilizării taxei de timbru pentru transferul proprietăţilor imobiliare, ca metodă de
finanțare a proiectului Crossrail, a fost de a colecta venituri și de a reduce povara altor metode
de finanțare necesare pentru noua infrastructură, cum ar fi finanțarea de la guvern.

Avantaje
Folosirea taxei de timbru pentru transferul proprietăţilor imobiliare, ca mecanism financiar, s-a
dovedit a fi benefică în cazul proiectului Crossrail. Împreună cu alte mecanisme de captare /
recuperare a valorii terenurilor, aceasta a oferit aproximativ o treime din finanțarea necesară
pentru proiectul de 14,8 miliarde £, care se preconizează a fi livrată în buget. Folosirea acestei
taxe de timbru ca mecanism financiar, a dus, prin urmare, la o presiune semnificativ redusă
asupra altor surse de finanțare. Deși inițial oarecum nepopulară, creșterea puternică a valorilor
terenurilor din jurul nodurilor de tranzit Crossrail și reamenajarea intensă în aceste zone a
însemnat de asemenea că publicul a sprijinit în mare parte ratele crescute ale impozitelor

Dezavantaje
După cum s-a menționat anterior, proiectul Crossrail nu a fost lipsit de probleme. În ceea ce
privește impozitul pe infrastructura comunitară, uneori au fost folosite abuziv clauzele pentru
protejarea anumitor întreprinderi și pentru a se asigura că dezvoltatorii nu au fost descurajați
de proiectele din zonele de influență. În ceea ce privește elementul taxa de timbru pe transferul
proprietăţilor imobiliare, cercetările sugerează că nu există probleme majore cu mecanismul
de finanțare, altele decât opoziția publică inițială față de idee. Dar s-a constatat că această
opoziţie s-a redus în mod semnificativ în timp, când publicul a văzut beneficiile proiectului, iar
valorile terenurilor din zonele de influență au crescut substanțial în consecinţă.

Evaluare
Taxa de timbru la transferul proprietăţilor imobiliare, ca mecanism financiar, este o metodă
relativ reușită de a atinge o parte din finanțarea proiectelor de transport. Ar trebui să fie luate
în considerare cu atenție cazurile individuale, precum și provocările și riscurile și, în
consecință, aplicabilitatea utilizării acestui mecanism de finanțare. Trebuie reiterat faptul că
taxa pentru impozitul pe teren poate fi utilizată, de obicei, ca supliment la alte mecanisme de
finanțare, deoarece acestea vor obține de obicei doar o parte din fondurile pentru proiectele
de infrastructură
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Taxa de timbru la transferul proprietăţilor imobiliare şi oraşele mici
şi mijlocii
Deși experiența mecanismelor de finanțare de tipul taxei de timbru la transferul proprietăţilor
imobiliare în oraşele mici și mijlocii este în prezent limitată, utilizarea acestor mecanisme ar
trebui luată în considerare în mod activ. Proiectul London Crossrail și colectarea aferentă a
taxei de timbru la transferul proprietăţilor imobiliare au funcționat bine, dar Londra este un oraș
de cel puțin 8 milioane de locuitori. În urma finalizării proiectului, cercetarea a constatat că
proiectul de transport feroviar Gold Coast din Australia, un oraș semnificativ mai mic de
600.000 de locuitori, ar fi putut să atingă o parte semnificativă din finanțarea necesară prin
colectarea taxei de timbru la transferul proprietăţilor imobiliare. Cu o finanțare mai mică din
partea guvernului disponibilă în orașe mici și mijlocii, captarea / recuperarea corespunzătoare
a creșterii valorii terenurilor ar trebui să fie cu siguranță considerată o metodă de obținere a
finanțării proiectelor de transport.

Ghid de implementare








Consultarea publică ar trebui să fie pe primul loc de-a lungul implementării, pentru a se
asigura că publicul este informat în mod clar și sensibilizat în mod consecvent cu privire
la beneficiile taxei.
O rată sporită a taxei de timbru la transferul proprietăţilor imobiliare ar trebui să se
aplice numai în zonele de influență din jurul infrastructurii de transport noi sau
modernizate.
Taxa ar trebui să fie proporțională cu accesibilitatea proprietății la noul transport public
și nu atât de mare încât să împiedice funcţionarea pieței imobiliare.
Rezidenţii existenţi (cei ce nu îşi vând proprietatea) ar trebui excluşi de la plata taxei.
Ar trebui să existe întotdeauna și alte mecanisme de finanțare pentru a sprijini
colectarea taxei de timbru la transferul proprietăţilor imobiliare pentru finanţarea
proiectelor de transport, deoarece numai această metodă nu poate să „ autofinanțeze"
proiecte.

Rezumat
Taxa de timbru la transferul proprietăţilor imobiliare fiscală poate fi considerată ca un
mecanism de finanțare a sistemelor de transport în orașele mici și mijlocii. Se plătește pe
proprietăți la cumpărarea acestora. Există dovezi substanțiale care evidențiază impactul
pozitiv al infrastructurii de transport asupra valorilor proprietății. Captarea / recuperarea acestei
creșteri a valorii proprietăților este cunoscută sub denumirea de captură a valorii terenului, iar
utilizarea impozitului pentru taxa pe teren, ca instrument pentru capturarea valorii terenurilor,
ar trebui analizată în profunzime. Există beneficii pentru utilizarea taxei de timbru la transferul
proprietăţilor, inclusiv faptul că cei care beneficiază cel mai mult de infrastructură plătesc mai
mult și că taxa este relativ ușor de monitorizat și de reglementat. Provocările și riscurile, cum
ar fi lipsa de exemple în orașele mici și mijlocii, în special opinia publică negativă, și
necesitatea proiectelor de completare a finanțării cu alte surse importante ar trebui să fie luate
în considerare cu atenție pentru proiectele viitoare. Cu toate că nu a fost utilizat în cazul
proiectului de tramvai uşor în Gold Coast, în urma unei cercetări substanțiale s-a constatat că
utilizarea capturii valorii terenului prin impozitul pe bunuri imediate ar fi putut genera o parte
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substanțială din finanțarea proiectului. Proiectul Crossrail din Londra, ca studiu de caz, arată
că utilizarea taxei de timbru la transferul proprietăţilor imobiliare, ca mecanism de finanțare,
poate funcționa foarte bine. Alături de un impozit comunitar de infrastructură impus de
primărie, un mecanism suplimentar de captare a valorii terenului, aproximativ 32% din
fondurile proiectului au fost acoperite în acest fel. În ceea ce privește implementarea, există o
serie de puncte cheie recomandate pentru punerea în aplicare a acestui mecanism financiar
într-un oraș mic sau mediu. Consultarea publică ar trebui să joace un rol esențial în
implementarea taxei pentru a asigura că publicul este informat în mod clar și consecvent cu
privire la beneficiile impozitului. Ratele de impozitare ridicate ale taxelor de timbru ar trebui să
existe numai în apropierea infrastructurii de transport noi sau îmbunătățite, iar ratele de
creștere ar trebui să fie proporționale cu accesibilitatea pe care proprietatea o oferă la această
infrastructură. Prin cercetare se recomandă, de asemenea, ca localnicii să nu plătească o taxă
și că această taxă de timbru să fie susținută de alte mecanisme financiare, deoarece poate
oferi doar o parte din fonduri pentru proiecte mari de infrastructură. Taxa de timbru la transferul
proprietăților imobiliare, ca mecanism inovator de finanțare, trebuie luată în considerare pentru
proiectele din orașele mici și mijlocii din întreaga Europă.

52 / 210

Anexa C4 - Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliareă

Link-uri utile
London

Crossrail

Project

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/land_value_capture_report_transport_for_london.pdf
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http://www.uq.edu.au/economics/abstract/566.pdf
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Anexa C5 - Distribuirea fondurilor provenite de la loterii
Caracteristici cheie







Resursele pentru finanţare din veniturile loteriei sunt generate prin mobilizarea
profiturilor realizate de la loterii.
Autorităţile şi ONGurile utilizează finanţare pentru a investi în „cauze bune”.
Finanţarea este disponibilă pentru organizaţiile non-profit şi de caritate, autorităţile
locale, organizaţiile de învăţământ şi persoane fizice.
Pentru a obţine finanţare pentru un proiect, trebuie depusă o cerere în care se specifică
necesitatea investiţiei.
Sunt disponibile diverse fonduri pentru patrimoniu şi acces la proiecte legate de natură,
programe de călătorie activă şi transport public, printre altele.
Finanţarea din fondurile provenite de la loterii tinde să fie o sursă de venit singulară şi
neregulată.

Scurtă Descriere
Acest tip de finanţare este
mobilizată
prin
intermediul
profiturilor
generate de loterii, care
reprezintă o formă de
jocuri de noroc, implicând
tragerea
la sorţi a
premiilor, inclusiv loto,
terminale electronice şi
jocuri instant (UNDP, 2018). Finanţarea din fonduri provenite de la loterie este disponibilă
pentru diferite tipuri de organizaţii cum ar fi cele non-profit şi de caritate, autorităţi locale,
organizaţii de învăţământ sau persoane fizice, în scopul unor cauze bune. Pentru a obţine
finanţare din fondurile loteriei, solicitantul urmeazî de obicei un proces standard de solicitare
online, după care un distribuitor de fonduri desemnat decide dacă proiectul este eligibil. Cu
toate acestea, uneori obţinerea de fonduri este competitivă şi proiectele trebuie să intre în
competiţie pentru a câştiga fondurile (Loteria Naţională, 2018a).

Istoric
Loterii: Istoric
Primele consemnări datează din anul 205 î.H., când jocul ‘Keno’ era jucat de dinastia chineză
Han şi se crede că loteriile din vremea aceea erau folosite pentru a ajuta la finanţarea
proiectelor guvernamentale, de exemplu Marele Zid chinezesc. Acum, loteriile sunt comune în
toată lumea, atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele emergente, iar Asociaţia Mondială a
Loteriilor a raportat recent că, în anul 2015, au fost realizate peste 261 miliarde dolari de către
loteriile naţionale, constituind aproape jumătate din numărul total al loteriilor din toată lumea (
Asociaţia Mondială a Loteriilor, 2016).
Există două tipuri de loterii:
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1. Loterii naţionale
Loteria naţională este tipul cel mai comun de loterie. Loteriile naţionale sunt fie
administrate de autorităţile publice, fie concesionate operatorilor privaţi în urma unui
proces de licitaţie. În general, loteriile naţionale tind să aibă formule de alocare similare,
conform cărora aproximativ 70% din câştiguri sunt direcţionate spre premii, 3 – 7 % se
îndreaptă spre costurile de exploatare, iar 25% sunt luate de stat pentru a fi distribuiţi
pentru cauze bune.
2. Loteriile de caritate
Cel de-al doilea tip de loterie este loteria de caritate, care este similară celei naţionale,
dar la scară mai mică şi este iniţiată de Organizaţii Non-Guvernamentale (ONG) pentru
a mobiliza resurse pentru finanţarea unor cauze bune. Loteriile de caritate tind să
beneficieze de impozitare redusă a profiturilor realizate.
În ceea ce priveşte cerinţele legale pentru loteriile naţionale şi de caritate, acestea sunt puţine.
În majoritatea ţărilor dezvoltate, mediul juridic aferent include fie legea prin care se instituie
loteria naţională, fie cadrul de reglementare pentru sectorul jocurilor de noroc. În unele cazuri,
există, de asemenea, legi care prevăd că statul poate atribui un procent din veniturile loteriei
pentru anumite sectoare sau cause. În ţările în curs de dezvoltare, adesea nu există cerinţe
legale referitoare la loterii, autorităţi de supraveghere şi legislaţie care să acopere jocurile de
noroc.
Mai mult, investiţiile necesare pentru stabilirea unei loterii sunt, de asemenea, scăzute şi tind
să nu necesite investiţii iniţiale mari. Investiţiile iniţiale pot fi chiar anulate dacă administrarea
este externalizată unor operatori privaţi, deoarece schimbul poate fi făcut cu un comision
redus. De asemenea, cheltuielile de exploatare şi întreţinere tind să fie un procent redus al
cifrei de afaceri obţinute (UNDP, 2018).

Finanţare din veniturile loteriei: Factori cheie
Finanţarea din veniturile loteriei este acum un fenomen la scară mondială, contribuind la cauze
bune în toată lumea, de exemplu dotări sportive, transport sustenabil, patrimoniu, acces la
natură şi călătorii active (National Lottery, 2018b). Cea mai recentă statistică anuală, şi anume
din 2015, raportată de Asociaţia Mondială a Loteriilor / the World Lottery Associationa a arătat
că 29 % (76 miliarde USD) din veniturile generate de membrii raportori au fost colectate pentru
cauze bune (World Lottery Asociaţia Mondială a Loteriilor, 2016).
După cum s-a menţionat mai sus în prezentul raport, finanţarea din fondurile loteriei este
generată de mobilizarea profiturilor realizate din loterii. Mobilizarea profiturilor tinde să intre în
responsabilitatea autorităţilor şi ONGurilor. Valoarea veniturilor care pot fi mobilizate depinde
în mare măsură de anumite variabile cum ar fi plăţile pentru premiile loteriei, vânzările de bilete
şi comisionul cu amănuntul şi, prin urmare, pot varia de la un an la altul (Biroul Naţional de
Audit, 2017). Aceste venituri tind să fie separate de bugetele naţionale şi, prin urmare, nu sunt
supuse aceloraşi restricţii juridice ca impozitele şi alte activităţi care generează venituri, făcând
din fondurile obţinute de loterie o modalitate mai rapidă şi mai uşoară de a colecta şi aloca
resurse.
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În general, fondurile provenite din loterii sunt cheltuite în ţara de origine. Cu toate acestea,
există situaţii în care unele finanţări sunt alocate proiectelor din străinătate ca ajutor, pentru
asigurarea de alimente I medicamente. În ciuda discuţiilor, încă nu s-a înfiinţat o loterie
mondială care să finanţeze dezvoltarea.
Organizaţiile eligibile pentru finanţare tind să includă pe cele non-profit sau caritabile,
autorităţile locale, organizaţiile de învăţământ, sau persoane fizice. Ca urmare a valorii limitate
de finanţare, organizaţiile interesate de finanţare pentru proiectele lor trebuie să treacă, în mod
obişnuit, printr-un proces de solicitare online, expunând un cazul pentru proiectul lor (Loteria
Naţională, 2018a). Deciziile referitoare la locul şi modul în care sunt cheltuite fondurile sunt
luate, în general, de autorităţile publice. Adesea, administratorii de loterii (autorităţi şi ONGuri)
înfiinţează sau aleg diverse organizaţii care să răspundă de alocarea fondurilor unor proiecte
specifice (UNDP, 2018). În unele cazuri, se organizează concursuri pentru a “câştiga” finanţare
pentru anumite tipuri de proiecte, de exemplu proiecte care ajută la reducerea poluării aerului,
sau proiecte care să contribuie la reducerea sărăciei în cadrul unei comunităţi (Loteria
Naţională, 2018a).
În Tabelul C3 de mai jos sunt enumeraţi stakeholderii implicaţi în finanţarea din fondurile
loteriei. (UNDP, 2018).
Tabelul C3 Stakeholderi pentru finanţarea prin distribuirea fondurilor loteriei (UNDP
2018)
Stakeholder

Descrire

Entitate / entităţi de

Autoritatea / autorităţile responsabilă /responsabile de dezvoltarea şi

reglementare

supravegherea legislaţiei referitoare la loterii.

Cumpărătorul

Achizitorii de bilete de loterii (persoane fizice).

Vânzătorul

Vânzătorii de bilete de loterie. Deseori distribuitorii publici şi privaţi
intermediază între entitatea care emite biletele şi cumpărători. Se pot utiliza
diferite canale de vânzare cu amănuntul pentru vânzarea biletelor de loterie.

Proprietarul

Fondul de stat, ONG sau operatorul autorizat care primeşte câştigul.

Beneficiarul

Departamentul guvernamental, ONG sau proiectul care primeşte un grant.

Atractivitatea finanţării din fondurile provenite de la loterii




Finanţarea din fondurile provenite de la loterii poate crea venit suplimentar substanţial
care poate contribui fie parţial, fie integral. La costurile noilor sisteme ale infrastructurii
de transport public şi ale sistemelor de mobilitate.
Finanţarea din fondurile provenite de la loterii poate permite sistemelor de transport
urban şi mobilitate să devină mai puţin dependente de finanţarea de la stat.
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Câştigarea unor granturi pentru finanţare din fondurile loteriei permite flexibilitatea de
a atrage finanţare şi din alte surse, fără structuri juridice elaborate sau înfiinţarea de
societăţi mixte (Big Lottery Fund, 2005).
Există un risc mai mic pentru distribuitorii de fonduri ca urmare a lipsei de angajament
de finanţare pe termen lung, ceea ce i-ar putea determina într-o măsură mai mare să
încerce o serie de proiecte inovative, cum ar fi cele de călătorie sustenabilă sau activă
(Big Lottery Fund, 2005).
Obţinerea de fonduri este rapidă, cu un timp scurt între solicitarea şi primirea acestora,
finanţarea prin loterie fiind separată de bugetul naţional şi, prin urmare, existând mai
puţine restricţii legale (UNDP, 2018).
Oferă comunităţii locale oportunitatea de a sprijini un proiect contribuind la cererea de
finanţare.

Provocări şi riscuri










Finanţarea din fondurile loteriei tinde să fie o sursă de venit singulară sau neregulată.
În consecinţă, nu poate fi considerată o sursă regulată care să finanţeze toate
proiectele de transport public.
Bugeturile de finanţare din fondurile loteriei depind în mare măsură de vânzarea
biletelor, de comisionul cu amănuntul şi de plata premiilor, putând varia substanţial. În
consecinţă, dacă o organizaţie se bazează pe finanţare din fondurile loteriei, oirce
reducere a bugetului ar putea avea un impact negativ serios (National Audit Office,
2017; Scottish Government, 2017)
Mecanismul de finanţare nu stimulează buna planificare sau cheltuire. Distribuitorii de
fonduri nu au nicio responsabilitate în ceea ce priveşte succesul proiectului, existând
tendinţa unei culturi de tipul „finanţează şi uită”. Prin urmare, rămâne doar la latitudinea
celui ce primeşte grantul să investească banii în modul cel mai eficient (Big Lottery
Fund, 2005; UNDP, 2018).
Distribuitorii de fonduri nu au întotdeauna suficiente abilităţi pentru a identifica proiecte
şi organizaţii bancabile (UNDP, 2018). Prin urmare, există riscul ca unele aplicaţii de
proiecte bancabile referitoare la mobilitate şi transport sustenabil să fie omise.
Este posibil să se beneficieze de acest tip de finanţare doar în ţările UE în care există
sistemul de loterii.

Context
Utilizarea finanţării din fondurile loteriilor pentru a finanţa în mod expres sisteme sustenabile
de transport şi mobilitate în oraşele de dimensiuni mici şi mijlocii este în prezent limitată. În
general, finanţarea din fondurile loteriei tinde să fie utilizată pentru promovarea rezultatelor
sociale şi legate de mediu. (UNDP, 2018) . Cu toate acestea, există situaţii în care s-au dat
granturi din fondurile loteriilor pentru proiecte de infrastructură comunitară cum ar fi noi poduri,
autobuze navetă şi conexiuni mai uşoare cu traseele pentru biciclete (Big Lottery Fund, 2018;
National Lottery, 2018b; Ystwyth Transport, 2018).
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În majoritatea cazurilor, finanţarea din fondurile loteriilor a constituit o modalitate reuşită de
finanţare a unor iniţiative singulare de dezvoltare. Totuşi, există exemple de comunităţi care sau bazat mult pe finanţarea din fondurile loteriilor ca sursă principală de finanţare a unor
proiecte sportive şi culturale, care au fost apoi ameninţate ca urmare a reducerilor majore din
veniturile loteriei. (Guvernul Scoţian, 2017).
Următorul studiu de caz va explica un exemplu de modalitate prin care s-a utilizat finanţarea
din fondurile loteriei pentru finanţarea iniţiativelor comunitare în Marea Britanie.

Studiu de caz: Finanţarea din fondurile loteriei naţionale în Marea
Britanie.
Finanțarea Loteriei Naționale din Regatul Unit este susținută de Loteria Națională. Obiectivul
general al Loteriei Naționale este maximizarea profiturilor pentru cauze bune prin vânzarea
biletelor de loterie într-un mod eficient și responsabil din punct de vedere social.Până în
prezent, Loteria Națională a susținut peste 525.000 de cauze bune, cu peste 37 de miliarde £
de când a început în 1994, iar proiectele care beneficiază de finanțarea Loteriei Naționale
variază de la proiecte pilot la granturi mici pentru grupuri comunitare sau persoane fizice.
Finanțarea națională a loteriei contribuie, de asemenea, la evenimente speciale, cum ar fi
Jocurile Olimpice de la Londra 2012 și evenimentele mileniului. (National Audit Office, 2017).

Distribuitorii fondurilor
Veniturile generate de Loteria Națională pentru cauze bune sunt plătite în Fondul Național de
Distribuire al Loteriei. Deciziile asupra locului și modului în care sunt investite fondurile sunt în
mâinile a 12 organizații specializate alese de autoritate pentru competenţa și cunoștințele lor,
pentru a se asigura că banii merg acolo unde este nevoie cel mai mult. Cei doisprezece
distribuitori ai Fondului de distribuire al Loteriei Naționale sunt următorii (National Audit Office,
2017):
Arte






Consiliul Artelor din Anglia
Institutul Britanic de Film
Consiliul Artelor din Țara Galilor
Consiliul Artelor din Irlanda de Nord
Creative Scotland

Sport






Sport England
UK Sport
Sport Scotland
Sport Northern Ireland /Irlanda de Nord
Sport Wales / Ţara Galilor
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Patrimoniul naţional


Heritage Lottery Fund / Fondul de distribuire pentru patrimoniu

Caritate, educaţie, mediu şi sănătate


Marele fond al loteriei

Marele Fond al loteriei tinde să primească partea cea mai mare a veniturilor din loterie; în
cursul anului încheiat în martie 2017, 40% din venitul loteriei totale dedicat cauzelor bune a
fost acordat acestei organizații pentru a finanța proiecte care se referă la caritate, educație,
mediu și sănătate. Fondul de loterie pentru patrimoniu, de asemenea, primește o mare parte;
20% în cursul anului care se încheie în martie 2017. Celelalte 40% au fost împărțite în mod
egal între arte și sport (National Audit Office, 2017).

Proiecte finanţate de Loteria Naţională
Există diferite tipuri de programe de finanțare disponibile prin fiecare distribuitor, iar în prezent
există un total de 51 de programe. De exemplu, Premiile pentru Toți (Anglia) este un program
de finanțare gestionat de Big Lottery Fund /Marele Fond al Loteriei și oferă grupurilor
comunitare granturi între £ 500 și £ 10,000 pentru proiecte de sănătate, educație, mediu și
comunitare care vizează îmbunătățirea comunităților locale și viața celor mai nevoiași. Există,
de asemenea, granturi mai mari disponibile; programul Reach Communities, gestionat tot de
Marele Fond al Loteriei, finanțează proiecte care urmăresc să elimine lacunele în strategiile
locale și oferă finanțări de peste 10.000 £. (National Lottery, 2018b).
Următoarele trei proiecte sunt exemple de proiecte legate de transport și mobilitate, finanțate
de distribuitorii naționali de finanțare ai Loteriei Naţionale. Proiectele de transport și mobilitate
tind să fie finanțate de Marele Fond al Loteriei.

Transport comunitar rural în Holsworthy, Devon
Proiectul Holsworthy's Rural Community Transport a fost finanțat de Marele Fond al Loteriei.
Holsworthy a primit 323.484 £ pentru a oferi un nou serviciu de transport persoanelor în vârstă
izolate din comunitatea locală, dintre care mulți au diverse dizabilităţi. Finanțarea a fost
destinată achiziționării de microbuze accesibile pentru scaunele cu rotile pentru a duce
oamenii în orașele locale pentru călătorii zilnice, diverse activități și cumpărături. Serviciile
vizează anumite sate izolate, care nu sunt deservite în prezent de o linie de autobuze.
(Big
Lottery Fund, 2018).

Reach Out Project Ystwyth Transport
Transportul comunitar Ystwyth a obținut un grant de la Marele Fond al Loteriei pentru
finanțarea proiectului Reach Out timp de 3 ani. Reach Out este un nou proiect care contribuie
la lărgirea orizontului tinerilor din regiunile muntoase Ceredigion și Tregaron, asigurând
transportul în două microbuze. Proiectul Reach Out se adresează grupurilor de tineri izolați
din mediul rural, pentru care lipsa legăturilor de transport este o provocare lansată de
amplasarea lor geografică. (Seabrook, 2016; Ystwyth Transport, 2018).
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Sustrans Connect2 Project
Proiectul Sustrans "Connect2" a fost finanțat de Marele Fond al Loteriei, beneficiind de un
grant de 50 de milioane £, după ce publicul britanic a votat proiectul câștigător al concursului
The People’s Millions Lottery / Loteria milioanelor în decembrie 2007 (Travel Shropshire,
2018). Scopul Connect2 a fost acela de a îmbunătăți călătoriile zilnice în cadrul comunităţilor
din Marea Britanie prin construirea de poduri noi peste drumuri, căi ferate și râuri și conectarea
acestora cu rețelele de mers pe jos și cu bicicleta, pentru a facilita circulația zilnică a mii de
oameni. Între 2008 și 2013, Sustrans a dezvoltat 84 de rețele noi de ciclism și mers pe jos în
Anglia, Scoția și Țara Galilor. Fiecare proiect a fost proiectat și construit pentru a răspunde cel
mai bine nevoilor comunităților locale și altor stakeholderi (Loteria Națională, 2018).

Avantaje








Distribuitorii fondurilor Loteriei Naționale pot acorda granturi pentru finanțarea
completă a proiectelor comunitare, astfel încât comunitățile locale nu trebuie să strângă
fonduri suplimentare.
O flexibilitate imensă în ceea ce privește valoarea fondurilor pe care le va oferi Loteria
Națională.
Timpul foarte scurt între solicitarea și primirea finanțării
Există deja exemple în care Loteria Națională a acordat sprijin în trecut proiectelor de
transport sustenabil și mobilitate, demonstrând că recunoaşte importanța acestora.
Finanțarea este acordată de către distribuitori cu competenţă în anumite domenii, ceea
ce înseamnă o mai mare probabilitate de investire în proiecte valoroase.
Loteria Națională are un buget mare pentru finanțarea cauzelor bune, ceea ce
înseamnă o mai mare probabilitate a succesului unui solicitant de finanțare.

Dezavantaje



Sursă de finanţare singulară. Nu este sigură o viitoare finanţare.
Deși distribuitorii sunt competenţi în anumite domenii, aceasta nu înseamnă neapărat
că vor investi în cele mai bancabile proiecte, deoarece succesul proiectului nu îi
afectează.

Evaluare
Loteria prin intermediul Loteriei Naționale s-a dovedit a fi un mecanism de finanțare de succes
pentru proiecte comunitare care includ proiecte de transport sustenabil și mobilitate. Loteria
Națională oferă finanțare pentru proiecte deopotrivă la scară mică și la scară largă, cu o
flexibilitate mare în ceea ce privește finanțarea. În plus, există multe exemple de finanțare
pentru proiecte care nu se află în orașe mari. Acest lucru este diferit de alte tipuri de finanțare,
cum ar fi finanțarea din bugetul guvernului, care tinde să acorde prioritate proiectelor din marile
regiuni urbane, cum ar fi Londra și Manchester
În ciuda succesului general al finanțării prin Loteria Națională, acest mecanism de finanțare
nu oferă o sursă de venit sigur şi nu constituie o bază pentru viitoarea finanţare a proiectelor.

60 / 210

Anexa C4 - Taxa de timbru pentru transferul proprietăților imobiliareă

În plus, Loteria Națională nu este o organizație de finanțare care investește exclusiv în
transport și mobilitate durabilă.

Finanţarea prin distribuirea fondurilor provenite din loterii în oraşele
mici şi mijlocii







Finanțarea prin fondurile provenite de la loterie este adecvată pentru zonele urbane mici și
mijlocii, precum și pentru zonele mai mari, putând fi folosite aceleaşi metode de
implementare.
Există puține criterii privind cine poate solicita o astfel de finanțare. Finanțarea tinde să fie
acordată organizațiilor non-profit sau caritabile, autorităților locale, organizațiilor de
învățământ sau persoanelor fizice.
Oferă o sursă solidă de venit pentru proiecte de transport și mobilitate sustenabile, fără a
implica împrumuturi și datorii.
Şi-a dovedit eficienţa pentru creșterea ofertelor de transport sustenabil și capacitatea de a
călători activ.

Ghid de implementare







Înscrieți-vă la organizațiile relevante de finanțare prin fondurile loteriei, disponibile în țara
sau orașul dvs .
În mod obișnuit, va fi o pagină de căutare pe site-urile de loterie, pentru identificarea
criteriilor de căutare a programelor de finanțare relevante.
Când solicitați finanțare, elaborați un plan de afaceri solid pentru proiectul dvs., care să
demonstreze exact motivul pentru care aveți nevoie de finanțare. În acest scop:
o Discutaţi cu persoane competente în domeniul proiectului;
o Cercetaţi amploarea nevoii de investiţii în proiectul dvs.
o Includeţi statistici locale, cum ar fi referitor la nivelul populaţiei cu acces limitat sau
fără acces la legăturile de transport în comun;
o evidențiați modul în care proiectul dvs. va îndeplini unele dintre obiectivele
identificate în politica locală, regională și națională;
o arătaţi ceea ce proiectul dvs. aduce semnificativ şi diferit.
Când solicitaţi finanţarea, va fi util Ghidul Marelui Fond al Loteriei referitor la obţinerea de
finanţare şi la planificarea unor proiecte de succes.
Aveţi în vedere toate competiţiile organizate de loterii şi anunţate în mass media, care oferă
finanţare drept premiu.
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Link-uri utile
Guidance to getting funding and applying for successful projects – Big Lottery Fund 2018
https://www.biglotteryfund.org.uk/funding/funding-guidance/applying-for-funding
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Anexa C6 - Acord de investiție de cofinanțare cu
recuperare ulterioară
Caracteristici cheie





Acord sau parteneriat între dezvoltatori sau proprietari de terenuri și o autoritate
locală, în care dezvoltatorul este de acord să plătească unele sau toate costurile
pentru un proiect de infrastructură.
Colectează venituri suplimentare pentru proiectele de infrastructură, oferind în același
timp dezvoltatorului sau proprietarului un beneficiu al investiției.
Sursă de venit singulară sau neregulată.

Scurtă descriere
Acordul de investiție de cofinanțare cu
recuperare ulterioară este o înțelegere
sau un parteneriat între dezvoltatori sau
proprietari și o autoritate locală, în care
dezvoltatorii sau proprietarii de teren
oferă o contribuție voluntară la costurile
unui proiect de infrastructură publică.
Contribuțiile voluntare tind să fie oferite
atunci când dezvoltatorul sau proprietarul calculează că beneficiile pe care le vor primi de la
darea în folosință a infrastructurii publice depășesc costul investiției în aceasta.

Istoric
Acordul de cofinanțare cu recuperare ulterioară este un mecanism care a devenit în ultimii ani
din ce în ce mai popular pentru finanțarea proiectelor de infrastructură urbană. Are la bază
conceptul de captare / recuperare a valorii. și anume ideea că parte din câștigul financiar
obținut de un dezvoltator sau proprietar ca urmare a dării în exploatare a noii infrastructuri,
este captat / recuperat și investit în costul de construcție și întreținere a infrastructurii. Spre
deosebire de alte tipuri de captare / recuperare a valorii care implică impozite și taxe obligatorii
impuse de stat dezvoltatorilor și proprietarilor care beneficiază de creșterea valorii (ex. prin
impozitul pe proprietate, BID, taxe și impozite de impact), acordul de investiție cu recuperare
este la latitudinea dezvoltatorului sau proprietarului (Enoch et al. 2005).
Investiția voluntară cu capturare / recuperare ulterioară se primește când un dezvoltator sau
proprietar calculează că o infrastructură publică mai bună le va genera un avantaj financiar ca
urmare a creșterii valorii unei amenajări, sau a creșterii chiriilor. În acest caz, dezvoltatorul sau
proprietarul poate decide dacă este profitabil să încheie un acord prin care să plătească o
parte sau toate costurile implicate (Enoch, Potter and Ison 2005). De exemplu, dacă o
companie implicată în transportul de mărfuri cu camionul, ar beneficia de o legătură rutieră
mai bună între depou și autostradă, ar putea finanța noile îmbunătățiri ale șoselei în cazul în
care costurile sunt mai mici decât beneficiile financiare pe care compania le-ar câștiga. În mod
similar, dacă un dezvoltator ar beneficia ca urmare a existenței unei stații mai aproape de
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firmă, prin creșterea prețurilor proprietății, ar putea ajuta și la finanțarea unei noi stații.
Contribuțiile voluntare la infrastructura de transport sustenabilă aferentă ar putea accelera
acceptarea unei dezvoltări propuse și ar permite dezvoltatorului sau proprietarului să se
implice mai mult în procesul de proiectare, asigurând astfel că infrastructura finanțată
răspunde nevoilor lor. (Hayford 2017).
Există două tipuri comune de captare voluntară:
1. Taxele de conectare: Taxele de conectare reprezintă cel mai simplu tip de acord de
investiție cu captare / recuperare și, totodată, o contribuție singulară din partea
dezvoltatorilor sau proprietarilor de proprietăți propuse și existente, în vederea unei
conexiuni fizice cu o utilitate municipală existentă, cum ar fi un tren sau o stație de
autobuz.
2. Împărțirea beneficiilor: La un alt nivel, împărțirea beneficiilor (cunoscută și sub
numele de programe comune de dezvoltare) este punctul în care sectoarele public și
privat recunosc avantajele dezvoltării infrastructurii locale și, prin urmare, ajung la un
acord (adesea obligatoriu din punct de vedere juridic) în ceea ce privește dezvoltarea
în comun a infrastructurii. Împărțirea beneficiilor tinde să fie acolo unde investițiile în
infrastructură sunt viabile din punct de vedere comercial atât la nivel public, cât și privat,
de exemplu dezvoltarea comună a stațiilor de tranzit și a clădirilor de birouri din
apropiere (Enoch, Potter și Ison 2005).

Atractivitatea mecanismului de investiție voluntară cu capturare /
recuperare ulterioară








Investiția voluntară cu capturare / recuperare ulterioară poate adesea crea venit
suplimentar substanțial, contribuind astfel, parțial sau în totalitate, la costurile noii
infrastructuri pentru transportul public și la sistemele de mobilitate (Enoch, Potter and
Ison 2005).
Proiectele de finanțare prin acest mecanism creează stimulente pentru autoritățile
locale și agențiile de transport pentru a se asigura că beneficiile proiectului vor fi
realizate în practică (Transport for London 2017).
Investiția voluntară cu recuperare ulterioară poate permite sistemelor de transport
urban și de mobilitate să devină mai puțin dependente de finanțarea din partea statului,
păstrând în același timp prețurile accesibile pentru utilizatori (Transport for London
2017).
Încurajează participarea comunității la dezvoltarea spațiului urban, creând un
sentiment de proprietate și mărind capitalul social.

Provocări și riscuri




Spre deosebire de alte mecanisme de finanțare, investiția voluntară cu recuperare
ulterioară tinde să fie o sursă de venit singulară sau aleatorie. Drept urmare, nu poate
fi transformată într-o sursă sigură și continuă (Enoch, Potter and Ison 2005).
Nu constituie o cerință juridică și, prin urmare, ar putea fi dificil de ajuns la acorduri
individuale, deoarece trebuie îndeplinite o serie de condiții pentru ca o contribuție
voluntară în domeniul îmbunătățirii transportului să fie viabilă pentru dezvoltatori.
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Domeniile în care investițiile în transport public și mobilitate sunt cele mai necesare pot
să nu coincidă cu cele în care contribuțiile voluntare sunt cele mai viabile (Enoch, Potter
and Ison 2005).
Obiectivele unui dezvoltator care plătește pentru îmbunătățirea transportului nu
corespund în mod obligatoriu cu cele ale comunității și ale altor stakeholderi (părți
interesate). Găsirea unui compromis care să satisfacă toți stakeholderii ar putea fi o
provocare (Hayford 2017).

Alte exemple
Exemple de implementare reușită a contribuției coluntare pentru finanțarea unor planuri de
transport și mobilitate se găsesc în orașe ca Boston, Washington și Toronto, unde prin
contribuții voluntare s-au finanțat noi stații de tranzit și conexiuni cu facilitățile de tranzit
existente (Enoch, Potter and Ison 2005; Smith 2013).

Studiu de caz: Gara New Brighton Landing Station din Boston
Amenajarea pentru construcția New Brighton Landing Station din Boston, în valoare de 15
milioane $ a fost finanțată în întregime prin investiție voluntară. În 2013, New Balance, o
companie în domeniul sportiv, a cerut permisiunea de a construi un sediu în valoare de 500
milioane $ în zona Allston-Boston, complet cu spațiu suplimentar de închiriat pentru birouri,
hotel, complex sportiv și spațiu comercial, acum cunoscut sub denumirea Complexul New
Brighton Landing (Massachusetts Department of Transport 2012). În schimbul primirii
permisiunii, New Balance a fost de acord să finanțeze întreaga construcție a unei noi gări în
zona Allston-Boston (și întreținerea pe o perioadă de 10 ani), pentru a decongestiona rețeaua
de transport existent, funcționând ca stație pentru tranzitul de navetă și deservind noua
amenajare, precum și publicul larg, prin contribuția la creșterea economică, accesului și
mobilității în zona locală.
New Balance a lucrat în parteneriat cu Departamentul de Transport din Massachusetts pentru
construcția gării. New Balance și Departamentul de Transport al Massachusetts au semnat un
Memorandum de Acord care specifică angajamentul fiecărei părți în procesul de proiectare și
construire a gării de cale ferată pentru navetă. Gara a fost proiectată în conformitate cu
cerințele Departamentului pentru Transporturi și MBTA referitoare la gări și construite pe baza
unui plan de management aprobat de toate agențiile federale, de stat și locale.
Deși New Balance a investit o sumă semnificativă de bani în construcția gării, aceasta a
reprezentat doar 3% din costul total de dezvoltare pentru New Brighton Landing, iar compania
putea să acopere cu ușurință costul. Acest lucru însemna că putea fi evitată implicarea altor
părți într-un program mai complex de investiție voluntară cu recpuerare ulterioară. (Smith,
2013). În plus, era de așteptat ca New Balance să aibă un câștig de pe urma inveltiției, datorită
ușurinței de deplasare a angajaților spre și de la sediul New Balance
Pentru Boston, este de așteptat ca amenajarea New Brighton Landing și a stației de cale
ferată pentru transportul navetiștilor să ducă la crearea a aproximativ 3000 de locuri de muncă
permanente, precum și 400 de locuri de muncă cu normă întreagă în construcții
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(Massachusetts Department of Transport 2012). Charlie Baker, Guvernatorul Massachusetts,
a comentat că noul proiect este vital pentru a aduce noi activități economice și locuri de muncă
în Greater Boston.

Avantaje






A sprijinit dezvoltarea sistemului de transport local, ceea ce nu s-ar fi putut realiza cu bani
de la autoritatea locală, prin asigurarea construcției unei gări într-o zonă care nu dispunea
de suficiente mijloace de transport în comun.
Dezvoltatorul privat a lucrat în parteneriat cu Departamentul local pentru Transport, ceea
ce a însemnat că stația a fost proiectată în conformitate cu obiectivele pentru zona extinsă.
Parteneriatul a contribuit la creșterea economiei locale, dezvoltând, de asemenea,
capacitatea rețelei de transport public local.

Dezavantaje


A fost un acord singular pentru o investiție de întreținere de 10 ani. După expirarea
contractului de întreținere, întreținerea și exploatarea gării ar trebui să fie finanțate din
bugetul orașului, sau ar trebui găsite surse alternative de finanțare .

Evaluare
Finanțarea voluntară cu recuperare ulterioară s-a dovedit a fi un mecanism de finanțare de
succes pentru dezvoltarea stației de cale ferată New Brighton Landing pentru navetiști. În loc
să se bazeze pe diferitele surse de finanțare care ar fi creat un model de finanțare mai instabil,
lucrarea a fost finanțată în întregime de către dezvoltator, eliminând astfel incertitudinea cu
privire la finanțare. Lucrarea a dus la îmbunătățiri semnificative ale rețelei locale de transport
durabil și a fost sprijinită de o gamă largă de stakeholderi.
În ciuda succesului general al mecanismului de finanțare voluntară cu recuperare ulterioară
pentru acest proiect, în Boston nu a mai existat niciun proiect de anvergura New Brighton
Landing care să fie finanțat prin investiție voluntară cu recuperare ulterioară, sugerând că este
puțin probabil ca investițiile voluntare la această scară în transportul public să constituie regula.

Finanțare voluntară cu recuperare ulterioară și orașele mici și
mijlocii





Finanțarea voluntară este relevantă pentru orașe de toate mărimile. Cu toate acestea,
mărimea veniturilor provenite din finanțarea voluntară ar diferi în funcție de mărimea
beneficiilor (cum ar fi chiria crescută) pe care beneficiarii le vor câștiga din contribuția
la o nouă infrastructură de transport și mobilitate.
Finanțarea voluntară poate fi eficientă în zonele în care lipsește infrastructura de transport
public.
În ciuda faptului că investitorii privați reprezintă o sursă de finanțare, autoritățile locale și
alți stakeholderi (părți interesate) ar putea fi implicați în toate etapele procesului decizional,
contribuind la elaborarea planului, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor mai largi privind
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transportul sustenabil și mobilitatea și faptul că respectiva realizare este în beneficiul unei
comunități mai largi.
Finanțarea voluntară poate oferi un câștig solid pentru finanțarea proiectelor de transport
sustenabil și de mobilitate, fără a se baza pe împrumuturi, subvenții sau finanțe publice.

Ghid de implementare
Dovezile sugerează că deseori dezvoltatorii sau proprietarii de proprietăți vor prezenta planuri
de finanțare a unei părți a infrastructurii ca parte a planurilor lor de dezvoltare. Cu toate
acestea, în cazul în care lucrurile nu se petrec astfel, se poate utiliza următoarea abordare
pentru a obține contribuții voluntare la un proiect:








Autoritățile locale ar trebui să fie deschise în ceea ce privește viitoarele obiective vizând
transportul și mobilitatea în orașele mici și mijlocii, pentru a capta interesul publicului,
proprietarilor de terenuri și dezvoltatorilor și a crea un climat de transparență.
Obiectivele ar putea fi publicate prin următoarele metode de comunicare:
o Social media (LinkedIn, Twitter, Facebook)
o Ziare și reviste locale
o Pliante de reclamă (Flyere) trimise localnicilor
o Consultări publice
o Evenimnete ale stakeholderilor
Autoritățile locale ar trebui să se asigure că beneficiile potențiale ale proiectelor de
transport și de mobilitate propuse sunt comunicate dezvoltatorilor și proprietarilor de
terenuri din zonele afectate. Dacă dezvoltatorul sau proprietarul terenului își dă seama
de beneficiile pe care i le va aduce un proiect, aceasta va ajuta la obținerea sprijinului
și încurajarea investiției din partea acestora .
Ar trebui să fie clar că disponibilitatea dezvoltatorilor și proprietarilor de terenuri de a
contribui la proiect vor influența orice decizie luată. De exemplu, dezvoltatorii și
proprietarii de terenuri care contribuie la proiectul de transport sau mobilitate ar trebui
să aibă posibilitatea de a-și aduce contribuția la proiectarea și implementarea planului.
Dezvoltatorii și proprietarii terenurilor ar trebui să aibă posibilitatea de a-și demonstra
disponibilitatea de a contribui la un proiect. Autoritatea locală ar trebui să facă public
faptul că salută sprijinul financiar al dezvoltatorilor privați și al proprietarilor de terenuri
și să dezvolte un sistem pentru ca aceștia să își exprime dorința de a-și aduce
contribuția. Sistemul ar putea fi un formular online.

Dacă organul de guvernare / autoritatea locală de planificare a anunțat deja proiectul,
investitorii și dezvoltatorii privați pot fi anunțați în legătură cu anumite aspecte ale proiectării
pe care le pot influența și cu beneficiile potențiale, demonstrându-și dorința de a plăti și
contribui voluntar. Acest lucru se poate face prin deschiderea unui proces de consultare care
să încurajeze feedbackul și comentariile potențialilor investitori din zonă.
Dacă utilizarea contribuției voluntare ar putea însemna că investiția în infrastructură
sustenabilă este condusă de investitori privați, aceasta nu înseamnă că un anumit plan nu
poate fi conceput pentru a oferi cele mai bune soluții posibile pentru o comunitate mai largă.
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Este important ca obiectivele beneficiarilor pentru proiectarea proiectului să nu compromită pe
cele ale comunității mai largi. Autoritățile locale care utilizează contribuția voluntară pentru ași finanța agenda de mobilitate și transport sustenabil trebuie să se asigure că toate părțile
interesate (stakeholderii) sunt implicate activ în procesul de proiectare și că vocile lor se fac
auzite.

Rezumat
Contribuția voluntară nu reprezintă un tip comun de finanțare pentru sistemele de transport
sustenabil și mobilitate din orașe, deoarece tinde să fie un tip de finanțare singular și aleatoriu.
În plus, ar putea fi greu să încurajezi dezvoltatorii și proprietarii de terenuri să plătească o
contribuție voluntară pentru un proiect, deoarece nu este o cerință legală. De asemenea, dacă
dezvoltatorul sau proprietarul terenului oferă o contribuție, obiectivele acestuia pot să nu
coincidă cu cele ale comunității și ale altor părți interesate și, prin urmare, ar trebui să se facă
un compromis cu privire la proiectarea și implementarea planului.
În ciuda acestui fapt, ar putea fi o sursă suplimentară viabilă și importantă de finanțare pentru
orașele mici și mijlocii. După cum evidențiază studiul de caz din Boston, acesta poate crea o
sumă substanțială de venituri suplimentare, care ar putea contribui parțial sau total la costurile
unor noi sisteme de transport și mobilitate sustenabile. La rândul său, acest lucru poate
contribui la creșterea economiei locale și la îmbunătățirea ofertelor de mobilitate locală. În plus,
finanțarea voluntară încurajează participarea comunității la dezvoltarea urbană, ceea ce poate
crea un sentiment de proprietate și stimulente pentru autoritățile statului și agențiile de
transport pentru a se asigura că beneficiile proiectului sunt puse în practică.
În ansamblu, finanțarea voluntară cu recuperare ulterioară s-a dovedit a fi o modalitate reușită
de finanțare a proiectelor de mare anvergură vizând transportul și mobilitatea sustenabile,
oferind o experiență care poate fi preluată și implementată în orașele mici și mijlocii din
întreaga UE.
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Link-uri utile
New Balance Announce Brighton Station – Massachusetts Department of Transport
https://blog.mass.gov/transportation/mbta/new-balance-massdot-announce-brighton-station/
New Balance Buys Boston a Commuter Rail Stop – Next City
https://nextcity.org/daily/entry/new-balance-buys-boston-a-commuter-rail-stop
Using Voluntary Contributions to Create and Capture Value from Public Infrastructure
– Hayford
https://www.linkedin.com/pulse/using-voluntary-contributions-create-capture-value-fromowen-hayford/
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Anexa C7 - Programe de taxare pentru vehicule transport
marfă de mare tonaj (HGV)
Caracteristici cheie







Sistem de impunere a unei taxe asupra vehiculelor pentru transport marfă de mare
tonaj (HGVs)1 sau asupra unor tipuri de camioane, pentru a compensa costul extern
rezultat ca umare a exploatării lor.
Introdus de obicei și utilizat la nivel național, dar și orașele ar putea fi incluse în
program (ex. Bruxellles), sau își pot stabili propriile lor programe de taxare adaptate
(ex. Zona de emisii scăzute din Londra / Low Emission Zone (LEZ)).
Veniturile colectate din aplicarea programelor de taxare HGV se pot utiliza pentru
implementarea altor proiecte referitoare la infrastructura pentru transport sustenabil.
Elaborarea unei politici de tarifare pentru un program de taxare HGV care să ia în
considerare toți parametrii costului extern, cum ar fi emisiile poluante, greutatea brută
a vehiculului și condițiile de trafic și punerea în aplicare a sistemului ar putea fi o
provocare pentru orașele mici și mijlocii, dacă nu constituie parte a unui sistem regional
sau național.

Scurtă descriere
Majoritatea țărilor europene au implementat
sau sunt în curs de a implementa un
program de taxare a camioanelor, conform
căruia toți transportatorii din orice țară
plătesc pentru utilizarea drumurilor, fie în
funcție de timp, fie în funcție de distanță. În
prezent, în cadrul UE se folosesc trei mecanisme diferite de taxare HGV la nivel național:




Taxă la nivel de rețea electronică (taxă în funcție de distanță);
Taxă cu bariere fizice (taxă în funcție de distanță); și
Taxe în funcție de timp.

Pentru o taxă în funcție de distanță, nivelul taxei care urmează să fie plătită depinde de
numărul de kilometri parcurși. Unul dintre elementele cheie ale taxei la nivel de rețea
electronică este dispozitivul OBU (unitate la bord / On-Board Unit) care trimite date GPS și
alte informații obligatorii către un server. OBU este amplasat în fiecare HGV care intră sub
incidența plății taxei și trebuie pornit continuu. Taxa în funcție de distanță se calculează prin
utilizarea rutelor de urmărire GPS, tipului de drum și a categoriei de autovehicul. În timp ce
majoritatea taxelor HGV în funcție de distanță sunt introduse și gestionate la nivel național,
unele sau toate drumurile din orașele individuale pot fi de asemenea incluse în sistem. Orașele
participante vor primi apoi partea lor echitabilă din venituri, pe care le pot cheltui pentru

1 Vehiculele transport marfă de mare tonaj

sunt cele cu o greutate totală (vehicul plus încărcătură) peste 3.500 kg (Comisia Europeană 2018)
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întreținerea rețelei rutiere locale și pentru investiții în programe de transport și mobilitate mai
sustenabile.
O variantă a taxei în funcție de distanță este taxa în funcție de zonă, un exemplu în acest sens
fiind LEZ din Londra. Taxa în funcție de zonă poate fi impusă prin bariere fizice sau prin
tehnologia ANPR (Automatic Number Plate Recognition / Recunoașterea automată a
numărului de înmatriculare). ANPR este utilizat pentru a înregistra plăcuțele de înmatriculare
și pentru a percepe taxe pentru vehiculele care intră și călătoresc pe drumurile care intră sub
incidența taxei. Taxa poate acoperi o parte sau întregul oraș și nu trebuie să facă parte dintrun sistem regional sau național. Cu toate acestea, acest sistem nu este neapărat un program
de generare de venituri, deoarece este foarte probabil ca majoritatea sau toate profiturile să
fie cheltuite pentru acoperirea costurilor pentru implementarea și funcționarea sistemului.
În cazul taxei în funcție de timp, HGV sunt taxate în funcție de durata utilizării infrastructurii.
Nivelul taxei ar putea depinde, de asemenea, de tipul vehiculului și al clasei de noxe pe care
le emite.

Istoric
Ca urmare a eforturilor UE de a internaliza costurile externe ale deplasărilor vehiculelor de tip
HGV în cadrul rețelei rutiere a Uniunii, cadrul legislativ pentru sistemele de taxare HGV se
bazează pe principiul "poluatorul plătește". Următoarele documente de politică se referă la
taxarea rutieră și taxarea autovehiculelor grele:




Cartea Verde "Către o stabilire corectă și eficientă a prețurilor în transporturi" (COM
(95) 691)
Directiva Consiliului 93/89/EEC (Directiva ‘Eurovignette’) înlocuită ulterior cu Directiva
1999/96
Directiva 2004/52, revizuită prin Directiva 2006/38/CE și Directiva 2011/76/EU

Cartea Verde din 1995 recunoaște necesitatea aplicării taxei pe transportul rutier pentru a
compensa costul extern care derivă din acesta. Se estimează că vehiculele de transport marfă
de mare tonaj (HGV) sunt răspunzătoare pentru aproximativ 40-50% din emisiile de NOx
rezultate în urma transportului rutier (European Environment Agency / Agenția Europeană a
Mediului, 2013).
Directiva 1999/96 asigură un cadru juridic detaliat pentru taxarea HGV pentru utilizarea
anumitor drumuri. Scopul Directivei este de a elimina denaturările competiției între diverse
servicii de transport prin realizarea unei armoniz[ri progressive între taxele pe vehicule și
stabilirea unor mecanisme corecte de taxare a infrastructurii. Se stabilesc niveluri minime
ale taxelor pentru vehiculele utilitare de mare tonaj și prevede modalitatea de stabilire a
taxelor de utilizare a infrastructurii, inclusiv diferențierea în funcție de criteria de mediu
(Comisia Europeană, 1999).
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Directiva 2004/52 a stabilit condițiile necesare pentru a asigura un serviciu european de taxare
electronică interoperabil la nivel tehnic, contractual și procedural. Directiva a fost revizuită în
2006, cu modificări axate pe încurajarea transferului modal în transportul de marfă, prin
alocarea unei sume mai mari din veniturile colectate din taxele pentru vehiculele grele la
finanțarea încrucișată a proiectelor de infrastructură de transport. Foarte important, anumitor
regiuni care se confruntă fie cu probleme de congestie, fie cu probleme de poluare li s-a
acordat dreptul de a stabili taxe mai mari pentru vehiculele de mare tonaj (HGV).
Printre punctele cheie ale Directivei se numără următoarele:





Furnizarea unei metodologii de calcul pentru costurile externe;
Diferențierea costurilor maxime în funcție de clasele de emisii Euro este obligatorie;
Variația taxelor de utilizare a infrastructurii în funcție de clasele de emisie Euro ar trebui
să fie „neutră din punct de vedere al veniturilor” ; și
Este permisă o variație mai mare a taxelor pentru perioada de vârf.

Atractivitatea programelor de taxare HGV






Se asigură faptul că HGV plătesc pentru a compensa costul extern pe care îl
determină.
Îmbunătățirea eficienței logisticii și reducerea traficului rutier de marfă datorită
optimizării programării rutelor pentru transportul de marfă.
Reînnoirea parcului de vehicule de tip HGV, prin impunerea de taxe în funcție de
tehnologia motoarelor (standarde Euro).
Reducerea emisiilor poluante, ca urmare a modernizării parcului HGV din punct de
vedere al emisiilor motoarelor.
Veniturile din programele de taxare HGV se pot utiliza pentru finanțarea proiectelor de
infrastructură, cum ar fi extinderea rețelei rutiere existente și investițiile în alte mijloace
de transport mai sustenabile, de exemplu calea ferată și căile navigabile.

Provocări și riscuri








Elaborarea unei politici independente de tarifare pentru taxele HGV care să ia în
considerare toți parametrii costului extern, cum ar fi emisiile poluante, greutatea brută
a vehiculului și condițiile de trafic ar putea constitui o provocare pentru orașele mici și
mijlocii.
Introducerea programului ar putea întâmpina o oarecare rezistență din partea unor
stakeholderi (părți interesate), în special din domeniul transportului de marfă rutier, din
partea unor transportatori și din partea unor întreprinderile locale care ar fi afectate în
mod direct.
Este posibil ca orașele mici și mijlocii să nu dispună de cunoștințele și capacitatea
necesare pentru a introduce un program de taxare eficient și care să fie autogenerator
de venit, fără a face parte dintr-un program mai amplu la scară regională sau națională.
Ar trebui să existe un cadru legislativ național și local adecvat, care să permită
dezvoltarea unui sistem de taxare pentru HGV și reglementarea procesului de
recuperare a datoriilor de la proprietarii de vehicule care nu au achitat taxa .
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Taxele de drum pe rețeaua de drumuri principale ar putea devia traficul HGV pe
drumurile secundare și locale, ca urmare a evitării plătirii acestei taxe de către șoferi.
Costul potențial ridicat aferent introducerii și aplicării programului poate pune în pericol
viabilitatea sa financiară.

Context
Au fost făcute eforturi la nivelul întregii UE pentru a adopta o metodologie comună privind
internalizarea costurilor externe cauzate de traficul HGV. În prezent, în 22 de regiuni din UE
se practică într-un mod sau altul taxa HGV pentru vehiculele care le utilizează rețelele rutiere.
Estonia a fost ultima țară din UE care a introdus un sistem de tarifare HGV, cu o taxă în funcție
de timp, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Țările de Jos, Bulgaria și Suedia au intenția
de a introduce în viitorul apropiat taxe în funcție de distanță. Astfel, ar rămâne doar trei state
membre UE fără nicio formă de taxare HGV sau planuri de a introduce o astfel de taxă (Cipru,
Finlanda și Malta).
În zona Bruxelles a fost introdus recent un sistem de taxare electronică HGV în funcție de
distanță, ca parte a sistemului național. În „zona city" din Bruxelles taxele se aplică tuturor
drumurilor și sunt mai mari decât taxele aplicate drumurilor din afara capitalei.

Studiu de caz I: Sistemul Lkw-Maut din Germania
Sistemul german de taxare a vehiculelor de mare tonaj HGV a fost implementat în 2005.
Sistemul se bazează pe tehnologia GPS (Global Positioning System) și ia în considerare
distanța totală parcursă de un vehicul. Taxa acoperă 13.000 km de autostrăzi federale și 2.300
km de drumuri federale. Există planuri de extindere a sistemului la 40 000 km de drumuri
secundare în Germania.

Grupuri vizate
Fiecare vehicul de transport marfă, cu o greutate brută de peste 7,5 tone, care utilizează
rețeaua de autostrăzi și autostrăzi federale, este supus unei taxe .

Cronologie
Germania a introdus taxa HGV pentru vehiculele de mare tonaj cu Eurovingette în 1995
împreună cu alte cinci țări din UE (Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia, Luxemburg) (Knorr et
al, 2009). Cu toate acestea, în efortul său de a aborda problema circulației tot mai intense a
vehiculelor de mare tonaj prin Germania, guvernul a decis să modifice sistemul de taxare
existent. Modificările care au fost aplicate în 2005 au transformat sistemul, calculul făcânduse în funcție de utilizare, și anume costul aplicat vehiculelor de mare tonaj fiind în funcție de
distanța parcursă.

Specificație tehnică
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Sistemul Lkw-Maut se bazează pe tehnologia GPS și GSM. Cu ajutorul sateliților GPS,
dispozitivelor OBU și hărților digitale, distanța parcursă de fiecare HGV este calculată pe baza
traseului său. La sfârșitul traseului, folosind tehnologia mobilă, informațiile referitoare la taxa
totală sunt transmise stației de taxare și se emite o factură. Nu există obligativitatea ca fiecare
utilizator să-și echipeze vehiculul cu un OBU. Utilizatorii care nu au un OBU instalat în vehicul
pot plăti taxa prin internet sau prin intermediul terminalelor special amplasate pe șosea în
anumite puncte din rețea.

Obiective declarate








Acoperirea unei părți a costului pentru extinderea și repararea rețelei rutiere și
finanțarea altor proiecte de infrastructură;
Internalizarea costului extern generat de emisii și de uzura infrastructurii ca urmare a
circulației HGV ;
Introducerea unui sistem de taxare mai echitabil, deoarece vehiculele de transport
marfă de mare tonaj (HGV) sunt responsabile în mai mare măsură de uzura
infrastructurii comparativ cu autoturismele obișnuite;
Încurajarea utilizării eficiente a HGV prin reducerea numărului de călătorii fără
transport de marfă;
Încurajarea investiției în vehicule de transport marfă de mare tonaj mai eficiente, dotate
cu tehnologie de motoare de ultimă generație; și
Încurajarea trecerii la alte moduri de transport de marfă (Knorr et al., 2009).

Impacturi
Creșterea veniturilor
Venitul ca urmare a aplicării LKW Maut este de aproximativ 4.5 miliarde Euro per an. Profitul
este colectat de autoritatea federală și cheltuit pentru întreținerea și construirea autostrăzilor
și drumurilor, căilor ferate și canalelor navigabile federale. Prin extinderea propusă ca sistemul
să includă drumuri secundare, dintre care unele sunt gestionate de state (Länder), veniturile
provenite din taxare urmează să fie împărțite cu acestea.
Transport modal
Ca urmare a sistemului de taxare, numeroase companii de logistică au trecut de la utilizarea
transportului rutier, la utilizarea infrastructurii de cale pentru livrările pe care trebuie să le facă.
Între anii 2003 și 2005, transportul feroviar a crescut aproape dublu față de transportul rutier
Directorate General for Internal Policies of the Union / Directoratul General pentru Politici
Interne al Uniunii, 2008). Odată cu creșterea utilizării exclusive a infrastructurii feroviare pentru
transportul de mărfuri, programul de taxare a avut ca rezultat creșterea transportului
intermodal (transport cu camion – pe calea ferată).
Creșterea vânzărilor de camioane cu motoare cu tehnologie de emisii reduse
După implementarea sistemului, a fost înregistrată o creștere a numărului de vehiculekilometri parcurși de vehiculele cu tehnologie de emisie Euro 3 sau superioară. Vânzările
camioanelor de 10 și 12 tone cu tehnologie de emisie Euro 3 sau superioară s-au dublat în
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primul an (Bereni, 2012). Până în 2011, camioanele cu motoare cu tehnologie Euro 5 au
efectuat aproape 70% din kilometrajul total. (Gibson et al., 2004).
Optimizarea traseelor de livrare
Traseele de livrare au fost optimizate pentru a se evita deplasările cu camionul fără
încărcătură.
Intensificarea traficului în rețeaua secundară
De la introducerea sistemului Lkw-Maut, s-a observat o intensificarea a traficului redirecționat
către rețeaua secundară. Cu toate acestea, creșterea a fost limitată la rute specifice care
concentrează anumite caracteristici, utilizatorii par să aleagă rute paralele cu rețeaua de
autostrăzi principale, care produc întârzieri minime și cu o infrastructură ale cărei caracteristici
prezintă atractivitate.

Evaluare
Datele oficiale de la Biroul Federal German pentru Transportul Mărfurilor indică faptul că
sistemul este acceptat pe scară largă în rândul șoferilor HGV. Acest fapt este reflectat de
numărul în continuă creștere de dispozitive OBU înregistrate. În primele șase luni după
introducerea sistemului, au fost instalate 450.000 de unități. Până în aprilie 2006, au fost
instalate 500 000 și până în 2011 au fost instalate 700 000 de dispozitive OBU (Bereni, 2012).
Veniturile colectate după introducerea sistemului Lkw-Maut sunt semnificative. Venitul anual
brut este de aproximativ 4.5 miliarde Euro. Venitul este investit în infrastructura rutieră (50%),
în calea ferată (38%) și în căile navigabile interioare (12%) (Broaddus and Gertz, 2008) .

Studiu de caz II: Taxa HGV în Bruxelles
Bruxelles este o zonă urbană care a introdus recent o taxă pentru HGV prin valorificarea
maximă a introducerii sistemului de taxare electronică HGV la nivel național. În "zona centrală"
din Bruxelles taxele de trecere se aplică tuturor drumurilor și sunt mai mari decât taxele
aplicate pe drumurile din afara capitalei. Suma percepută depinde, de asemenea, de
standardul de emisii (clasa Euro) și de tipul de drum parcurs.
Ca parte a sistemului național, taxa se aplică, de asemenea, tuturor autostrăzilor din Flandra
și Valonia, care acoperă un total de 6.700 km de drumuri în Belgia.

Grupuri țintă
Camioanele cu greutatea de 3,5 tone sau mai mult care intră în zona centrală a orașului
Bruxelles sunt supuse taxei de trecere. Camioanele cu motor Euro 5 trebuie să plătească o
taxă mai mare (0,184 € / km) decât cele cu motor Euro 6 (0,174 € / km).

Cronologie
La 21 ianuarie 2011, trei regiuni din Belgia (Bruxelles, Wallonia și Flandra) au semnat un acord
politic privind reforma sistemului lor de taxe rutiere, care prevedea un sistem de taxare a HGV
în funcție de numărul de kilometri. Proiectul a primit denumirea de "Viapass", iar în 2011 și
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2012, fiecare din cele trei regiuni a efectuat studii pregătitoare cu un consultant. Până în 2013,
a fost finalizată arhitectura sistemului de tarifare. Taxa de trecere de la Bruxelles a intrat în
vigoare la 1 aprilie 2016.
Specificație tehnică
Sistemul de taxare pentru HGV se bazează pe un dispozitiv OBU care ar trebui achiziționat
de șoferii de camioane sau de companiile de camioane. Toate camioanele din Belgia și din
străinătate care intră în Belgia ar trebui echipate cu un dispozitiv OBU care înregistrează
distanța parcursă (la kilometraj) și transmite suma de plată către un centru de facturare
(Viapass, 2018).

Obiective declarate
Scopul principal al punerii în aplicare a taxei este de a reflecta mai bine costurile pe care HGV
le determină pentru infrastructura rutieră din Bruxelles. Venitul din taxă va fi atribuit autorității
regionale, în cazul orașului Bruxelles, autorității Regiunii Capitalei Bruxelles (Transport și
Mediu, 2016).

Impact
Dat fiind faptul că taxa a fost introdusă abia în 2016, informațiile referitoare la impact sunt încă
foarte limitate. Este de așteptat ca taxa să furnizeze autorității Regiunii Capitala Bruxelles
venituri suplimentare pentru întreținerea drumurilor din oraș și să reducă traficul HGV prin
oraș.

Evaluare
Taxa HGV în funcție de distanță, introdusă în Belgia, aplicată în toate cele trei regiuni ale
Belgiei, poate fi considerată ca fiind unul dintre cele mai avansate sisteme de taxare din
Europa. Se estimează că această taxă ar reprezenta 4,5 miliarde vehicule km și ar aduce
venituri în valoare de 750 milioane EUR .
Costul implementării este împărțit de toate regiunile din Belgia și nu include o infrastructură
fizică extinsă deoarece sistemul se bazează pe urmărire prin intermediul dispozitivelor OBU
și GPS. Dispozitivul OBU este amplasat în fiecare HGV supus taxei care utilizează drumurile
publice din Belgia și trebuie să fie continuu activat. Astfel, permite urmărirea deplasării HGV
pe drumurile care intră sub incidența taxei și care în prezent nu sunt supuse taxării.
Pe lângă veniturile ridicate, taxa în funcție de numărul de kilometri va permite regiunii
Bruxelles și celorlalte două regiuni să obțină date mai specifice privind traficul vehiculelor
pentru transport marfă de mare tonaj pe rețeaua lor rutieră. Aceste date vor fi utilizate pentru
a informa politica de mobilitate și a adapta sistemul de taxare pentru a răspunde mai bine
obiectivelor regionale și locale de transport. Regiunile au dreptul să adapteze rețeaua de
drumuri cu taxă și tarifele de două ori pe an.
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Studiu de caz III: LEZ în Londra
Deși zona de emisii scăzute / Low Emission Zone (LEZ) din Londra este mai mult un sistem
de taxare a poluării cauzate de trafic, decât un sistem de taxare HGV, vizează în mod special
vehiculele pentru transport marfă de mare tonaj, camioanele mari și microbuzele, precum și
autobuzele. Scopul programului este de a reduce emisiile de gaze de eșapament de la
vehiculele utilitare cu motoare diesel din Londra .
Zona acoperă cea mai mare parte din Greater London și operează 24 de ore pe zi, 7 zile pe
săptămână, zona fiind delimitată prin semne. Standardele privind emisiile din cadrul LEZ au
la bază standardele europene referitoare la emisie referitoare la pulberile sedimentabile (PM)
emise de vehicule .
Programul este gestionat de Transport for London (TfL).

Grupuri țintă
Sunt taxate doar vehiculele care nu sunt în conformitate cu standardele de emisii; celelalte
pot intra în zona controlată fără a plăti nicio taxă.
Vehiculele cărora li se percepe taxă în zona LEZ din Londra sunt:




Camionete de peste 3.5 t datând dinainte de octombrie 2006, autocare de peste 5 t,
camionete de dimensiuni mai mari, microbuze și rulote cu motor; și
Autoturisme 4x4 și autofurgonete înregistrate ca noi înainte de 1 ianuarie 2002.
Tabelul C4 arată tipurile de vehicule și taxele corespunzătoare conform LEZ.

Tablelul C4: Tipul vehiculelor și taxele aferente conform LEZ
Vehicul

Greutate

Taxa zilnică

Camionete de dimensiuni mai mari, platforme motorizate

1.205 tone fără încărcătură

£100

pentru transportul cailor, vehicule utilitare 4x4, autofurgonete,

su mai mult

alte vehicule specializate
Rulote cu motor, ambulanțe

2.5 - 3.5 tone greutate brută

£100

vehicul
Microbuze (cu peste opt locuri pentru călători)

5 tone sau mai puțin greutate

£100

brută vehicul
Autocamioane, vehicule mărfuri, rulote cu motor, vehicule

Greutate brută vehicul peste

pentru asigurare service, pluguri de zăpadă, mașini de

3.5 tone

£200

împrăștiat pietriș, vehicule de colectare a deșeurilor, mașini de
măturat străzile, malaxoare de ciment, basculante, mașini de
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Vehicul

Greutate

Taxa zilnică

Greutate brută vehicul peste

£200

pompieri, camionete care transport mobilă, alte vehicule
specializate
Autobuze, autocare (cu mai mult de opt locuri pentru călători)

5 tone

Nu se plătesc taxe pentru următoarele vehicule:




Camionete de dimensiuni mai mari și microbuze care sunt în conformitate cu
standardul Euro 3;
Autocamioane, autobuze și autocare în conformitate cu standardul Euro 4; și
Autoturisme și motociclete

Istoric
Programul a început să fie aplicat din februarie 2008 cu introducere etapizată a unui regim
mai strict până în ianuarie 2012.
Se are în vedere implementarea unor planuri pentru o Zonă de Emisii Ultra-Joase / Ultra-Low
Emissions Zone (ULEZ) în 2019.

Specificația tehnică
Zona este monitorizată cu ajutorul ANPR pentru a înregistra numerele de înmatriculare.
Vehiculele care intră sau se deplasează în jurul zonei sunt verificate în conformitate cu datele
Agenției de acordare a licențelor pentru conducători auto și vehicule (DVLA), iar proprietarii
de vehicule care sunt eligibili pentru taxă, dar care nu au plătit, sunt urmăriți. Pentru vehiculele
înmatriculate în afara Marii Britanii, se apelează la o agenție internațională de recuperare a
datoriilor pentru a obține taxele și amenzile neachitate.

Obiective declarate
Obiectivele sistemului LEZ propus sunt următoarele:



Să apropie Londra de realizarea obiectivelor naționale și UE pentru anul 2010
referitoare la calitatea aerului;
Să îmbunătățească sănătatea și calitatea vieții oamenilor care trăiesc și muncesc în
Londra, ca urmare a îmbunătățirii calității aerului.

Programul LEZ propus nu este conceput ca generator de venituri, iar veniturile nu
compensează costurile implementării și funcționării programului.

Impact



Carbonul negru a fost redus cu 40-50%.
Reducerea cu 0.12 μg/m3 a concentrațiile medii de NO2, cu reduceri ale concentrațiilor
maxime de până la 0.16 μg/m3 pe străzile poluate.
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Reducerea cu 0.03 μg/m3 a concentrațiilor medii de PM10, cu reducerea concentrațiilor
maxime de până la 0.5 μg/m3 pe străzile poluate.
Beneficiu de 250 – 670 milioane £ ca urmare a analizei cost – beneficiu, dintre care
90 – 250 £ în afara regiunii Greater London (Urban Access Regulations in Europe
2018).
O scădere importantă a procentului vehiculelor care pătrund în zona LEZ din Londra
și nu respectă standardele Euro 3, fapt care poate fi atribuit politicii LEZ, deoarece
proprietarii / utilizatorii de vehicule s-au conformat standardelor minime înainte de data
stabilită. (Ezeah, Finney, & Nnajide, 2015).

Evaluare
Sistemul a condus la o scădere semnificativă a procentului vehiculelor care nu respectă
standardele Euro 3, care intră în spațiul LEZ din Londra și la îmbunătățirea calității aerului.
Sistemul nu generează suficiente venituri pentru a compensa costurile implementării și
aplicării acestuia.

Programul de taxare HGV și orașele mici și mijlocii
Un program de taxare pentru HGV, care acoperă parțial sau total drumurile dintr-un oraș ar
putea aduce o serie de avantaje orașelor de dimensiuni mici sau mijlocii, inclusiv reducerea
traficului HGV, venituri suplimentare și îmbunătățirea calității aerului. Acest mecanism de
finanțare este adecvat în mod special pentru orașele în care o mare parte a tranzitului se face
cu vehicule pentru transport marfă de mare tonaj (HGV), care se deplasează prin oraș spre și
dinspre destinații din afara acestuia.
Comparativ cu alte sisteme de taxare HGV, taxa electronică HGV în funcție de distanță, care
utilizează tehnologia GPS prin intermediul unui dispozitiv OBU, este cea mai potrivită pentru
orașele de dimensiuni mici și mijlocii, deoarece ar putea fi introdusă ca parte a unui plan
național sau regional existent sau propus. Făcând parte dintr-un sIstem mai mare, un oraș
participant ar avea posibilitatea să împartă costurile asociate cu o autoritate la nivel național
și regional, precum și cu alte autorități locale participante la program. De asemenea, taxa
electronică HGV în funcție de distanță, utilizând tehnologia GPS, nu necesită investiții în
bariere fizice, ANPR și alte infrastructuri fizice extinse, reducând astfel costurile de
implementare și de exploatare pe care trebuie să le suporte orașul respectiv.
Acest mecanism de finanțare este considerat a fi un mecanism pe termen mai lung care nu
oferă o „reparație rapidă" pentru a obține venituri suplimentare pentru proiectele de transport
și mobilitate. A fost nevoie de cinci ani pentru elaborarea și implementarea programului de
taxare pentru HGV în Bruxelles.

Ghid de implementare


Este necesar un cadru legislativ național relevant. Dacă nu există o astfel de legislație,
este posibil ca orașele de dimensiune mică și mijlocie să colaboreze cu alte autorități
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locale și să facă lobby la o autoritate la nivel național și regional pentru a adopta o
legislație adecvată.
În cazul în care există sau este propus un prgram de taxare HGV la nivel național sau
regional, o autoritate locală care are în vedere introducerea unui astfel de sistem
trebuie să valorifice faptul că sistemul există deja sau a fost propus, colaborând cu o
autoritate de supraveghere. O autoritate locală ar trebui să pledeze ca drumurile din
rețeaua lor rutieră locală să fie incluse într-un sistem mai mare de taxare și să împartă
profiturile provenite din aplicarea taxei.
Pentru a preveni deturnarea traficului HGV pe drumuri care nu intră sub incidența
sistemului de taxare, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a determina ce
drumuri sunt incluse și ce nivel de taxare este adoptat pentru fiecare tip de drum. Dacă
există o alternativă liberă, șoferii HGV vor evita drumurile pentru care se plătește taxă
și vor folosi drumuri care nu intră sub incidența sistemului. De asemenea, dacă taxele
de trecere pe diferite tipuri de drumuri sub incidența sistemului variază semnificativ, de
exemplu între autostrăzi și drumuri secundare, numărul total de vehicule per kilometru
poate crește, deoarece operatorii ar putea utiliza rute care să beneficieze de taxele
mai mici per kilometru .
Pentru a reduce impactul asupra întreprinderilor locale, se vor oferi, acolo unde este
posibil, opțiuni alternative pentru transportul de marfă.
Asigurarea compatibilității taxelor HGV cu autoritățile și regiunile locale vecine pentru
a permite integrarea viitoare a sistemelor.
Colaborarea cu părțile interesate care ar fi afectate în mod direct de programul de
tarifare, inclusiv întreprinderile locale și regionale, operatorii de transport rutier,
autoritățile locale vecine și comunitatea locală.
Utilizarea unei tehnologii IT sigure.
Asigurarea existenței unei legislații relevante care să permită recuperarea datoriilor de
la proprietarii vehiculelor care nu au plătit taxa, inclusiv vehiculele internaționale.

Rezumat
Programele de taxare HGV, în special cele în funcție de distanță, asigură faptul că vehiculele
de transport marfă de mare tonaj plătesc pentru costul extern pe care îl determină. Exemple
din țările UE arată că astfel de programe pot genera venituri semnificative pentru guvernele
naționale care le introduc.
Programele de taxare HGV ar putea fi, de asemenea, un mecanism de finanțare viabil pentru
orașele de dimensiuni mici și mijlocii în care o mare parte din trafic revine transportului de
marfă cu vehicule de mare tonaj, precum și o măsură eficientă de reducere a transportului
rutier de marfă pe rețeaua lor rutieră locală. Având în vedere necesitatea unei tehnologii
avansate și a cunoașterii acesteia, sistemul de taxare HGV poate fi relativ complicat și
costisitor de introdus doar pentru un singur oraș de dimensiune modestă. Prin urmare, este
recomandabil ca, acolo unde este posibil, orașele de dimensiuni mici și mijlocii să colaboreze
între ele și cu autoritățile de la nivel regional și național pentru a fi incluse într-un program de
taxare HGV în funcție de distanță, deja existent sau propus la nivel național sau regional.
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Acest lucru le-ar permite să evite sau să reducă la minimum costurile aferente elaborării,
introducerii și funcționării sistemului, primindu-și astfel partea de venit.
Dacă este implementat corect, un sistem de taxare HGV poate furniza unui oraș de dimensiuni
mici și mijlocii o sursă continuă de venituri pe termen lung, care ar putea fi utilizate pentru
întreținerea și îmbunătățirea rețelei rutiere locale, inclusiv pentru o mai bună adaptare la
mobilitatea și transportul durabil.
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Link-uri utile
Road Infrastructure Charging Heavy Goods Vehicles – European Commission
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging/charging_hgv_en
Heavy Goods Vehicles – European Commission
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/vehicle/safety_design_needs/heavy_
goods_vehicles_en
London’s Low Emission Zone (LEZ)
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/check-if-your-vehicle-is-affected/hgvs-lorriesbuses-and-coaches
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Anexa C8 - Impozit pe locul de parcare la lucru /
Workplace Parking Levy (WPL)
Caracteristici cheie










Obiectivul taxei de parcare la locul de muncă / Workplace Parking Levy (WPL) este de a
reduce deplasările zilnice cu autoturismul, prin încurajarea eliminării parcării la locul de
muncă și creșterea veniturilor.
WPL este o taxă percepută pentru locurile de parcare folosite de navetiști, la un anumit loc
de muncă.
Taxa se percepe de la angajatori, nu de la angajații acestora.
Veniturile obținute din această taxă trebuie cheltuite pentru îmbunătățiri în transport și
investiții.
Spațiile de parcare pentru vehiculele care asigură livrări, pentru vizitatorii ocazionali în
interes de afaceri și pentru clienți pot fi scutite de taxă. Spitalele, serviciile de urgență și
spațiile de parcare pentru persoanele cu handicap ar putea beneficia de reduceri.
Este posibil să fie necesare măsuri de parcare controlate în zonă, pentru a se evita
parcarea în afara spațiului amenajat, pe carosabil.
Odată stabilt, sistemul este ieftin și ușor de administrat.

Scurtă descriere
WPL este o taxă impusă
de
autoritățile
locale
angajatorilor care oferă
spații de parcare pentru
angajații lor și ar putea fi
considerată ca fiind un tip
de sistem de taxare a
congestiei. Introducerea
WPL are, de obicei, două
obiective: în primul rând,
să fie o măsură de gestionare a cererii de trafic pentru a descuraja utilizarea autovehiculelor
personale și, în al doilea rând, colectarea de fonduri pentru programele de îmbunătățire a
transportului și mobilității. (Dale, Frost, Ison, & Warren, 2014).
În conformitate cu WPL, angajatorul este cel de la care se percepe taxa, rămânând apoi la
latitudinea acestuia dacă își asumă costul, sau îl recuperează parțial sau total de la angajații
lor care fac naveta la lucru cu mașina și utilizează spațiul respectiv de parcare.
În Marea Britanie, prin lege, orice fonduri generate prin intermediul WPL trebuie să fie cheltuite
pentru transportul local, așa cum se subliniază în Strategia locală de transport .

Context
Disponibilitatea parcării și costurile aferente suportate utilizatorilor de autovehicule pot avea o
influență semnificativă asupra comportamentului de conducere. Ca atare, furnizarea de
parcări și punerea în aplicare a legislației constituie un instrument important pentru orașele
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mici și mijlocii de a controla congestionarea traficului și de a colecta fonduri pentru proiecte
vizând transportul și mobilitatea sustenabile. Controlul asupra parcării este relativ ieftin de
implementat, dar ar putea necesita cheltuieli continue de monitorizare și aplicare.
Autoritățile locale controlează spațiile publice de parcare în și în afara spațiilor de parcare
special amenajate și pot elabora politici de parcare pentru a atinge un obiectiv dorit, fie că
este vorba de creșterea veniturilor, limitarea utilizării autovehiculelor sau favorizarea
regenerării unei părți a unui oraș. Acest lucru se poate realiza prin modificarea prețului și / sau
a ofertei de parcare disponibilă în zonele urbane. Cu toate acestea, autoritățile locale nu
controlează majoritatea parcărilor disponibile în orașe, deoarece mare parte din parcări sunt
private. Un studiu recent din Marea Britanie sugerează că parcările private non-rezidențială
(PNR) formează de obicei jumătate sau mai mult din totalul parcărilor din centrele orașelor
(Butcher, 2012). Atunci când se adaugă restul parcărilor private, adică parcare rezidențială și
privată disponibilă pentru publicul larg, este de așteptat ca procentul parcărilor private să fie
mult mai mare. Dat fiind faptul că o mare proporție din parcările din zonele urbane nu sunt
administrate de autoritățile locale, ar putea fi dificil pentru acestea să aibă o strategie eficientă
în această privință, deoarece au autoritate limitată sau nu au deloc autoritate asupra unei
proporții semnificative a spațiilor de parcare. Locurile de parcare la locul de muncă ar putea
reprezenta o problemă specială, deoarece acestea sunt adesea oferite gratuit.
Pentru a exercita controlul asupra parcării private, municipalitatea poate alege să introducă
taxe de parcare. Taxele de parcare impun adesea o taxă, de obicei sub forma unui procent,
pentru parcarea plătită. Taxele de parcare sunt utilizate pe scară largă în orașele din SUA.
Taxele de parcare reprezintă o altă măsură utilizată pentru gestionarea parcărilor și pentru
creșterea veniturilor pentru o autoritate locală. Aceștia aplică o taxă pentru anumite tipuri de
parcare într-o zonă mare sau într-o anumită parte a unui oraș.
Guvernul britanic a impozitat anterior parcarea angajatorului, deoarece a fost recunoscută
drept un beneficiu neimpozat. Totuși, datorită dificultăților administrative asociate cu
monitorizarea și colectarea veniturilor, această taxă a fost ulterior abandonată. Cu toate
acestea, s-a recunoscut că parcarea privată necontrolată ar putea avea un efect negativ
asupra strategiei de parcare în orașe. Drept urmare, guvernul britanic a adoptat o legislație
care permite autorităților locale să dețină control asupra parcării non-rezidențiale prin
introducerea unei taxe pentru parcarea la locul de muncă.
Scopul declarat al taxei WPL este de a reduce disponibilitatea parcării ca mijloc de reducere
a deplasărilor cu autovehicule și de utilizare într-o mai mare măsură a transportului public,
mersului pe jos și cu bicicleta ... și un element vital în eficacitatea politicii va fi utilizarea
profiturilor în scopul unei mai bune alegeri a mijlocului de transport la nivel local ". Cu toate
acestea, în ciuda importanței recunoscute a utilizării veniturilor colectate prin aplicarea taxei,
nivelul la care este stabilită taxa "ar trebui să ia în considerare, în principal, efectele probabile
ale sistemelor de tarifare asupra managementului traficului, și nu necesitatea de a colecta o
sumă prestabilită pentru îmbunătățirea transportului public "(House of Common, 2003). Cu
toate acestea, după cum arată exemplul orașului Nottingham (Marea Britanie), pentru un
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oraș, WPL poate fi o sursă de venituri substanțiale care pot fi cheltuite pentru proiecte de
transport și mobilitate durabile.

Atractivitatea mecanismului de finanțare











WPL poate fi o sursă de venit suplimentar pentru un oraș de dimensiune mică sau
medie, care ar putea fi investită în îmbunătățiri în domeniul transportului și mobilității.
Perceperea taxei de la furnizorul de parcare, nu de la deținătorii de autovehicule
reduce conflictul dintre autoritatea locală și public, deoarece rămâne responsabilitatea
angajatorului să hotărască dacă cere angajaților să plătească (Burchell, 2014).
Încurajează transportul modal și reducerea utilizării autoturismelor personale într-un
anumit perimetru. WPL constituie un stimulent financiar pentru reducerea cererii
suplimentare de parcare la locul de muncă și motivează navetiștii care utilizează
autoturisme să treacă la mersul pe jos și pe bicicletă, la sistemul Park & Ride (parcarea
autoturismului personal și continuarea călătoriei cu un mijloc de transport în comun) și
la transportul în comun.
Prin aplicarea unui cost suplimentar pentru deplasarea la serviciu cu autoturismul și
reducerea spațiilor de parcare disponibile, ca urmare a încercării angajatorilor de a-și
reduce cheltuielile, WPL poate contribui la reducerea congestiei (Dale, Frost, Ison,
Quddus, & Warren, 2017).
WPL ar putea fi considerată o internalizare a unor externalități determinate de
efectuarea navetei la lucru cu autoturismul personal.
Este mai puțin complex și mai ieftin de implementat și utilizat comparativ cu măsuri ca
stabilirea taxei pentru drumuri (Dale, Frost, Ison, Quddus, et al., 2017).
Odată stabilit, sistemul poate fi administrat relativ ieftin și ușor.

Provocări și riscuri








Ar putea provoca reacții adverse din partea companiilor locale care ar fi taxate
suplimentar.
WPL ar putea fi percepută ca nedreaptă de numeroase persoane particulare,
angajatori și alte organizații, deoarece nu face distincție între cei care se deplasează
la ore de congestie sau pe drumuri aglomerate și ceilalți. De asemenea, nu se face
distincție între cei care au o opțiune practicabilă de transport în comun și cei care nu
dispun de așa ceva. În cele din urmă, împovărează suplimentar familiile cu venit mic,
comparativ cu cele cu venituri mai mari (Dale, Frost, Ison, Quddus, et al., 2017).
Introducerea unui impozit necesită consultări îndelungi și cuprinzătoare cu localnicii și
întreprinderile, precum și un audit al actualelor spații de parcare la locul de lucru.
Ar putea fi dificil de găsit un echilibru în strategia de stabilire a prețurilor. Autoritatea
locală trebuie să găsească un echilibru între o activitate prin care să crească veniturile,
evitând totodată impunerea unei taxe prea mari și descurajarea angajatorilor de a
înființa noi companii.
Riscul de parcare pe străzile adiacente, dacă nu sunt introduse măsuri de control al
parcării în zonele afectate.

Istoric

85 / 210

Anexa C8 - Impozit pe locul de parcare la lucru / Workplace Parking Levy (WPL)
În prezent, se utilizează taxe de parcare în Australia (Perth, Melbourne și Sydney), Singapore
și Marea Britanie (Nottingham) (Burchell, 2014). Fiecare program de taxare pentru locurile de
parcare este unic în ceea ce privește cui se aplică taxa, care este taxa și pentru cine sunt
scutirile. Principalul obiectiv pentru majoritatea programelor existente este de a reduce
congestia traficului prin elementul de taxare, precum și de a investi venitul crescut în
îmbunătățirea infrastructurii transportului public (Dale et al., 2014).
În Perth, profitul a fost cheltuit pentru furnizarea unui sistem de autobuze și extinderea Zonei
Libere de Tranzit, pe când în Sydney a fot utlizat în cea mai mare parte în parcări de tipul Park
& Ride și în schimburi de transport. În ceea ce privește grupurile țintă, în Melbourne,
modificarea se aplică tuturor tipurilor de parcare; în Sydney, doar anumite sectoare de
business sunt supuse taxelor, iar în Perth, scutirile se aplică rezidenților și firmelor cu cel mult
cinci locuri de parcare. Taxa de parcare cea mai mare a fost în Sydney, unde taxa anuală a
fost de aproximativ 1,335£ per loc de parcare. Studiile recente sugerează că venitul generat
din programele din Melbourne, Perth și Sydney a generat beneficii semnificative (Burchell,
2014).
În Marea Britanie, Nottingham a introdus o astfel de taxă de parcare WPL în 2012. De atunci,
s-au generat peste 44 milioane £ cu conformitate de 100% pentru angajatorii pasibili de a plăti
această taxă. (Hallam & Gibbons, 2018). Oxford și Cambridge au în vedere în prezent
introducerea unei taxe WPL. Consiliul din Oxfordshire County a alocat 100.000£ pentru a
dezvolta un Outline Business Case. În Cambridge, s-a dat undă verde unui plan de taxare
WPL. Se estimează că elaborarea unui program și introducerea infrastructurii necesare pentru
aplicarea acestuia ar dura între 3 și 5 ani.

Studiu de caz I: Taxa WPL din Nottingham
Prezentare generală
Nottingham are o populație de 312,000 locuitori, dintre care aproximativ 60.000 călătoresc la
lucru în Nottingham în fiecare zi cu autoturismul sau cu autoduba (Green Party, 2016).
În 2012 a fost introdus un impozit pe parcările mari ale angajatorului la locul de muncă. În
primii trei ani de funcționare, taxa de parcare la locul de muncă a adus un venit de 25.3
milioane £, toată această sumă fiind utilizată la finanțarea îmbunătățirilor în infrastructura
transportului din oraș, inclusiv un parc de autobuze electrice. Cercetările recente arată că
impozitul a contribuit la o scădere cu 33% a emisiilor de carbon și la o schimbare în ceea ce
privește modul de transport, cu o creștere a transportului public la peste 40% (Hallam, 2016).

Modul de funcționare
Taxa de parcare la locul de muncă / Workplace Parking Levy (WPL) este o taxă anuală
stabilită în funcție de inflație. O autorizație anuală este valabilă de la 1 aprilie la 31 martie și
costul fiecărui loc de parcare de la locul de muncă se confirmă înainte de 1 ianuarie în fiecare
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an. Se emite o taxă pe parcarea la locul de muncă. Angajatorii care furnizează mai mult de
10 locuri de parcare la locul de muncă au obligația de a plăti o taxă pentru fiecare din locurile
respective. Ceea ce este important este că angajatorii, nu angajații trebuie să plătească orice
taxă WPL, deși angajatorii pot lua decizia să impună angajaților lor plata taxei. Un acord de
sacrificare a salariului permite angajatului să-și sacrifice parte din salariu în schimbul
avantajului scutirii de o taxă, în acest caz taxa pentru parcarea la locul de lucru (Nottingham
City Council, 2015). Angajatorii care asigură locuri de parcare pot fi pasibili de penalizări dacă
nu se conformează cu programul WPL. În total, taxa se percepe pe aproximativ 25.000 locuri
de parcare. (Green Party, 2016).
Toți banii proveniți de pe urma WPL trebuie investiți în îmbunătățirea transportului local. Până
în prezent, venitul obținut din WPL a furnizat fonduri pentru susținerea NET Faza a doua
(extinderea sistemului existent de tramvaie), reamenajării gării din Nottingham și a rețelei de
autobuze Link.

Costul taxei
Costurile au fost stabilite pentru a crește venitul necesar pentru programul de investiții propuse
în transportul public pe baza numărului estimat de spații cărora li se aplică taxa. Se utilizează
RPI (Indicele prețului cu amănuntul) pentru a calcula creșterea anuală a taxei (NCC, 2018).
Tabelul 1 prezintă costul unui spațiu de parcare din anul introducerii taxei.
Tabelul 1

Costul unui spațiu de parcare cnform WPL

An

Costul spațiului de parcare (GBP)

Costul unui spațiu de parcare (EUR)*

2012/2013

288

324

2013/2014

334

375

2014/2015

364

409

2015/2016

381

428

2016/2017

381 + inflation

428

2017/2018

387

435

2018/2019

402

452

Sursa: adoptat din (Burchell, 2014) și (NCC, 2018).
Notă: *Pe baza ratei de schimb din 02/01/2018, cu GBP 1 = EUR 1.1242

Grupuri țintă
Taxă impusă tuturor angajatorilor din oraș care pun la dispoziția celor care fac naveta mai
mult de 10 spații de parcare. Angajatorii din zona administrativă Nottingham City Council
(NCC) care asigură spații de parcare pentru oricare din următoarele categorii, au obligația de
a obține autorizație WPL:


Angajați;
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Persoane care vin în mod regulat în vizită de afaceri, inclusiv consultanți, contractori,
furnizori, personal al agențiilor sau alte persoane care vin în mod regulat la locul de
lucru; și
Elevi sau studenți care participă la un curs de instruire.

Angajatorii au nevoie de o autorizație WPL separată pentru fiecare sediu în care se furnizează
parcare la locul de lucru (NCC, 2018).

Categorii scutite
Spațiile scutite de taxă includ cele pentru:







Vizitatori ocazionali veniți în interes de afaceri;
Vehicule ale clienților;
Motociclete;
Vehicule utilizate pentru a livra sau a colecta bunuri ;
Vehicule din parcul auto (care nu sunt folosite pentru a călători la și de la lucru);
Vehicule deținute de angajații care locuiesc la locul de lucru.

Vizitatorii ocazionali veniți în interes de afaceri, vehiculele clienților și cele care asigură livrări
sunt scutite de taxă. Deținătorii insignei albastre pentru dizabilități / Disabled Blue Badge,
sediile NHS și serviciile de urgență sunt eligibile pentru o reducere de 100% pentru spațiile
autorizate. Angajatorii care asigură cel mult zece locuri de parcare per total la toate sediile lor
din zona administrativă a NCC primesc de asemenea o reducere de 100% din taxa WPL.

Cronologie
Tabelul 2 arată cronologia introducerii taxei WPL în Nottingham.
Tabelul 2 Cronologia introducerii WPL în Nottingham
1998

Taxa pentru parcarea la locul de lucru este considerată de forul guvernamental în Cartea Albă a
transporturilor drept „Un nou acord pentru transport: Mai bine pentru toți” ca măsură de
administrare a congestiei.

2000

Autoritățile locale sunt împuternicite să introducă o taxă pentru parcarea la locul de muncă în
Legea Transportului din 2000.

2000

NCC a început să ia în considerație opțiunile în vederea unui program de taxare, precum și
răspunsul la politica guvernamentală în domeniul transporturilor și consilierea.

2002

Orașul a comandat un studiu privind opțiunile de finanțare a unor îmbunătățiri în transporturi.
Opțiunea E – abordarea WPL a fost supusă consultării. Opțiunea a fost selectată deoarece este
rapid de implementat, permite generarea unui flux de venit și comportă risc mic de implementare
din punct de vedere al tehnologiei și costului.

2005

NCC a solicitat companiei PriceWaterhouseCoopers să efectueze un studiu asupra impactului
economic potențial al taxei pentru parcarea la locul de muncă.

2007

Consultare publică, examinare publică și justificare economică pentru o taxă WPL în Nottingham.
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2008

NCC trimite ordinul pentru WPL spre aprobarea Secretarului de Stat la Departamentul pentru
Transport.

2009

Ordinul pentru WPL este aprobat de Secretarul de Stat pe 19 iulie.

2011

Autorizarea programului începe la 1 iulie cu obligativitatea juridică a tuturor angajatorilor de a
avea autorizație până la 1 octombrie (se aplică tuturor reducere 100%).

2012

Taxarea pentru WPL începe la 1 aprilie.

Sursă: adoptat cu modificări din (Burchell, 2014)

Obiective declarate
Principalul motiv pentru introducerea WPL în Nottingham a fost de a genera venituri pentru a
îmbunătăți transportul local, în special NET Faza a doua (extinderea sistemului existent de
tramvai). Al doilea motiv pentru introducerea WPL, pe locul al doilea și din punct de vedere al
popularității a fost gestionarea congestiei. Al treilea motiv pentru introducerea WPL a fost
asigurarea prosperității viitoare a orașului. Al patrulea motiv pentru introducerea WPL, deși
mai puțin popular, a fost generarea unui beneficiu pentru mediu.
Era de așteptat ca pachetul WPL să aducă următoarele beneficii până în 2021:
1. Creșterea cu 20% a călătoriilor cu transportul public spre centrul orașului Nottingham;
2. Creșterea estimată a numărului de călătorii cu autoturismul personal spre centrul
orașului a scăzut de la 15% la 8%;
3. Creșterea cu 45% a utilizării Park & Ride; și
4. O reducere cu 2.8 milioane a numărului de deplasări cu autoturismul personal per an
de pe drumurile din Nottingham.
WPL a fost considerat a fi un instrument adecvat pentru a oferi aceste beneficii deoarece:






Este un instrument de gestionare a cererii care vizează navetiștii, cei ce reprezintă
principalul motiv al congestionării, în special în perioadele de vârf ;
va încuraja dezvoltarea și adoptarea planurilor de deplasare la locul de muncă și
gestionarea responsabilă a parcării;
încurajează angajatorii să se gândească mai atent la potențialul de dezvoltare și la
costurile terenurilor utilizate ca parcări în interiorul orașului;
WPL a reprezentat o propunere foarte avantajoasă, cu costuri reduse de dezvoltare și
termene de implementare mai scurte decât în cazul altor alternative.
Taxa pe locurile de parcare pentru cei ce fac naveta la locul de muncă, în combinație
cu finanțarea pentru îmbunătățirea transportului public vor avea un impact direct și
indirect asupra încurajării unui comportament de călătorie și alegerii modului de
transport acordând o mai mare atenție sustenabilității. (Burchell, 2014).

Avantaje
Beneficiile taxei WPL în Nottingham includ:
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Venituri obținute de 44 milioane £, utilizate pentru finanțarea extinderii tramvaiului,
modernizării gării, subvenționării autobuzelor și autobuzelor verzi, precum și în
planurile de călătorie de afaceri;
Conformarea 100% a angajatorilor pasibili de plata taxei;
Echipa WPL operează la mai puțin de 5% din venituri (Hallam & Gibbons, 2018);
Reducerea congestiei;
Îmbunătățirea utilizării terenurilor;
Îmbunătățirea mediului ;
și
Regenerare urbană.

Evaluare
În timpul procesului de consultare, propunerile au fost publicate în mass-media locală și pe
un site dedicat. Au fost primite aproximativ 2500 de răspunsuri. Dintre locuitorii orașului, 68%
s-au arătat în general pro, însă în cadrul unui eșantion extins, 43% au susținut proiectul și
55% au obiectat. Opiniile negative au fost exprimate în primul rând de către angajatori și
organizațiile care reprezintă întreprinderile, deoarece s-a sugerat că este inechitabil să se
introducă un cost suplimentar pentru afaceri . (Burchell, 2014).
De la introducerea taxei în 2012, au fost generate venituri de peste 44 milioane £, cu
respectare de 100% din partea angajatorilor pasibili de plata taxei ; peste 99.9% din venituri
au fost colectate și nu au existat acțiuni în justiție. În plus, echipa WPL operează la mai puțin
de 5% din totalul veniturilor. Veniturile obținute au fost investite în infrastructura de transport,
de exemplu extinderea rețelei de tramvaie a orașului, reamenajarea gării orașului și rețeaua
de autobuze complet electrice Link. A contribuit, de asemenea, la dezvoltarea sistemului de
smartcard integrat la nivelul tuturor operatorilor cu plată pe măsura efectuării călătoriei și
sistem informativ extins în timp real, la modernizarea a două stații de autobuz și la tehnologia
pentru autobuzele prioritare și cele care circulă târziu la intersecții cheie semnalizate. Investiția
în transportul public a dus la o creștere de 4,5% a utilizatorllor fideli ai transportului cu autobuz
/ tramvai începând cu 2013/14, pornindu-se de al un nivel deja ridicat de 75 milioane per an.
În consecință, Nottingham are cel mai ridicat nivel de utilizare a autobuzelor / tramvaielor per
cap de locuitor în afara Londrei, cu niveluri de satisfacție a clienților continuând să crească în
toate zonele la peste 95%. In 2017, Consiliul Orașului Nottingham / Nottingham City Council
(NCC) a câștigat un prestigios premiu Ashden Award pentru taxa de parcare la locul de
muncă (Hallam & Gibbons, 2018).
Există dovezi clare că introducerea WPL nu a avut un impact negativ semnificativ asupra
investițiilor interne și că WPL joacă un rol foarte mic în deciziile referitoare la amplasarea
firmelor. Creșterea ocupării forței de muncă și a investițiilor interne începând cu anul 2012,
anul în care a fost introdus WPL, sugerează că Nottingham este relativ atractiv pentru
potențialii investitori. În același timp, dovezile din studiile de caz privind investițiile majore
indică faptul că îmbunătățirea transportului public finanțată de WPL este un factor important
pentru investitori (Dale, Frost, Ison, Nettleship, & Warren, 2017).
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Trebuie remarcat faptul că impacturile benefice suplimentare care derivă dintr-un program
WPL, cum ar fi efectul asupra congestiei, ar putea fi mascate de factori externi care ar putea
crește congestia. Acestea includ implementarea unor proiecte de infrastructură mare și o
creștere economică pozitivă. (Dale, Frost, Ison, Quddus, et al., 2017).

Mecanismul de finanțare și orașele mici și mijlocii
Introducerea WPL ar putea ajuta orașele S-M să crească veniturile și să reducă congestia,
precum și să îmbunătățească mediul și zona locală datorită impactului mai amplu pe care îl
va produce programul de impozitare. Toate acestea trebuie să fie luate în considerare la
evaluarea programelor de taxare WPL pentru a se asigura înțelegerea întregului pachet și a
îmbunătățirilor.

Ghid de implementare
La elaborarea și implementarea unui program de taxare WPL, trebuie înțelese și luate în
considerație următoarele aspecte ale WPL:








Număr de spații care trebuie impozitate;
Scutiri;
Corectitudine;
Tendința mutării parcărilor în cazul introducerii de măsuri de control asupra parcării
stradale în zonele afectate;
Necesitatea elaborării programului într-un mod care să ajute aplicarea acestuia;
Disponibilitatea unei alternative adecvate de transport public anterior introducerii
programului; și
Aspecte potențiale asociate cu o consultare publică sau organizarea unui referendum.

Creșerea venitului este un obiectiv important pentru introducerea taxei WPL, dar acceptarea
unui program se poate îmbunătăți substanțial dacă se aplică inițial o taxă mai mică. Taxa se
poate mări odată ce programul este stabilit.

Bariere în calea implementării
Principala barieră în calea implementării programului WPL este riscul politic pentru factorii de
decizie. Obținerea sprijinului și acceptului stakeholderilor ar putea prezenta provocări
semnificative pentru ca autoritățile locale să promoveze programul WPL. În mod tipic, WPL
este criticat pe 3 motive:
1. Povară suplimentară pentru companii, ceea ce, prin urmare, este în detrimentul
economiei locale.
2. Ineficiență în reducerea congestiei.
3. Inechitabil pentru deținătorul de autovehicul, care are deja o povară fiscală mare (Dale
et al., 2014).
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Lipsa unor legi relevante la nivel național și local și mediul de reglementare reprezintă o altă
barieră majoră în ceea ce privește implementarea programului.

Consultarea stakeholderilor
Este vital ca introducerea unei taxe WPL să implice o perioadă extinsă de consultări cu
localnicii și întreprinderile locale, precum și cu autoritățile locale vecine care ar putea fi
afectate de programul respectiv. O parte importantă a consultării ar putea fi decizia asupra
delimitării zonei care să intre sub incidența taxei.

Recomandări relevante pentru factorii politici
















În absența unei legislații naționale relevante, autoritățile locale care vor să introducă
taxa WPL trebuie să lucreze cu autoritățile naționale pentru a stabili o bază legislativă
adecvată.
Autoritățile locale nu ar trebui să ia măsuri înainte de elaborarea unui program detaliat,
inclusiv a unei strategii pentru administrarea căștigurilor și a unei structuri
administrative pentru gestionarea programului.
Autoritățile locale trebuie să fie clare și transparente în ceea ce privește cheltuirea
veniturilor provenite din aplicarea taxei WPL.
Autoritățile locale trebuie să sublinieze publicului și întreprinderilor relația dintre WPL
și îmbunătățirile în domeniul transportului și să asigure publicitatea făcută în mod clar
pentru beneficiile care decurg din aplicarea programului de taxare.
Acceptarea unui program poate fi îmbunătățită având grijă ca toți cei care plătesc taxa
să beneficieze de îmbunătățirile finanțate prin aceasta.
În același timp, autoritățile locale care doresc să implementeze un program WPL
trebuie să gestioneze așteptările stakeholderilor în ceea ce privește impactul benefic
al programului (Dale et al., 2017).
Taxa WPL poate fi acceptată mai bine din punct de vedere politic în locurile în care o
mare parte din navetiști vin din afara jurisdicției unei autorități locale care intenționează
să introducă taxa WPL. Aceasta, deoarece persoanele care locuiesc în afara
granițelor unei autorități locale nu au drept de vot referitor la autoritatea care introduce
programul.
Dovezile sugerează că referendurile privind programele de taxare, de exemplu Taxa
de drum (Road User Charge (RUC) ) sau WPL aproape niciodată nu primesc vot
pozitiv, din cauza naturii costurilor și beneficiilor. Așadar, ar fi mai potrivită o consultare
referitoare la WPL pentru a măsura opinia publică și a înțelege preocupările și dorințele
oamenilor.
Poate dura mult pentru ca taxa WPL să poată fi elaborată și implementată. Prin
urmare, este important să existe stabilitate și continuitate politică pentru a permite
elaborarea strategică a unui program, fără ca alegerile și o schimbare de partid politic
să îl destabilizeze.

Recomandări relevante pentru specialiștii din domeniu
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Apliicarea taxei WPL pe întreaga arie a autorității locale, nu doar într-o anumită zonă
din cadrul perimetrului administrativ poate duce la o simplificare a complexității și mări
venitul.
Colaborarea strânsă cu angajatorii în timpul introducerii programului ar îmbunătăți
respectarea acestuia.
Promotorii programului ar trebui să aibă ca scop reducerea numărului de scutiri pentru
a asigura simplitatea aplicării programului. În același timp, aplicarea unei scutiri
primelor câteva vehicule dintr-un anumit loc ar putea reduce complexitatea
administrativă și aplicarea legii, deoarece o mare parte a întreprinderilor nu sunt
afectate de taxă și nu au un impact negativ semnificativ asupra venitului total colectat.
Aplicarea unei reduceri de 100% în locul unei scutiri asigură o mai mare flexibilitate în
ceea ce privește modificarea ulterioară a criteriilor de scutire.
O taxă inițială mai mică poate îmbunătăți acceptarea când programul este introdus
prima oară. Dacă este necesar, taxa poate fi majorată ulterior pentru a genera venituri
suplimentare odată ce programul a fost implementat.
Dacă este posibil, angajatorii trebuie să poată imputa taxa angajaților printr-o politică
de sacrificare a salariului. Aceasta ar reduce efectiv taxa pentru un angajat prin
reducerea impozitului.
Angajatorii trebuie să solicite licență pentru toate spațiile de parcare pe care le
utilizează, inclusiv cele scutite de taxă. Această informație se va utiliza pentru a se
calcula cât are de plătit întreprinderea în cadrul programului de taxare și a crea un
registru al tuturor spațiilor de parcare ale angajaților în spațiul în care acționează taxa.
Autoritățile locale trebuie să efectueze controale regulate pentru a vedea câte spații
sunt utilizate și dacă autorizația este respectată.
Autoritățile locale trebuie să identifice locurile cele mai probabile pentru parcarea în
locuri neamenajate și să elaboreze planuri pentru rezolvarea acestei probleme,
inclusiv alocarea de resurse pentru implementarea oricăror măsuri necesare în
vederea controlului parcării.
Autoritățile locale pot beneficia în mod semnificativ de elaborarea și aplicarea taxei
WPL învățând de la alte orașe care au introdus sau care lucrează la introducerea unui
tip similar de programe. Se pot învăța lecții importante în ceea ce privește
implementarea (motivare, taxă, scutiri etc.) și operarea (monitorizare, penalizări,
aplicarea legii etc.) taxei WPL.

Zone de parcare controlate
Taxa de parcare la locul de muncă funcționează cel mai bine când există zone de parcare
controlate (Controlled parking zones / (CPZ)) în apropierea zonei de acțiune a programului de
taxare. CPZ împiedică navetiștii să parcheze pe străzile din apropiere după introducerea WPL.
Autoritățile locale care doresc să introducă taxa WPL trebuie să aibă în vedere extinderea
controalelor asupra parcărilor pentru a acoperi zona propusă WPL și străzile din jur, sau
pentru a exclude zonele în care nu sunt instituite forme de control ca urmare a programului
de taxare WPL .

Crearea unui registru și a unui sistem de administrare
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Este necesar un audit complet al locurilor de parcare la locul de muncă în cadrul unui oraș.
Odată instituite un registru și un sistem de autorizare, administrarea taxei se face relativ simplu
și ar trebui ca o echipă mică să poată gestiona întregul program.

Evaluarea impactului
Trebuie să se efectueze o evaluarea și o modelare la scară mare pentru a se evalua impactul
direct și indirect al taxei WPL asupra transportului.

Rezumat
Taxa WPL este un instrument important pus la dispoziția orașelor mici și mijlocii pentru a
mobiliza fonduri pentru proiecte referitoare la transport și mobilitate sustenabile și pentru a
aduce beneficii suplimentare, inclusiv reducerea congestiei, regenerare urbană și
îmbunătățirea mediului.
Cu toate acestea, absența unei legislații naționale relevante ar putea fi o barieră majoră pentru
implementarea programului WPL de către orașele mici și mijlocii.
Odată stabilită o taxă WPL, aceasta ar putea fi relativ ieftin și ușor de administrat de către o
echipă mică. În Nottingham (Marea Britanie), echipa care se ocupă de WPL funcționează cu
mai puțin de 5% din venituri. Totuși, elaborarea unui program WPL ar putea fi un proces
complex, care necesită consultări publice ample și a cărui introducere poate dura ani de zile.
Obținerea sprijinului și acceptului din partea stakeholderilor ar putea fi o provocare
semnificativă pentru promotorii programului de taxare. Srategiile de omunicare trebuie să
includă o declarație clară privind îmbunătățirile în domeniul transportului public care urmează
să fie finanțate prin WPL și explicarea beneficiilor către toate întreprinderile care vor plăti taxa.
Autoritățile locale care intenționează să introducă un program de taxare WPL ar trebui să
recunoască faptul că este în principal vorba despre un mecanism financiar și nu despre o
măsură de reducere a congestiei, deoarece este posibil să nu se realizeze reducerea traficului
doar prin simpla sa aplicare. Îmbunătățirile care sunt finanțate ca urmare a introducerii taxei
sunt cele care ajută cel mai mult la reducerea traficului sau la limitarea creșterii acestuia.
Totuși, efectul pozitiv asupra congestiei ar putea fi mai puțin evident ca urmare a factorilor
externi care ar putea mări congestia, de exemplu implementarea unor proiecte vizând
infrastructura mare și creșterea economică pozitivă.

Link-uri utile
Greater Cambridge Partnership – Workplace Parking Levy
https://www.greatercambridge.org.uk/transport/transport-projects/city-access/workplaceparking-levy/
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Nottingham City Council (NCC) - Workplace Parking Levy
https://www.nottinghamcity.gov.uk/transport-parking-and-streets/parking-andpermits/workplace-parking-levy/
Workplace Parking Levy (WPL) – Paper of WPL Policy in the UK
http://www.britishparking.co.uk/write/Documents/Library/SN00628.pdf
The Road User Charging and Workplace Parking Levy (Classes of Motor Vehicles)
(England) (Amendment) Regulations 2017
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1141/contents/made
Campaign for Better Transport - A winning policy: Nottingham's Workplace Parking
Levy
http://www.bettertransport.org.uk/blog/better-transport/winning-policy-nottinghamsworkplace-parking-levy
Investigating the transferability of the Workplace Parking Levy (Doctoral Thesis by
Jonathan Burchell)
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/17192#
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Butcher, L. (2012). Roads : Workplace Parking Levy ( WPL ). Strategy.
Dale, S., Frost, M., Ison, S., Nettleship, K., & Warren, P. (2017). An evaluation of the economic and
business investment impact of an integrated package of public transport improvements funded
by a Workplace Parking Levy. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 101, 149–162.
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Dale, S., Frost, M., Ison, S., Quddus, M., & Warren, M. P. (2017). Evaluating the impact of a workplace
parking levy on local traffic congestion: The case of Nottingham UK. Transport Policy.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.07.015
Dale, S., Frost, M., Ison, S., & Warren, P. (2014). Workplace Parking Levies: The answer to funding large
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https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2016-12/nottingham case study - Workplace
parking levy.pdf
Hallam, N., & Gibbons, A. (2018). A winning policy: Nottingham’s Workplace Parking Levy. Retrieved
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Anexa C9 - Impozite pe infrastructura Comunitară /
Community Infrastructure Levies (CILs)
Caracteristici cheie







Impozitul pe infrastructura comunitară / Community Infrastructure Levy (CIL) este un
impozit pe care o autoritate locală poate hotărî să-l impună pe noile amenajări în zona
respectivă (Planning Advisory Service, 2018).
Sunt impozitați dezvoltatorii care întreprind noi proiecte de construcție în zona locală.
Venitul generat ca urmare a unui impozit CIL trebuie utlizat de autoritatea locală pentru
a promova infrastructura existentă și a finanța o nouă infrastructură dorită de consiliu
și de comunitatea locală (Planning Advisory Service, 2018).
Programul de taxare este unic pentru fiecare autoritate locală. În general, impozitarea
se face pe metru pătrat și taxa este colectată începând cu data începerii unei
construcții.

Scurtă descriere
CIL se utilizează pentru
a
mobiliza
fonduri
suplimentare
pentru
promovarea
infrastructurii existente
și dezvoltarea unor noi
infrastructuri în Anglia și
Țara
Galilor.
Sunt
Impozitați dezvoltatorii
de clădiri noi din zonă,
deoarece se așteaptă ca
noua infrastructură să
crească valoarea noilor
amenajări.
Venitul generat prin impozitul CIL este utilizat de obicei pentru finanțarea unor amenajări cum
ar fi:





Drumuri și alte amenajări în domeniul transportului ;
Școli și alte instituții de învățământ;
Servicii medicale;
Sport / recreere și spații deschise.

Programul de taxare este unic pentru fiecare autoritate locală și determinat printr-un scenariu
care diferă de la caz la caz. Rata se calculează luând în considerație creșterea netă a
suprafeței construite a noii construcții, cu cuantumul minim stabilit.
Impozitele CIL sunt obligatorii din punct de vedere juridic și taxele se pot calcula înainte de
executarea lucrărilor în timpul procesului de planificare, având în vedere valorile stabilite de
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fiecare autoritate locală. Taxa corespunzătoare este facturată la data începerii construcției, ca
urmare a unei înștiințări trimise de autoritatea locală. Se stabilește pe factură un termen de
plată a impozitului.

Cadru
Taxele CIL sunt utllizate pe scară largă în Marea Britanie, unde au fost introduse prin legea
Planificării în 2008 (Planning Act 2008) ca instrument pentru autoritățile locale din Anglia și
Țara Galilor în sprijinul dezvoltării locale.
Autoritățile care impun taxa decid unde ar trebui cheltuit venitul generat din impozit. În Anglia
și Țara Galilor, autoritățile care impozitează pregătesc planuri relevante pentru zonele lor,
inclusiv analiza cerințelor privind infrastructurile locale și identificarea celor ce pot fi finanțate
prin venitul generat ca urmare a aplicării CIL. Autoritățile care impun impozitul în Anglia includ
consilii ale districtelor și districtelor metropolitane. Consilii ale diferitelor cartiere din Londra,
autorități ale diverselor unități, autorități ale parcurilor naționale, Autoritatea pentru
Conservarea Naturii (the Broads Authority), Corporații de construcții în cadrul primăriilor
(Mayoral Development Corporations) și Primarul Londrei (UK Government, 2018a).
Impozitul este colectat de „autoritatea desemnată să colecteze” taxele (așa cum este
desemnată în Regulamentul CIL 2010 / CIL Regulations 2010). în majoritatea cazurilor
aceasta este autoritatea care impune taxa, dar în Londra, impozitul este colectat de la
diferitele cartiere în numele instituției Primarului. Consiliile locale ale comitatelor colectează
impozitul taxat de consiliile districtuale pe lucrările de construcții pentru care comitatele își dau
acordul.
Există situații în care un dezvoltator poate cere o scutire de la aplicarea CIL dacă sunt
îndeplinite cerințele stabilite. Totuși, aceste scutiri trebuie justificate corect din punct de vedere
al timpului și formei și sunt dificil de obținut.
În ghidul CIL guidance elaborate de guvernul Marii Britanii, sunt incluse construcțiile scutite
de impozit. Acestea includ (UK Government, 2018a):







Construcții de mai puțin de 100 metri pătrați, cu excepția cazului în care este vorba despre
o casă completă, caz în care se plătește impozit.
Case, apartamente, anexe rezidențiale și extensii rezidențiale construite de constructori
amatori.
Clădiri sociale.
Clădiri cu scop caritabil.
Tipuri spcificate de clădiri asupra cărora autoritățile locale au decis că trebuie să fie
supuse unei rate „zero” și care sunt menționate ca atare în programele de impozitare.
Clădiri vacante readuse la utilizarea lor inițială.

Atractivitate


Impozitul CIL are un grad mai mare de transparență comparativ cu sistemul Obligațiilor
de planificare (de exemplu, Secțiunea 106 (S.106) și Profitul public / Public Gain),
datorită ratei sale fixe de impozitare.
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Procesul obținerii fondurilor de la dezvoltatori este rapid, deoarece elimină procesele
lungi de negociere în favoarea sumelor mandatate asigurate.
Ratele impozitului sunt stabilite de autoritățile locale, ceea ce le face să fie specifice
cerințelor și dimensiunii zonei locale și noii construcții.
Există o mai mare certitudine a dezvoltatorilor în privința sumelor cu care se așteaptă
să contribuie.
Impozitarea CIL promovează un sistem corect pentru construcții, prin care se așteaptă
ca toate întreprinderile, în afara celor mai mici, să contribuie la infrastructura locală.
Câștigul de pe urma impozitului CIL generează o creștere mare a fondurilor totale
obținute, comparativ cu sistemul de Obligații de planificare, prin care doar 6% din toate
construcțiile au furnizat contribuții în sprijinul infrastructurii.

Provocări și riscuri






Mecanismul de finanțare depinde de autoritatea locală pentru stabilirea prețului și
aplicarea legii.
În implementarea impozitului CIL, relația nu este unilaterală, așadar autoritatea locală
trebuie să aibă grijă în privința creării unui program de taxare CIL.
Sistemul de taxare poate descuraja construirea în zonele cu rate mari de impozitare,
în favoarea construcțiilor în zone fie cu CIL mai accesibil, sau fără CIL. Aceasta se
poate rezolva prin implementarea unui impozit CIL de către toate autoritățile locale din
regiune.
Este necesară o autoritate de supraveghere pentru a aproba ratele și programul CIL.

Studiu de caz I: Impozitul CIL impus de Primăria din Londra pentru
Proiectul Crossrail 2
Crossrail 2 este o cale ferată propusă pentru a deservi Londra și zona mai largă din Sud-Est,
cu un cost estimate la aproximativ 30 miliarde £ conform prețurilor din 2014 (Crossrail 2,
2018). Conectează rețelele de Cale Ferată Națională din Surrey și Hertfordshire printr-un nou
tunel și gări între Wimbledon, Tottenham Hale și New Southgate, cu conexiuni la Metroul
Londonez, / London Underground, London Overground, Crossrail 1, și serviciile de cale
naționale și internaționale.
Crossrail 2 va aborda principalele probleme presante care apar pe rețeaua de transport
existentă. Se prevede o creștere rapidă a populației și locurilor de muncă în Londra și South
East și fără a se lua măsuri pentru evitarea aglomerării, pentru creșterea conectivității și
deblocarea construcțiilor de locuințe, Londra și zona South East vor întâmpina probleme în
ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă în următoarele decenii. Prin urmare, Crossrail 2 va
ajuta la detensionarea presiunii generate de creșterea populației și de creșterea economică
prin optimizarea sistemului de transport din Londra.
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Se utilizează diverse surse de finanțare pentru a finanța Crossrail 2, una dintre acestea fiind
impozitul pe infrastructura comunitară impus de Primăria din Londra. Această taxă a fost
introdusă în anul 2012 (MCIL1), pentru a ajuta la finanțarea Crossrail 1, o legătură feroviară
majoră care conectează centrul Londrei cu Reading și Heathrow la vest și Shenfield cu Abbey
Wood la Est. Totuși, la 31 decembrie 2017, MCIL1 nu a mai fost aplicat. Un al doilea impozit
pe infrastructură impus de Primăria Londrei (MCIL2) este acum în stadiu de draft preliminar și
se așteaptă să fie aplicat începând cu aprilie 2019, înlocuind MCIL1. MCIL2 va contribui la
finanțarea Crossrail 2.

Obiective declarate



Scopul MCIL2 este de a furniza finanțare suplimentară pentru proiectul Crossrail 2,
pentru a reduce dependența de sursele tradiționale de finanțare.
Scopul MCIL2 este de a sprijini un proiect care va aborda presiunile majore asupra
rețelei de transport existente, obiectiv secund față de primul.

Avantaje





Toți banii colectați ca urmare a MCIL2 sunt destinați construirii proiectului Crossrail 2.
Se estimează ca aproximativ 8,6 miliarde £ valoare nominală se vor colecta din MCIL2
pentru a ajuta la finanțarea proiectului Crossrail 2 din 2019-20 până în 2042-43,
acoperind aproximativ 30% din costul total al proiectului (UK Government, 2018b).
MCIL2 va permite dezvoltarea unuia din cele mai semnificative proiecte de
infrastructură întreprinse vreodată în Marea Britanie. De la îmbunătățirea duratei
călătoriilor în Londra, până la descongestionarea traficului și furnizarea unor legături
mai bune, Crossrail va modifica modul în care oamenii vor călători în capitală. Se
așteaptă ca:
o Proiectul Crossrail 2 va sprijini dezvoltarea și renovarea a până la 200.000 locuințe
noi în Londra și regiunea de sud Est (Crossrail 2, 2018).
o Crossrail 2 va ajuta la îmbunătățirea accesibilității în interiorul Londrei asigurând
acces fără scări la toate stațiile de-a lungul traseului. (Crossrail 2, 2018).
o Cât va fi în construcție, Crossrail 2 va sprijini apariția a 60.000 noi locuri de muncă
în lantul de ofertare din Marea Britanie și, odată ce acesta va deveni operațional,
va sprijini 200.000 locuri de muncă în Londra și regiunea de Sud Est (Crossrail 2,
2018).

Dezavantaje



MCIL2 nu va acoperi costul total al proiectului Crossrail 2 și, prin urmare, va fi nevoie
de finanțare suplimentară din alte surse.
Suma totală a finanțării prin MCIL2 va depinde în mare măsură de volumul de
construcții din limitele MCIL2 în anii următori, prin urmare este greu de previzionat
suma exactă a finanțării.
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Industria de construcții s-a arătat îngrijorată de faptul că lipsa unui plan clar în legătură
cu cheltuirea profitului de pe urma aplicării impozitului CIL va face mai dificilă
evaluarea valabilității programului și efectul potențial al propunerilor CIL referitor la
valabilitatea amenajării în zona respectivă.

Evaluare
CIL s-a dovedit a fi un mecanism de finanțare de succes pentru proiecte referitoare la transport
sustenabil. A generat o sumă mare de venituri pentru finanțarea Crossrail 1 și se așteaptă să
contribuie cu aproximativ 30% din costul total al Crossrail 2. A avut succes deosebit în Londra,
având susținere puternică din partea Primarului Londrei.
În ciuda succesului general al aplicării impozitului CIL pentru Crossrail, venitul este concentrat
pe un singur proiect și alte programe de transport și mobilitate sustenabile din Londra nu au
acces la această finanțare.

Studiu de caz II: Consiliul orașului Bristol / Bristol City Council
Introducere
Consiliul Orașului Bristol (Marea Britanie) a stabilit un program de impunere a taxei CIL pentru
a colecta bani pentru finanțarea noii infrastructuri în zona locală.
La stabilirea ratelor de impozit CIL, Consiliul Orașului Bristol a avut ca scop realizarea a ceea
ce Consiliului i s-a părut a fi un echilibru corespunzător între :
•

•

Dorința de finanțare de pe urma CIL (total sau parțial) și costul total estimat al
infrastructurii necesare pentru a sprijini dezvoltarea orașului Bristol, având în vedere
sursele de finanțare reale și cele așteptate.
Efectele potențiale (luate ca întreg) ale impozitării CIL asupra viabilității economice a
dezvoltării în Bristol.

Taxele CIL fixate de Consiliul Orașului Bristol sunt enumerate în Error! Reference source
not found..
Tabelul C5 Programul de taxare CIL al Consiliului Orașului Bristol
PROGRAMUL DE TAXARE CIL AL CONSILIULUI ORĂȘENESC BRISTOL
Tipul construcției

Taxa CIL /m2

Zona internă rezidențială (Clasa C3)

£70

Zona externă rezidențială (Clasa C3)

£50

Comercial (Clasa B1, B2 și B8)

£0

Hoteluri

£70

Comerț cu amănuntul

£120
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Cazare studenți

£100

Instituții rezidențiale și non-rezidențiale (Clasa C2, C2A, D1) și amenajări
construite de serviciile de urgență în scop operațional

£0

Alte clădiri taxabile

£50

Conform mențiunii de pe Bristol City Council website, banii colectați ca urmare a impozitului
pe infrastructura comunitară sunt cheltuiți după cum urmează:




5% pentru costuri de înființare și administrare CIL
15% pentru a fi cheltuiți de parteneriatele districtului pentru programele locale
80% pentru infrastructură conform Regulation 123 List a Consiliului Orașului Bristol,
inclusiv:
o Transport rapid cu autobuzul (Ashton Vale la Bristol Temple Meads și City Centre)
o Legătură cu partea de sud a orașului Bristol
o Transport rapid cu autobuzul (limita nordică spre Hengrove)
o Programe de infrastructură în zona Temple Quarter Enterprise (exclusiv accesul
pe autostradă spre obiective specifice / lucrări în domeniul public necesare pentru
reducerea directă a impactului amenajărilor propuse)
o Parcurile și spațiile verzi identificate în strategia pentru parcuri și spații verzi
o Programe școlare definite în Strategia de organizare a școlilor
o Programe de indrastructură în sprijinul regenerării Lockleaze
o Programe de infrastructură în sprijinul regenerării Knowle West
o Măsuri de apărare strategică împotriva inundațiilor.

Scopuri declarate


Banii colectați prin impoziul CIL din Bristol sunt destinați finanțării infrastructurilor
locale necesare pentru a sprijini construcțiile și lucrările planificate.

Avantaje





Impozitul CIL impus în Bristol a colectat venit suplimentar substanțial care este cheltuit
pentru infrastructura locală.
Reglementările referitoare la impozitul CIL din Bristol stabilesc o listă a infrastructurilor
pentru care se pot cheltui sumele provenite din impozitul CIL (Regulation 123 List),
evitându-se astfel incertitudinea în legătură cu modul de distribuire a acestuia.
În fiecare lună, Consiliul orașului Bristol publică un document care indică suma de bani
colectată în luna respectivă și cum au fost cheltuiți acei bani, ceea ce creează transparență
pentru comunitatea locală. De exemplu. în ianuarie 2018, prin impozitul CIL din Bristol a
fost colectată suma de393.304,59 £ de la dezvoltatorii locali. În această perioadă, Consiliul
din Bristol a lucrat la îmbunătățirea unor infrastructuri locale, utilizând banii colectați din
programele de impozitare CIL, inclusiv (Bristol City Council, 2018):
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Asigurarea unor îmbunătățiri la fostele băi Jacob Wells Baths pentru a permite un
nivel mai mare de uz comunitar; inclusiv mobilier nou, rampe pentru persoane cu
dizabilități, redecorare și îmbunătățiri pentru sistemul de încălzire.
o Îndepărtarea graffiti-urilor și afișelor din zona Șoselei Gloucester / Gloucester Road
și acoperirea zidurilor cu un strat de acoperire special pentru a permite pe viitor
îndepărtarea cu ușurință a graffiti-urilor, rezultatul fiind costuri de întreținere mai
mici și un mediu îmbunătățit în și în jurul Gloucester Road.
o Îmbunătățirea iluminatului pe șoselele St. Johns Road și All Saints Road, pentru
a include modernizări și, în anumite cazuri, extinderea unor stâlpi din fier forjat
pentru iluminat, noi felinare și surse de lumină îmbunătățite.
Impozitul CIL reprezintă o cerință legală pentru cei care au datoria de plată și, în
consecință, elimină procesele lungi de negociere asociate cu alte tipuri de mecanisme de
finanțare.
o



Dezavantaje




Există o listă cu proiecte de infrastructură pentru care se poate utiliza impozitul CIL în
Bristol (Regulation 123 List) și, în consecință, mecanismul de finanțare nu poate fi aplicat
pentru toate proiectele de transport și mobilitate sustenabile din Bristol.
Impozitul CIL nu este utilizat pur și simplu pentru proiecte de transport și mobilitate
sustenabile.

Impozitele CIL și orașele mici și mijlocii
Impozitele pe infrastructura comunitară / CIL pot juca un rol relevant în finanțarea unor
programe de transport și mobilitate sustenabile în orașele mici și mijlocii. Odată cu
implementarea impozitelor CIL, autoritățile locale vor deține mai mult control asupra modului
în care sunt finanțate noile programe de mobilitate și transport sustenabile în orașele mici și
mijlocii, deoarece repartizarea este hotărâtă de autoritatea locală, nu de stat.
În plus, banii trebuie cheltuiți pentru infrastructură în zonele cu noi construcții. Prin urmare,
aceasta va duce la o abordare mai sustenabilă a construcției, deoarece banii pot fi utilizați
pentru înlăturarea presiunii pe care noile construcții (de exemplu prin creșterea populației) o
pun asupra infrastructurii pentru transportul și mobilitatea locale existente.
Impozitele pe infrastructura comunitară / CIL aplicate în orașele de dimensiuni medii și mari,
de exemplu Bristol și Londra, s-au dovedit a avea un impact pozitiv asupra economiei acestora
și dezvoltării infrastructurilor necesare. Modelele de impozit CIL se pot aplica și în orașele mici
și mijlocii.

Ghid de implementare
Trebuie luate următoarele măsuri pentru implementarea impozitelor CIL:
1) IdentifIcarea oricărei legislații naționale relevante care permite autorităților locale să
impună impozit pe infrastructura comunitară. În absența unei astfel de legislații,
autoritățile locale trebuie să militeze împreună pentru ca organismul legislativ național
să adopte una.
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2) Identificarea infrastructurii necesare pentru a sprijini dezvoltarea zonei lor, precum și
a costurllor aferente.
3) Autoritatea care se ocupă de introducerea impozitului trebuie să pregătească un
„program preliminar de impozitare” care să stabilească suma și / sau formula prin care
se determină modul de calcul al CIL în zona lor. Ratele de impozitare trebuie exprimate
per metru pătrat, iar taxa trebuie aplicată la suprafața construită interioară brută a
construcției care trebuie impozitate. Construcțiile cărora li se aplică impozitul trebuie
specificate în programul de impozitare. Autoritățile care se ocupă de impozitare trebuie
să realizeze un echilibru între dorința de a utiliza sumele provenite din impozit pentru
finanțarea infrastructurii și impactul pe care acest fapt l-ar putea avea asupra viabilității
economice a construcției în zona lor. În acest scop, autoritățile care se ocupă de
impozitare trebuie să aibă în vedere evidența planificării care stă la baza strategiei de
dezvoltare din zona lor.
4) Consultarea programului preliminar de taxare și, după aceea, pregătirea unei schițe
de program care să fie supus consultării publice.
5) Testarea programului de impozitare printr-o examinare în public (EiP). Examinatorul
trebuie să constate dacă autoritatea a respectat criteriile din legislația CIL.
Examinatorul trebuie să publice recomandările pe care le face.
6) Autoritatea trebuie să ia în considerație recomandările examinatorului și să aprobe, să
respingă, sau să aducă amendamentele necesare programului de impozitare.
7) Când programul de impozitare este aprobat, autoritatea trebuie să îl publice. Data de
începere pentru care se aplică taxa trebuie aleasă de autoritate și specificată în
program. Acest program va rămâne în vigoare până când autoritatea decide să îl
modifice cu o versiune revizuită, sau să renunțe la impozit.
8) Suma care urmează să fie plătită de o clădire pentru impozitul CIL trebuie calculată de
autoritatea colectoare (de obicei, același organism ca și autoritatea care impune
impozitul) la momentul la care este dat acordul de planificare și se va plăti la momentul
la care începe construirea. Este responsabilitatea autorității colectoare să se asigure
că impozitul este colectat. Neplata ar putea atrage cerința juridică de a opri construcția.
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Link-uri utile
Supplementary Planning Guidance – London’s City Council
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/Crossrail%20SPG
%20April%202013.pdf
Community Infrastructure Levy Guidance – UK Government
https://www.gov.uk/guidance/community-infrastructure-levy
Planning Act 2008 - Her Majesty’s Government in the United Kingdom
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/contents
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Anexa C10 - Publicitate, sponsorizare și drepturi de
denumire
Caracteristici cheie





Companiile și organizațiile plătesc autorităților locale pentru utilizarea dotărilor și
bunurilor acestora pentru a-și promova brandul, serviciile și produsele, ideile și
mesajele din campanile publice.
Exemple de acorduri de marketing pot include publicitate, sponsorizare și drepturi
de denumire.
Vânzarea de publicitate, sponsorizare și drepturi de denumire trebuie să fie în
conformitate cu ghidul de publicitate acceptabilă și cu politica și legislația locale.

Scurtă
descriere
Opțiunile privind
câștigul
autorității locale
provenit
din
marketing privat
se încadrează
în general în trei
categorii:
(1) Publicitate pe bunuri publice, în publicații și în medii digitale.
(2) Sponsorizare; și
(3) Vânzarea sau închirierea drepturilor de denumire pentru dotări și bunuri publice.
Publicitatea poate fi definită ca un acord între o autoritate locală și o agenție de publicitate,
prin care autoritatea locală primește bani de la o organizație sau de la o persoană fizică în
schimbul unei reclame în mass media controlată de autoritatea locală, sau pe bunurile aflate
în proprietate publică. Valoarea contractelor de publicitate depinde de piața locală și de
expunerea totală, adică de numărul total de posibile ocazii ca un anunț publicitar să fie văzut.
Sponsorizarea oferă companiilor ocazia să devină stakeholderi cheie și furnizori oficiali de
bunuri sau servicii pentru evenimentele și programele locale referitoare la transport și
mobilitate sustenabile. În ceea ce privește autoritatea locală, acesteia i se oferă șansa de a
împărți costurile cu un partener privat, oferind cetățenilor avantajele ce derivă.
Autoritatea locală poate, de asemenea, să vândă sau să dea în leasing companiilor private
drepturile de denumire pentru dotări și bunuri publice. Ca urmare a acestui acord,
companiile au avantajul unei mai bune recunoașteri a brandului, iar autoritatea locală
beneficiază de venit suplimentar. Vânzarea drepturilor de denumire pentru capital fizic
public poate fi o alternativă viabilă pentru creșterea venitului, în special pentru finanțarea
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unei infrastructuri foarte vizibile, cum ar fi puncte mari de transport modal și stații de
autobuze și metrou.

Istoric
Prima utilizare a publicității datează din antichitate. Au fost găsite dovezi de publicitate în
aer liber (de exemplu semnalizări indicând negustori și peșteri) de pe vremea civilizațiilor
antice din Egipt, Grecia, Roma și Mesopotamia. Publicitatea a devenit o caracteristică
majoră în economiile capitaliste de la mijlocul secolului al xix lea (Tellis and Ambler, 2007).
Mai recent, numeroase autorități locale au început să recunoască potențialul bunurilor lor
de a genera venit suplimentar prin acorduri de publicitate și marketing și, prin urmare, au
început să abordeze coerent sponsorizarea și publicitatea ca parte a strategiei lor de
generare de venit.
Conceptul vânzării drepturilor de denumire este o modalitate relativ nouă de gândire care
duce publicitatea cu un pas înainte față de reclamele tipice pe ziduri și pe mașini și oferă
moduri alternative de a obține venituri sau de a stabili finanțare creativă. Acest concept este
o extindere a drepturilor de denumire din alte sectoare (de exemplu denumirea stadioanelor
și diferitelor locuri publice deținute de echipe sportive după numele diverselor companii și
branduri), care au o istorie lungă, încă în dezvoltare, de acorduri de mare valoare referitoare
la drepturi de denumire.

Atractivitatea publicității, sponsorizării și drepturilor de denumire












Publicitatea este o oportunitate de afacere potențial lucrativă care utilizează o piață
altfel neutilizată.
Generarea de venit prin vânzarea unui spațiu de publicitate, drepturi de folosire de
brand și denumire se dovedește a fi o modalitate viabilă și de succes pentru
colectarea de fonduri suplimentare. Dacă venitul potențial colectat ca urmare a
publicității poate fi mic domparativ cu bugetul operațional total, fondurile potențiale
care ar putea fi generate sunt considerabile.
Numeroase autorități locale au un brand puternic și de încredere care le poate ajuta
să atragă venit considerabil ca urmare a publicității.
Publicitatea împreună cu autoritățile locale, de exemplu pe autobuze și în stațiile de
transport în comun este o practică populară în rândul companiilor comerciale,
deoarece mesajele lor ajung la mii de oameni care utilizează transportul în comun și
la pietoni.
Publicitatea pe partea din interior și din exterior a vehiculelor de transport public se
poate utiliza pentru a compensa costul călătoriei pentru utilizatorii de transport în
comun și costurile pentru furnizarea serviciilor.
Publicitatea pe terenurile autorității locale nu implică aproape deloc cheltuieli, așadar
orice venit derivat poate fi direcționat direct pentru reducerea costurilor de exploatare
curentă.
Unele reclame pot fi realizate artistic sau pot fi amuzante, făcând astfel spațiul și
clădirea respective mai interesante sau atrăgătoare.
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Venitul obținut prin publicitate se poate utiliza pentru finanțarea unor facilități care nu
ar fi existat altfel. De exemplu, venitul din reclamele pe o stație de autobuz închisă
pot acoperi costul construcției și întreținerii acesteia.
Acordul de împărțire a venitului cu o agenție specializată de marketing poate
transfera parte din cost și riscuri unui partener privat.

Provocări și riscuri














Ar putea fi un cost inițial asociat cu achiziționarea și instalarea infrastructurii pentru
publicitate.
Regulamentul privind publicitatea în exterior ar putea include cerințe specifice în
ceea ce privește dimensiunea, conținutul și amplasarea. Planificarea și restricțiile
legale pot interzice, de asemenea, anumite platforme de publicitate exterioară și alte
forme de publicitate.
Proliferarea reclamelor poate avea un impact negativ asupra esteticii unor spații
ambiante precum peisajul natural și peisajele stradale. Acest lucru poate afecta
factori precum turismul și calitatea vieții, ceea ce, la rândul lor, pot devaloriza un loc.
Publicitatea la exterior poate cauza un grad scăzut de poluare.
Autoritățile locale nu au întotdeauna aceeași forță de atracție ca și sectorul privat în
ceea ce privește obținerea de sponsorizare și publicitate.
Într-un climat economic precar, poate fi foarte dificil de a obține sponsorizare și a
vinde publicitate.
Lipsa personalului, a resurselor și a experienței necesare pentru planificarea și
implementarea sponsorizării și strategiei de publicitate și / sau creșterea presiunii
asupra forței de muncă existente prin crearea unor activități suplimentare pe lângă
volumul de muncă deja existent.
Publlicitatea poate avea caracter invaziv în spațiul public și poate distrage atenția
șoferilor de la condus.
Contribuabilii pot obiecta față de o anumită reclamă, sau de numele amplasat pe o
dotare.
Există probabilitatea unei opoziții în ceea ce privește concesiunile, din partea
companiilor actuale care oferă spațiu publicitar, deoarece aceasta le-ar putea
submina viitorul economic.

Context internațional
Există diverse exemple de cazuri în care publicitatea in exterior a generat venituri pentru
finanțarea sau întreținerea infrastructurii publice. De exemplu, în Australia, publicitatea în
exterior finanțează sau întreține o mare parte a infrastructurii publice. În 2006-2007,
publicitatea în exterior a contribuit cu peste 182 milioane US $ la infrastructura publică (ex.
Stații acoperite de autobuze, bănci în parcuri și poduri pietonale). De asemenea, veniturile
generate prin publicitatea în aer liber acoperă întreținerea acestei infrastructuri, cu o sumă
de aproximativ 12 milioane US $ per an (Daluge et al, 2011).
Exemple recente care implică autoritățile municipale și agențiile de tranzit care vând sau
dau în leasing drepturile de denumire includ: Emirates Air Line (telecabină deasupra fluviului
Tamisa și Santander Cycles (program de închiriere biciclete cu autoservire) din Londra,
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Marea Britanie; Gara AT&T din Philadelphia, SUA; linia de metrou Vodafone Sol și Line 2
Vodaphone din Madrid, Spania; și Zhou Hei Ya (puncte de desfacere de produse alimentare
cu sediul în Wuhan, renumite pentru gâtul de rață picant), stația Jianghan Road din Wuhan,
China.
În 2010, AT&T a plătit 5 milioane $ pentru ca numele său să apară într-o stație de tranzit din
centrul orașului timp de cinci ani. Cu un an înainte, în New York City, Banca Britanică
Barclays a cumpărat drepturile de denumire la o stație de metrou aglomerată din Brooklyn,
pentru suma de 200.000 $ pe an (Usa Today, 2013). Las Vegas a vândut numele unei stații
cheie din sistemul său monorail la Nextel Communications Inc. (raportat pentru 50 milioane
$) (Fisher and Wassmer, 2016).
În Dubai, în 2008, Autoritatea pentru Drumuri și Transport / the Roads and Transport
Authority (RTA) a lansat proiectul «Drepturile de denumire în Metroul din Dubai» pentru a
alege numele a 23 din cele 47 stații ale liniilor de metrou (excluzând punctele de reper și
siturile istorice). S-a semnat un acord pentru 40 milioane dirham per stație pe o perioadă de
10 ani (aproximativ 2,5 milioane € per stație per an), incluzând 13 stații de metrou și spații
de închiriere în interiorul rețelei de metrou. Se estimează că autoritățile au câștigat peste
450 milioane € între anii 2010 și 2014 (CODATU, 2016).

Evaluare
Dacă vânzarea spațiului publicitar, brand-ului și drepturilor de denumire se dovedește a fi o
modalitate viabilă și de succes pentru a colecta fonduri suplimentare, autoritățile locale ar
trebui să procedeze cu prudență când încheie acorduri de marketing cu firme particulare.
Cetățenii pot considera veniturile provenite din marketing ca o alternativă de dorit în locul
impozitelor și taxelor de utilizare, parțial pentru că nu plătesc direct pentru respectivul venit,
acesta fiind derivat indirect de la consumatorii, lucrătorii și investitorii firmelor private. De
asemenea, cetățenii pot vedea veniturile din marketing și ca o modalitate de a trece
cheltuielile din sectorul public non-rezidenților. Pe de altă parte, cetățenii își pot face griji în
privința modului în care contractul sau publicitatea pot afecta calitatea serviciului. De
exemplu, amplasarea unor aparate automate pentru cumpărarea de băuturi nealcoolice în
școli a devenit o chestiune controversată, generând îngrijorări în privința efectelor potențiale
asupra studenților și a procesului de învățare. (Fisher and Wassmer, 2016).

Studiu de caz: Emirates Air Line, Londra
Emirates Air Line este o telecabină care traversează deasupra Tamisei pe o distanță de un
kilometre între stațiile de metrou Emirates Greenwich Peninsula și Emirates Royal Dock. Sa deschis în iunie 2012 și asigură o legătură directă între O2, centrul cel mai mare de
divertisment din Europa și ExCeL, cel mai mare centru expozițional din Marea Britanie.
Mai mult de jumătate din costul total al Emirates Air Line, 36 milioane £ din totalul de 60
milioane £ a fost finanțat printr-un acord de sponsorizare de 10 ani cu Emirates Airline. O
finanțare suplimentară a inclus un grant de la Fondul de Dezvoltare Regională Europeană /
European Regional Development Fund (EDRF) și alte acorduri de sponsorizare, precum și
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veniturile de pe urma costului biletelor (Transport for London, 2011; European Commission,
2018).
Ca parte a acordului de sponsorizare cu Emirates, linia aeriană a obținut drepturile de
denumire a telecabinei și a celorlalte două stații noi de la fiecare capăt, precum și dreptul
de brand pentru includerea logo-ului Emirates la exteriorul fiecărei gondole. În plus, ruta
Emirates Air Line a fost adăugată pe renumita hartă a metroului din Londra, devenind primul
traseu cu logo al unei companii sponsor care să fie trecut pe hartă.

Avantaje






Se așteaptă ca Emirates Air Line să fie un factor cheie în transformarea zonei East
London într-un cartier metropolitan înfloritor. Este de așteptat să atragă noi activități
economice, amenajări pentru petrecerea timpului liber și divertisment (Transport for
London, 2011).
Air Line conectează partea de nord și de sud a Londrei, are o capacitate de până la 2500
oameni per oră în fiecare direcție și traversarea pe deasupra fluviului durează cinci
minute, ceea ce o face să fie o alternativă sustenabilă și inovatoare de călătorie.
Acordul de sponsorizare a acoperit mai mult de jumătate din costul total al telecabinei.

Evaluare
Finanțarea obținută prin Emirates a fost garantată prin semnarea unui contract pe 10 ani
care a redus riscul proiectului. La rândul său, Emirates a primit drepturi de brand și de
denumire pentru telecabină și cele două stații noi la fiecare capăt.

Studiu de caz II: Publicitate realizată de Autoritatea de Transport
din Sud-Estul Pennsylvaniei / Southeastern Pennsylvania
Transportation Authority (SEPTA)
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) este o autoritate de transport
public regional care are în exploatare autobuze, metrou / linii de cale supraînalțată, linie de
navetă și metrou ușor, precum și servicii de troleibuze electrice pentru aproape 4 milioane
persoane în cinci regiuni în interiorul și în jurul Philadelphiei, Pennsylvania.
Ca parte din strategia pentru generarea de venit suplimentar, SEPTA și Orașul Philadelphia
au intrat în parteneriat cu Intersection, o companie care gestionează mass media municipală
în unul din cele mai mari sisteme de tranzit din SUA, pentru a vinde spațiu publicitar și
drepturi de branding pe autobuze, cale ferată, gară, stații acoperite de autobuz în tot orașul.

Specificații tehnice
SEPTA este al 6-lea sistem de tranzit ca mărime din punct de vedere al numărului de
călători, și anume 325 milioane per an. Este una din singurele două agenții de tranzit din
SUA care are în exploatare toate cele cinci tipuri majore de vehicule de transport: trenuri de
cale ferată regionale, trenuri de metrou, trenuri de metrou ușor, troleibuze electrice și
autobuze. Sunt aproximativ 2000 autobuze în parcul de autobuze al SEPTA, cu un număr
de aproximativ 16.500.000 călători pe lună (Intersection, 2018).
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SEPTA oferă un număr de oportunități de marketing și publicitate, inclusiv: reclame pe
mediile stradale (panouri urbane digitale, stații acoperite digitale pentru autobuz, pereți cu
LED uri la nivel stradal, stații de autobuz acoperite, standuri de ziare, casa liftului, mobilier
stradal comercial etc.), în autobuze (reclame la exteriorul și în interiorul autobuzelor), la
calea ferată (sponsorizare de gări, dominarea unei stații prin captarea interesului, saturarea
stațiilor, platforme digitale & afișaje în stații, ecrane digitale lcd în spațiile de mare
aglomerație, pereți video în sălile de mare aglomerație, mijloace mass media pe peroane,
bannere în stații, reclame la exteriorul și în interiorul trenurilor, trenuri cu nume de branduri
în interior etc) și drepturi de denumire asupra unui loc unde urmează să aibă loc un
eveniment sau a unei stații. Pentru mai multe detalii referitoare la produsele de publicitate
oferite de SEPTA , vezi Philadelphia Media Kit pregătită de Intersection.

Obiective declarate


Generarea unui venit nou care să nu provină din costul călătoriei, pentru agenția de
tranzit.

Avantaje


SEPTA a generat 15,72 milioane $ prin venituri ca urmare a publicității în anul fiscal
2016 (The Statistics Portal, 2018).

Dezavantaje


Numărul mare al reclamelor pe bunurile SEPTA și Orașului Philadelphia poate fi
considerat invaziv.

Evaluare
Vânzarea unui spațiu publicitar și a numelui de brand generează venit suplimentar
considerabil pentru SEPTA și orașul Philadelphia. În anul fiscal 2016, SEPTA a generat
15,72 milioane $ prin venituri din reclame, reprezentând aproximativ 3% din câștigul total 2
de 572 milioane $ (SEPTA, 2016).

Mecanismul de finanțare și orașele mici și mijlocii





2

În actualul climat economic de reducere a bugetului și creștere a cerințelor față de
autoritățile locale, autoritatea locală a unui oraș mic sau mijlociu ar putea colecta un
venit suplimentar utilizând bunurile existente în proprietate publică.
Numeroase bunuri publice din orașele mici și mijlocii au potențialul de a genera venit
prin vânzarea reclamelor, sponsorizare și drepturi de denumire.
Este puțin probabil ca autoritățile orașelor mici și mijlocii să colecteze venit
substanțial din publicitate, dar își pot suplimenta venitul și reduce presiunea asupra

Include venitul de pe urma călătorilor și alte venituri de exploatare și exclude subvențiile de la autoritate.

112 / 210

Anexa C10 - Publicitate, sponsorizare și drepturi de denumire
bugetului local, mărindu-și astfel venitul care poate fi cheltuit pentru proiecte de
transport și mobilitate sustenabile.

Ghid de implementare
Identificarea oportunităților
Autoritatea locală trebuie să identifice oportunitățile pentru publicitate, sponsorizare și
drepturi de denumire. Aceasta include identificarea dotărilor și bunurilor publice adecvate
pentru publicitate în aer liber și la interior, mass media și mass media digitală pentru
publicitate, oportunități de sponsorizare a unor evenimente referitoare la mobilitate
sustenabilă și bunuri adecvate pentru drepturi de denumire.

Elaborarea unei politici relevante și a ghidurilor
Pregătirea și adoptarea unei politici locale referitoare la sponsorizare, drepturi de denumire
și a politicii și ghidului de publicitate. Această politică trebuie să definească o abordare
consecventă, coordonată și profesionistă a publicității și sponsorizării, precum și să prezinte
standardele, principiile, responsabilitățile și procedurile pentru aprobarea contractelor și
acordurilor. O astfel de politică ar trebui să minimalizeze expunerea autorității locale la
riscuri și să susțină oportunitatea. Trebuie să specifice ce este acceptabil și ce, nu.
Numeroase autorități locale, de exemplu, restricționează sau interzic reclamele pentru
alcool și tutun. Alte restricții se referă la conținutul supărător, indecent, calomniator sau
politic. De exemplu, Transport for London (TfL) a interzis o reclamă care îndemna
deținătorii de firme să plece din Marea Britanie și să meargă în Franța după Brexit, deoarece
nu era în conformitate cu ghidul. (BBC, 2018).
Pentru alte exemple de politici de sponsorizare, drepturi de denumire și publicitate pregătite
de autoritățile locale, vezi secțiunea Link-uri utile din prezentul document.

Conformitate cu cadrul legislativ existent
Autoritățile locale trebuie să fie conștiente de necesitatea conformării campaniilor lor de
publicitate, ca și ale companiilor comerciale, cu codul și regulamentul referitor la publicitate.

Elaborarea unei liste cu bază centrală de date
Autoritatea locală trebuie să aibă o abordare coordonată a generării de venit prin
sponsorizare și publicitate, prin elaborarea unei liste cu bază centrală de date care să
includă furnizorii locali, companiile locale și companiile naționale. Acest instrument ar putea
fi utilizat pentru implicarea potențialilor sponsori și formarea de relații cu companiile locale
în vederea posibilității obținerii unui venit din publicitate.

Punerea în evidență a beneficiilor potențiale pentru partenerii privați
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Autoritatea locală trebuie să pună în evidență posibilele beneficii pentru partenerii privați ca
urmare a publicității și să sponsorizeze evenimentele referitoare la mobilitate sustenabilă
locală. Aceste beneficii includ:









Apariția logo-ului respectiv pe materialul publicitar;
Menționarea sa în comunicatele de presă;
Hyperlink-uri directe la website-ul companiei de la website-ul autorității care
promovează evenimentul respectiv;
Oportunități de fotografiere la evenimente;
Standuri promoționale;
Menționarea în mediile de socializare;
Logo pe postările online; și
Mențiuni în mijloacele de radiodifuzare, inclusiv postul de radio local.

Dacă firmele sunt conștiente de aceste beneficii, sunt mai multe șanse de a atrage parteneri
privați care ar putea să asigure contribuții financiare.

Parteneriat cu o agenție specializată în marketing
Rolul unui partener privat ar fi să comercializeze bunuri asupra cărora s-a convenit în
vederea publicității și sponsorizării. Acest aranjament implică de obicei o cotă de venit (rata
pieții variază între 30 și 50% pentru un partener privat) cu un partener privat care să fie plătit
doar pentru rezultatele obținute. Gestionarea în curs a contractului ar solicita unei autorități
locale să aloce personal pentru această misiune.
Parteneriatul cu o agenție specializată în marketing include un număr de beneficii pentru
autoritatea locală.





Risc scăzut de investiție deoarece nu este necesară investiție de început, iar plata
va fi doar în funcție de rezultate.
Opțiuni de a introduce o condiție de ieșire dacă partenerul nu se încadrează în
condițiile contractuale.
O agenție ar avea capacitatea de a genera potențial mai mult venit deoarece ar
putea dedica mai multe resurse de a lucra în numele autorității locale.
O agenție ar avea o mai bună înțelegere a pieții și acces la organizații și companii
prin baza de contacte.

În același timp, pe termen lung, parteneriatul cu o agenție specializată de marketing ar putea
genera mai puțin venit ca urmare a cotei alocate acesteia.

Cheia succesului





Structuri de stabilire de prețuri competitive;
Negocierea atentă a contractelor;
Respectarea reglementărilor financiare și referitoare la achiziții; și
Asigurarea celei mai bune valori.

Oportunități și bunuri potențiale
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Publicitate în exterior
Reclamele pot fi amplasate în aer liber pe terenul public, pe clădiri și echipamente. Exemple
de posibile spații în aer liber adecvate pentru reclamă:









Afișaje și panouri în parcuri, centre de reciclare, parcări, teren în proprietatea
autorității locale și clădiri;
Panouri publicitare și banere;
Sensuri giratorii și refugii pentru pietoni;
Pe vehiculele autorității locale, inclusiv transport public municipal și vehicule de
colectare a deșeurilor
Bănci, coșuri de gunoi;
Stâlpi de iluminat;
Rastele pentru biciclete;
Poduri.

O agenție de transport în proprietatea autorității locale poate încheia un acord cu o
comapnie de publicitate pentru a construi și întreține stații acoperite de autobuz în schimbul
dreptului de a administra publicitatea pentru respectivele stații.

Publicații și mass media pe suport tipărit







Reviste, inclusiv cele publicate pentru angajați;
Diferite ghiduri publicate de consiliu, inclusiv ghidurile pentru autoritățile locale,
pentru părinți sau îngrijitorii copiilor, cataloage;
Broșuri pentru evenimente și spectacole locale;
Pe spatele biletelor de călătorie și emise pentru evenimente comunitare;
Hărți locale și orare pentru transportul public;
State de plată pentru angajați;

Publicitate digitală









Reclame pe web site-ul autorității locale;
Reclamă video pe mijloacele de transport public și în facilitățile publice;
Aplicații și website-uri ale autorității locale;
Utilizarea afișajelor de la bord pentru informarea călătorilor pentru publicitate;
Pagina publică wi-fi de bun-venit;
Publicitate Intranet pentru angajați;
Zone Bluetooth; și
Taxe pentru filmare înăuntrul autorității locale.

Adsense și DoubleClick sunt opțiuni de mare popularitate pentru publicitatea pe bază de
website. O autoritate locală se poate înscrie în aceste programe pentru a admite text,
imagine și reclame video pe website-urile lor. Apoi, reclamele generează venit per click sau
per 1000 impresii.

Sponsorizări
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O autoritate locală poate oferi companiilor private ocazia de sponsoriza un eveniment și un
program al comunității locale referitor la mobilitate și transport sustenabil, inclusiv școli de
ciclism, evenimente pe teme de ciclism, cluburi de partajare a călătoriei, programe de
partajare și de închiriere a bicicletelor, administrate de consiliu.
Dacă autoritatea locală sau autoritatea de transport caută un sponsor pentru un program de
transport public sau de mobilitate, se va înființa un portal de aplicație pe website-ul autorității
locale sau de transport. Apoi, întreprinderile ocmerciale își pot depune cererile, cu detalii
referitoare la cât sunt dispuse să investească și la ce anume așteaptă în schimb (de
exemplu, drepturi de denumire sau de branding).

Drepturi de denumire




Dotări sportive, de exemplu stadioane și bazine de înot.
Stații de autobuz și metrou, precum și schimbarea mijloacelor de transport.
Trasee și linii de transport public;

Altele






Experiență de „dominare a spațiului” când o companie sau o organizație plătește
pentru „experiență totală cu nume de brand” , o stație sau alt spațiu public fiind
acoperit cu reclame pentru un singur brand.
Permisiune acordată firmelor locale să facă publicitate în stația locală de transport
public. Aceasta ar putea include banere mari, postere în spațiile de așteptare,
grafică pe planșee și postere în toaletele publice.
Panouri publicitare digitale — mesaje adresate companiilor specifice locale pe
măsura deplasării trenului.

Rezumat
Autoritățile orașelor mici și mijlocii pot să colecteze venit suplimentar prin creșterea
numărului și tipurilor de reclame pe care le permit. Veniturile din publicitate, sponsorizare și
drepturi de denumire nu vor înlocui sursele tradiționale de finanțare și nici nu trebuie, dar
pot genera un venit deloc nesemnificativ care merită să fie luat în considerație. Prin
identificarea abordării activităților de publicitate care utilizează bunuri publice, o autoritate
locală are ocazia să elaboreze o abordare proaspătă, coerentă și adresată unui grup țintă.
Există numeroase modalități de a colecta venit prin acorduri de marketing cu companii
private, dar autoritățile lcoale diferă din punct de vedere al gradululi de toleranță la reclame
în locuri publice și pe dotări și bunuri publice. Ceea ce este acceptabil pentru un oraș ar fi
considerat total inadecvat pentru altul. Autoritățile locale care au în vedere utilizarea acestui
mecanism financiar ar trebui să aibă în vedere găsirea unui echilibru între venit, siguranță
și estetică, precum și posibilele beneficii și riscuri pe care fiecare tip de acord de marketing
le implică.

116 / 210

Anexa C10 - Publicitate, sponsorizare și drepturi de denumire

Link-uri utile
Outdoor Advertising Control Practices in Australia, Europe, and Japan
https://international.fhwa.dot.gov/pubs/pl11023/pl11023.pdf
The Impact of Outdoor Advertising
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/impact.pdf
Philadelphia Media Kit, by Intersection
https://s3.amazonaws.com/ixn-p-81a77edd0ffa/wpcontent/uploads/2017/08/12124740/Philadelphia-Media-Kit.pdf
Indicative Advertising Rates for Public Assets in the US
http://www.bluelinemedia.com/
The Corporation of the City of Peterborough, Canada, Sponsorship, Naming Rights and
Advertising Policy
http://www.peterborough.ca/Assets/City+Assets/Corporate+Policy/Documents/Corporate+Services/
Finance/Sponsorship$!2c+Naming+Rights+and+Advertising+Policy.pdf
City of Salisbury, Community Recreation Facilities Sponsorship Policy
http://www.salisbury.sa.gov.au/files/sharedassets/public/website_digitalpublications/council__endorsed_policies/1-community_recreation_facilities_sponsorship_policy.docx.pdf
Scarborough Borough Council, Terms and Conditions for Naming Rights for the 2,000
Capacity Football Stadium
https://www.scarborough.gov.uk/sites/scarborough.gov.uk/files/files/Naming%20Rights%20for%20t
he%20new%20football%20stadium%20final.pdf
The Council Advertising Network (UK)
https://www.counciladvertising.net/
Advertising rates in Derby, UK
https://www.derby.gov.uk/media/derbycitycouncil/contentassets/documents/business/CHP%20Rate
%20Card_JUNE16.pdf
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Anexa C11 - Colaborarea cu alte orașe, consorții de cercetare
și companii private
Caracteristici cheie


Parteneriat între autoritățile locale și universități, companii private și organizații nonguvernamentale prin care sunt valorificate competența și capacitățile fiecărui partener.



Orașul colaborează punând la dispoziție date specifice, oferind oportunități de implementare
pentru proiecte demo și pilot și asigurând suportul logistic pentru partenerii săi.



Orașul ar putea beneficia de proiecte pilot, precum și de investiții în infrastructură și în
programe de construire a capacității. Orașul ar putea fi, de asemenea, eligibil pentru finanțare
din partea unui consorțiu.



Parteneriatul cu organizații de cercetare și companii private poate ajuta orașele să devină
mai eficiente, să reducă suma cheltuielilor și să mărească venitul posibil din noua tehnologie.

Scurtă descriere
Consorțiile de cercetare și companiile
private sunt interesate să lucreze cu
orașele, deoarece aceasta le oferă
posibilitatea de a-și testa și promova ideile
și noile produse. La rândul lor, orașele pot
beneficia de finanțare suplimentară,
programe de formare a capacității și
investiții în infrastructură.
Tipuri de proiecte de colaborare în care
orașele mici și mijlocii se pot implica și de
care pot beneficia:
a) Proiecte demo
Companiile beneficiază de colaborarea cu diverse orașe pentru promovarea produselor și
soluțiilor lor tehnologice. Un exemplu de proiect demo ar putea fi prezentarea unor vehicule
cu emisii scăzute de carbon și evaluarea reacțiilor utilizatorilor. Orașul poate obține acces la
cea mai nouă tehnologie care contribuie la transportul sustenabil fără investiții semnificative.
b) Proiecte pilot
Pentru companii și consorții de cercetare, proiectele pilot oferă o oportunitate de evaluare a
noii tehnologii sau a soluțiilor în condițiile de exploatare reale, la o scară la care costul și
impactul defecțiunilor sunt gestionabile.
Orașul beneficiază de investiție directă în infrastructura și de dotări, precum și de evaluarea
noilor soluții tehnologice în funcție de necesitățile sale.

c) Proiecte de formare a capacității
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Proiectele de formare a capacității au ca scop creșterea capacității autorităților locale pentru
dezvoltarea și implementarea unor politici și strategii sustenabile, noi tehnologii, soluții
inovative și a celor mai bune practici.
Orașul participant beneficiază de transfer de know-how și bune practici de la alți parteneri
participanți, precum și de instruire și de stabilirea unor parteneriate și rețele cu alte orașe
și organizații. Orașul poate beneficia, de asemenea, de finanțarea pusă la dispoziția
partenerilor de o organizație de finanțare.
d) Cercetare aplicată
Aceste tipuri de proiecte caută să rezolve probleme practice și să găsească soluții la
problemele de fiecare zi, cum ar fi dezvoltarea unei tehnologii inovatoare, sau utilizarea
previzionărilor legate de transport și analiza cererii pentru reducerea congestiei.
Orașul participant furnizează de obicei date și informații care ar putea fi utilizate de consorții
sau parteneriat în scop de cercetare. Orașul beneficiază de rezultatele și datele cercetării,
care ar putea fi utilizate pentru informare în scopul modelării transportului, planificarea
utilizării terenurilor, managementul cererii de transport, precum și dezvoltarea și
implementarea strategiilor de transport local.

Sprijinul UE față de parteneriatele de cercetare
UE și Comisia Europeană asigură sprijin parteneriatelor de cercetare printr-o gamă largă de
programe financiare având ca scop stimularea colaborării între orașe și promovarea participării
acestora în consorții de cercetare. UE și Comisia Europeană sprijină următoarele programe:
Horizon 2020 – Horizon 2020 este cel mai mare program UE de cercetare și inovare. Ofertele
din cadrul programului Horizon 2020 includ Cercetare și Dezvoltare / Research and
Development (R&D) în domeniul transportului și mobilității. Proiectele de cercetare executate în
cadrul CIVITAS 2020, care face parte din Horizon 2020, se concentrează pe formarea de noi
cunoștințe, precum și pe explorarea fezabilității unui produs nou sau îmbunătățit, unei tehnologii,
serviciu sau soluții legate de transport și mobilitate3. 1
 URBACT III – URBACT III este un program de cooperare interregional care are ca scop
promovarea dezvoltării urbane sustenabile. Misiunea URBACT este de a permite orașelor din UE
să colaboreze și să dezvolte în colaborare soluții pentru provocările din domeniul dezvoltării
urbane, stabilind cadrul de lucru în care orașele pot colabora, învăța unele de la celelalte și găsi
împreună soluții și bune practici pentru a îmbunătăți politicile urbane. Parteneriatele pot include,
printre altele, orașe, autorități la toate nivelurile, universități și centre de cercetare.
 INTERREG EUROPE – INTERREG EUROPE este un program de cooperare interregional care
are ca scop o mai bună punere în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională prin
promovarea schimbului de experiență și prin familiarizarea actorilor de interes regional cu noile
politici. Parteneriatele pot include, printre altele, autorități publice la nivel național, regional sau
local și organizații de cercetare.
 JASPERS –Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS) / Asistență
comună în sprijinul proiectelor din regiunile europene, este un parteneriat de asistență tehnică
între trei parteneri (Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca

3

http://civitas.eu/projects/research
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Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). JASPERS asigură consiliere
independentă țărilor beneficiare pentru pregătirea unor proiecte majore de înaltă calitate care
să fie co-finanțate de două Fonduri UE Structurale și de Investiție (Fondul European Regional
de Dezvoltare și Fondul de Coeziune)4. 2
JASPERS are ca scop să sprijine orașele și regiunile să absoarbă fonduri europene prin
elaborarea unor proiecte de înaltă calitate. Această asistență se acordă gratis pentru promotori
și autoritățile locale. În special, JASPERS:
o
o
o
o

Asigură consiliere autorităților referitor la planificarea strategică într-o gamă largă de
sectoare, astfel încât să fie alese proiecte mai bune pentru investiție.
Asigură suport promotorilor pentru pregătirea unor proiecte în zone care beneficiază de
fonduri UE, astfel încât să îndeplinească toate standardele necesare.
Îmbunătățește capacitatea promotorilor și administrațiilor prin transfer de cunoștințe
referitoare la aspectele de mediu, pregătirea proiectelor, legislație UE, sau orice alte cerințe.
Accelerează procesul de aprobare UE prin efectuarea unei verificări independente a calității
care pregătește terenul pentru decizia Comisiei Europene5 3

Alte programe și oportunități UE includ LIFE, fonduri Connecting Europe Facility (CEF) / Mecanismul
pentru Interconectarea Europei, European Fund for Strategic Investments (EFSI) / Fondul European
pentru Investiții Strategice, Structural and Investment European Funds, / Fonduri Europene
Structurale și pentru Investiții și Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking for H2 mobility / Inițiativă
comună de utilizare a pilei de combustie și hidrogenului în vederea unei mobilități pe bază de H2.
În noiembrie 2017, Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au lansat un serviciu de
consultanță pentru a veni în sprijinul orașelor în vederea planificăriilor investițiilor. Urban Investment
Support (URBIS) va veni în sprijinul orașelor pentru a planifica investiții care să le sprijine strategiile
de dezvoltare urbană și să le faciliteze accesul la finanțe6 4

Proiecte de cercetare actuale și trecute care au inclus Orașe Partenere
1)

2)

METPEX – METPEX este un instrument de măsură pentru a determina calitatea experienței
călătorilor și a fost finanțat în cadrul celui de-al 7 lea Program Cadru (FP7) (2012 - 2015).
Proiectul de cercetare a constituit un parteneriat între universități, institute de cercetare,
IMMuri și orașele Coventry (UK), Bucuești (RO), Grevena (GR), Dublin (IE), Roma (IT),
Stockholm (SE) Valencia (E) și Vilnius (LT). Bugetul pentru METPEX a fost EUR 3,542,972.
Proiectul de cercetare a avut ca scop dezvoltarea, validarea și evaluarea instrumentelor
standardizate pentru a măsura experiența călătorilor în timpul călătoriilor. Rezultatele
obținute prin utilizarea instrumentelor METPEX se aplică pentru a informa și a ajuta factorii
politici de decizie în elaborarea politicilor în sprijinul sistemelor de transport integrate,
inclusive, orientate spre călători, accesibile tuturor cetățenilor.
CREATE – Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency (CREATE) /
Reducerea Congestiei în Europa: Eficientizarea Transportului - este finanțat prin Horizon
2020 (2015 - 2018). Proiectul are la bază un parteneriat între universități, institute de

4

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jaspers/
http://jaspers.eib.org/index.htm
6
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/
5
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cercetare, IMMuri și orașele Bucuești (RO), Skopje (MK), Tallinn (EE) și Adana (TR). Bugetul
pentru proiect este EUR 3,981,461.
CREATE este unul din proiectele care abordează congestia traficului urban, printr-o privire
generală asupra modului în care se poate realiza acest lucru, mai ales în orașele în care
există o creștere rapidă a numărului de autoturisme utilizate.
3)

MUV - Mobility Urban Values (MUV) este finanțat în cadrul Horizon 2020 (2017 - 2020) și
se bazează pe parteneriatul între universități, institute de cercetare, IMMuri și orașele pilot
Amsterdam (NL), Barcelona (ES), Fundão (PT), Ghent (BE), Helsinki (FI) și Palermo (IT).
Bugetul pentru proiect este EUR 3,992,625.
MUV echilibrează schimbarea de comportament în comunitățile locale prin utilizarea unei
abordări inovatoare pentru îmbunătățirea mobilității urbane. În loc să se concentreze asupra
infrastructurilor urbane costisitoare și care se învechesc rapid, MUV promovează o trecere
spre opțiuni de mobilitate sănătoasă și mai sustenabile angajând în mod pozitiv
comunitățile locale, întreprinderile locale, factorii politici și entuziaștii conceptului Open Data
(utilizarea liberă a datelor).

4)

CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories (CITYLAB) / Logistica Orașelor în
laboratoare vii – finanțat în cadrul Horizon 2020 (2015 - 2018), pe baza unui parteneriat
între universități, institute de cercetare, IMMuri și orașe / regiuni. Bugetul pentru acest
proiect este EUR 3,979,998.
CITYLAB este primul proiect care abordează conceptul Laborator viu pentru a testa și
implementa în orașele europene soluții logistice în vederea unui oraș sustenabil. Elementul
central al CITYLAB îl constituie un grup de laboratoare vii axate pe procese de inovație și
implementare pentru logistică urbană sustenabilă. Diferite laboratoare vii vor face schimb
de experiență și vor dezvolta metodologii pentru transferul implementării între orașe și între
companii. Rezultatele obținute în laboratoarele vii vor include îndrumare referitoare la cele
mai bune practici în ceea ce privește abordările inovative și modul în care acestea pot fi
preluate de alții.

5)

SUITS - Supporting Urban Integrated Transport Systems (SUITS) / Susținerea sisemelor
integrate de transport urban – furnizează autorităților instrumente transferabile și este
finanțat în cadrul Horizon 2020 (2016 - 2020). SUITS are la bază un parteneriat între
universități, institute de cercetare, IMMuri și orașele Coventry (UK), Kalamaria (GR),
Klaipeda (LT), Stuttgart and Erfurt (D), Roma and Torino (IT), Valencia (E), și Alba Iulia
(RO).
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității autorităților locale din orașele
mici și mijlocii pentru a dezvolta și implementa strategii, politici, tehnologii, practici,
proceduri, instrumente, măsuri și sisteme de transport inteligente care recunosc experiența
de călătorie de la pornire la destinație, a călătorilor și a mărfurilor. Se vor elabora
instrumente de suport pentru mărirea capacității de a planifica, finanța și implementa măsuri
de transport sustenabil și a crea noi oportunități de afaceri în orașele mici și mijlocii. Pentru
a testa și evalua aplicabilitatea și capacitatea de administrare a instrumentelor de suport
decizional elaborate, va fi realizată o aplicație pilot în orașul Alba Iulia.

6)

Prosperity - Prosperity este finanțat în cadrul Horizon 2020 (2015 - 2019). Prosperity are la
bază un parteneriat între universități, institute de cercetare, IMMuri și orașele Dubrovnik
(HR), Fagaras (RO), Hradec Kralove (CZ), Jonava (LT), Kassel (D), Katowice (PL),
Limassol (CY), Lisbon (PT), Ljutomer (SL), Szeged (HU), Varna (BG). Bugetul proiectului
este EUR 3,188,049.
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Prosperity sprijină autoritățile locale și naționale pentru a îmbunătăți calitatea și gradul de
acceptare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă. Proiectul reunește orașele europene,
autoritățile regionale și naționale și experții din domeniul mobilității, în unul din cele mai
ambițioase proiecte de planificare în mobilitate urbană sustenabilă din Europa.
7)

SUMPs-Up - SUMPs-Up unește opt organizații partenere și șapte orașe partenere inclusiv
Birmingham (UK), Budapesta (HU), Malmo (S), San Sebastian (E), Sofia (BG), Thessaloniki
(GR) și Torino (IT). Proiectul susține autoritățile care răspund de planificare să deășească
barierele care împiedică sau îngreunează implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană
Durabilă (PMUD) / Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs), formarea capacității,
informații adaptate cerințelor, sprijin în etapele de elaborare și implementare, furnizându-le
cunoștințele și abilitățile necesare în acest scop. Împreună, cele șapte orașe formează o
rețea puternică de cunoștințe. Împărtășind ceea ce au învățat atât din insuccese, cât și din
succese, furnizează altora competența de a-și dezvolta propriile PMUD. Contribuția lor va
ajuta la accelerarea aplicării PMUDurilor în UE și va încuraja participarea unui număr mai
mare de orașe în program.

8)

IMAILE – IMAILE este primul proiect de Achiziții pre-comerciale / Pre-Commercial
Procurements (PCP) din Europa în domeniul Educației și Învățării avansate pe bază de
tehnologie și este realizat de un consorțiu de universități și orașe. Proiectul a început în
februarie 2014, cu o durată de 42 luni și este evaluat la EUR 4.600.000. Achizitorii includ
universități, municipalități și Agenții de Dezvoltare și Inovare din diverse țări europene. În
plus, din martie 2018, a fost aprobată începerea proiectului LEARNTECH ACCELERATOR
(LEA) în cadrul Horizon 2020, cu parteneri inclusiv consorțiul IMAILE plus achizitori
suplimentari.

Atractivitate




Orașele participante pot fi eligibile pentru finanțare pentru participarea în consorții de
cercetare și pot primi finanțare și investiții pentru faptul că sunt teren de testare pentru
proiecte demo și pilot.
Orașele participante ar putea beneficia de transfer de cunoștințe, o mai bună guvernanță ca
rezultat al programelor de formare a capacității și instruire, de aflarea celor mai bune practici,
cu sau fără investiție limitată de la un buget municipal.



Orașele pot dezvolta parteneriate pe termen lung și rețele cu alte orașe și organizații.



Partneriatul cu alte orașe și participarea la consorții de cercetare constituie o cerință
preliminară de eligibilitate pentru unele finanțări UE disponibile prin programme de finanțare,
de exemplu Horizon 2020 și URBACT III.

Provocări și riscuri





Dezvoltarea unor planuri de acțiune pe termen lung și angajarea în proiecte pe termen lung
ar putea constitui o provocare ca urmare a constrângerilor politice și a lipsei de voință politică.
Lipsa sensibilizării publicului în legătură cu programele care sprijină colaborarea între orașe
și finanțare pentru consorțiile de cercetare.
Lipsa de experiență, competență și cunoștințe relevante, precum și de resurse umane care
ar putea fi dedicate gestionării participării la programe și parteneriate de cercetare.
Conformarea cu anumite condiții preliminare specificate pentru participare ar putea fi o
provocare.
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Beneficiile ca urmare a parteneriatului cu organizații și consorții de cercetare ar putea fi limitat
la transferul de tehnologie și la programe de instruire, fără să furnizeze neapărat oportunități
suplimentare de finanțare.
Chiar dacă se oferă finanțare, este foarte probabil să fie legată de anumite proiecte (unul sau
mai multe) sau agende de lucru.

Realizări
Numeroase orașe UE, printre care Dublin, Valencia, Roma, Skopje, Tallinn, Adana, Dubrovnik,
Făgăraș, Hradec Kralove, Jonava, Kassel, Katowice, Limassol, Lisbon, Ljutomer, Szege, Varna și
Fundao au fost implicate în parteneriate de succes în domeniul cercetării, ceea ce le-a adus multiple
avantaje.

Studiu de caz: ‘Alba Iulia Smart City 2018’- Proiect pilot
Scurtă descriere
Programul Alba Iulia Smart City 2018 se concentrează pe implementarea unor modalități inovatoare
de a aduce îmbunătățiri comunității și de a gestiona mai eficient resursele orașului. Proiectul este
finanțat în totalitate de sectorul privat și prin finanțare externă, fără vreun cost suportat de
municipalitate. Printre companiile care colaborează cu orașul: Orange Romania, Microsoft, Siemens,
Philips, Telekom Romania, Cloud Soft, Industrial Software, Solar Eco, Fast Order, ZTE, APERO și
Hypermedia. Orașul funcționează ca o platformă de testare și operabilitate pentru soluțiile digitale
dezvoltate de partenerii privați și, în schimb, aceste soluții sunt puse la dispoziție gratis.
Soluțiile digitale sunt furnizate gratis în etapa de testare care va dura până în 2019. Dacă își vor
dovedi utilitatea pentru oraș, ar putea fi achiziționate ulterior prin licitație publică.

Istoric
Programul Alba Iulia Smart City 2018 a fost lansat în decembrie 2016 și se prevede să fie desfășurat
pe o perioadă de doi ani. Smart City 2018 este un parteneriat între municipalitate și industria IT&C,
companii multinaționale și universități, pentru dezvoltarea unui oraș „ inteligent”. Proiectul are ca
scop stabilirea unui exemplu al modului în care astfel de parteneriate pot aduce multiple beneficii
comunității. Costurile elaborării și implementării soluțiilor aplicației pilot sunt acoperite în cea mai
mare parte de partenerii privați. Proiectul pilot Smart City 2018 beneficiază, de asemenea, de
finanțare europeană în cadrul Horizon 2020.

Specificație tehnică
Soluțiile Orange pentru proiectul Alba Iulia Smart City 2018 Project includ7: 5
 Puncte Wi-Fi care să furnizeze acces la internet în zonele publice din oraș, cum ar fi gări de
trenuri, școli, stații de autobuz și universități.
 Pentru echiparea a 15 linii de transport public,gestionat de autoritatea de transport public, cu
WI-FI sigur.

7

https://www.orange.com/en/news/2016/decembre/In-partnership-with-Orange-Smart-Cities-are-coming-to-Romania
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Soluție permițând rezidenților să furnizeze feedback și comentarii referitoare la aspectele
locale, prin intermediul unei aplicații (e-Alba Iulia) și a punctelor Wi-Fi. Aceasta face parte
integrantă din inițiativa de e-democrație pentru oraș.
Optimizarea fluxului de trafic pietonal și al autoturismelor prin utilizarea soluției City Analytics.
Infrastructură LoRa WAN.
Măsurarea calității aerululi și furnizarea de informații referitoare la nivelul de poluare din oraș
și din zona înconjurătoare.
Promovarea turismului prin instalarea a 250 semnalizatoare internet în 225 locuri populare.
Îmbunătățirea iluminatului stradal prin instalarea de senzori și mijloace de control la felinarele
stradale pentru a comanda și monitoriza de la distanță programul și intensitatea iluminatului.
De asemenea, senzorii furnizează informații în timp real (RTI) referitor la consumul de
electricitate și alarme pentru lămpile care funcționează defectuos.
Sistem de management intelligent pentru distribuția apei publice, incluzând 50 dispozitive
conectate care furnizează avertizări și informații în timp real referitor la consumul public de
apă.
Punerea datelor la dispoziția dezvoltatorilor, permițându-le să creeze noi soluții și aplicații
pentru oraș.

Avantaje
Se așteaptă ca proiectele pilot legate de Alba Iulia Smart City 2018 să se reflecte în servicii publice
de calitate superioară, în managementul mai eficient al resurselor și dotărilor existente, într-o
vizibilitate mai bună a orașului, ceea ce va ajuta la atragerea unui număr mai mare de turiști.
A fost dezvoltat un sistem de senzori de parcare capabili să înregistreze locurile de parcare exisente
și să trimită aceste informații direct la telefoanele utilizatorilor printr-o aplicație, drept una din
inițiativele Smart City 2018. Un studiu realizat de Siemens sugerează că senzorii vor face posibilă
reducerea blocajelor de trafic și a timpului petrecut cu căutarea unui loc de parcare, cu 44.000 ore,
ceea ce înseamnă o economie echivalentă cu 860.000 Euro anual.
Municipalitatea Alba Iulia a primit distincția Premiul European pentru sectorul public – privat / the
European Public-Sector Award 2017 (ESPA), ca o recunoaștere a bunei sale practici în ceea ce
privește soluțiile inovatoare și performanța în sectorul public. Aceasta a făcut ca România să fie
singura țară din Europa de est căreia i s-a conferit o distincție în cadrul competiției EPSA 2017.
În numele Asociției Române pentru Orașe Inteligente și Mobilitate, administrația orașului Alba Iulia
a primit, de asemenea, titlul ‘Smart City Industry Awards 2016’ în octombrie 2016.

Dezavantaje






Unele soluții sunt testate în paralel și uneori implică diferite componente software care pot
complica procesul de integrare.
Se oferă soluții tehnologice gratis doar până în anul 2019. După această dată, se vor putea
achiziționa prin licitație publică.
Scepticism din partea mass media și a Consiliului Local la începutul implementării proiectului
pilot de oraș inteligent.
Companiile interesate inițial de proiect nu au venit întotdeauna cu soluții concrete de
implementare.
La începutul proiectului nu a existat o lege oficială care să permită crearea PPP.

Evaluare
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Smart City 2018 transformă municipalitatea Alba Iulia în primul oraș din România în care sunt
implementate soluții integrate în vederea creării unui oraș inteligent. Proiectul este un exemplu de
angajament comun între sectorul public și cel privat. Proiectul este unic în România, deoarece este
primul proiect de oraș inteligent dezvoltat în cooperare de guvernul național, o autoritate publică
locală și companii private. Este, de asemenea, primul proiect în care cheltuielile asociate cu testarea
și implementarea întregii tehnologii tipice pentru orașele inteligente au fost acoperite de companii
private.
Până acum, au fost implementate peste 60 soluții tip oraș inteligent și, până în decembrie 2018, se
așteaptă ca numărul acestora să crească la 100. Având în vedere numărul mare al partenerilor
privați, implementarea nu este întotdeauna lină, deoarece municipalitatea trebuie să coopereze cu
peste 35 companii care au adesea viziuni și soluții diferite. Procedurile birocratice ale instituțiilor
locale implicate în procesul decizional au condus la o implementare mai lentă decât se aștepta inițial.
Lipsa cadrului de lucru legislativ corespunzător a făcut ca unele soluții pentru orașul inteligent să fie
mai greu de implementat, deoarece necesitau aprobări de la instituții terțe.
Cu toate acestea, se consideră că acest proiect a adus deja numeroase beneficii municipalității și
cetățenilor săi fără să implice cheltuieli de la bugetul orașului. Municipalitatea a beneficiat de o
infrastructură sustenabilă îmbunătățită, pur și simplu acordând sprijin implementării. De asemenea,
nu a fost necesar ca orașul să solicite el însuși finanțare, aceasta intrând în responsabilitatea
companiei Orange, care se ocupa de coordonarea proiectului. Se anticipează că implementarea
altor elemente ale proiectului pilot ar avea ca rezultat îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni și
firmele locale și ar realiza economii substanțiale pentru bugetul local.
Studiul ‘Smart Cities Research’ elaborat de Siemens indică faptul că, per total, trebuie investiți 227
milioane EUR în Alba Iulia ca acesta să devină un oraș inteligent. Studiul estimează că, în următorii
35 ani, această investiție ar genera beneficii totale directe și indirecte de 532 milioane EUR.

Colaborarea cu alte orașe, consorții de cercetare și companii private și
orașe mici și mijlocii
Parteneriatul cu consorțiile de cercetare și companiile private poate aduce beneficii semnificative
orașelor participante și este adecvat pentru autoritățile locale din orașele mici și mijlocii. Intrând întrun consorțiu de cercetare internațional, în special unul care se ocupă de transport și mobilitate
sustenabile, ar putea permite accesul unui oraș mic și mijlociu la finanțare suplimentară care să
poată fi folosită pentru programul său de mobilitate sustenabilă.
De remarcat că succesul participării și creșterea avantajelor posibile ca urmare a unui parteneriat
depind de structura organizatorică a orașului, de capacitatea, atitudinea față de abordările inovative și
existența resurselor care pot fi dedicate programului. Dacă un proiect este finanțat de companii private,
ar putea fi necesar și un cadru legislativ corespunzător care să permită crearea de PPP.
Este posibil, de asemenea, ca o autoritate locală să descopere că, pentru a intra într-un consorțiu
de cercetare, sau a introduce un proiect pilot care implică firme private, ar fi necesar să dedice
resurse de personal considerabile și să investească în instruirea personalului. Totuși, dacă lucrul
acesta este realizat corect, beneficiile și câștigurile potențiale pentru un oraș ar putea fi considerabil
mai mari decât investiția inițială de resurse.

Ghid de implementare


Participarea la parteneriate de cercetare necesită o viziune pe termen lung, strategie și un
plan de acțiune din partea administrației orașului.
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Accesați Horizon 2020 Research and Innovation Partnership Portal pentru a afla oportunități
de finanțare, parteneri și ghid de participare. Căutarea partenerilor în portal permite vizionarea
profilurilor tuturor companiilor care au primit finanțare în cadrul Horizon 2020.



Contactați National Contact Points (NCPs) / Puncte naționale de contact relevante. NCP
furnizează informații practice și facilități de căutare pentru parteneri, cu detalii referitoare la
profilurile partenerilor și cereri de parteneriat activ. Creați un profil care să includă informații
relevante și pregătiți o scrisoare de intenție.



Înregistrați-vă în website-uri care furnizează informații referitoare la oportunități de finanțare
și potențiali parteneri. Intrați pe listele de corespondență pentru a primi actualizări referitoare
la oportunitățile de parteneriat.



Accesați website-ul Smart Cities and Communities al Comisiei Europene pentru mai multe
informații referitoare la parteneriate și la modul de implicare.



În ceea ce privește cooperarea și schimbul de experiență între orașe, vezi Regional Policy
Urban Development Portal al Comisiei Europene.



Rețeaua de suport business Enterprise Europe Network (EEN) a Comisiei Europene oferă
profiluri de business sau inovație în vederea cooperării și opțiuni de căutare a partenerilor.



Formați rețele și parteneriate cu alte orașe care au aceleași obiective de mobilitate
sustenabilă ca și dvs.



Numiți o persoană sau o echipă din organizația dvs. care să răspundă de identificarea
oportunităților și să urmărească realizarea acestora.



Verificați criteriile de eligibilitate și cerințele preliminare înainte de a solicita intrarea într-un
consorțiu sau un parteneriat.



Angajarea unei companii de consultanță, în locul numirii unei persoane sau unei echipe din
cadrul organizației dvs. poate fi o opțiune.



Cooperarea cu alte departamente din cadrul organizației dvs, de exemplu departamentele
financiar și juridic, ar putea fi esențială pentru elaborarea unei cereri de solicitare reușite.

Rezumat
Colaborarea cu consorțiile de cercetare și companiile private ar putea aduce beneficii considerabile
orașelor mici și mijlocii și cetățenilor lor. În schimbul furnizării de date, de oportunități de
implementare și de suport logistic, orașele pot avea beneficii considerabile ca urmare a transferului
de cunoștințe, unei mai bune capacități și guvernanțe, învățării despre cele mai bune practici,
precum și surse suplimentare de finanțare pentru programele lor de mobilitate și transport sustenabil.
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Link-uri utile
The EU Programme for Research and Innovation Horizon 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Integrated Urban Development
www.urbact.eu
Network of cities for cities for Cleaner and better transport in cities
http://civitas.eu/projects/research
The EU Programme that helps regional and local governments across Europe to develop and deliver
better policy
www.interregeurope.eu/
Joint Assistance to Support Projects in European Regions
http://jaspers.eib.org/
Regional policy
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jaspers/
http://jaspers.eib.org/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/
Project “MEasurement Tool to determine the quality of Passenger EXperience” (METPEX)
http://www.metpex.eu/
Congestion Reducing in Europe Advancing Transport Efficiency
http://www.create-mobility.eu
Mobility Urban Values
https://www.muv2020.eu/
City Logistics in Living Laboratories
http://www.citylab-project.eu
Project SUITS - Supporting Urban Integrated Transport Systems
www.suits-project.eu/
Sustainable Urban Mobility Plans
http://www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu/
The EU's research and innovation programs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/eu-funded-projects
The first Pre-Commercial Procurement project in Europe in the field of Education and Technology
Enhanced Learning
http://www.imaile.eu
The Romanian review Biz
http://www.revistabiz.ro/romania-un-potential-silicon-valley-al-europei/
Orange solutions for the Alba Iulia Smart City 2018 project
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https://www.orange.com/en/news/2016/decembre/In-partnership-with-Orange-Smart-Cities-are-coming-toRomania
SIEMENS study “Smart Cities Research”
http://w3.siemens.com/topics/global/en/intelligent-infrastructure/Pages/smart-city-alba-iulia.aspx
EU Research & Innovation for and with Cities
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/198909/EU+Research+%26+Innovation+for+and+with+
cities/be48ba08-ffb5-4ee8-b928-2dfd2ad73dfe
Urban Investment Support (URBIS)
http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm
JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jaspers/
Horizon 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
URBACT - interregional cooperation programme aimed at promoting sustainable urban development
http://www.urbact.eu/
The LIFE Programme
http://ec.europa.eu/environment/life/about/#
INTERREG EUROPE
https://www.interregeurope.eu/
Connecting Europe Facility (CEF)
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
European Fund for Strategic Investments (EFSI)
http://www.eib.org/efsi/
European structural and investment funds
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-fundingprogrammes/european-structural-and-investment-funds_en
Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking for H2 mobility
http://www.fch.europa.eu/
CIVITAS PROSPERITY
http://sump-network.eu/
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Caracteristici cheie





Cooperativele cetățenești sunt grupuri de oameni deschise tuturor pe bază de proprie
inițiativă, în care membrii se întâlnesc pentru a acționa conform aspirațiilor și nevoilor lor
comune din punct de vedere economic, social și cultural. Ei își realizează obiectivele prin
intermediul unei întreprinderi conduse în mod democratic și asupra căreia dețin proprietate
comună.
Profiturile realizate prin cooperativele cetățenești sunt fie reinvestite în respective
întreprindere, fie returnate membrilor.
Beneficiile economice și sociale ale activității unei cooperative rămân în comunitatea în
care se află respectiva cooperativă.

Scurtă descriere
Cooperativele cetățenești sunt „ asociații autonome de persoane
care se reunesc în mod benevol pentru a-și realiza nevoile și
aspirațiile comune economice, sociale și culturale în cadrul unei
organizații în proprietate comună și conduse în mod democratic”
(International Cooperative Alliance, 2018). Membrii plătesc o
cotizație când aderă la cooperative cetățenească, iar aceste
cotizații sunt destinate proiectelor care sunt de interes pentru
întregul grup. Cooperativele cetățenești tind să acționeze pe bază
non-profit, prin urmare orice venituri obținute în cadrul acestora
sunt fie reinvestite, fie returnate membrilor (International
Cooperative Alliance, 2018). Există exemple de cooperative
cetățenești utilizate la finanțarea proiectelor de transport și mobilitate sustenabilă.

Istoric
Dezvoltarea cooperativelor cetățenești datează din Evul Mediu, și anume când se formau asociații
de cetățeni pentru realizarea unor obiective comune, cum ar fi păstrarea unor baraje de pământ, sau
pentru cultivarea în comun a terenului agricol. Totuși, Robert Owen este considerat fondatorul primei
mișcări cooperatiste. La începutul secolului al 19-lea, acesta a introdus condiții de lucru mai bune
pentru angajații săi și a înființat magazine în care creea avanaje acestora, dându-le posibilitatea de
a cumpăra în condiții mai avantajoase. De atunci, cooperativele continuă să aibă succes în
numeroase zone diferite. Azi, aproximativ 800 milioane de oameni din toată lumea sunt implicați în
cooperative, iar în Europa sunt aproape 300.000 cooperative cu aproximativ 140 milioane membri
(Commission of the European Communities, 2004).

Scopurile cooperativelor cetățenești
Principalul scop al cooperativelor cetățenești este de a servi nevoile membrilor lor care contribuie la
formarea de capital (European Commission, 2018). Aceasta se realizează prin:
o
o

Așezarea principiilor de egalitate și corectitudine în centrul asociației (International
Cooperative Alliance, 2018);
Realizarea unor condiții favorabile pentru achizițiile și vânzările în cadrul cooperativei,
precum și a unor avantaje în ceea ce privește costul pentru furnizarea serviciilor cooperativei;
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o
o

Îndepărtarea barierelor birocratice și administrarea cooperativei la nivel central; și
Simplificarea și creșterea eficienței administrării și managementului.

Principii de bază ale cooperativelor cetățenești
Cooperativele cetățenești din toată lumea au la bază valorile folosirii propriilor forțe, autorăspunderii,
echității și solidarității și urmează aceleași principii esențiale. Principiile esențiale sunt expuse pe
scurt de Alianța Internațională a Cooperativelor / International Cooperative Alliance, după cum
urmează:














Aderare deschisă tuturor, pe bază liber consimțită
Cooperativele sunt organizații la care se aderă liber consimțit. Ele sunt deschise tuturor celor
care îi pot utiliza serviciile și sunt de acord cu responsabilitățile ce decurg din calitatea de
membru, fără discriminare în funcție de statut social, gen, rasă, religie sau apartenență
politică.
Control deținut de membrii asociației pe bază democratică
Cooperativele sunt organizații democrate guvernate de proprii lor membri, care iau parte
activă la procesul decizional și la stabilirea politicilor. Persoanele care deservesc organizația
ca reprezentanți aleși pot adera. Membrii cooperativelor au drepturi egale de vot, fiecare
membru având dreptul la un vot.
Autonomie și Independență
Cooperativele se autoguvernează, sunt autonome și sub controlul propriilor membri. Dacă
urmează să încheie acorduri cu alte organizații (inclusive autorități), sau să genereze capital
din surse externe, fac acest lucru în condiții care să le păstreze autonomia și să asigure
controlul democratic al membrilor lor.
Participarea membrilor din punct de vedere economic
Membrii cooperativelor contribuie în mare parte la capitalul cooperativei lor și îl guvernează
în mod democratic. De obicei, o parte din acel capital este proprietatea comună a
cooperativei și, în general, membrii primesc o compensație limitată sau deloc, pentru
capitalul cu care contribuie sub formă de cotizație de membru. Membrii cooperativelor alocă
surplusul de capital pentru oricare din următoarele scopuri, sau pentru toate: ca beneficiu
pentru membri proporțional cu aportul individual adus cooperativei; dezvoltarea cooperativei,
poate prin crearea unor rezerve, dintre care, cel puțin o parte ar fi indivizibile; și sprijin acordat
altor activități aprobate de membri.
Educație, instruire și informare
Cooperativele oferă instruire și educare membrilor, managerilor, angajaților lor și
reprezentanților aleși, astfel încât aceștia să poată contribui efectiv la creșterea cooperativei
lor.
Grija față de comunitate
Cooperativele lucrează în vederea dezvoltării sustenabile a comunităților lor, prin alinierea la
politicile aprobate de membrii lor.
Cooperarea între cooperative
Cooperativele întăresc mișcarea cooperativelor și își ajută membrii în modul cel mai eficient
lucrând împreună în cadrul unor structuri internaționale, naționale, regionale și locale
(International Cooperative Alliance, 2013).

Spre deosebire de companiile din sectorul privat, cooperativele se axează pe furnizarea de servicii,
inclusiv sustenabilitate și compatibilitate socială, profitul fiind pe locul al doilea. Aceasta permite
abordarea unor proiecte care, din cauza profiturilor prea mici, nu ar prezenta interes pentru
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companiile private. Rezervele și bunurile cooperativei sunt proprietatea comună a membrilor săi și
sunt utilizate în interesul comun al acestora. Profiturile sunt fie reinvestite, fie plătite sub formă de
dividende membrilor, în funcție de investiția fiecăruia. În cele mai multe cazuri, dreptul membrilor se
limitează la suma depusă de fiecare, în mod individual.

Cadrul legal
Cooperativele cetățenești sunt organizate în forma juridică a unei asociații cooperatiste, cu posibil
caracter distinct la nivel național. De exemplu, în Germania, condițiile cadrului legal sunt
reglementate în Actul Societăților / the Cooperative Societies Act (Genossenschaftsgesetz, GenG)
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2018).
În 2003, Comisia Europeană a emis Regulamentul Consiliului (EC) Nr 1435/2003 referitor la Statutul
unei Societăți Cooperatiste Europene / a European Cooperative Society (SCE). Pe baza acestuia a
fost elaborată forma legală a Societății Cooperatiste Europene / the European Cooperative Society
(SCE) care facilitează organizarea transnațională a cooperativelor la nivel european. Implementarea
Directivei în fiecare țară UE și specificul național al cooperativelor au fost examinate într-un studiu
comandat de UE în 2009 (European Commission, 2009).

Tipuri de cooperative
Există diferite tipuri de cooperative. Pentru o vedere general, accesați aici. Totuși, principalele tipuri
de cooperative sunt:






Cooperativă de consum
Formă de cooperativă care permite membrilor săi achiziționarea ieftină a bunurilor de
consum prin cumpărare en gros și parțial, prin producție proprie. Depozitele și profiturile
membrilor sunt investite în noi proiecte. Cooperativa se dezvoltă treptat. De obicei, se
urmăresc obiective pe termen lung, care urmează să facă posibile prețuri de achiziție
avantajoase pentru membri. Exemple de acest tip de cooperativă: cooperative care
furnizează membrilor săi produse energetice independent de piață; cooperativă care asigură
dotări și / sau service pentru ateliere de reparare a bicicletelor și cooperative care asigură
membrilor lor acces pe termen scurt la un autoturism pentru transport personal sau livrare
de bunuri.
Cooperativă pentru creșterea puterii de cumpărare
Uniune a mai multor companii. Un număr mai mare de membri duce la o putere de piață
corespunzător mai mare. Astfel, de exemplu, se pot realiza condiții mai bune în negocierile
cu furnizorii. În majoritatea cazurilor, companii mici și mijlocii se reunesc pentru a realiza o
forță de negociere similară cu a lanțurilor mari corporatiste.
Cooperativă pentru comerțul cu amănuntul
Uniune de comercianți cu amănuntul. Astfel, membrii individuali beneficiază de avantaje care
sunt rezervate în mod normal doar companiilor mari sau francizelor. Această asociere
facilitează existența unor condiții mai bune și reduceri pentru achizițiile producătorilor ca
urmare a puterii mai mari de cumpărare. Administrarea comună permite, de asemenea,
împărțirea costurilor de marketing și managementul central al anumitor chestiuni.

Atractivitate
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Cooperativele cetățenești pot ajuta la implementarea unor proiecte pentru care nu sunt
disponibile fonduri publice și care nu prezintă interes pentru investitorii privați.
Fiind sub conducerea cetățenilor, autoritățile locale își pot promova agenda de mobilitate fără a
mobiliza resurse semnificative și personal.
Înființarea unei cooperative este mai simplu de realizat decât înființarea unei companii private și
întâmpină mai puține bariere birocratice.
Cooperativele oferă adesea membrilor lor servicii sau produse la prețuri mai mici decât cele de
piață, făcându-le astfel mult mai accesibile și mai atractive.
Implicarea cetățenilor și procesul democratic dă oamenilor un simț al proprietății asupra
proiectelor lor.
Cooperativele ar putea fi eligibile pentru granturi și donații și adesea se bucură de avantaje în
ceea ce privește impozitele comparativ cu alte forme de companii.

Provocări și riscuri









Este necesară cunoașterea condițiilor cadrului legal și a proceselor administrative, mai ales în
cazul cooperativelor mai mici fără angajați. Ar putea fi dificil pentru membri să își formeze
cunoștințele necesare fără sprijin din partea unei autorități locale.
Cooperativele sunt auto-guvernate de proprii membri, astfel încât autoritatea locală nu are
influență direct asupra deciziilor lor.
Membrilor li se vor imputa pierderile suportate de cooperativă până la suma cu care au contribuit.
În cazul insolvenței, este posibil ca membrii să fie obligați să facă plăți suplimentare, în afara
cazului în care în statut se specifică altfel.
Ca urmare a procesului decizional democratic, este posibil ca deciziile să nu reflecte întotdeauna
interesele proprii sau ale autorității locale.
Lipsa profitului duce, în unele cazuri, la situații de corupție și însușire incorectă a fondurilor.
Membrii influenți tind să domine în afacerile cooperativei.

Studiu de caz I: Asociație cetățenească pentru asigurarea transportului
cu autobuzul - Sauerland Hellweg eG
În zonele rurale, nu este întotdeauna rentabil pentru furnizorii de transport public să ofere servicii
regulate pe numeroase trasee. Recent, au fost înființate în zonele rurale numeroase cooperative
care să asigure servicii de transport public pentru aceste regiuni și pentru localnici. De exemplu, în
unele zone, asociațiile individuale care asigurau transportul cu autobuze au format asociații de
cooperative. Un exemplu în acest sens este Asociația Sauerland Hellweg din Germania.
Asociația Sauerland Hellweg este alcătuită din 12 diferite asociații non-profit din regiune, care deja
au în exploatare autobuze pentru transportul public și care s-au reunit pentru a forma o cooperativă.
Cu 97 șoferi active și 62.276 persoane transportate per an (2015), este cea mai mare cooperativă
cetățenească de exploatare autobuze din Germania.
Autobuzele cooperativei Sauerland Hellweg funcționează conform unui orar fix cu stații fixe. Se oferă
doar câteva legături de autobuze per zi pe rutele individuale. Șoferii de autobuze sunt membrii ai
cooperativei și lucrează voluntar. Costurile de achiziție, întreținere și exploatare a vehiculelor sunt
plătite din câștiguri. Câștigurile sunt generate din publicitate pe vehicule, costul călătoriei și
sponsorizare / cotizațiile membrilor.
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Scopuri enunțate
Principalul scop al Asociației Sauerland Hellweg este de a furniza servicii de autobuze și de a genera
venituri pentru finanțarea unor noi servicii de transport public în zone în care transportul public
lipsește.

Avantaje










Sauerland Hellweg Bus Association furnizează o nouă sursă de finanțare pentru mobilitatea
publică, generată prin cotizațiile membrilor.
Sauerland Hellweg Bus Association este condusă de comunitate și, prin urmare, acționează
în interesul comunității locale, nu în interes regional sau național.
Asociația asigură mobilitatea cu ajutorul transportului public în zone în care acesta nu ar
exista altfel.
Asociația este independentă din punct de vedere economic și funcționează pe baza
cotizațiilor, reclamelor pe vehicule și a profitului obținut din costul călătoriei. Nu se bazează
pe surse externe de finanțare, de exemplu împrumuturi sau granturi.
Autobuzele pentru transport public contribuie la realizarea mobilității sustenabile.
Formarea unei cooperative mai mari, alcătuite din 12 asociații individuale non-profit,
realizează condiții mai bune pentru achiziție, întreținere, asigurare, marketing și combustibili.
Sauerland Hellweg Bus Association are o administrație centrală, altfel nu ar fi prezentat
interes pentru furnizorii individuali.
Asocierea mai multor asociații individuale creează o arie de exploatare mai largă.

Dezavantaje




Sauerland Hellweg Bus Association depinde de sponsori și de venitul provenit din
publicitate.
Asociația depinde, de asemenea, de șoferii care își oferă serviciile voluntar.
Există posibilitatea apariției unui conflict de interese între zonele individuale.

Evaluare
Sauerland Hellweg Bus Association este gestionată de comunitatea locală și, prin urmare,
acționează în interesul comunității locale, nu în interes regional sau național, ca în cazul altor
mecanisme de finanțare.
Funcționarea întreprinderii nu se bazează pe surse de finanțare externă. Asociația este autonomă
din punct de vedere economic și costurile pentru exploatarea și întreținerea autobuzelor sunt
acoperite de cotizațiile de membru, publicitatea pe vehicule și venitul obținut ca urmare a costului
călătoriei.
Cu toate acestea, există dezavantaje în ceea ce privește finanțarea autobuzelor prin intermediul
unei cooperative. Este vorba, în special, de faptul că asociația se bazează pe venitul obținut din
publicitate și sponsorizare, precum și pe faptul că șoferii sunt voluntari, așadar funcționarea continuă
a autobuzelor este periclitată de scăderea numărului sponsorilor și voluntarilor.
Membrii beneficiază de utilizarea autobuzelor și de condiții de utilizare mai convenabile decât nonmembrii. Serviciile cetățenești de exploatare autobuze sunt adesea legate de ale servicii, de
exemplu utilizarea autobuzelor de către companii pentru transportul bunurilor sau pachetelor spre
anumite regiuni.
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Studiu de caz II: Cooperativă în sectorul energetic - Greenpeace Energy,
Germania
Cooperativele în sectorul energetic au devenit din ce în ce mai importante în ultimii ani. Doar în
Germania există aproape 1000 astfel de cooperative. Prin participarea la cooperativele din sectorul
energetic, cetățenii au ocazia să investească in proiecte regionale referitoare la energie și să
contribuie la extinderea energiilor regenerabile și la protecția climei, precum și să furnizeze accesul
la energie pe termen lung, independent de piață.
Scopul Greenpeace Energy, care are 24.000 membri, este de a ajuta la realizarea noii abordări în
producerea energiei. Scopul pe termen lung este de a furniza clienților doar electricitate verde
produsă pe baze proprii. Membrii ar trebui să poată obține energie în condiții mai convenabile,
independent de piața de energie. Ca parte a etapei de extindere, depozitele și profiturile sunt
investite în extinderea infrastructurii cooperativei pentru realizarea proiectelor în domeniul energetic.
Cooperativa a construit deja un număr mare de centrale solare și eoliene și energia generată este
vândută pe piață. Un avantaj major este faptul că membrii pot decide ei înșiși asupra modului în care
profiturile generate sunt reinvestite.

Scopuri declarate
Principalul scop al Greenpeace Energy este de a contribui la trecerea la surse de energie
regenerabile.

Avantaje








Greenpeace Energy nu se bazează pe mecanisme de finanțare cum ar fi împrumuturi bancare,
ci pe cotizațiile membrilor și profituri.
Independență față de companiile naționale de producere a energiei.
Independență față de piața globală a energiei.
Independență față de prețurile în creștere la petrol și gaz.
Pentru a utiliza ‘Greenpeace’ în numele asociației, Greenpeace Energy este obligată să
îndeplinească standardele Greenpeace referitoare la energie verde .
Greenpeace Energy este angajată în realizarea obiectivelor comunitare locale.
Cooperativele din sectorul energetic sunt scutite de insolvență. Auditurile efectuate în mod
regulat de o asociație cooperatistă asigură un grad înalt de securitate.

Dezavantaje




Deoarece există un număr mare de membri, deciziile luate în mod democratic nu reflectă
întotdeauna toate interesele individuale.
Ca urmare a dimensiunii mari, există riscul de a se pierde caracterul inițial al cooperativei.
În etapa de extindere, membrii nu plătesc prețuri pentru energie mai mici decât clienții
companiilor obișnuite de furnizare a energiei.

Evaluare
Exemplul Greenpeace Energy arată modul în care o cooperativă poate acționa cu succes pentru a
răspunde cerințelor membrilor săi, generând suficient venit pentru a întreține furnizarea de energie
verde. Cooperativa se bazează pe profituri și cotizațiile membrilor. Este autonomă economic și
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independentă de orice obligații juridice, ceea ce înseamnă că este independentă de piața globală a
energiei și de creșterea prețului la petrol și gaz, și că acordă prioritate intereselor comunității.

Cooperativele cetățenești și orașele mici și mijlocii






Cooperativele cetățenești sunt adecvate pentru zonele urbane cu orașe mici și mijlocii și ar trebui
utilizate pentru a implementa o diversitate de programe de mobilitate și transport sustenabil. Cu
toate acestea, reușita implementării ar depinde de contextul local, de exemplu norme culturale,
capital social și legislație națională și locală.
Implementarea unei cooperative cetățenești pentru un program de transport și mobilitate
sustenabile, de exemplu pentru un serviciu de partajare a autovehiculelor sau bicicletelor va
funcționa doar dacă există suficientă cerere și sprijin din partea unei comunități locale pentru
serviciul respectiv.
Cooperativele cetățenești sunt conduse de comunitate și, prin urmare, acționează în interesul
comunității locale. Aceasta înseamnă că orașele mici și mijlocii pot acționa independent de
influențe externe cum ar fi cele din partea autorităților locale.

Ghid de implementare
Etapele oficiale pentru înființarea unei cooperative cetățenești sunt:
 Organizarea unei ședințe a fondatorilor. Trebuie să se aleagă un anumit număr de membri, un
comitet de supraveghere și un comitet director.
 Este necesară o asociație de auditare a cooperativelor pentru a putea efectua auditul de înființare
recomandat juridic.
 Efectuarea unui sondaj de constituire. Sondajul este o evaluare a viabilității proiectului și o cerință
preliminară pentru înregistrarea în registrul cooperativelor.
 Înregistrarea în Registrul Cooperativelor.
Se vor lua în considerație următoarele:



Găsirea unor consultanți adecvați care să își aducă aportul pe bază de acțiune voluntară ar
putea reduce povara financiară inițială asupra membrilor fondatori ai cooperativei.
Pregătirea unui document de reglementare pe baza reglementărilor legale existente, acceptabil
pentru toți membrii fondatori.

Autoritățile locale pot încuraja și sprijini cooperativele cetățenești prin:
 Promovarea activă a cooperativelor în rândul cetățenilor ca model de business viabil și atractiv
pentru serviciile de transport sustenabil, prin împărtășirea cunoștințelor, seminarii și instruire.
 Sprijin în găsirea sau furnizarea unui mentor sau consultant care să poată evalua ideea, ajuta la
abordarea posibilelor aspecte și furniza consultanță membrilor fondatori ai unei cooperative.
 Sprijin acordat identificării posibilelor opțiuni de finanțare.
 Asigurarea unui sprijin juridic și consultativ, de exemplu pentru dezvoltarea unui plan de afaceri
bine fondat, inclusiv planuri sigure financiare de exploatare și previzionări de flux de capital.
 Sprijin financiar sub forma de granturi și scutiri de taxe locale.
 Furnizarea gratis sau la tarife reduse, de spații și dotări pentru cooperativele din domeniul
transportului și mobilității sustenabile, de exemplu rezervarea unor spații de staționare lângă
bordură sau a unor spații de parcare pentru serviciile de partajare a bicicletelor sau
autoturismelor din cadrul cooperativei.

Rezumat
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În timp ce cooperativele cetățenești au o lungă tradiție în sectoare ca agricultura, producerea de
energie, banking sau comerțul cu amănuntul, ele constituie un fenomen relativ nou și neutilizat pe
scară largă în domeniul transportului. Cu toate acestea, cooperativele cetățenești ar putea furniza o
bună metodă de finanțare a proiectelor de transport și mobilitate sustenabile în orașele mici și
mijlocii. Cooperativele cetățenești tind să fie non-profit și, prin urmare, ar putea fi utilizate pentru
finanțarea proiectelor pe care investitorii privați le-ar putea evita, ca fiind neprofitabile. De asemenea,
cooperativele sunt inițiate și gestionate de membri care fac parte dintr-o comunitate locală, ceea ce
înseamnă că un serviciu de mobilitate sustenabilă furnizat îndeplinește nevoile comunității.
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Link-uri utile
Cooperatives – Facts and Figures / Cooperative – Fapte și cifre
https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-facts-figures
Cooperatives – Advantages/Disadvantages / Cooperative – Avantaje / Dezavantaje
http://www.yourarticlelibrary.com/business/cooperative/advantages-and-disadvantages-of-cooperativesociety-discussed/40799
European Commission Study on implementation of cooperatives in different EU countries / Studiul
Comisiei Europene referitor la implementarea cooperativelor în diferite țări UE
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10392/attachments/1/translations/en/renditions/native
On the promotion of cooperative societies in Europe (available in different languages) / Referitor la
promovarea societăților cooperatiste în Europa (disponibil în diferite limbi)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0018&locale=en
Website of Cooperatives Europe Association / Website al Asociației Europene a Cooperativelor
https://coopseurope.coop/
The European Cooperative Society (SCE)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en
Communication from the commission to the council and the European Parliament, the European
Economic and Social Committee and the Committee of Regions: On the promotion of cooperative
societies in Europe – in different languages / Comunicare din partea Comisiei către Consiliul și
Parlamentul European, Comitetul European Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Despre
promovarea societăților cooperatiste în Europa – disponibil în diverse limbi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32003R1435

Bürgerbusverbund Sauerland-Hellweg eG
http://www.buergerbusverbund-sauerland-hellweg.de/
Greenpeace Energy Cooperative
https://www.greenpeace-energy.de/genossenschaft.html

Referințe
United

Nations

(2018)

Transforming

our

world:

A

cooperative

2030

series.

https://www.un.org/development/desa/cooperatives/2018/03/08/transforming-our-world/

Retrieved

from

[Accessed

29th

March 2018].
Commission of the European Communities (2004) Communication from the commission to the council and the
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions: On the
promotion of co-operative societies in Europe. Retrieved from:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2004:0018:FIN [Accessed 29th March 2018].
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International Cooperative Alliance (2018) International Cooperative Alliance web-site. Retrieved from
https://ica.coop/en/ [Accessed 29th March 2018].
Bundesministerium

der

Justiz

und

für

Verbraucherschutz

(2018)

German

Cooperatives

Act

-

Genossenschaftsgesetz (GenG). Retrieved from: http://www.gesetze-im-internet.de/geng/ [Accessed 29th
March 2018].
European Cooperative Society (SCE) (2018) Official Webpage. Retrieved from:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en
[Accessed 29th March 2018].
European Commission (2009) Final Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute
for European Cooperative Society (SCE). Retrieved from:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10392/attachments/1/translations/en/renditions/native [Accessed
29th March 2018].
Cultivate.Coop (2018) Types of Cooperatives. Retrieved from:
http://cultivate.coop/wiki/Types_of_Cooperatives [Accessed 29th March 2018].
Genossenschaftsgründung (2018) Details and Guideline on the foundation of a cooperative. Retrieved from
https://genossenschaftsgruendung.de/wie-funktioniert-die-genossenschaft/#7 [Accessed 29th March 2018].
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Anexa C13- Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră8
Caracteristici cheie






Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră reprezintă o abordare pe
baza pieții utilizate pentru a controla poluarea furnizând stimulente financiare pentru
reducerea emisiilor de gaze poluante (Stavins, 2001). Programele națioane sau regionale de
comercializare a certificatelor de emisii de carbon sunt funcționale în Europa, SUA, Tokyo,
Noua Zeelandă etc.
Creditul pentru emisii de carbon (cunoscut de asemenea ca „permis de emisii”, „compensare
pentru consumul de carbon” sau „permisiune”) constituie un element cheie al comercializării
certificatelor de emisii de gaze. Este un instrument financiar care dă deținătorului dreptul de
a emite o tonă de bioxid de carbon. Sunt include, de asemenea, și alte gaze cu efect de seră
cu echivalent de bioxid de carbon (tCO2e) de o tonă.
Țările, orașele sau companiile pot vinde credinte de carbon neutilizate altor țări, orașe sau
companii pentru a-și mări venitul pentru finanțarea unor proiecte de transport și mobilitate
sustenabilă, precum și pentru alte proiecte prietenoase cu mediul care au ca scop reducerea
CO2 și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Scurtă descriere
Comercializarea certificatelor de emisii de gaze
își are originea în teoriile economice formulate
prima oară în anii 60, prin care se încerca să se
atașeze poluării un cost de producție. Teoria
susținea că, dacă poluarea ar avea un preț,
forțele pieței ar împiedica în cele din urmă
companiile de a polua mediul, deoarece ar deveni pentru ele mai puțin eficient din punct de vedere
al costului să facă acest lucru (Kill et al., 2010). Comercializarea certificatelor de emisii a constituit
un pilon central al eforturilor UE de a încetini schimbarea climatică și un instrument politic preferat
de numeroase alte guverne. Programul UE de comercializare a emisiilor CO 2 / CO2 Emissions
Trading Scheme (EU ETS) a fost introdus de Uniunea Europeană în anul 2005, independent de
tratatele pre-existente, de exemplu Protocolul de la Kyoto și Convenția Cadru a Națiunilor Unite
referitoare la Schimbarea Climatică / the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC).
Activitățile și proiectele care reduc emisiile sau extrag bioxidul de carbon din atmosferă (de exemplu,
prin biosechestrare, captarea carbonului din atmosferă prin procesul biologic de fotosinteză)
generează credite de carbon care sunt vândute pe piețele de carbon. De exemplu, o companie care
emite 1000 tone de CO2 per an în fabrică poate cumpăra 1000 credite de la o companie care a
inițiat o nouă instalație de biocombustibil care a fost verificată ca extrăgând 1000 tone CO 2 din
atmosferă (Green Investment Services, 2018).
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Context
Cronologie
1992
S-a stabilit Convenția Cadru a Națiunilor Unite referitoare la Schimbarea Climatică / UN Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) cu scopul de a controla și reduce emisiile de carbon și
gazele cu efect de seră.
1997
S-a adus un amendament la UNFCCC, cunoscut sub denumirea „Protocolul de la Kyoto”, care
include înființarea unei „piețe a carbonului”.
Aproape 200 țări din întreaga lume s-au angajat să limiteze sau să reducă emisiile de gaze de seră
în primul rând prin măsuri la nivel național. Pentru a îndeplini acele obiective, Protocolul de la Kyoto
a introdus trei mecanisme pe bază de piață. Ipoteza era că, transformând emisiile în bun care poate
fi cumpărat și vândut, se poate atrage atenția sectorului industrial și persoanelor particulare (Green
Investment Services, 2018). Acele mecanisme sunt:
 Mecanism de dezvoltare ecologică / Clean development mechanism (CDM)
 Implementare comună / Joint implementation (JI)
 Comercializarea certificatelor de emisii / Emissions trading (ET)
Acum, carbonul este urmărit și comercializat ca orice altă marfă. Acest fapt est cunoscut drept „piața
de carbon”, în valoare de aproximativ 141 miliarde US$ în 2010 (Green Investment Services, 2018).
Companiile și persoanele particulare își pot compensa emisiile de CO 2 cumpărând credite de la
companii și persoane particulare care reduc în mod activ CO2 din atmosferă, activitățile lor devenind
astfel neutre din punct de vedere al carbonului (Green Investment Services 2018).
1997-Prezent
În această perioadă s-a asistat la o evoluție a pieței carbonului. Conform Băncii Mondiale, carbonul
este evaluat actualmente în 38 jurisdicții. Se așteaptă ca până în 2020 să existe taxe pentru emisiile
de carbon, programe pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS)
și politici suplimentare. De exemplu, un nou program național ETS pentru China.
Au apărut Instrumente Financiare Climatice suplimentare / Climate Finance Instruments (CFIs), de
exemplu Fondul pentru Tehnologie Curată / Clean Technology Fund (CTF), Fondul Global de Mediu
/ Global Environment Facility (GEF), Inițiativa referitoare la Climă pe plan Internațional / International
Climate Initiative (IKI), Mecanismul Comun de Creditare / the Joint Crediting Mechanism (JCM),
Acțiuni de reducere adecvate la nivel național / Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) și
Fondul Nordic de Dezvoltare / the Nordic Development Fund (NDF).
Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze, cel mai mare program de reducere
și comercializare (cap-and-trade) din lume a fost înființat în anul 2005, reglementând aproximativ
jumătate din emisiile de CO2 din UE. Reducerile pentru anul 2020 sunt stabilite la 21% sub valoarea
emisiilor din 2005.
Începutul anului 2015
A fost înființat Procesul de la Paris referitor la Mobilitate și Climă (PPMC). PPMC este o platformă
deschisă și inclusivă care invită în mod activ toate organizațiile și inițiativele care sprijină măsurile
efective referitoare la transport și schimbări climatice, să participle la proces. PPMC a fost creat
pentru a întări vocea comunității de transport sustenabil în procesul UNFCCC, în special în vederea
apropiatei Conferințe a Părților implicate / Conference of Parties (COP21) de la Paris.
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Decembrie 2015
La o conferință a Națiunilor Unite din Paris, țările au fost de acord cu un nou cadru de lucru pentru
cooperare internațională referitoare la schimbarea climatică, denumit Acordul de la Paris.
Angajamentele de reducere a emisiilor în cadrul Acordului de la Paris nu sunt obligatorii, iar acordul
nu este un tratat. Angajamentele pe care țările și le iau sunt în totalitate voluntare, pe baza
circumstanțelor naționale. Fiecare țară decide ceea ce intenționează să facă. Acordul de la Paris a
intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016.

Atractivitatea comercializării certificatelor de emisii de gaze
Atractivitatea comercializării certificatelor de emisii de gaze constă în potențialul ascuns și
neexplorat al orașelor de a genera venituri prin comercializarea certificatelor de emisii pentru a
sprijini investițiile semnificative necesare proiectelor de transport și mobilitate sustenabilă.
Următoarele dovezi vin în sprijinul potențialului orașelor de a utiliza comercializarea certificatelor de
emisii de gaze ca mecanism de finanțare:
 Pentru a moderniza sectorul de electricitate, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia,
Ungaria, Lituania, Polonia și România au aplicat Articolul 10c al Directivei UE ETS, care le
permite să acorde credite de carbon gratis generatorilor de electricitate până în 2019.
Totuși, în schimb, cele 8 țări în cauză trebuie să prezinte Comisiei Europene un plan național
de investiții în care să menționeze investițiile care se vor face de cei ce primesc gratis
creditele de carbon, pentru îmbunătățirea infrastructurii lor pentru a include tehnologii curate
și o diversificare a combinației de tipuri de energie și surse. În general, un mare procent (90%
in 2015) al instalațiilor în funcțiune, de sub incidența EU ETS primesc gratis credite de carbon
fie conform prezentului articol, fie pe baza Articolului 10a (CL și alocație liberă). În special
domeniile industriale mari consumatoare de energie au primit venituri de ordinul a 4,5
miliarde € sub forma certificatelor gratis (valoarea certificatelor de emisii de carbon utilizate
pentru conformitate, dar nu date gratis, a fost de aproximativ 4 miliarde €).
 Conform consiliului de experți Sandbag, există o listă de firme în principal în domeniul
oțelului, cimentului, produselor chimice, ceramicii și hârtiei care, ca urmare a unei combinații
între supra-alocarea inițială făcută de autoritățile naționale și declinul economic, au un
surplus de credite de emisii de carbon (Sandbag, 2018).
 Numărul de certificate de emisii de carbon licitate de Statele Membre în 2013 a fost de 808
milioane, în timp ce numărul de certificate alocate gratuit sectorului respectiv s-a ridicat la
995 milioane. Cu prețul mediu pentru carbon, veniturile Statelor Membre au fost de
aproximativ 3.6 miliarde € și se așteaptă o creștere a acestora odată cu prețurile la certificate.
Autoritățile Locale din orașele mici și mijlocii pot furniza stimulente pentru ca sectoarele economice
respective să își vândă cotele de certificate de emisii de carbon și să investească în proiecte de
transport sustenabil local. Există, de asemenea, cazuri, în care autoritățile locale dețin acțiuni sau
unele dotări (fabrici sau centrale de putere), facilitând accesul la veniturile obținute prin
comercializarea certificatelor de emisii de gaze.

Provocări și riscuri
Autoritățile Locale din orașe pot ezita să utilizeze comercializarea certificatelor de emisii pentru
finanțarea proiectelor de transport, ca urmare a următoarelor provocări și riscuri:
 Este un mecanism complex care se modifică în timp ca urmare a convențiilor referitoare la
schimbările climatice, stadiul pieței și alți parametri. Prin urmare, nu se poate conta pe acest
mecanism ca fiind o sursă de venit continuu.
 Chiar dacă autoritățile locale au strategii, planuri și măsuri aplicate în sectorul transporturilor
pentru a reduce emisiile de carbon în orașe (de exemplu, în cazul în care cadrul de lucru al
acordurilor lor voluntare este prin Acordul Primăriilor), cumpărarea și vânzarea cotelor de
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carbon pentru țări are loc la nivel național. Prin urmare, există o puternică dependență de
voința politică, aceasta putând descuraja autoritățile locale de a finanța proiecte prin
comercializarea certificatelor de emisii de gaze.
Numeroase autorități locale din orașele mici și mijlocii au o capacitate instituțională limitată
(ex. resurse umane și competență tehnică în domeniul comercializării certificatelor de emisii)
care le-ar putea cauza dificultăți în identificarea unor opțiuni viabile de proiecte, dezvoltarea
și monitorizarea acestora.
Cadrele legislative care înființează și reglementează piețele de carbon nu au fost concepute
având în vedere proiectele pentru orașe.
Posibilă suprapunere cu jurisdicția pentru sursele care emit gaze cu efect de seră.
Costuri mari de tranzacție ca urmare a programelor de lungă durată.
Riscul performanței necorespunzătoare a proiectelor ca urmare a reducerilor de carbon
verificate și a creditelor de emisii de carbon livrate (Clapp et al., 2011).

Aceste provocări ar putea prezenta obstacole serioase pentru orașe, în special având în vedere
resursele financiare limitate și cunoștințele autorităților din cadrul orașelor referitoare la piețele de
carbon. Totuși, orașele pot utiliza sprijinul experților (din guvernul central sau din companii private)
de pe piața carbonului pentru a-și comercializa creditele de emisii de carbon și a genera venituri
pentru implementarea proiectelor de mobilitate și transport sustenabile.

Context
În prezent, venitul generat prin comercializarea certificatelor de emisii nu reprezintă un mecanism
de finanțare comun pentru proiectele de transport și mobilitate sustenabile, în special cele din
orașele mici și mijlocii (Clapp et al., 2011). În ciuda faptului că sectorul de transport justifică
aproximativ un sfert din emisiile globale de gaze cu efect de seră, legate de producerea energiei,
doar o mică sumă din investiția totală, utilizând Instrumentele Financiare legate de Climă (CFI) cum
ar fi comercializarea certificatelor de emisii, este direcționată în transport. Actualmente, aproape
140 țări nu au încăa proiecte de transport finanțate de niciun instrument principal CFI.
Cu toate acestea, există dovezi care sugerează că utilizarea venitului generat prin comercializarea
emisiilor pentru a finanța proiecte legate de transport și mobilitate devine din ce în ce mai comună.
Datele din SLoCaT Partnership Climate Finance Transport Database, care conțin informații
referitoare la 277 proiecte de transport acoperind perioada de timp 1992 - 2016, arată că investiții
de peste 3 miliarde $ axate pe transport se realizează cu instrumente financiare legate de climă
(CFI) (PPMC, 2018). În plus, un număr tot mai mare de țări aplică finanțele legate de climă în proiecte
de transport sustenabil (PPMC, 2018). Comparativ cu luna mai 2015, numărul țărilor care utilizează
CFI pentru transport a crescut de la 50 la 62.
Este posibil să existe nevoia creșterii accesului la venit generat prin comercializarea certificatelor de
emisii în sectorul de transport pentru a realiza schimbarea necesară în deceniile următoare. Cu toate
acestea, obținerea accesului la acest venit este încă posibilă pentru orașele mici și mijlocii și se pot
lua măsuri pentru a face acest tip de finanțare mai ușor disponibil.

Studiu de caz I: Tramvaie eficiente din punct de vedere energetic în
Tallinn, Estonia
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În 2011, guvernul estonian a decis să își vândă creditele de carbon neutilizate Spaniei. În
conformitate cu Programul de Investiții Verzi al țării, care cere ca venitul obținut să fie reinvestit în
proiecte prietenoase din punct de vedere al mediului, care au ca scop reducerea CO 2 și a emisiilor
de gaze cu efect de seră, venitul obținut ca urmare a tranzacțiilor se utilizează pentru a dezvolta un
transport public prietenos cu mediul. Un exemplu în acest sens este investiția în noile tramvaie
eficiente din punct de vedere energetic pentru capitala Estoniei, Tallinn.

Specificație tehnică
S-au investit 45 milioane € proveniți din vânzarea cotelor de emisii de carbon către Spania, în
achiziționarea de noi tramvaie. Tramvaieie utilizează cea mai nouă tehnologie pentru realizarea
eficienței energetice, de exemplu sisteme de frână cu recuperare, instalații de recuperare a energiei
la bord și materiale de izolare mai bune. Noul material rulant utilizează puterea mai eficient ca urmare
a capacității mai mari în ceea ce privește numărul de călători. Au fost achiziționate 15 noi tramvaie,
care au înlocuit vechile tramvaie pe linia tramvaiului nr. 4 din Tallin, linie care a fost îmbunătățită
pentru ca noile tramvaie să poată fi adaptate. Optimizările au fost finanțate separat, prin Fondul de
Coeziune.

Scopuri declarate
În 2009, Tallinn a aderat la Acordul Primăriilor și a fost înființat Planul de Acțiune pentru Energie
Sustenabilă din Tallin 2011–2021 (SEAP) pentru realizarea obligațiilor asociate cu Acordul.
Obiectivul SEAP este de a reduce emisiile de CO2₂ în Tallinn cu 20% până în 2021. Achiziționarea
tramvaielor a fost decisă în cadrul Acțiunii pentru Energie Sustenabilă din Tallinn, ca proiect de
realizare a unei reduceri.

Avantaje



Ca rezultat al proiectului planificat, transportul public din Tallinn a fost îmbunătățit în mod
semnificativ.
Se așteaptă ca îmbunătățirea calității transportului public să ajute la creșterea numărului de
utilizatori ai transportului public și la reducerea numărului de autovehicule în orașul Tallin,
ceea ce, la rândul său, ar reduce concentrația de poluare în centrul orașului.

Dezavantaje


Vânzarea de credite de emisii de carbon în Tallinn s-a făcut la nivel guvernamental central,
nu la nivel de oraș. Aceasta este situația obișnuită, deoarece orașele însele nu au certificate
de comercializare a emisiilor de carbon și nici resursele și competența de a comercializa
credite prin sistemele existente de comercializare.

Evaluare
Utilizarea creditelor de carbon pentru finanțarea transportului și mobilității sustenabile s-a dovedit a
avea succes în Tallinn și a ajutat orașul să facă transportul mai sustenabil. Cu toate acestea,
deoarece vânzarea creditelor de emisii de carbon s-a făcut la nivel național, poate fi dificil pentru
Autoritățile Locale din orașele mici și mijlocii să aplice modelul. Prin urmare, Autoritățile Locale
trebuie să colaboreze cu guvernul central pentru a beneficia de acest mecanism de finanțare. În
secțiunea următoare sunt date etapele de realizare.

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze în orașele mici și mijlocii
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Orașelor mici și mijlocii le lipsesc de obicei resursele și competența necesare pentru a comercializa
ele însele credite de emisii de carbon. Cu toate acestea, există un număr considerabil de sectoare
care au credite de emisii de carbon și sunt obligate să le utilizeze în activități și proiecte având ca
scop reducerea emisiilor de CO2 și de gaze cu efect de seră. În plus, autoritățile centrale care
reglementează certificatele de emisii de carbon ale țării pot fi invitate să investească în proiecte de
transport local, mai ales dacă sunt beneficii la nivel național. Prin urmare, dacă un oraș de
dimensiune mică sau mijlocie elaborează un set bine fundamentat de stimulente, poate atrage
venituri din aceste surse pentru finanțarea proiectelor locale de transport și mobilitate sustenabile.

Ghid de implementare
Autoritățile Locale din orașele mici și mijlocii ar trebui să urmeze aceste etape în abordarea
comercializării emisiilor de gaze ca mecanism de finanțare pentru proiectele de transport și
mobilitate sustenabile.
1. Garantarea sprijinului din partea autorității centrale / naționale
 Se va ști dacă există dorință politică pentru a finanța proiecte de transport și mobilitate în
orașele mici și mijlocii.
 Se va ști dacă autoritatea centrală sau sectoarele industriale generatoare de putere
produc venit din comercializarea de certificate de emisii. În caz afirmativ, se va afla unde
se investește în prezent și dacă sunt opțiuni pentru a aplica pentru această finanțare.
 Se va ști dacă autoritatea centrală poate să asigure expertiza pentru utilizarea veniturlor
provenite din comercializarea certificatelor de emisii pentru proiectele locale. Dacă da,
se va utiliza expertiza respectivă.
2. Investigarea posibilelor surse de credite de carbon
 Se va cerceta dacă sectoarele industriale generatoare de energie și centralele de putere
din vecinătatea orașului sunt implicate în piața de comercializare a certificatelor de emisii
și dacă au credite de carbon disponibile. Se va cerceta dacă au planuri pentru viitoare
investiții în dotările lor și dacă sunt dispuse să discute o investiție în cadrul orașului prin
vânzarea creditelor lor de carbon.
 Se va cerceta dacă mai au alte surse de credite de carbon.
3. Crearea de stimulente
 Unele sectoare industriale generatoare de energie pot avea deja un plan social cu
responsabilitate comună axat pe deomenii ca mediul și suportul infrastructurii. Cu toate
acestea, trebuie elaborat un set bine pus la punct de stimulente, pentru a atrage
parteneriatul cu orașele mici și mijlocii pentru comercializarea creditelor de carbon și
investirea în proiecte de mobilitate.
 Trebuie elaborate stimulente pentru autoritatea centrală / națională pentru a investi
câștigurile obținute din vânzarea creditelor de carbon în proiecte de transport pentru
orașe.
4. Angajarea experților în comercializarea emisiilor de gaze
 Mecanismele sunt foarte complicate și probabil că va fi nevoie de sprijin extern pentru a
cerceta dacă prin comercializarea certificatelor de emisii de gaze se va realiza o
modalitate viabilă și eficientă din punct de vedere al costului pentru finanțarea proiectelor
de transport din oraș.

145 / 210

Anexa C13- Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

5. Elaborarea proiectului
 Identificarea unui proiect adecvat pentru oraș.
 Implementarea unei analize cost - beneficiu.
 Implicarea sectorului privat pentru reducerea riscului financiar.
 Explorarea beneficiilor proiectului de transport posibil, și anume beneficii pentru oraș,
cetățenii acestuia și stakeholderii locali pentru a reduce la minimum riscul performanței
necorespunzătoare a proiectului.

Rezumat
Chiar dacă metoda comercializării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră nu este o metodă
utilizaă pe scară largă pentru proiectele de transport urbane, prezintă un mod inovativ pentru ca
orașele să depășească barierele financiare. Există o tendință de dezvoltare a piețelor de emisii de
carbon prietenoase cu orașul, tendință care poate elimina mecanismele asociate cu comercializarea
emisiilor de gaze și permite autorităților orașelor mici și mijlocii să își utililizeze potențialul ascuns al
acestui mecanism.
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Link—uri utile
Carbon Market Watch
http://carbonmarketwatch.org
http://carbonmarketwatch.org/category/additionality-and-baselines/aau-surplus/
Carbon Pulse
https://carbon-pulse.com/13339/
Centre for climate and energy solutions
https://www.c2es.org/newsroom/articles/whats-ahead-for-carbon-markets-after-cop-21
Climate Change Wisdom
http://www.climate-change-wisdom.com/carbon-finance.html
EC Climate Action
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
EC Mobility and Transport
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en
Ecosystem marketplace
http://www.ecosystemmarketplace.com/articles/building-on-paris-countries-assemble-the-carbon-markets-oftomorrow/
Energy Ecology Economy
http://3e-news.net/en/ecology/estonia-to-sell-spain-45-mln-euros-of-carbon-credits_9191
Green Climate Fund
http://www.greenclimate.fund
Green Investment Services
http://www.greeninvestmentservices.com/carbon-offsets/how-it-works
http://www.greeninvestmentservices.com/carbon-offsets/types-of-projects
International emissions Trading Organization
http://www.ieta.org/kyototoparis
International Transport Forum
https://www.itf-oecd.org/
Paris Process on Mobility and Climate
http://www.ppmc-transport.org
http://www.ppmc-transport.org/slocat-climate-finance-transport-database/
Partnership on sustainable low-carbon transport (SLoCat)
http://www.slocat.net
http://slocat.net/sites/default/files/u10/policy_brief_executive_summary.pdf
South Pole
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https://www.southpole.com/search?q=transport%20project
The REDD desk
http://theredddesk.org/markets-standards/joint-implementation-ji-kyoto-protocol
TRANSfer project
http://transferproject.org/expertgroup/expert-group-on-climate-finance-for-sustainable-transport
http://transferproject.org/wp-content/uploads/2017/04/GIZ-Climate-FinanceReport_Final_newpic.compressed-2.pdf
World Resources Institute
http://www.wri.org/blog/2014/09/transport-sector-key-closing-world%E2%80%99s-emissions-gap
http://www.wri.org/blog/2013/12/7-ways-attract-and-use-climate-finance-transport
World Bank
http://www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/more-climate-finance-for-sustainable-transport

Glosar
AAUs: Assigned Amount Units / Unități de cantitate atribuită
Annex B Party of Kyoto protocol: a country with an emission reduction or limitation commitment / Anexa B
Parte a protocolului de la Kyoto: țară care se angajează să reducă sau să limiteze emisia de gaze
Bringing the Gap initiative: a multi-stakeholder effort to link global climate change and land transport /
Inițiativa de a reduce diferențele: efort al mai multor stakeholder de a crea o legătură între schimbarea climatic
global și transportul terestru
BRT: Bus Rapid Transit / Transport rapid cu autobuzul
Carbon footprint: A carbon footprint is the total set of greenhouse gas (GHG) emissions caused by an
organisation, event or product. For simplicity of reporting, it is often expressed in terms of the amount of
carbon dioxide, or its equivalent of other GHGs, emitted. / Amprenta de carbon: totalul emisiilor de gaze cu
efect de seră cauzate de un bioxid de carbon, sau echivalentul altor gaze cu efect de seră emise.
Carbon offset: Carbon offsets are the ‘currency’ for offsetting. They are quantified in metric tonne of CO2e
reductions, i.e. one carbon offset equals one tonne of emissions reductions made through selected and verified
carbon projects. Carbon offsets can be purchased on a voluntary basis or to meet regulatory requirements. /
Compensația de carbon: Compensațiile de carbon constituie „moneda” pentru compensare. Sunt cuantificate
în tone metrice de reduceri de CO2e, și anume o compensație de carbon este egală cu o tonă de reduceri de
emisii prin proiectele selectate și verificate referitoare la emisiile de carbon. Compensațiile de carbon se pot
achiziționa voluntar sau pentru a îndeplini unele cerințe de reglementare.
Carbon offset project: A third party verified project which utilises proven clean technologies including,
hydropower, wind power and methane capture, to generate carbon offsets. / Proiect referitor la compensarea
carbonului: Proiect verificat de un terț care utilizează tehnologii curate testate deja în practică incluzând
hidroenergia, energie eoliană și captarea metanului, pentru a genera compensații de carbon.
CDM: Clean Development Mechanism / Mecanism de dezvoltare curată
CER: Certified emission reduction (a carbon credit created by a CDM project. One CER corresponds to one
tonne of CO2e emission reductions.) / Reducerea emisiilor de gaze pe baza certificatelor (un credit de carbon
creat printr-un proiect CDM. Un CER corespunde unei tone de reducere de emisii de CO2e.
CFIs: Climate Finance Instruments / Instrumente Financiare legate de climă
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CO2e: Carbon dioxide equivalent (The unit of measurement used to compare the relative climate impact of
the different greenhouse gases. The CO2e quantity of any greenhouse gas is the amount of carbon dioxide
that would produce the equivalent global warming potential.) / Echivalent de bioxid de carbon (Unitatea de
măsură utilizată pentru a compara impactul climatic relativ al diferitelor gaze cu efect de seră. Cantitatea de
CO2e pentru oricare gaz cu efect de seră este cantitatea de bioxid de carbon care ar produce potențialul
echivalent de încălzire globală).
COP21: 21st meeting of the Conference of Parties of the UNFCCC / A 21a întâlnire a Conferinței Părților
UNFCCC
CTF: Clean Technology Fund / Fondul pentru Tehnologie Curată
ECX: European Climate Exchange (currently the world's largest emissions market) / Schimb Climatic
European (actualmente cea mai mare piață de comercializare a certificatelor de emisii de gaze din lume)
EU ETS: EU Emissions Trading System (launched in 2005) / Sistem de Comercializare a certificatelor de
emisii de gaze UE (lansat în 2005)
ERUs: emission reduction units / Unități de reducere a emisiilor
GHG: greenhouse gas / Gaz cu efect de seră
INDCs: Intended Nationally Determined Contributions / Contribuții care se intenționează a fi stabilite la nivel
național
ITF: International Transport Forum / Forum de Transport Internațional
JI: Kyoto Protocol’s Joint Implementation is a project-based mechanism like the CDM but some of the
accounting is different because JI projects are nested within countries that have emission reduction
commitments under the Kyoto Protocol (http://theredddesk.org/markets-standards/joint-implementation-jikyoto-protocol) / Implementarea comună a Protocolului de la Kyoto este un mecanism pe bază de proiect
similar CDM, dar parte din calcul diferă deoarece proiectele JI sunt în țări care au angajamente referitoare la
reducere emisiilor de gaze în cadrul Protocolului de la Kyoto
NAMAs: Nationally Appropriate Mitigation Actions / Acțiuni de reducere a emisiilor adecvate la nivel național
NDCs: Nationally Determined Contributions / Contribuții determinate la nivel național
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development / Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică
ODI: Overseas Development Institute / Institutul pentru Dezvoltare peste Hotare
PPMC: Paris Process on Mobility and Climate (virtual platform) / Procesul de la Paris referitor la Mobilitate și
Climă (platformă virtual)
SLoCaT: Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport (a multi-stakeholder partnership of over 90
organizations-representing UN organizations, Multilateral and Bilateral development organizations, NGOs and
Foundations, Academe and the Business Sector). / Parteneriat pentru Transport sustenabil cu emisii scăzute
de carbon (parteneriat multi-stakeholderi de peste 90 organizații reprezentând organizații ale Națiunilor Unite,
organizații de dezvoltare multilaterală și bilateral, ONGuri și fundații, Mediu universitar și sectorul de afaceri).
TOD: Transit-oriented development (a planning strategy that supports mixed-use residential and commercial
areas, access to public transport, and a range of mobility options like cycling and walking, in order to create
sustainable ‘people-oriented cities’). / Dezvoltare axată pe transport (strategie de planificare care sprijină
zonele cu utilizare mixtă în scop rezidențial și comercial, acces la transportul public și o gamă largă de opțiuni
de mobilitate cum ar fi ciclism și mers pe jos, pentru a crea „orașe sustenabile orientate spre cetățeni”).
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change / Convenția Cadru a Națiunilor Unite
referitoare la Schimbarea climatică
VER: Verified emission reduction (a carbon credit created by a project which has been verified outside of the
Kyoto Protocol. One VER corresponds to one tonne of CO2e emission reductions.) / Reducerea verificată a
emisiilor (un credit de carbon creat de un proiect care a fost verificat în afara Protocolului de la Kyoto. Un VER
corespunde unei tone de reduceri de emisii CO2e)
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Voluntary carbon market: The segment of the carbon market for carbon offset transactions outside of
government-related regulatory schemes i.e. offsets purchased by organisations wishing to offset their carbon
on a voluntary basis. / Piața de carbon pe bază de voluntariat: Segmentul pieței de carbon pentru tranzacțiile
de compensare a carbonului în afara programelor de reglementare legate de autorități, și anume compensațiile
achiziționate de organizații care doresc să își compenseze emisiile de carbon pe bază de voluntariat.
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Anexa C14 - Obligații privind amenajarea teritorială
Caracteristici cheie








Obligațiile privind amenajarea teritorială constituie acorduri între autoritățile locale și
dezvoltatori, care se pot atașa la autorizația de construcție, ca singură modalitate de a face
respectiva dezvoltare acceptabilă.
Contribuțiile dezvoltatorului primite în cadrul obligațiilor de amenajare teritorială reprezintă o
modalitate prin care autoritățile locale internalizează parte din costurile externe ale terenului
amenajat, de exemplu suprasolicitarea infrastructurii locale.
Veniturile primite de la dezvoltatori ca parte a obligațiilor de amenajare teritorială pot fi
investite in proiecte vizând transportul local și mobilitatea, dacă atenuează impacturile
negative ale dezvoltării.
Obligațiile privind amenajarea teritorială pot fi utilizate de asemenea pentru a limita modul de
utilizare a terenului, de exemplu pentru a impune un procent minim de locuințe la un preț
accesibil.

Scurtă descriere
Noua
dezvoltare
rezidențială ar putea
solicita
suplimentar
infrastructura existentă
și resursele din zona
locală, de exemplu un
volum crescut de trafic
și
o
mai
mare
congestionare
a
acestuia.
Obligațiile
privind amenajarea teritorială constituie o modalitate prin care autoritățile locale internalizează parte
din costurile externe ale dezvoltării, fie prin intermediul unei taxe fixe pe dezvoltare, fie prin negociere
directă între dezvoltator și autoritatea locală. Autoritățile locale pot utliza banii generați din
contribuțiile dezvoltatorului pentru a îmbunătăți infrastructura existentă și a ajuta la reducerea
presiunii cauzate de noua dezvoltare. Obligațiile privind amenajarea teritorială sunt rezultatul unor
negocieri individuale, pe bază de planuri, care s-au dovedit a fi o modalitate practică prin care
autoritățile locale pot acoperi costurile de infrastructură și obține un profit ulterior prin acoperirea
unei părți din valoarea dezvoltării.
Obligațiile privind amenajarea teritorială se pot utiliza si pentru a restricționa sau defini modul în care
se utilizează terenul, sau, cu alte cuvinte, pentru a face o dezvoltare acceptabilă pentru autoritatea
locală în condițiile în care respectiva dezvoltare nu ar fi altfel acceptabilă. De exemplu, autoritatea
locală poate solicita ca o anumită proporție de locuințe să fie la un preț accesibil, sau poate solicita
unui dezvoltator să compenseze pierderea spațiului deschis.
Este important faptul că acordul se aplică de obicei terenului însuși, nu persoanei sau organizației
care l-a negociat. Astfel, acordul își menține valabilitatea chiar dacă proprietarul terenului se
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schimbă. În acest mod, se realizează protecția împotriva sustragerii de la respectarea prevederilor
acordului în condițiile schimbării proprietarului.
În cazul nerespectării obligațiilor privind amenajarea teritorială, autoritatea locală poate acționa
direct și recupera cheltuielile. Sancțiunea se aplică persoanei care și-a asumat obligația respectivă,
sau oricăror proprietari ulteriori.

Obligațiile privind amenajarea teritorială în Marea Britanie
În Marea Britanie, obligațiile privind amenajarea teritorială sunt cunoscute în mod obișnuit sub
denumirea de acordurile Secțiunii 106 (S106). Conform definiției din S106 a Legii din 1990
referitoare la Amenajarea Teritorială urbană și rurală, un acord de amenajare teritorială este „un
acord obligatoriu din punct de vedere juridic, între un dezvoltator și o autoritate locală de amenajare
teritorială și operează alături de o autorizație de construcție”. Acordurile S105 sunt frecvent denumite
”contribuții ale dezvoltatorului”, precum și contribuții prin taxele impuse pentru circulația pe autostrăzi
sau Impozitul pe Infrastructura Comunitară (CIL) și se axează pe reducerea impactului dezvoltării
specific locului respectiv.
Au existat câteva încercări din partea Guvernelor MarII Britanii în vederea asigurării unei părți din
creșterile înregistrate la valoarea dezvoltării, rezultate din autorizația de construcție. Acestea includ:
Taxa de dezvoltare din 1947, Impozitul pentru îmbunătățire funciară din 1967, Taxa pe profitul
dezvoltării din 1973 și Taxa pe terenul dezvoltării din 1976. Cu toate acestea, nici una din aceste
măsuri nu a fost foarte eficientă și a eșuat, fiind considerată contraproductivă, deoarece au
descurajat dezvoltarea. Se consideră că factorul major care a contribuit la eșecul acestor tentative
au fost taxele mari care s-au perceput.
Începând cu anii 1970, unele autorități locale de amenajare teritorială au început să negocieze
obligațiile pentru a asigura contribuțiile la infrastructura din afara amplasamentului (off-site) pentru
o nouă dezvoltare, căreia, în caz contrar, ar fi trebuit să i se refuze permisiunea din cauza lipsei
resurselor din sectorul public. Ulterior, acestea au început să negocieze obligații pentru prevederea
altor nevoi ale comunității pentru care fondurile publice erau limitate, cum ar fi locuințele la prețuri
accesibile. Ca urmare a acestor negocieri, s-au realizat contribuții substanțiale. (Crook, 2016a)
Negocierea contribuției la obligațiile privind amenajarea teritorială a avut la bază puterea bine
consolidată a Autorităților Locale de amenajare teritorială. Rolul guvernului central nu a împiedicat
exercitarea acestei puteri, ci a reglementat practica și a asigurat incorporarea ei ca politică. Succesul
obligațiilor privind amenajarea teritorială ar putea fi atribuit, de asemenea, atractivității lor prntru
dezvoltatori. În perioadele de creștere a pieței, dezvoltatorii erau nerăbdători să obțină autorizații de
construcție, astfel încât să beneficieze de planuri profitabile înainte de schimbarea condițiilor de
piață. Este firesc ca dezvoltatorii să ajute la finanțarea infrastructurii, dacă absența sau caracterul
neadecvat al acesteia împiedică obținerea unei autorizații de construcție, atât timp cât nu afectrează
viabilitatea planului. Capacitatea de a negocia contribuții a permis dezvoltatorilor să asigure
viabilitatea planului.
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Până în anii 1990, obligațiile privind amenajarea teritorială erau utilizate în primul rând pentru a
obliga dezvoltatorii să contribuie la externalitățile dezvoltării, de exemplu drumuri de acces. Cu toate
acestea, utilizarea obligațiilor privind amenajarea teritorială s-a extins ulterior pentru a asigura
beneficii mai mari pentru comunitate, de exemplu linii secundare la școlile locale, sau furnizarea
unor locuințe la prețuri accesibile.
Testele legale pentru utlizarea acordului S105 sunt specificate în Regulamentul CIL (2010) și sunt
următoarele:
a. necesare pentru a face ca dezvoltarea să fie acceptabilă din punct de vedere al amenajării
teritoriale;
b. legate direct de dezvoltare; și
c. legate în mod rezonabil de dezvoltarea respectivă (Asociația Guvernamentală Locală
(Local Government Association, 2018).
Ca parte a discuției anterioare aplicării, dezvoltatorii se angajează într-un dialog referitor la orice
chestiuni de viabilitate pe care le prevăd în legătură cu proiectul lor și pentru a întreprinde o analiză
amănunțită a respectivelor aspecte de viabilitate. Apoi, dezvoltatorii depun o cerere de amenajare
teritorială de care se va ține cont atât pentru autorizația de construcție, cât și pentru suma datorată
în cadrul contribuțiilor S 106.
Principala problemă care apare în cadrul negocierilor privind obligațiile legate de amenajarea
teritorială este cea referitoare la viabilitate, când dezvoltatorii susțin că amplasamentul nu este
suficient de viabil pentru toate obligațiile pe care Autoritatea Locală de Amenajare Teritorială dorește
să le impună (Lord et al., 2018). Prin urmare, dezvoltatorii ar trebui să ia în considerație costurile și
efectele cerințelor de amenajare teritorială ale autorităților locale înainte de a asigura terenul pentru
dezvoltare și să conștientizeze posibilele taxe sau aspecte referitoare la fezabilitate legate de
dezvoltare și de posibila finanțare a infrastructurii publice conform S105 (King, Vecia, & Thomson,
2015).
Există variații semnificative în procesul prin care contribuțiile S 105 sunt negociate de diferite
Autorități de Amenajare Teritorială din Marea Britanie. Există diferite practici în ceea ce privește cine
conduce negocierea și necesitatea unei asistențe juridice interne sau externe, fie că este un ofițer
de caz, sau de un membru al unei echipe juridice. Unele Autorități Locale de amenajare teritorială
caută consultanță externă, fie că se bazează în totalitate pe sprijinul din partea departamentelor
juridice, fiind dependente de acesta, fie că preferă să aibă rol de conducere în cadrul procesului.
Adoptarea obligațiilor de amenajare teritorială este o chestiune de alegere a fiecărei Autorități Locale
de amenajare teritorială. Există variații semnificative în ceea ce privește obligațiile și valoarea lor
între autorități locale de amenajare teritorială cu condiții socio-economice similare. Această variație
ar putea fi atribuită diferențelor de politică și practici locale, inclusiv abilitatea de a negocia a
Autorităților Locale de amenajare teritorială.
Există mai multe tipuri de contribuții în cadrul obligațiilor legate de amenajarea teritorială:
 Contribuții în natură și financiare. Este cazul în care dezvoltatorul construiește sau
asigură direct ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obligației, prin intermediul unei plăți
financiare, sau, în unele cazuri, printr-o combinație între cele două.
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Plată o dată și o serie de plăți eșalonate. Obligațiile urmează să fie achitate în natură de
dezvoltator; dotările relevante pot fi furnizate la un anumit moment, sau poate fi avantajos să
fie eșalonate, în funcție de etapele dezvoltării.
Plăți de întreținere. În cazul în care Autoritățile de amenajare locală solicită plăți de
întreținere prin obligațiile privind amenajarea teritorială pentru a contribui la întreținerea
fizică a infrastructurii sau facilităților (cum ar fi plata de întreținere pentru un serviciu de club
auto).
Fond comun de contribuții. Fondul comun de contribuții constituie obligațiile privind
amenajarea teritorială provenind de la mai multe dezvoltări și / sau din mai multe zone ale
autorității locale de amenajare teritorială pentru a aborda impactul asupra dezvoltărilor și
limitelor autorității locale.

Atractivitatea obligațiilor privind amenajarea teritorială









Permit autorității locale să recupereze parte din costurile externe rezultate dintr-o dezvoltare.
Oferă posibilitatea de a colecta fonduri pentru finanțarea necesităților infrastructurii specifice
amplasamentului, inclusiv mobilitatea și transportul durabile.
Pot include aspecte care nu intră sub incidența altor instrumente de amenajare, cum ar fi
locuințele sociale.
Având capacitatea de a negocia suma de bani cu care se contribuie înseamnă că, în timp ce
autoritatea locală beneficiază de finanțare suplimentară, se mențin interesele dezvoltatorilor,
aceștia nefiind descurajați de taxa fixă ridicată.
Suma de bani cu care se contribuie este decisă, în ultimă instanță, de Autoritățile Locale de
amenajare teritorială, deoarece ele au puterea de a accepta, sau de a respinge oferta. Prin
urmare, autoritatea locală se poate asigura că suma contribuției este specifică nevoilor zonei
locale și noii dezvoltări.
Obligația privind amenajarea teritorială permite Autorității Locale de amenajare teritorială să
impună condiții pentru dezvoltator, precum și să specifice restricții pe perioadă determinată
sau nedeterminată. De exemplu, obligațiile privind amenajarea teritorială se pot utiliza pentru
a realiza absența mașinilor în cadrul unei anumite dezvoltări (adică inexistența parcărilor și
imposibilitatea rezidenților de a solicita permise de parcare pentru parcarea pe stradă).

Provocări și riscuri







Negocierile dintre dezvoltatori și autoritățile locale pot dura mult și uneori pot fi anevoioase,
necesitând timp și efort din ambele părți.
Ar putea fi necesare comentarii de la mai mulți supraveghetori pentru a obține o evaluare
imparțială a viabilității proiectului.
Rezultatul negocierilor rămâne neclar pentru autoritatea locală până la terminarea
acestora. Ca o consecință a acestei incertitudini, planificarea financiară pentru proiecte
potențiale este mai dificil de realizat.
Obligațiile privind amenajarea teritorială ar putea fi percepute ca fiind foarte subiective
atunci când se determină suma cu care urmează să se contribuie.
Fără un control adecvat sau transparență, negocierile dintre dezvoltator și autoritatea locală
de amenajare teritorială privind contribuția dezvoltatorului ar putea duce la coluziune și
corupție. Există un pericol iminent ca dezvoltatorii mai mari să obțină un acord mai bun
decât cei mai mici și mai puțini dotați (Burgess, Monk, & Whitehead, 2011).
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Obligațiile privind amenajarea teritorială ar putea descuraja dezvoltarea în zone în care sunt
necesare astfel de obligații, în favoarea unei dezvoltări în zone care sunt mai puțin stricte în
ceea ce privește impunerea unor obligații publice. Aceasta ar putea duce la o competiție între
autoritățile locale de a realiza o reducere a costurilor făcând rabat în ceea ce privește salariile
și calitatea condițiilor oferite personalului lor.
Finanțarea pentru infrastructuri mari ar putea depinde de plata obligațiilor privind amenajarea
teritorială de către numeroși dezvoltatori și din proiecte diferite. Ca rezultat al naturii unu-launu a negocierilor pentru obligația privind amenajarea teritorială, asigurarea sumei necesare
pentru finanțare poate constitui o provocare și poate consuma timp și resurse (Burgess et
al., 2011).
Ar putea fi necesare resurse semnificative pentru a monitoriza acordurile și condițiile aferente
după ce au fost convenite, adică pe parcursul și după realizarea amenajării pe terenul
respectiv.
Negocierile pentru obligațiile privind amenajarea teritoriului , inclusiv acordul asupra viabilității,
pot adăuga întârzieri în cadrul procesului de amenajare teritorială (Lord et al., 2018).

Realizări
Cunoscute în mod obișnuit sub denumirea de acordurile ‘S106’ în Marea Britanie, sau ‘profitul public’
în America de Nord, obligațiile privind amenajarea teritorială s-a dovedit a avea succes în
numeroase țări în a determina dezvoltatorii să contribuie la finanțare pentru a compensa impactul
specific amplasamentului, pe care dezvoltarea îl are asupra infrastructurii publice.

Marea Britanie
Contribuțiile dezvoltatorilor au constituit un element de durată al politicii de amenajare teritorială în
Anglia. Au fost permise acordurile de amenajare teritorială între solicitanții autorizației de construcție
și Autoritatea locală de Amenajare teritorială emitentă, începând cu Legea referitoare la
amenajarea urbanistică și rurală din 1971. La începutul anilor 2000 s-au utilizat obligații privind
amenajarea teritorială pentru a compensa terții pentru externalizările dezvoltărilor, precum și ca taxă
informală de îmbunătățire funciară.
Legea din 1990 privind amenajarea teritorială urbană și rurală dă Autorităților locale de amenajare
teritorială dreptul de a negocia contribuțiile obligatorii – de aici și denumirea de obligații privind
amenajarea teritorială – cu dezvoltatorii, de la caz la caz. Contribuția convenită împreună cu
dezvoltatorul reprezintă condițiile monetare necesare pentru a face ca dezvoltarea propusă să fie
acceptabilă din punct de vedere al amenajării teritoriale. Mai recent, sistemul S106 a fost
suplimentat de Impozitul de Infrastructura Comunitară (CIL) care a intrat în vigoare prin
reglementările CIL din 2010.
Împreună, obligațiile de amenajare teritorială S 106 negociate și CIL alcătuiesc sistemul utilizat
pentru a asigura finanțare prin contribuțiile dezvoltatorilor în scopul diminuării efectelor sociale și de
mediu ale dezvoltării.
Cifre cheie


Valoarea estimată a obligațiilor privind amenajarea teritorială și a impozitului CIL colectat în
2016 /17 a fost de 6.0 £ miliarde, crescând de la 3,9 £ miliarde în 2011/12 (50% după
ajustarea în funcție de inflație).

155 / 210

Anexa C14- Obligații privind amenajarea teritorială





La 4.0 miliarde £, 68% din valoarea obligațiilor convenite pentru dezvoltator au fost pentru
furnizarea de locuințe la prețuri accesibile (50.000 astfel de locuințe).
Obligațiile de amenajare teritorială rămân un aspect principal al practicii din domeniu: peste
95% din Autoritățile locale de amenajare teritorială au adăugat această obligativitate la o
propunere din anul 2016/17.
În ciuda introducerii CIL în anul 2010, 85% din valoarea obligațiilor privind amenajarea
teritorială provin din acordurile S106 negociate. (Lord et al., 2018).

Germania
Amenajarea teritorială în Germania se desfășoară în cadrul unui sistem descentralizat caracterizat
prin existența unor foruri ierarhice de amenajare teritorială la diferite niveluri ale autorității locale întrun cadru juridic puternic. Amenajarea teritorială spațială federală din Germania este limitată la
elaborarea unor principii directoare care asigură baza legală pentru amenajarea spațială la nivel de
stat și a unor specificații pentru amenajarea teritorială sectorială. Autoritățile locale de stat realizează
amenajare spațială în forme diferite la nivelul fiecărui stat. Deciziile cheie se iau de obicei la cel mai
jos nivel politic. Poziția municipalităților locale unde se află principala autoritate de amenajare
teritorială este puternică, iar autonomia municipală este garantată constituțional. La nivel municipal,
autoritățile de amenajare a teritoriului răspund de recomandările și măsurile specifice fiecărei
amplasări.
Este responsabilitatea municipalității să deservească terenul și să asigure infrastructura (străzi, zone
de parcare, servicii tehnice, spații verzi, precum și „infrastructura locală”, de exemplu terenuri de
joacă). Autoritățile locale pot utiliza granturi de la stat și / sau taxe asupra proprietarilor de terenuri
pentru a-și recupera costurile. Acest lucru pune municipalitățile într-o poziție puternică pentru a
recupera cheltuielile aferente. Solicitantul unei autorizații de construcție pentru un anumit
amplasament trebuie să contribuie la respectivele costuri până la maximum 90%, restul (cel puțin
10%) fiind plătite de municipalitate. Municipalitățile utilizează legi locale speciale pentru a modifica
nivelul taxelor pentru proprietarii de terenuri. Asigurarea propriu-zisă a infrastructurii este comandată
de municipalitate. (Crook, 2016b).

Olanda
În Olanda, oferta de terenuri rezidențiale este controlată de autoritățile municipale. În trecut, acest
lucru s-a realizat în principal printr-o „politică funciară activă” prin care cele mai căutate terenuri de
dezvoltare au fost cumpărate și vândute de companii funciare municipale. Municipalitățile au
cumpărat teren, l-au împărțit, au furnizat infrastructura și utliitățile și au vândut parcelele subdivizate
dezvoltatorilor imobiliari, asociațiilor de locuințe, sau proprietarilor. În cadrul acestui sistem, costurile
de construcție au fost scăzute din veniturile potențiale de vânzări pentru a oferi o valoare reziduală
a terenului, utilizată pentru a finanța achiziția și conversia terenului și furnizarea unor bunuri publice
locale.
Dezvoltatorii pot construi pe propriul teren cu condiția să obțină acordul de amenajare teritorială și
să plătească o taxă pentru a acoperi costurile de infrastructură. Inițial, aceste plăți au fost negociate
în baza acordurilor, dar în anul 2008 au devenit obligatorii. Sistemul solicită autorităților locale planuri
de amenajare a teritoriului și de întreținere ca parte a planurilor lor de utilizare funciară care stabilesc
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formule de calculare a costurilor pentru sectorul public și recuperarea acestora de la dezvoltatori.
Obținerea acordului de amenajare este condiționată de plata taxelor de infrastructură de către
dezvoltatori. În cazul în care nu există plan de amenajare și de întreținere a terenurilor, contribuțiile
dezvoltatorilor la costurile infrastructurii sunt supuse negocierilor. În practică, predomină cea de-a
doua abordare la majoritatea municipalităților, acestea preferând să negocieze un acord decât să
elaboreze un plan de amenajare teritorială și de întreținere, variantă mai complexă și cu riscuri de
provocare juridică. (Crook, 2016b).

Studiu de caz: Croydon Tramlink, Marea Britanie
Croydon Tramlink este o linie de tramvai din Londra, Marea Britanie, constând din 28 km de șină și
39 stații, în exploatare din anul 2000. Tramlink a fost construit în cadrul planului de Inițiativă de
Finanțare Privată (PFI), prin care guvernul a prevăzut 125 milioane £ din bugetul total de 200 £ al
proiectululi, restul provenind din obligațiile privind amenajarea teritorială (contribuțiile ‘S106 ’) din
zonele afectate. Sistemul este gestionat de sectorul privat fără subvenții operaționale de la compania
Transport for London (TfL) sau de la Consiliul Croydon.
În contractele pentru Tramlink s-a specificat că finanțarea prin plăți S106 a fost destinată exclusiv
acestui scop și nu poate fi transferată altor proiecte.

Avantaje




Plățile pentru Obligațiile privind amenajarea teritorială (S106) au oferit finanțare de 75
milioane £ pentru Tramlink, sumă care ar fi trebuit găsită în alte condiții în altă parte.
Dezvoltatorii sunt deosebit de interesați de Tramlink, deoarece putea contribui la creșterea
valorii terenului lor.
Autoritatea locală (Consiliul Croydon) a obținut o legătură importantă de transport.

Dezavantaje




Nu a oferit toată finanțarea, cea mai mare parte a acesteia provenind din contribuții publice.
Incertitudinea dezvoltatorilor în legătură cu rentabilitatea economică a investițiilor în zona
subdezvoltată, cum a fost Croydon, ar fi putut afecta suma colectată prin S106.
Alocarea unei părți mari din plățile S 105 pentru infrastructura tramvaiului a însemnat o
finanțare potențial mai mică decât în alte condiții pentru alte domenii, cum ar fi locuințe la
preț accesibil și spații verzi.

Evaluare
Tramlink constituie un bun exemplu referitor la ceea ce se poate realiza utilizând sistemul de obligații
de amenajare teritorială, arătându-i în același timp și limitele. Obligațiile privind amenajarea
teritorială au putut finanța infrastructura doar parțial, cea mai mare parte a fondurilor necesare fiind
furnizate de guvern. În plus, alocarea unei părți mari din contribuția S106 a însemnat că au fost mai
puțini bani pentru o altă infrastructură. Negocierea acordurilor colective între numeroși dezvoltatori
diferiți și Autoritatea locală de amenajare teritorială s-a dovedit a fi un process dificil și de durată.
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Obligațiile privind amenajarea teritorială și orașele mici și mijlocii
Pentru autoritățile locale din orașele mici și mijlocii, contribuțiile privind amenajarea teritorială pot
constitui un instrument viabil pentru reducerea impacturilor negative sociale și asupra mediului ale
dezvoltării respective și pentru obținerea de venit suplimentar pentru infrastructura de transport
sustenabil.
Cu toate acestea, elaborarea și actualizarea politicilor referitoare la obligațiile de amenajare
teritorială, precum și negocierea, convenirea și implementarea obligațiilor individuale implică o gamă
largă de activități care necesită diverse competențe. Este important ca o Autoritate locală de
amenajare teritorială care consideră că utilizarea acestui mecanism de finanțare dezvoltă o abordare
coerentă pentru utilizarea obligațiilor privind amenajarea și are la dispoziție personalul adecvat care
să aibă competența necesară.
Ar trebui luată în considerație și variația specifică în funcție de context înainte ca autoritățile de
planificare locală să poată utiliza contribuțiile decurgând din obligațiile privind amenajarea teritorială
pentru a finanța proiecte sustenabile de mobilitate și transport. Acestea includ:




Context juridic: natura și amploarea puterii și responsabilităților legale ale autorității locale
care inițiază această abordare de finanțare .
Anvergura: scara fizică a proiectului și scara costului de capital al proiectului pe care
autoritatea locală dorește să îl finanțeze.
Contextul organizatoric: cultura organizatorică, competența și capacitatea personalului
de a negocia cu succes și implementa obligațiile privind amenajarea teritoriului.

Prin urmare, ar exista variații considerabile în ceea ce privește capacitatea autorităților locale de a
asigura contribuții pentru dezvoltator și modul în care reușesc să o facă.

Ghid de implementare
Cadrul legal
Ca și în cazul multor alte mecanisme de finanțare, capacitatea autorității locale dintr-un oraș mic sau
mijlociu de a utiliza obligațiile privind amenajarea teritorială pentru a obține venit suplimentar de
finanțare a infrastructurii depinde de cadrul legal corespunzător. În absența unui cadru juridic
relevant la nivel național, autoritățile din orașele mici și mijlocii și de la nivel regional ar trebui să
colaboreze strâns cu o autoritate națională pentru a elabora legislația care să corespundă scopului.
Pentru a evita descentralizarea la nivel de stat, situație în care autoritățile locale ar încerca să vândă
la prețuri cât mai mici pentru a atrage dezvoltarea, ar fi necesară cooperarea cu alte autorități locale
și regiuni.
Orice legislație concepută să înregistreze câștiguri pe baza dezvoltării – de exemplu, obligațiile
privind amenajarea teritorială – ar trebui să aibă o bază solidă și să fie eficientă și să nu descurajeze
dezvoltarea.

Elaborarea politicii referitoare la obligații privind amenajarea teritoriului
Este esențial ca autoritatea locală să dezvolte o abordare consecventă, clară, transparentă și
previzibilă în ceea ce privește obligațiile de amenajare teritorială prin elaborarea unei politici
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referitoare la obligațiile de amenajare teritorială. Politica trebuie să reducă întârzierile și să asigure
că solicitanții pentru autorizație de construcție într-un anumit amplasament înțeleg de la bun început
costurile totale ale dezvoltării. Autoritatea locală trebuie să colaboreze îndeaproape cu dezvoltatorii,
proprietarii de terenuri, reprezentanții comunității locale și furnizorii de servicii la pregătirea acestor
politici.















Este important ca toate politicile privind obligațiile de amenajare teritorială să fie
fundamentate pe o bază de date sigură și solidă, de exemplu o evaluare actualizată a
necesității, impactului și costurilor infrastructurii necesare respectivei dezvoltări.
Politicile privind obligațiile de amenajare teritorială trebuie să permită solicitanților să
înțeleagă în mod clar nivelul și tipul obligațiilor pe care autoritatea locală de amenajare
teritorială le poate solicita de la ei.
Politicile privind obligațiile de amenajare teritorială trebuie să informeze alte politici și cadre
de dezvoltare locală, care pot fi de asemenea utilizate pentru a clarifica modul în care
urmează să se aplice politica privind obligațiile de amenajare a teritoriului.
La elaborarea politicilor privind obligațiile de amenajare teritorială, autoritatea locală trebuie
să fie conștientă de varietatea diferitelor forme de contribuții și de circumstanțele în care ar
fi adecvat să le utilizeze pentru a îmbunătăți produsul oferit.
Trebuie să se asigure că nivelul contribuției stabilit în politicile privind obligațiile de
amenajare a teritoriului reflectă corect costurile relevante și că poate fi reglat astfel încât să
justifice modificările costurilor în timp.
Autoritatea locală de amenajare teritorială trebuie să convină asupra unei abordări comune
în ceea ce privește politicile referitoare la obligațiile de amenajare teritorială, în cazul în
care impactul unei dezvoltări în interiorul teritoriului lor sau al autorităților vecine poate fi
semnificativ asupra infrastructurii de sub controlul autorității transfrontaliere.
Dezvoltatorii și alte părți interesate trebuie să fie conștienți de oportunitățile de a contribui la
formularea politicilor și de a se angaja constructiv în acest proces.
Obligațiile de amenajare teritorială trebuie să fie guvernate de principiul fundamental
conform căruia autorizațiile de construcție nu pot fi cumpărate sau vândute.

Etape de negociere a obligațiilor privind amenajarea teritorială






Ca parte a discuțiilor înainte de aplicare, dezvoltatorul și Autoritatea locală de amenajare
teritorială se angajează într-un dialog referitor la proiect și la orice aspecte legate de
viabilitate pe care dezvoltatorii le prevăd pentru proiectul lor.
Autoritatea locală de amenajare teritorială și dezvoltatorul analizează aspectele legate de
viabilitate pe care le-au identificat.
Dezvoltatorul depune o cerere pentru amenajare teritorială .
Autoritatea locală de amenajare teritorială ia în considerație solicitarea pentru autorizația de
construcție și suma datorată în cadrul contribuției prin obligații privind amenajarea
teritorială. Aceasta implică:
o Obținerea unor informații detaliate înainte de a accepta devizele referitoare la
viabilitate.
o Dacă este necesar, solicitați verificarea de către un inspector profesionist certificat.
o Stabiliți dacă impactul dezvoltării în perimetrul autorității locale ar putea fi
semnificativ asupra infrastructurii autorității transfrontaliere .
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Se dă publicului larg posibilitatea de a comenta solicitarea de amenajare teritorială, pentru
a se asigura că se realizează o infrastructură publică adecvată pentru comunitate. Aceasta
poate implica sugestii în legătură cu modul în care se poate reduce impactul dezvoltării
propuse.
Autoritatea locală de amenajare teritorială decide dacă solicitarea este acceptată sau nu,
ținând cont de informațiile primite și de informațiile suplimentare descoperite pe parcursul
procesului de verificare.
Cerințele referitoare la obligațiile privind amenajarea teritorială condiționează aprobarea
amenajării respective.

Implementarea obligațiilor de monitorizare
Pentru a asigura implementarea efectivă a obligațiilor convenite privind amenajarea teritorială, este
esențial ca autoritatea locală să dețină sisteme de monitorizare a predării eficiente și la timp a
sumelor și de luarea unor măsuri de aplicare a legii, acolo unde este necesar. Tipurile de sarcini pe
care ar trebui să le poată sprijini un sistem efectiv de monitorizare a obligațiilor includ:








furnizarea răspunsurilor la întrebările din partea publicului în legătură cu stadiul obligațiilor;
furnizarea de nformații referitoare la tipul și sumele obligațiilor convenite comparativ cu
ceea ce a fost implementat și cu ceea ce trebuie încă implementat;
introducerea de noi detalii privind obligațiile, în cazul în care au loc schimbări în timp;
accesul tuturor stakeholderilor implicați la datele de contact;
stocarea tuturor documentelor legate de dezvoltare / solicitarea autorizației și obligații, care
urmează să fie accesate;
avertizarea personalului de resort în legătură cu apropierea oricăror termene, evenimente,
angajamente etc.;
elaborarea de rapoarte care să furnizeze actualizări ale diferitelor audiențe referitoare la
obligații.

Autoritățile locale de amenajare a teritoriului pot dori să numească un membru al personalului
responsabil cu monitorizarea implementării obligațiilor privind amenajarea teritorială.

Îmbunătățirea vitezei, previzibilității, transparenței și responsabilității





Toate informațiile referitoare la obligațiile privind amenajarea teritorială impuse de
Autoritatea locală de amenajare teritorială trebuie să figureze în documentele relevante.
Autoritățile locale de amenajare teritorială trebuie să fie clare și transparente în legătură cu
tipul și nivelul obligațiilor privind amenajarea teritorială care să așteaptă din partea
dezvoltatorilor.
Discuțiile premergătoare aplicării trebuie utilizate ca o oportunitate de clarificare de la bun
început a politicilor autorității locale de amenajare teritorială privind obligațiile de
amenajare, în legătură cu dezvoltarea propusă. De asemenea, acestea oferă solicitantului
ocazia de a pune întrebări, de a aduce în discuție preocupări sau informații care pot fi
relevante pentru negocierea unui acord. Timpul investit în stadiul premergător aplicării
poate economisi timp și resurse pe termen mediu și lung și să ajute la accelerarea
îndeplinirii obligațiilor.
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Dezvoltatorii și alți stakeholderi trebuie să aibă acces la informațiile necesare pentru a
asigura înțelegerea politicilor, proceselor și practicii sistemului de obligații privind
amenajarea teritoriului, inclusiv:
o Politicile autorităților locale de amenajare teritorială privind obligațiile de amenajare
teritorială și modalitățile de anagajare în elaborarea politicilor;
o Contribuția pe care fiecare parte la contract o poate furniza, sau pentru care există
așteptări să fie furnizată, la diferite etape ale procesului ; și
o Procesul de negociere și agreare a obligațiilor privind amenajarea teritorială,
inclusiv ordinea și programarea diferitelor etape și termenele corespunzătoare.
Descrierea vizuală a procesului se poate utiliza ca instrument util și ușor de înțeles pentru
a explica procesul de negociere și convenire a obligațiilor privind amenajarea teritorială.
Elaborarea unei strategii consecvente, transparente și sistematice de comunicare prin
care să se comunice clar publicului modul în care sunt cheltuite profiturile provenite din
politicile de amenajare teritorială. Comunicarea poate utiliza o gamă largă de diverse
medii și formate de publicare.
Terții independenți ar putea fi utilizați pentru aplicații individuale pentru a obține evaluare
imparțială și a media acordul în mod satisfăcător pentru toate părțile implicate.
Este important ca personalul autorităților locale sau contractorii externi implicați în
procesul de elaborare a politicilor privind obligațiile de amenajare teritorială, precum și în
negocierea și implementarea obligațiilor individuale să aibă competențele necesare pentru
a le permite să își îndeplinească rolul în mod eficient. Competențele relevante includ:
o Abilitatea de a se angaja, discuta și negocia în mod activ și constructiv cu
dezvoltatorii pentru a ajunge la un acord referitor la obligațiile de amenajare
teritorială;
o Abilitatea de a conduce eficient, de la început la sfârșit, procesul de gestionare a
obligațiilor de amenajare teritorială;
o Abilitatea de a coordona o gamă de diverși participanți și stakeholderi;
o Abilitatea de a comunica politica autorității locale de amenajare teritorială și
așteptările referitoare la obligații, unei game largi de stakeholderi și diverselor
segmente de public;
o Aptitudini tehnice și analitice;
o Competențe juridice care permit elaborarea și finalizarea acordului referitor la
obligațiile privind amenajarea teritorială și consilierea privind politica referitoare la
obligațiile de amenajare.
Autoritatea locală de amenajare teritorială trebuie să efectueze un audit de competențe și să
aloce resurse pentru a rezolva orice deficit de competențe, sau să lucreze la aspectele
deficitare; dacă este necesar, se vor asigura oportunități de instruire pentru personalul și
pentru membrii Comitetului de Amenajare teritorială care se ocupă de obligațiile privind
amenajarea teritorială (Department for Communities and Local Government / Departamentul
pentru Comunități și Autoritatea Locală , 2006).
Negocierile și rezultatele acestora trebuie să fie cât se poate de transparent pentru a evita
posibilitatea de coluziune și corupție.
Atunci când este posibil, Autoritățile locale de amenajare publică trebuie să aibă ca scop
standardizarea documentelor și acordurilor, pentru a reduce costurile și a accelera procesul
referitor la obligațiile privind amenajarea teritorială.
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Estimarea nivelului contribuțiilor care decurg din obligațiile privind
amenajarea teritorială
Este important ca dezvoltatorii și alți stakeholderi să poată înțelege modul în care au fost derivate
contribuțiile dezvoltatorilor și modul în care acestea sunt justificate. Utilizarea formulelor standard
oferă o modalitate transparentă și consecventă de calculare a contribuțiilor dezvoltatorilor și ajută la
responsabilizarea și accelerarea procesului, făcându-l mai sigur. Autoritatea locală de amenajare
teritorială poate utiliza formule standard pentru a calcula tariful standard pentru anumite categorii de
infrastructură, aplicând o abordare mai flexibilă și mai puțin structurată pentru alte categorii de
contribuții.
Pentru a asigura transparența procesului, Autoritatea locală de amenajare teritorială trebuie să pună
la dispoziție toate ipotezele și dovezile utilizate pentru a determina contribuțiile dezvoltatorilor.
Autoritatea locală de amenajare teritorială trebuie să își revizuiască periodic metodologia și să se
asigure că toate dovezile utilizate în calcule sunt actualizate și bine întemeiate.

Implicarea publicului
Dezvoltatorii și alți stakeholderi trebuie să fie implicați în procesul de elaborare a politicilor referitoare
la obligațiile de amenajare teritorială și de negociere a acestor obligații pentru aplicații individuale.
Aceștia trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare și sprijinul necesar pentru a facilita
implicarea acestora.
Trebuie să se dea publicului larg posibilitatea de a expune autorității care se ocupă de amenajare
teritorială, aplicațiile individuale. Aceasta înseamnă să se asigure o infrastructură publică adecvată
pentru comunitate. Expunerile pot include sugestii din partea publicului în legătură cu modul optim
de a reduce impactul dezvoltării propuse.

Rezumat
Obligațiile privind amenajarea teritorială constituie acorduri între autoritățile locale și dezvoltatori,
care se adaugă autorizației de construcție pentru a face ca dezvoltarea să fie acceptabilă din punct
de vedere al amenajării teritoriale. Pentru autoritățile locale, obligațiile privind amenajarea teritorială
ar putea fi o modalitate eficientă de a reduce impactul noilor dezvoltări asupra infrastructurii
existente și de a internaliza o parte din costurile externe ale terenului pe care s-a construit, de
exemplu suprasolicitarea infrastructurii locale. Autoritățile locale pot utiliza banii generați din
contribuțiile dezvoltatorilor pentru finanțarea unor proiecte relevante de transport și mobilitate
sustenabile, cu condiția să fie proiectate pentru a atenua impactul negativ al dezvoltării.
Scopul acestui rezumat informativ este de a furniza autorităților locale din orașele mici și mijlocii
instrumente și metode practice care să ajute la îmbunătățirea dezvoltării, la negociere și la
implementarea obligațiilor privind amenajarea teritorială. Această expunere succintă oferă o
descriere, istoric și studii de caz, precum și recomandări în legătură cu modul în care autoritățile
locale pot utiliza în mod optim acest mecanism de finanțare și gestiona eficient obligațiile pirvind
amenajarea teritorială.
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Este important de reținut buna funcționare a contribuțiilor provenind din obligațiile privind amenajarea
teritorială pentru finanțarea infrastructurii mici. Cu toate acestea, proiectele mai mari, de exemplu
legăturile majore de transport necesită alte surse de finanțare pe lângă contribuțiile dezvoltatorilor
rezultate din obligațiile privind amenajarea teritorială. În astfel de cazuri, ar putea fi benefice alte
mecanisme de finanțare, cum ar fi Impozitul pe Infrastructura Comunității (CIL), sau parteneriatele
public-privat.
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Link-uri utile
Department for Communities and Local Government (DCLG)
Planning Obligations: Practice Guide
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
7770/151363.pdf

Office of The Deputy Prime Minister (ODPM) Circular 05/2005
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120919225314/http://www.communities.gov.uk/docum
ents/planningandbuilding/pdf/147537.pdf

West Dorset District Council (UK)
Supplementary Planning Document
Planning Obligations Guidelines
https://www.dorsetforyou.gov.uk/media/143235/Planning-Obligationguidelines/pdf/Planning_obligations_guidelines_web_version.pdf

Camden Planning Guidance
Planning obligations
https://www.camden.gov.uk/ccm/cmsservice/stream/asset/;jsessionid=FB45297E183920E72335EA6621CFAE30?asset_id=3283369&

Referințe
Burgess, G., Monk, S., & Whitehead, C. (2011). Delivering local infrastructure and affordable housing through the
planning system: the future of planning obligations through Section 106. People, Place and Policy Online, 5(1), 1–
11. https://doi.org/10.3351/ppp.0005.0001.0001
Crook, T. (2016a). Planning Gain, (1993), 1–19.
Crook, T. (2016b). Planning Gain, 1–19.
Department for Communities and Local Government. (2006). Planning Obligations: Practice Guidance.
King, C., Vecia, G., & Thomson, I. (2015). Innovative Financing for Transport Schemes: A European reference resource,
(September).
Retrieved
from
http://www.polisnetwork.eu/publicdocuments/download/1755/document/versement-transport-2--finalpolis.pdf
Local

Government Association. (2018). S106 obligations overview. Retrieved
https://www.local.gov.uk/pas/pas-topics/infrastructure/s106-obligations-overview

April

9,

2018,

from

Lord, A., Dunning, R., Dockerill, B., Burgess, G., Carro, A., Crook, T., … Whitehead, C. (2018). March 2018 Ministry of
Housing, Communities and Local Government The Incidence, Value and Delivery of Planning Obligations and
Community
Infrastructure
Levy
in
England
in
2016-17.
Retrieved
from
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
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Anexa C15 - Finanțare prin intermediul anticipării creșterii
taxelor
Caracteristici cheie
 Finanțarea prin intermediul anticipării creșterii taxelor / Tax Increment Financing (TIF)
utilizează viitoarele profituri provenite din impozite pentru a finanța îmbunătățirile aduse
infrastructurii, de la care se așteaptă să genereze condiții pentru obținerea unor profituri fiscale
care să fie mai mari decât creșterile care de multe ori apar fără aceste îmbunătățiri.
 Investițiile pot include transportul public, infrastructura pentru transport non-motorizat, zone
prin care nu circulă autoturisme și alte proiecte legate de utilizarea terenurilor și de amenajarea
orașelor.
 Investițiile sunt plătite prin împrumuturi în contul viitoarei creșteri a veniturilor provenite din impozite.
 Profitul suplimentar provenit din impozite este utilizat pentru a achita împrumuturile făcute
pentru finanțarea respectivelor îmbunătățiri.
 Profiturile din impozite pot proveni din creșterea prețurilor proprietăților ca rezultat al
îmbunătățirilor realizate, sau din alte mijloace, de exemplu creșterea activității economice.
 TIF este cunoscut, de asemenea, și sub denumirea de Fond Permanent pentru Infrastructură
/ Revolving Infrastructure Fund.

Scurtă descriere
TIF este o modalitate prin care autoritățile
locale împrumută bani pentru a construi
infrastructură. Pornind de la premiza că,
aducând îmbunătățiri unei zone prin furnizarea
de amenajări publice sau de infrastructură, sau
prin
îmbunătățirea
acestora,
valoarea
proprietăților înconjurătoare se va mări,
autoritatea locală poate împrumuta bani pentru
a construi respectivele amenajări, plătindu-i apoi din creșterea veniturilor din impozite legate de
creșterea activității economice și a valorii proprietății.

Istoric
TIF (vezi Figura 1) a fost conceput în California, Statele Unite, în 1952, pentru reabilitarea zonelor
urbane (Haider and Donaldson, 2016). Se aplică acum pe scară largă de autoritățile locale pentru a
finanța infrastructura critică și proiectele de regenerare urbană și s-a extins recent dincolo de
granițele Americii de Nord (Charles King et al., 2015).
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TIF a fost utilizat pentru a finanța numeroase tipuri de proiecte, nu doar în transport public și
mobilitate. Aceste proiecte includ infrastructura publică, demolări, utilități și costuri de planificare,
achiziționarea terenurilor și îmbunătățiri, de exemplu repararea și extinderea canalizării, lucrări la
trotuare și borduri, controlul circulației, drenaj în situații de furtună, construirea și extinderea străzilor,
alimentarea cu apă, iluminatul
stradal, îmbunătățiri în parcuri,
peisagistică,
repararea
și
construirea podurilor, remedieri
și structuri de parcare. (Charles
King et al., 2015).
După construirea infrastructurii și
amenajărilor,
taxele
pe
proprietatea
imobiliară
la
proprietățile înconjurătoare ar
trebui, cu timpul, să se
mărească. Ca o consecință
directă
a
îmbunătățirilor,
impozitele vor fi mai mari decât
dacă nu ar fi fost construită
Figure 1. Working principle of TIFs (Haider and Donaldson,
infrastructura sau amenajările:
2016)
aceasta reprezintă ”creșterea
taxelor” în baza căreia se pot împrumuta bani. TIF poate fi deosebit de util dacă finanțarea este
deosebit de greu de găsit prin alte mijloace.
Pentru ca TIF să fie funcțional, se identifică o zonă în care sunt concentrate diferite servicii, care se
preconizează a fi afectată de amenajarea noii structuri sau a facilităților. Impozitele pe proprietate
primite de autoritatea locală sunt înghețate pe termen fix, de exemplu 25 de ani, la nivelul anterior
amenajării. În acești 25 de ani, nivelul real al impozitului pe proprietate ar trebui să crească în urma
dezvoltării (amenajării), iar diferența dintre impozitele crescute pe proprietate și nivelul înghețat este
utilizată pentru a achita datoria făcută pentru construirea noii infrastructuri sau facilități.
Îmbunătățirea transportului și mobilității într-o zonă locală constituie o metodă cheie pentru a genera
profit suplimentar prin TIF. Literatura de specialitate anterioară implică faptul că valoarea proprietății
sau creșterea economică a unei zone sau regiuni este adesea influențată de nivelul de accesibilitate.
Din perspectiva utilizatorului, îmbunătățirea accesibilității unei zone se referă la optimizarea timpului
de călătorie și a conectivității. În plus, se raportează următoarele beneficii în ceea ce privește
sistemele de transport și mobilitate optimizate:
 Creșterea valorii proprietății;
 Extinderea zonei de servicii oferite de personal calificat; și
 Extinderea zonei în care sunt oferite servicii pentru clienții magazinelor și servicii orientate
spre clienți.
Prin urmare, o autoritate locală poate să își mărească venitul ca rezultat al creșterii valorii proprietății
prin mărirea accesibilității.
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Orașele pot utiliza TIF pentru a dezvolta infrastructura pentru transport de călători și non-motorizat
în anumite zone pentru îmbunătățirea accesibilității. Cu toate acestea, accesibilitatea nu este
singurul indicator de transport și mobilitate relevant pentru prețurile proprietăților imobiliare. De
exemplu, planificarea pe baza comunității poate include zone fără circulația autoturismelor și
evaluarea a arătat că astfel de zone în care nu circulă autoturisme măresc semnificativ starea de
bine a rezidenților, generând valori premium ale proprietății.

Atractivitatea tipului de finanțare prin anticiparea creșterii taxelor







TIF este o modalitate de a finanța investiții pentru infrastructură care includ în mod tipic plăți
în avans.
Permite autorităților locale să finanțeze infrastructura dacă nu sunt disponibile alte surse de
finanțare, de exemplu surse naționale sau supra-naționale .
TIF este considerat la scară largă ca fiind o relație de tip win-win pentru firme și consilii,
încurajând investiția într-o zonă și furnizând capital în avans pe baza unei dezvoltări viitoare.
Excelentă metodă alternativă de finanțare când finanțarea de la sectorul privat este foarte
rară.
Încurajează autoritățile locale să gândească programe pentru infrastructura publică pe baza
meritelor, mai degrabă decât pe disponibilitățile financiare curente (Charles King et al., 2015).
Investiția încurajată într-o zonă poate duce la creșteri ale valorii proprietății imobiliare și la
procesul de renovare (gentrificare).

Provocări și riscuri









TIF se bazează pe creșterea impozitelor pe proprietăți și pleacă de la premiza că pețurile
proprietăților vor crește ca urmare a dezvoltării unei noi amenajări sau a infrastructurii. În
realitate, prețurile proprietăților depind de o diversitate de alți factori pe lângă dezvoltare,
dintre care unii se află sub controlul autorității locale.
Deși se vând în general legislaturilor ca un instrument de reamenajare, se proiectează
sectoare TIF în care amenajarea se va face oricum, ca zone ideale de amenajare la periferia
orașelor.
Este posibil ca procesul TIF să conducă la favoritism pentru dezvoltatorii cu anumite
conexiuni politice, avocații care se ocupă de implementarea legislației, oficialitățile care se
ocupă de dezvoltarea economic și alți factori implicați în procese.
Districtele pot fi planificate excesiv de mari, captând astfel profit din zone în care valoarea ar
fi crescut indiferent de scopul TIF.
Captarea creșterii totale a taxei și direcționarea acesteia pentru a plăti împrumuturile făcute
în vederea amenajării ignoră probabilitatea ca mărirea valorii proprietății să necesite o
creștere în ceea ce privește furnizarea serviciilor publice. (Charles King et al., 2015)

Bilanțul rezultatelor
Conform Haider and Donaldson (2016), în 1970, șapte state din Statele Unite adoptaseră diferite
forme de TIF. Totuși, numărul a crescut la 48 până la sfârșitul anilor 1990. Utilizarea TIF în Canada
este limitată, cu excepția notabilă a Impozitului pentru Revitalizarea Comunității din Calgary, care
este similr cu TIF. În ciuda faptului că nu au mai fost inițiate acolo programe TIF, în 2008 California
a avut peste 400 Districte în care Impozitul a fost mărit / Tax Increment District (TID), zone în care
impozitul pe proprietate se va utiliza pentru finanțarea investiției, aducând peste 10 miliarde $ anual,
alături de 28 miliarde $ datorie (Charles King et al., 2015). Chicago, USA, raportează instituirea a
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173 districte în care impozitul s-a mărit din 1984, cu un venit combinat de 7 miliarde $. Din cele 173
TID, 165 mai erau încă active în 2008, cu un venit combinat TIF de 570 miliarde $. Valorile
programului TIF pot varia de la zeci de milioane de dolari la 300 milioane$ (Haider and Donaldson,
2016).
Haider and Donaldson’s (2016) conchid că “Succesul TIF ca instrument financiar de dezvoltare a fot
combinat. Numeroase studii au considerat că amenajările realizate prin TIF au un impact pozitiv
asupra comunității, de exemplu prin faptul că valorile proprietății cresc mai rapid în districtele unde
se aplică TIF decât altfel. În același timp, un număr mare de studii nu au considerat că au existat
rate mai mari ale aprecierii valorii proprietății pentru districtele în care se aplică TIF comparativ cu
districtele în care nu se aplică TIF. Aceste studii continuă să susțină că “TIF ar putea sprijini doar
costuri capitale parțiale ale unui astfel de proiect” și că „în plus, ciclurile economice au potențialul să
afecteze creșterea scontată a valorilor proprietăților, ceea ce, în unele cazuri, ar avea ca rezultat un
venit TIF mai mic decât cel așteptat.”

Studiu de caz: Acordul pentru orașul Manchester
Consiliul regiunii Greater Manchester (GM) a implementat un „model Earnback” (scutirea de tariful
forfetar), comparabil cu TIF. Ca parte a programului, guvernul național va furniza până la 1.2 miliarde
£ pentru îmbunătățiri ale infrastructurii, care se vor rambursa sub formă de creștere economică reală
(măsurată în Valoare Adăugată brută), ceea ce se vede în regiune (Greater Manchester Combined
Authority, n.d.). Creșterea impozitului în acest program este creșterea profiturilor provenite din
impozit pe baza Valorii Adăugate Brute care crește în GM; modelul Earnback reprezintă fondurile
GM împrumutate de guvernul național și care trebuie rambursate din creșterea impozitului pe
valoarea adăugată brută mărită generată de investițiile făcute. Modelul Earnback este primul
program de finanțare tip TIF din Anglia aplicat în afara Londrei (Charles King et al., 2015).
De asemenea, Guvernul va oferi GM o „proporție mai mare de impozitare rezultată din această
creștere decât în cazul menținerii ratei de afaceri”, cu intenția de a reinvesti profitul suplimentar în
proiectele de promovare a valorii adăugate brute, creând un „fond permanent care recompensează
GM pentru creșterea economică realizată” (Greater Manchester Combined Authority, n.d.).

Obiective declarate
Modelul Earnback face parte din acordul pentru regiunea Greater Manchester / Greater Manchester
City Deal (Greater Manchester Combined Authority, n.d.), cu următoarele obiective declarate:







Crearea unui fond permanent pentru infrastructură, permițând zonei Greater Manchester să
primească înapoi o parte din profitul suplimentar din valoara adăugată brută crește ca rezultat
al investiției locale în infrastructură.
Stabilirea unui cadru de investiții pentru regiunea Greater Manchester pentru alinierea
fondurilor de bază de dezvoltare economică .
Consolidarea Hub-ului de dezvoltare industrială din regiunea Greater Manchester, care
integrează consiliere în legătură cu comerțul, investițiile și companiile.
Dezvoltarea rolului orașului Manchester drept călăuză pentru investițiile de valoare mare
făcute de străini în zonă.
Înființarea unui Hub cu conținut scăzut de carbon, cu intenția de a reduce emisiile cu 48%
până în 2020.
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Colaborare cu DfT referitor la un pachet larg de propuneri în domeniul transporturilor
incluzând cedarea francizei pentru Calea Ferată de Nord, măsuri de îmbunătățire a
transportului cu autobuzul și cedarea finanțării pentru transportul local.

Avantaje



Dacă Greater Manchester reușește să își atingă obiectivele, va avea o infrastructură
îmbunătățită prin finanțări și va debloca finanțare suplimentară de la nivel național.
Fondul permanent ar putea deveni suficient sie însuși și autofinanța îmbunătățirile referitoare
la infrastructură.

Dezavantaje


Conform altor planuri TIF, dacă nu se materializează previzionarea sau dezvoltarea
necesară, viabilitatea planului se reduce sau dispare complet. Mulți dintre factorii care
contribuie la aceasta ies de sub controlul GM, lăsând într-o oarecare măsură regiunea la
bunul plac al acelor factori.

Evaluare
Presupunând că totul merge bine, modelul Earnback al regiunii Greater Manchester reprezintă o
situație potențială în care ambele părți au de câștigat (win-win). Acest lucru este valabil mai ales
având în vedere stimulentul proporției crescute a sumei totale pe care guvernul o realizează din
colectarea impozitelor dacă sunt îndeplinite obiectivele de dezvoltare.

Finanțarea prin anticiparea creșterii taxelor în orașele mici și mijlocii
Suma profitului accesibilă prin TIF este proporțională cu suma impozitului suplimentar care ar urma
să crească prin intermediul unui proiect. Prin urmare, planurile TIF se aplică orașelor mici și mijlocii
ca oricare altele, mai ales la nivel de proiect local, individual. Pentru planuri de anvergură mai mare,
poate fi necesar ca orașele mici și mijlocii să se unească pentru a implementa TIF, similar modelului
Earnback din regiunea Greater Manchester.
Poate fi necesară o legislație care să permită autorităților locale să împrumute fonduri pe baza
viitoarelor câștiguri din taxe și să gestioneze alocarea profiturilor provenite din impozite.

Ghid de implementare
1. Inițiere
 Determinarea fezabilității generale a proiectului
 Sectorul public inițiază cel mai adesea proiecte TIF; totuși, și sectoarele private și
non-profit pot face acest lucru.
2. Formulare
 Elaborarea unui plan de redezvoltare în care se stabilesc granițele geografice ale TID
– aria în care impozitul pe proprietăți se va utiliza pentru finanțarea investiției –
împreună cu obiectivele, costurile și termenele proiectului.
 Elaborarea politicilor pentru stabilirea bazei de impozitare, creșterii profitului și
finanțării datoriilor.
 Poate fi necesar să se discute ceea ce s-ar întâmpla dacă proiectul TIF nu s-ar
realiza.
3. Adoptare
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Acțiuni de audieri publice și de participare a stakeholderilor pentru a se asigura că se
ține cont în procesul decizional de aportul cetățenilor și de la districtele impozitate.
 Aprobări politice și legale și acorduri de parteneriate public – privat.
4. Implementare
 Construcția infrastructurii .
 Gestionarea finanțelor pentru construcție și proiecte.
 Stabilirea bazei de impozitare și a ratelor impozitelor.
 Emiterea instrumentelor de creanță.
 Generarea și repartizarea măririlor de impozite.
5. Evaluare și terminare
 Evaluarea rezultatelor proiectului comparativ cu rezultatele scontate.
 Dizolvarea TID după achitarea întregii datorii.
 Terminarea proiectului este reglementată în general de orice legislație care validează
TIF la nivel de stat sau provincie.
 În acest stadiu, profiturile din impozite în cadrul TID revin la alocațiile dinainte de TIF,
de dorit, la un nivel semnificativ mai mare (Haider and Donaldson, 2016).

Rezumat
Pentru autoritățile locale din orașele mici și mijlocii, TIF ar putea fi o metodă promițătoare de a
finanța (parțial) îmbunătătțirile și amenajările infrastructurii, în special în zone cu potențial de creștere
mai mare. Cu toate acestea, dacă TIF ar putea constitui o situație reciproc avantajoasă (win-win)
pentru autoritățile locale, sunt riscuri semnificative, în special deoarece eficiența costului TIF se
bazează pe dezvoltare; în absența acesteia, autoritățile locale pot rămâne cu o datorie inutilă.
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Anexa C16 - Taxa pe vânzări
Caracteristici cheie





La taxa curentă care se aplică în regiunea respectivă se adaugă o singură dată o creștere,
iar diferența dintre rata taxei inițiale și rata taxei după noua mărire este disponibilă pentru a
fi utilizată în proiectele de transport.
Finanțarea de pe urma creșterii taxei trebuie investită în proiect, așa cum s-a decis în
propunerea originală referitoare la creșterea taxei pe vânzări.
Acest mecanism de finanțare poate fi implementat pentru finanțarea unor proiecte și inițiative
referitoare la transportul și mobilitatea sustenabile. (King, Vecia and Thompson, 2015).

Scurtă descriere
Taxa pe vânzări e
plătește unei autorități
regionale, de exemplu o
autoritate locală, pentru
vănzarea
anumitor
bunuri și servicii. În
general,
legislația
impune vânzătorului de
bunuri sau servicii să
colecteze
fondurile
pentru taxă de la consumator la punctul de cumpărare.
Finanțarea prin creșterea taxei pe vânzări este un mecanism utilizat câteodată de autoritatea
regională pentru a genera venit suplimentar pentru finanțarea îmbunătățirilor domeniului public. În
acest caz, o autoritate inițiază o singură dată o creștere a ratei taxei pe vânzări în regiunea respectivă
pentru a genera venit suplimentar. Se execută o creștere generală a taxei pe vânzări, care acoperă
toate bunurile și serviciile vândute în cadrul regiunii. Respectivele bunuri și servicii care intră sub
incidența acestei hotărâri sunt stabilite de autoritatea locală. Sunt și unele bunuri și servicii care sunt
scutite de taxă.
Diferența dintre venitul inițial din taxă și venitul provenit din mărirea taxei este pus la dispoziție pentru
a fi utilizat în vederea îmbunătățirilor în domeniul public, de exemplu finanțarea unor proiecte și
inițiative referitoare la transportul și mobilitatea sustenabile. (King, Vecia and Thompson, 2015).

Context
Deoarece taxa pe vânzări este un mecanism de finanțare deja implementat, o creștere suplimentară
a taxei în regiunea respectivă trebuie să fie ușor de implementat. Finanțarea suplimentară se poate
utiliza pentru finanțarea proiectelor de transport sustenabil din regiune. Aceasta ar reduce presiunea
asupra autorității locale de a se baza pe autoritatea centrală pentru finanțarea proiectelor de
infrastructură.
Dezavantajul este că mărirea taxei pe vânzări ar afecta fiecare consumator, nelimitându-se la
utilizatorii serviciilor, de exemplu proprietarii de autoturisme private. În general, publicul se opune
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acestor creșteri de taxe, ceea ce poate constitui unul din principalele obstacole în aplicarea unor
astfel de creșteri ale taxei pe vânzări.
Prin urmare, pentru a câștiga sprijinul public, este important să se evidențieze beneficiile câștigate
din venitul generat și să se asigure cheltuirea fondurilor de finanțare obținute pentru proiectele de
transport sustenabil și regenerare, așa cum s-a promis publicului, precum și să se țină o contabilitate
clară a fondurilor.

Atractivitatea mecanismului de finanțare










Finanțarea prin creșterea taxei pe vânzări furnizează o sursă suplimentară de finanțare
pentru proiectele de transport și mobilitate sustenabile.
Autoritățile locale pot iniția creșterea taxei pe vânzări și, prin urmare, nu au nevoie să se
bazeze pe sprijinul autorităților naționale.
Profitul investit în proiecte de transport și mobilitate sustenabile va aduce beneficii în principal
oamenilor cu venituri mai mici, deoarece aceștia se bazează mai mult pe transportul public.
Prin urmare, se va promova egalitatea pe orizontală. (King, Vecia and Thompson, 2015).
Profitul generat este destinat în special îmbunătățirilor din domeniul public. (King, Vecia and
Thompson, 2015).
Inițiază principiul „utilizatorul plătește”, conform căruia cei ce beneficiază de infrastructură
plătesc pentru aceasta.
Creșterile taxei pe vânzări pot fi foarte flexibile și, prin urmare, permit autorității să selecteze
anumite bunuri și servicii care să fie supuse creșterii taxei. În plus, există posibilitatea taxării
vânzărilor la distanță. (The Wall Street Journal, 2008).
Chiar și o creștere mică a taxei pe vânzări poate genera un venit mare, ca urmare a numărului
uriaș de bunuri și servicii care pot intra sub incidența taxei. (King, Vecia and Thompson, 2015).

Provocări și riscuri








Este posibil ca autoritățile locale să nu aibă capacitatea de a susține procesele administrative
complexe legate de creșterea taxei pe vânzări din regiune.
Rata taxei pe vânzări nu depinde de venitul sau de averea unei persoane, prin urmare o creștere
a acestei taxe poate fi dincolo de mijloacele pe care și le pot permite cei cu salarii mai mici.
Dacă taxa se mărește suficient de mult, ar putea avea impact asupra nivelului sumelor cheltuite
de public pe bunuri și servicii, ceea ce, la rândul său, ar putea avea impact asupra economiei
locale și regionale. (King, Vecia and Thompson, 2015).
Publicul poate fi reticent față de măririle aplicate acestei taxe dacă nu utilizează serviciile care
vor beneficia de pe urma respective măriri a taxei. (King, Vecia and Thompson, 2015).
Suma de finanțare va depinde de cantitatea de servicii / bunuri achiziționate de consumatori și
poate fi dificil de previzionat.

Istoric
S-a observat că aceste programe de creștere a taxei pe vânzări se întâlnesc în cea mai mare parte
în Statele Unite și foarte rar în afara acestora (Ubbels et al., 2000, King et al 2015). Unele exemple
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se pot găsi în India (Dalvi and Patankar, 1999), în timp ce un astfel de program propus în Madrid a
eșuat și nu a fost implementat.
Orașele din Statele Unite în care creșterea taxei pe vânzări s-a utilizat pentru a finanța proiecte
referitoare la transport sunt Denver (Colorado), New Orleans (Louisiana), Atlanta (Georgia), Reno
(Nevada), Fort Worth (Texas), Austin (Texas) și San Francisco (California), iar mai recent, orașe din
Texas, Virginia, precum și Los Angeles.

Studiu de caz: Creșterea taxei pe vânzări în Los Angeles
Autoritatea Metropolitană de Transport din Los Angeles a putut convinge populația să voteze o
creștere de jumătate de procent (0.5%) a taxei pe vânzări pentru a îmbunătăți mobilitatea orașului
și a furniza opțiuni de transport mai sustenabil. Viziunea programului este de a îmbunătăți transportul
public investind în sistemul de autobuze și extinzând transportul pe șine. Planul se referă, de
asemenea, la îmbunătățirea străzilor locale, a conexiunilor pentru mersul pe bicicletă și pietonal și a
serviciilor de tranzit pentru persoanele cu dizabilități. Programul s-a bucurat de o susținere uriașă a
publicului, cu 72% de voturi pentru. S-a promis că, pentru fiecare dollar cheltuit, doi cenți vor finanța
efectuarea unor îmbunătățiri în transport.
 Este un pas ambițios în scopul decongestionării orașului prin inițiativa creșterii taxei pe vânzări,

iar profitul provenit din taxa pe vânzări este estimat la o valoare de 120 miliarde $ în următorii 40
de ani. Regiunea LA a alocat în mod clar procentul promis de finanțare diferitelor proiecte de
îmbunătățire a transportului, cu accent pe opțiunile de transport sustenabil.
 Campania pentru program a evidențiat finanțarea pentru îmbunătățiri pentru mersul pietonal și pe
bicicletă; preț de călătorie accesibil persoanelor în vârstă, studenților și persoanelor cu dizabilități,
printre alte îmbunătățiri vizând transportul.
 Regiunea LA a emis un Raport asupra învățămintelor, pentru a ilustra motivele pentru care
proiectul a avut succes și ce măsuri luate anterior au eșuat. Conform acestui raport, principalul
motiv care a stat la baza susținerii acestei inițiative a fost implicarea tuturor părților interesate și
abordarea colaborativă pentru îndeplinirea unui obiectiv comun.

Grupuri țintă
 În acest caz, publicul este cel ce va plăti, în principal, pentru creșterea taxei, la cumpărarea

bunurilor și serviciilor.

Specificație financiară
 Creștere de 0.5% la vânzări în regiunea Los Angeles

Scopuri declarate
 Îmbunătățirea rețelei de transport congestionate a orașului prin creșterea taxei pe vânzări cu 0.5%

și investiții în măsuri de transport sustenabil.

Avantaje
 Se așteaptă un profit de 120 miliarde $ ca urmare a creșterii taxei pe vânzări în următorii 40 de

ani, destinat transformării rețelei de transport a orașului Los Angeles, prin realizarea unei
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îmbunătățiri majore pentru sistemul de autobuze și vehicule de cale, precum și pentru alte
proiecte de transport sustenabil, inclusiv costuri de călătorie reduse pentru persoanele în vârstă,
elevi și persoane cu dizabilități, piste pentru biciclete și îmbunătățirea culoarelor pietonale și
conexiunilor.

Dezavantaje
 Așa cum s-a menționat mai sus, creșterea taxei pe vânzări are nevoie de o susținere puternică

din partea publicului și LA a trebuit să investească mult timp și mulți bani pentru a finanța
campania de obținere a aprobării publice. A fost o inițiativă riscantă, deoarece nu este ușor să
obții votul public pentru un referendum în afara perioadei electorale normale.

Evaluare
 Creșterea taxei pe vânzări ca mecanism de finanțare este o opțiune posibilă pentru finanțarea

unui procent de proiecte de transport, dar până acum nu a fost implementată în multe locuri în
afară de Statele Unite. Principala provocare este aprobarea publică și, într-un mediu de
incertitudini economice, nu este ușor să obții aprobarea publică pentru creșterea taxei pe vânzări,
mai ales că trebuie luată în considerare povara pe care această taxă o reprezintă pentru afaceri,
deși dacă se aprobă, chiar și o creștere mică a taxei pe vânzări poate aduce o sumă substanțială
de profit.

Mecanismul de finanțare și orașele mici și mijlocii
 După cum s-a menționat mai devreme, această formă de mecanism de finanțare a fost utilizată

în cea mai mare parte în SUA, unde, în ciuda unei culturi mai dominante de folosire a
autoturismelor și mai puțin axate pe inițiative privind transportul public, au fost cazuri în care
creșterea taxei pe vânzări pentru finanțarea transportului public a avut succes. Dacă se adoptă
în Europa inițiativa de a utiliza mecanismul de finanțare prin creșterea taxei pe vânzări, poate fi o
opțiune viabilă, având în vedere că transportul public este mai popular în majoritatea orașelor din
Europa. Dar trebuie remarcat că în orașele mari și medii, este mai eficient să se genereze o sumă
considerabilă de finanțare, care să acopere o limită economică și demografică mai largă și să
aibă o activitate economică mai susținută. Nu trebuie exclusă ca opțiune nici în orașele mici,
deoarece s-a văzut că finanțarea mixtă public-privat este o aobrdare care poate să ofere soluția
finanțării unor programe de transport sustenabil.

Ghid de implementare







Trebuie implementată o campanie puternică pentru informarea publicului în legătură cu
problemele legate de transportul public și de modul în care profitul generat ca urmare a
creșterii taxei va ajuta la rezolvarea acestor probleme.
Trebuie întreprins un proces de consultare cu stakeholderii locali și membrii publicului,
pentru a ajuta la învingerea reticenței publicului.
Implementarea taxei suplimentare prin includerea sa în TVA poate fi mai puțin vizibilă în
ceea ce privește obiceiurile de cumpărare și bugetele personale, comparativ cu un model
de „adăugare de taxă”, care se adaugă separate la facturi. (King, Vecia and Thompson,
2015).
Implementarea finanțării prin creșterea taxei pe vânzări depinde de teritoriu și trebuie să se
adapteze reglementărilor și competențelor orașului.
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Profitul suplimentar generat prin creșterea taxei pe vânzări trebuie separat și utilizat doar
pentru a finanța proiecte de transport și mobilitate sustenabile aplicable și trebuie să existe
o contabilitate clară a fondurilor.
Taxa trebuie să fie proporțională cu suma planificată pentru investiția în proiectele de
transport și mobilitate sustenabile. Creșterea taxei nu trebuie să fie mai mare decât suma
care se intenționează a fi cheltuită, deoarece în caz contrar s-ar genera opoziție publică.

Rezumat
 Creșterea taxei pe vânzări trebuie considerată ca opțiune de mecanism de finanțare care poate

contribui la agenda de mobilitate sustenabilă a orașelor mici și mijlocii. Ar putea fi o provocare
pentru orașele mici și mijlocii unde activitatea economică este scăzută, și ca urmare a faptului că
practica nu este cunoscută în afara Statelor Unite. Pentru a implementa o astfel de creștere a
taxei, este vital să se obțină sprijinul publicului și să se evidențieze beneficiile pe termen lung,
verificându-se ca finanțarea să fie cheltuită pentru proiecte de transport sustenabil pentru a se
câștiga încrederea publicului. Așa cum s-a menționat anterior, este posibil să se obțină un sprijin
mai mare din partea publicului din orașele europene pentru îmbunătățirea mobilității sustenabile
din zonă, deoarece transportul public este mai popular și utilizat mai mult decât în Statele Unite.
 Avantajul acestui mecanism de finanțare este că autoritățile locale pot genera acest profit fără
sprijinul guvernului și nu se cer multe proceduri extra administrative. În funcție de situația
economică, bunurile și serviciile care intră sub incidența acestei taxe se pot determina de
autoritatea locală și unele bunuri și servicii ar putea fi excluse de la creșterea taxei.
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Link-uri utile
A new model for funding transportation Virginia’s sales tax approach, July 10, 2014
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conferences/2014/Finance/22.Lawson,John.pdf
12th March 2019]

[Accessed

State sales tax, Texas
https://mobility.tamu.edu/mip/strategies-pdfs/funding/technical-summary/state-sales-tax-2-pg.pdf
[Accessed 12th March 2019]
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https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-metro-sales-tax-increase-20160623-snap-story.html
[Accessed 12th March 2019]
The story of Los Angeles County’s ambitious transportation sales tax initiative,
http://theplan.metro.net/wp-content/uploads/2018/05/report-theplan-lessons-learned-2018.pdf
[Accessed 12th March 2019]
A Binsted, C Brannigan, TRL, Local transport funding toolkit for
https://trl.co.uk/sites/default/files/PPR326.pdf [Accessed 12th March 2019]

local

authorities,

Authors: Charles King, Giacomo Vecia, Imogen Thompson, Barlett School of Planning, University
College London. “Innovative Financing for Transport Schemas: A European reference resource.
Briefing Paper 6. Public Levies – Sales tax increase Financing” Sustainable transport for NothWest Europe’s periphery. SYNTROPHER. INTERREG IVB. University College London,
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Caracteristici cheie




Taxă plătită pentru dreptul de a circula pe o autostradă sau un pod, sau pentru a intra într-o
anumită zonă.
Taxele de drum sunt un mecanism utilizat pentru a genera profit care se poate utiliza de
autoritățile locale pentru finanțarea proiectelor de transport și mobilitate.
Ca măsură de control asupra congestiei traficului, promovează mobilitatea sustenabilă.

Scurtă descriere
Infrastructurile pentru drumuri, de exemplu
autostrăzi, tunele sau poduri sunt considerabil de
scumpe și adesea autoritățile nu pot, sau nu sunt
dispuse să angajeze cheltuieli pentru construirea
unor noi bunuri. Acest lucru este valabil și pentru
infrastructura existentă; majoritatea Agențiilor
pentru Autostrăzi consideră că este dificil, sau
chiar imposibil să furnizeze resursele necesare
pentru întreținerea optimă și reabilitarea
infrastructurilor lor de transport rutier.
Numeroase țări au încercat să depășească
această lipsă de fonduri impunând taxe utilizatorilor de autostrăzi, pentru obținerea unui venit
suplimentar. De fapt, veniturile provenite din astfel de taxe furnizează o sursă de câștig foarte
necesară pentru întreținerea și extinderea rețelelor de autostrăzi din întreaga lume, permițând să se
asigure publicului infrastructura și serviciile care altfel nu ar fi practicabile în aceeași perioadă de
timp sau în aceeași măsură.
Sistemele de taxare au două scopuri prinicipale; mai întâi, trecerea la transportul public și, în al
doilea rând, generarea de venit pentru a finanța întreținerea drumurilor și investițiilor. Cu toate
acestea, surplusul de venit obținut poate servi și ca sursă potențială de finanțare pentru alte tipuri
de proiecte de transport și mobilitate și, prin urmare, ar putea fi utilizat pentru proiecte de mobilitate
și transport sustenabile.
În general, costul infrastructurii este plătit pe durata de viață a proiectului. Aceasta permite
executarea proiectelor care nu au susținere bugetară imediată sau pe termen scurt.

Istoric
În mod tradițional, sectorul public s-a bazat pe bugetele sale fiscale pentru a proiecta, construi,
exploata și întreține rețelele rutiere. Cu toate acestea, dacă bugetele fiscale sunt constrânse și
șoselele nu sunt îngrijite, se vor deteriora și vor crește costurile economice, sociale și de mediu,
deoarece creșterea rapidă a traficului exercită presiuni atât asupra capacității infrastructurii, cât și a
capacității îmbrăcăminții rutiere de a susține traficul. Finanțarea fiscală din ce în ce mai redusă a
determinat aplicarea de noi modele pentru finanțarea și administrarea rețelei de drumuri, de exemplu
colectarea taxelor.
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Există două tipuri principale de sisteme de taxare: deschise sau închise. A sistem este descris în
mod tipic ca fiind „deschis” când taxele sunt colectate în diferite puncte de-a lungul autostrăzii și,
prin urmare, nu au legătură directă cu distanța parcursă de utilizator. Un sistem „închis” constă din
toate punctele de intrare și ieșire monitorizate și din taxele colectate la ieșire, astfel încât plata este
corelată direct cu distanța parcursă (Bull and Mauchan, 2014).
Programele de taxare impuse utilizatorului de drumuri urbane sunt clasificate în patru tipuri:








Taxe percepute în anumite puncte
Taxă percepută pentru trecerea unui pod sau intrarea pe o secțiune a unei autostrăzi.
Exemple de acest gen sunt în Oslo, Trondheim și Bergen.
Taxare la barieră
Taxă percepută pentru trecerea unei bariere. Poate varia în funcție de ora din zi, direcția de
mers, tipul de vehicul și amplasarea barierei. Ar putea fi mai multe bariere cu prețuri diferite.
Exemple de acest gen se pot găsi în Londra, Milano sau Stockholm.
Taxare în funcție de zonă
Taxă percepută pentru circulația într-o anumită zonă într-un anumit interval. Prețul poate
varia în funcție de oră și de tipul vehiculului.
Taxare în funcție de distanță sau de oră
Prețul este stabilit în funcție de distanța sau de ora la care un vehicul călătorește de-a lungul
unei rute congestionate sau într-o anumită zonă și poate varia în funcție de oră, tipul
vehiculului și amplasare (CURACAO Project). Exemple de acest tip: câteva autostrăzi
portugheze.

În general, se folosesc trei sisteme de colectare a taxei: manual, electronic sau mixt. Înțelegerea
corectă a abordării taxării, în funcție de situația autostrăzii și de opțiunile existente este importantă
pentru acceptul publicului, obținerea venitului, reducerea fraudei / evaziunii, ușurința implementării
și costurile operaționale (Bull and Mauchan, 2014). De fapt, sistemul manual de taxare este mai ușor
de implementat, dar necesită mai multe cabine pentru îndeplinirea serviciului, deoarece operațiunea
se execută mai încet decât în cazul sistemelor complet electronice, cunoscute sub denumirea de
stații complet automatizate de flux liber.

Atractivitatea mecanismului de finanțare





Sursă de venit incrementală și continuă, fără legătură cu procesele și politicile bugetare
guvernamentale.
Venitul generat prin taxele de drum urbane poate fi utilizat pentru a finanța atât construirea,
cât și întreținerea infrastructurii rutiere, precum și noile proiecte de mobilitate și transport
sustenabil.
Taxarea este considerată ca un mod efectiv de a asigura absorbția costului deplasării cu
mașina de către șoferi odată cu taxa de drum, comparativ cu alte măsuri în cadrul aceleiași
politici, cum ar fi creșterile de taxe pentru deținerea de vehicule, deoarece taxa este
percepută pentru fiecare călătorie (Croci, 2016). Aceasta este cunoscută și sub denumirea
de „principiul plății pentru utilizare”, conform căruia utilizatorii plătesc pentru beneficiul pe
care aleg să îl aibă.
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Taxele de drum pentru drumurile urbane au beneficii directe asupra utilizatorilor, inclusiv
reducerea timpului călătoriei și îmbunătățiri în ceea ce privește siguranța rețelei rutiere.

Provocări și riscuri








Succesul implementării taxei de drum pentru drumurile urbane depinde în mare măsură de
sprijinul politic puternic și de acceptul public. În unele orașe, cum ar fi Edinburgh, Manchester
și New York, încercarea autorității locale de a introduce o taxă a eșuat din cauza opoziției
politice sau din partea cetățenilor (Croci, 2016).
Opoziția politică și publică poate apărea ca o nedreptate resimțită, de exemplu ideea că
utilizatorii frecvenți sunt cel mai dezavantajați.
Opoziția politică și publică poate apărea și în absența unei comunicări eficiente a impacturilor
pozitive țintă ale sistemului de taxare, de exemplu venit suplimentar pentru proiecte de
transport public. Acest lucru poate fi depășit prin alocarea strictă a veniturilor din taxa de
drum, așa cum se întâmplă în Bergen, unde veniturile provenite astfel sunt destinate
investițiilor în rețeaua de drumuri.
Opoziția publică poate apărea și din cauza percepției de dublă taxare a utilizatorului, ca
urmare a faptului că plătește taxa suplimentar celorlalte.
Există un risc în ceea ce priveșe recuperarea costului. Nivelurile tarifelor pentru trafic și taxe
pot să nu fie suficiente pentru acoperirea tuturor costurilor, inclusiv construcția, exploatarea
și întreținerea (Bull and Mauchan, 2014).

Realizări
Pot fi numeroase exemple de implementare reușită a taxei de drum pe drumurile urbane, prin care
venitul obținut a fost investit în menținerea infrastructurii existente, în noi proiecte de infrastructură,
sau în proiecte de transport și mobilitate sustenabile. De exemplu, orașele norvegiene Bergen, Oslo
și Trondheim au experiență extinsă în implementarea taxei de drum ca mecanism de finanțare pentru
proiectele de transport și aplică aceste politici din anii 1980 și 1990. Venitul realizat din taxa inițială
pe drumul de centură din Bergen (1986-2002) a fost utilizat doar pentru investiții în infrastructura
drumului; totuși, noul Program Bergen finanțează de asemenea infrastructura pentru mobilitate și
transport public.
Alte exemple de taxare pentru drumurile urbane din Europa sunt în Marea Britanie (Durham și
Londra), Stockholm sau Milan, obiectivul principal fiind totuși controlul asupra congestiei traficului,
taxă pentru emisiile de gaze, sau ambele. În Milano, de exemplu, sistemul a trecut de la taxa pe
poluare la taxa de congestie, deoarece vehiculele cele mai poluante au fost scoase rapid din
circulație. Tot în Milano s-a înregistrat o creștere cu aproximativ 12.5% în ceea ce privește numărul
călătorilor care folosesc metroul în zonele sub incidența taxei (Croci, 2016).
În Londra, după o primă fază, s-a înregistrat o creștere a congestiei deoarece s-a decis utilizarea
spațiului de șosea eliberat de vehicule în alte scopuri sociale sau sustenabile (piste pentru biciclete,
zone pietonale etc.) (Croci, 2016).
Rezultatele ca urmare a aplicării programelor de taxare în Londra, Milano și Stockholm indică, de
asemenea, beneficiile referitoare la nivelurile poluării, cu reduceri de aproximativ 10% până la 20%
în ceea ce privește emisiile de gaze.
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Studiu de caz I: Taxa pe șoseaua de centură din Bergen
Bergen este un oraș norvegian cu o populație de aproape 280.000 locuitori și o populație în zona
metropolitană de 420.000 locuitori. Ca reacție la creșterea cererii traficului rutier și la lipsa fondurilor
publice pentru investițiile infrastructurii rutiere, în Bergen s-a introdus un program de taxare pe
șoseaua de centură în 1986. Principalul obiectiv al sistemului de taxare a fost colectarea de fonduri
pentru accelerarea investiției în drumuri în regiunea Bergen.
În 2001, în loc de a sista programul de taxare, așa cum se intenționa inițial, a fost reținut pentru
colectarea de fonduri pentru Bergen Programme for Transportation, Urban Development and
Environment / Programul pentru Transport, Dezvoltare urbană și Mediu din Bergen. Totuși, s-a
convenit prin consens politic că, pentru reținerea sistemului de taxare, a trebuit investită o parte
semnificativă a fondurilor în infrastructura de transport public.
Programul pentru Transport, Dezvoltare urbană și Mediu din Bergen a fost aprobat în 2002 și
include un buget de investiții de zece ani de aproximativ 5.3 miliarde kroner (echivalentul a 650
milioane €), dintre care 55% urmează să fie investiți în sisteme de transport public și 45% în
infrastructură pentru autostrăzi. Programul include propuneri pentru finanțarea unor proiecte
referitoare la șosele, metrou ușor, pietoni și deplasare pe bicicletă în oraș.

Grupuri țintă
Până în 2001, taxa a fost impusă tuturor vehiculelor, în afara autobuzelor pentru transportul public
și a vehiculelor de urgență, care intrau între orele 6:00 și 22:00 în zona supusă taxării. Începând din
anul 2001 până în prezent, s-a introdus operarea timp de 24 h în zilele de lucru.

Istoric
Taxa pe șoseaua de centură din Bergen a fost implementată în ianuarie 1986, cu 6 luni după
aprobarea din partea parlamentului. Această taxă trebuia să expire la sfârșitul anului 2000, dar s-a
prelungit pentru a sprijini Programul pentru Transport, Dezvoltare urbană și mediu
(2002-Prezent).
În 2004, s-a introdus o a doua șosea de centură, iar sistemul a devenit unul cu flux liber, cu utilizarea
Auto-PASS.

Specificație tehnică
Inițial au fost amplasate șase puncte de taxare în toate centrele orașului, formând o graniță continuă,
astfel încât programul este conceput similar cu taxarea la barieră. Ulterior, s-a mai adăugat o stație
de taxare.
Până în 1999, taxa era de 5 NOK (0.5€) pentru autoturisme și 10 NOK (1.0€) pentru camioane. In
1999, taxele au fost dublate. În 2004, taxa a crescut din nou la 15 NOK (1.5€) pentru autoturisme și
la 30 NOK (3.0€) pentru camioane, per traversare. Au fost puse la dispoziție, de asemenea, bilete
preplătite și permise bi-anuale și anuale, cu un mic discount (Ieromonachou, Potter and Warren,
2005).
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Sistemul de taxare este reglementat de Administrația Drumurilor Publice și operațiunea a fost
externalizată către Bro Tunnelselskapet AS.
Costurile de exploatare au fost mai mari decât în alte orașe norvegiene ca urmare a sistemului în
vigoare de colectare a taxelor. Punerea în aplicare a sistemului s-a făcut prin control video digital și
nerespectarea acestuia a fost amendată cu 300 NOK (30.0€). Acest sistem manual a rămas în
vigoare până în 2004, când colectarea electronică a taxelor a fost armonizată în toată Norvegia prin
utilizarea sistemului Auto-Pass.

Obiective declarate



Inițial, pentru a genera venituri pentru finanțarea investițiilor în infrastructura drumurilor,
pentru a îmbunătăți nivelul serviciilor și siguranței rețelei de drumuri.
În cadrul Programului pentru Transport, Dezvoltare urbană și Mediu din Bergen, pentru a
genera venituri pentru finanțarea proiectelor referitoare la drumuri, metrou ușor, mers pe jos
și ciclism. (2002-Prezent).

Avantaje







În perioada 1986-1999, taxa pe șoseaua de centură din Bergen a generat un venit anual de
aproximativ 60 milioane NOK (6 milioane €) și un venit net de aproximativ 50 milioane NOK
(5 milioane €), după reducerea costurilor de exploatare.
Fondurile colectate sunt utilizate pentru a sprijini proiectele de construcție a drumurilor.
În cadrul Programului pentru Transport, Dezvoltare urbană și Mediu din Bergen, o parte a
fondurilor colectate s-a utilizat în sprijinul construcției unei linii de 20 km de metrou ușor din
centrul orașului la aeroport.
S-a înregistrat o reducere a numărului de călătorii cu mașina, în prinicipal ca urmare a
scăderii numărului de șoferi care au plătit per călătorie, nu cu abonament.

Dezavantaje



Pentru prima fază a taxei pe șoseaua de centură (1986-2002), nu au existat dovezi în ceea
ce privește investirea venitului în măsuri de transport sustenabil sau de mobilitate.
Succesul inițial în implementarea programului a depins de experiența anterioară în
colectarea taxei (tunelul Lovstakk). Fără acel precedent, este posibil ca acceptul public să
nu fi fost realizat atât de ușor.

Evaluare
Taxa pe șoseaua de centură s-a dovedit a fi un mecanism financiar de success în Bergen. A fost
eficientă în colectarea fondurilor pentru proiectele de mobilitate. Veniturile ca urmare a taxei au fost
destinate sprijinirii construirii drumurilor, într-o fază anterioară și a infrastructurii pentru transportul
public, mai recent, reflectând o schimbare în politica de planificare a transportului.
În plus, datele dintr-un sondaj adresat șoferilor din Bergen înainte și după aplicarea taxei au arătat
că taxa pe șoseaua de centură păreau să arate un impact pozitiv asupra obiceiurilor de călătorie,
de exemplu o modificare în programarea călătoriilor și o reducere a numărului de călătorii cu
autoturismul. Totuși, sondajul a arătat și anumite îngrijorări în legătură cu non-existența rutelor
alternative (Lewis, 1993).
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Mai multe aspecte au fost importante pentru a câștiga acceptul public pentru implementarea taxei
pe șoseaua de centură din Bergen, de exemplu tariful inițial redus care a crescut progresiv, existența
unui precedent de sistem de colectare a taxelor și legătura dntre veniturile provenite din taxe de
drum și realizarea altor investiții în transport.

Taxele de drum urbane și orașele mici și mijlocii






Sistemele de taxe de drum urbane generează venit care poate fi utilizat ca răspuns la lipsa
de fonduri publice pentru investiții în transport și mobilitate sustenabile. Acest fapt este
deosebit de important pentru orașele mici și mijlocii, deoarece acestea tind să primească mai
puțină finanțare comparativ cu orașele mai mari.
Taxa de drum pentru drumurile urbane se dovedește a fi un instrument pentru implementarea
politicilor de mobilitate sustenabilă, abordând probleme ca îmbunătățirea mediului și controlul
asupra congestiei traficului.
Programele de taxe de drum trebuie să fie elaborate cu grijă în orașele mici și mijlocii, ca
urmare a costurilor posibil ridicate de instalare și exploatare.

Ghid de implementare













Utilizarea sprijinului politic ca element motor în implementarea sistemului de taxare și
coordonare a autorităților locale și naționale pentru a promova sistemele de taxare ca
instrument pentru implementarea politicilor de mobilitate sustenabilă.
Se va implementa o campanie de informare intensivă pentru a pune în evidență obiectivele
țintă și utilizarea veniturilor, pentru a câștiga acceptul publicului. Acest fapt este deosebit de
important în societățile care nu sunt familiarizate cu taxele de drum.
Definirea clară a obiectivelor de stabilire a prețurilor pentru sistemul de taxare, aceasta fiind
esențială pentru elaborarea programului (de exemplu, nivelurile tarifelor, mecanismul de
taxare, perioada de taxare).
Tarifele taxei de drum trebuie adaptate în funcție de clasificarea vehiculului, ora din zi sau
ziua din săptămână, costurile de construcție și exploatare, considerente sociale și zona
geografică (Bull and Mauchan, 2014). O structură a tarifului taxei de drum bazată pe aceste
elemente îmbunătățește perceperea utilizatorului referitoare la echitatea sistemului de
taxare.
Identificarea modelelor de mobilitate, cuantificarea cererii de trafic rutier și elaborarea unor
estimări de preț și scenarii de transport modal după implementarea sistemului de taxe.
Analizarea alternativelor de transport public și a nivelurilor de serviciu și evaluarea capacității
de a absorbi creșterea estimată a cererii ca urmare a reducerii traficului rutier.
Îmbunătățirea serviciilor de transport public, precum și a infrastructurii pentru mersul pe jos
și cu bicicleta, care să fie utilizate ca alternative.
Elaborarea unei analize de fezabilitate economică a proiectului pe baza veniturilor și
costurilor așteptate.

Rezumat
Sistemele de taxe de drum pentru drumurile urbane constituie o modalitate de taxare directă a
utilizatorilor rutieri pentru a genera venit și se bazează pe teoria conform căreia „utilizatorul plătește”.
Acestea pot fi un mecanism util pentru a realiza finanțare suplimentară pentru proiectele de transport
și mobilitate sustenabile, așa cum a evidențiat studiul de caz referitor la taxa pe șoseaua de centură
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din orașul Bergen. De asemenea, pot veni în sprijinul facilitării transportului modal, de la utilizarea
autoturismului la moduri de transport mai sustenabile.

Cu toate acestea, succesul introducerii unei taxe de drum depinde în mare măsură de acceptul
publicului și de capacitatea transportului public de a absorbi creșterea cererii. Nu trebuie neglijat
sprijinul politic pentru implementarea sistemelor de taxe de drum și aceste taxe trebuie percepute
de utilizatori ca fundamentate pe existența unui bun comun.
Trebuie să se recunoască, de asemenea, că există costuri de implementare și de exploatare
aferente introducerii unui system de taxare pe drumurile urbane și că acestea trebuie justificate în
faza de planificare. Astfel de costuri depind de sistemul și programul care se implementează.
Există câteva exemple de taxe pe drumuri urbane (Marea Britanie, Suedia, Italia), în principal cu
scopul taxării congestiei și îmbunătățirii mediului. Bergen, Oslo și Trondheim sunt cele mai bune
exemple de implementare reușită a unor sisteme de taxare ca programe de finanțare a transportului
public.
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Link-uri utile
Urban Access Regulations in Europe – Urban Road Toll Schemes:
http://urbanaccessregulations.eu/urban-road-charging-schemes
Urban Road User Charging Online Knowledge Base – City Case Studies:
http://www.isis-it.net/curacao/

Referințe
Bull, M. and Mauchan, A. (2014) ‘Executive Brief on Tolling Principles’, Public – Private Infrastructure Advisory
Facility.
Croci, E. (2016) ‘Urban Road Pricing: A Comparative Study on the Experiences of London, Stockholm and
Milan’, Transportation Research Procedia. Elsevier B.V., 14, pp. 253–262. doi: 10.1016/j.trpro.2016.05.062.
Ieromonachou, P., Potter, S. and Warren, J. (2005) Comparing Urban Road Pricing Implementation and
Management Strategies from the UK and Norway, PIARC Seminar on Road Pricing with emphasis on
Financing, Regulation and Equity.
Lewis, Nigel C. (1993) ´Road Pricing: Theory and Practice´. Thomas Telford, London.
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Anexa C18 - Vânzarea de expertiză și know-how
Caracteristici cheie






O autoritate locală de transport sau o administrație publică își poate vinde expertiza și knowhow-ul tehnic referitoare la transport și mobilitate, precum și la alte aspecte ale funcționării
lor, pentru a obține profit.
Venitul suplimentar poate fi reinvestit în proiecte de transport și mobilitate sustenabile.
Vânzarea de expertiză și know-how este reglementată prin contracte, acorduri formale de
transfer de tehnologie sau drepturi de proprietate intelectuală.
O autoritate locală poate, de asemenea, să își împărtășească și celorlalți cunoștințele și
expertiza prin rețelele de distribuire a cunoștințelor, huburi și parteneriate și să beneficieze
de publicitatea și recunoașterea care decurg.

Scurtă descriere
Vânzarea expertizei și know-how-ului
tehnic este o formă de împărtășire
colaborativă de cunoștințe, prin care ai
dreptul exclusiv să îți exploatezi
cunoștințele esențiale pentru a obține
profit economic dacă dorești să le
comercializezi (Crevoisier, 2016). O
autoritate locală își poate vinde expertiza și know-how-ul tehnic pentru a obține venit suplimentar
pentru proiectele de transport și mobilitate sustenabile.
O autoritate locală urbană își poate, de asemenea, transfera și împărtăși cunoștințele prin rețele,
parteneriate și huburi de cunoaștere, gratis sau la un preț mic. Prin aceasta, orașul poate beneficia
ca urmare a atractivității sporite și a recunoașterii numelui de către publicul larg și de diferite
organizații, inclusiv angajați ai autorității locale din alte orașe care caută noi idei, companii private
care caută un loc de desfășurare a activității lor și potențialii turiști care caută o destinație interesantă
pentru vacanța lor.
Transferul de expertiză și know-how tehnic ar putea consta în identificarea, documentarea și
diseminarea proceselor, practicilor și expertizei în zona de interes, care poate include, fără a se
limita la acestea, transport și mobilitate, managementul bunurilor, achiziție, modele pentru economii
de costuri și venituri, instrumente legale inovatoare etc.

Cadru
Vânzarea expertizei și a know-how-ului tehnic are la bază teoria că împărtășirea cunoștințelor este
un mod eficient de a dezvolta capacitatea. Obiectivul primar al vânzării expertizei și know-how-ului
tehnic este de a permite destinatarului de a-și mări capacitatea de cunoaștere.
Importanța împărtășirii de cunoștințe este evidențiată de Comisia Europeană. Comisia Europeană
consideră că împărtășirea cunoștințelor în cadrul Uniunii Europene este o bună modalitate de a mări
capacitatea de dezvoltare a UE, după cum se menționează în Cadrul de Interoperabilitate
Europeană / European Interoperability Framework (EIF) al Comisiei Europene. EIF este un set de
recomandări care specifică modul în care activitățile economice, administrațiile și cetățenii din UE și
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Statele Membre trebuie să comunice între ei. 9 1 Prezintă o abordare convenită de comun acord
referitoare la livrarea serviciilor publice europene în mod interoperabil, preicum și un ghid de
interoperabilitate sub formă de modele, principii comune și recomandări 10.2 EIF încurajează
reutilizarea conceptelor, aplicațiilor, modelelor de date și surselor de informație administrativă; în
plus, descrie reutilizarea drept concept cheie pentru dezvoltarea efectivă a serviciilor publice. La
rândul său, încurajează administrațiile publice să împărtășească și să reutilizeze soluții și să
coopereze la dezvoltarea unor soluții comune la implementarea serviciilor publice europene 11.3

Atractivitatea vânzării de expertiză și Know-how tehnic












O autoritate de transport sau o administrație publică poate genera venit suplimentar prin
vânzarea expertizei și know-how-ului tehnic către companiile publice și private.
Participarea la activitățile de împărtășire a cunoștințelor poate, de asemenea, ajuta orașele
să încurajeze formarea de rețele și comunități în care să se practice acest lucru, ceea ce
permite propria lor dezvoltare și pune la dispoziție cataloage unde se pot căuta surse de
expertiză, în vederea colaborării viitoare.
Participarea la transferul de cunoștințe alături de alte autorități locale poate ajuta autoritățile
locale să afle despre noi modele de economisire a costurilor și veniturilor.
Angajații autorității locale din alte orașe ar putea lua în considerare vizitarea orașului în
cadrul unui tur de instruire sau pentru vizitarea unui obiectiv turistic, în cazul în care
consideră expertiza și cunoștințele împărtășite relevante și utile.
Prin participarea la transferul inovativ de cunoștințe prin rețele și parteneriate de multistakeholderi, orașele se fac mai vizibile și atractive pentru companiile private care caută o
bază pentru operațiile lor sau un loc pentru sediu.
Poziționându-se ca oraș care împărtășește cunoștințe, având expertiză și know-how unice,
orașul respectiv își creează o imagine pozitivă de brand și un efect pozitiv din punct de
vedere al atractivității pentru potențiali turiști și vizitatori.
Participarea la activități de împărtășire a cunoștințelor poate ajuta la dezvoltarea unui viitor
mai sustenabil și mai inovator pentru transport și mobilitate, precum și la creșterea
capacității altor autorități de transport și administrații publice în alte țări sau regiuni.

Provocări și riscuri






9

Poate exista o reticență din partea „cumpărătorilor” de a plăti pentru expertiză și know-how
tehnic dacă au dificultăți în a evalua modul în care acestea vor contribui la reducerea
costurilor și la accelerarea livrării proiectului / proiectelor lor.
Expertiza și know-how-ul tehnic trebuie transferate la „cumpărător” în mod adecvat pentru a
evita neînțelegerile, opoziția sau capcanele (Jöns et al., 2017).
Pot exista provocări de ordin instituțional / organizatoric în cadrul autorităților de transport și
administrațiilor publice, cum ar fi motivarea oamenilor pentru a aborda „vânzarea de
expertiză și know-how tehnic” ca un nou mecanism de finanțare.
Practica împărtășirii de cunoștințe trebuie să fie în conformitate cu legislația locală și să se
armonizeze cu cea la nivel global, regional, național și statal.

https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf

10
11

COM(2010) 744 final: comunicat din partea comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European economic și social și
comitetul regiunilor, referitor la interoperabilitate pentru servicii publice europene.
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Este posibil ca orașele mici și mijlocii să nu aibă expertiză sau cunoștințe relevante care să
aibă valoare de piață.
Autoritățile locale din orașele mici și mijlocii pot să nu aibă capacitatea și resursele de a
participa la rețelele și parteneriatele de împărtășire a cunoștințelor.

Realizări
Exemple de autorități de transport care își vând cu succes expertiza și know-how-ul tehnic:
Academia Autorității pentru Transport Terestru / Land Transport Authority (LTA) Academy din
Singapore; patentarea tehnologiei de plată contactless a costului călătoriei de către Transport for
London (TfL); orașele olandeze, inclusiv Nijmegen, Amsterdam și Utrecht, care își împărtășesc
cunoștințele și expertiza referitoare la mersul pe bicicletă prin Dutch Cycling Embassy / Ambasada
Olandeză de Ciclism .
În următoarea secțiune se detaliază exemplul orașului Singapore și al Transport for London.

Studiu de caz I: Patentarea sistemului de plată contactless a costului
călătoriei în Londra
În iunie 2003, Transport for London (TfL) a implementat un sistem contactless de plată a costului
călătoriei pentru transportul în și în jurul Londrei. Sistemul prevede plata fără bilet pentru servicii de
autobuz, metrou, tramvai, DLR, metroul suprateran din Londra, calea ferată TfL, River Bus și pentru
Linia Aeriană, precum și pentru majoritatea serviciilor căii ferate naționale din Londra. Această
metodă de plată oferă o alternativă pentru plata cash, ceea ce facilitează reducerea timpului de
călătorie, deoarece nu mai este necesar ca utilizatorul să utilizeze un automat pentru bilete.
Pentru primul deceniu de utilizare a sistemului din Londra de plată contactless a călătoriei, TfL a
ales Oyster, un smartcard contactless pre-încărcat, ca fiind singura metodă contactless de plată.
Cartelele Oyster puteau și pot în continuare fi achiziționate din stații, centre de informații pentru
turiști, sau online și funcționează pe baza plății pe măsura continuării călătoriei. Utilizatorul poate
completa călătoria cu orice sumă de bani și o poate utiliza pe toate serviciile specificate până la
terminarea creditului.
În septembrie 2014, sistemul contactless de plată a călătoriei a fost îmbunătățit pentru a beneficia
de tehnologiile care evoluează rapid și pentru a răspunde cererii pieței pentru un sistem de transport
mai conectat și mai accesibil. Un sistem optimizat de plată a călătoriei a inclus o nouă formă de
plată contactless care a permis utilizarea cartelelor contactless MasterCard, Visa, Maestro, sau
American Express emise în Marea Britanie, plus a unor cartele contactless emise în afara Marii
Britanii pentru plata călătoriei pentru serviciile TfL (Transport for London, 2018a). De atunci, au fost
efectuate peste 500 milioane călătorii cu peste 12 milioane cartel unice de debit sau de credit din 90
de țări diferite, precum și prin telefoane smart cu aplicație de plată contactless. Acest fapt a făcut
ca rețeaua TfL să fie unul din cei mai mari comercianți contactless din lume12.4
În iulie 2016, TfL a semnat un acord în valoare de 15 milioane £ cu Cubic Transportation Systems
(CTS) pentru a le permite să utilizeze în toată lumea sistemul londonez optimizat de plată a călătoriei,

12

https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2016/july/licencing-london-s-contactless-ticketing-system
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care este unul din cele mai bune din lume. Această licență a asigurat CTS accesul la expertiza
londoneză referitor la sistemul de plată contactless, permițându-le să adapteze și să implementeze
sistemul în alte principale orașe din toată lumea. TfL va utiliza venitul generat prin vânzarea
expertizei pentru a asigura o înghețare a costului biletelor la serviciile TfL, după cum a anunțat
Primarul Londrei, Sadiq Khan, ca parte a planului său pe patru ani. 13 5Vânzarea acestei expertise
constituie unul din acordurile planificate ale Primăriei din Londra pentru vânzarea expertizei TfL în
țară și în străinătate – unul din angajamentele sale manifest.

Scopuri declarate
Principalele scopuri ale vânzării expertizei TfL referitoare la sistemul contactless de plată a călătoriei
sunt:
 Generarea unui venit suplimentar substanțial pentru TfL, care va fi investit în înghețarea
prețurilor călătoriei pentru serviciile TfL pentru următorii patru ani, așa cum a fost propus de
Primarul Londrei.
 Facilitarea utilizării transportului public în Londra, ca urmare a înghețării prețului călătoriei
pentru următorii patru ani (obiectiv secundar).
 Creșterea interoperabilității globale prin împărtășirea expertizei cu alte principale orașe din
lume (obiectiv secundar).
 Facilitarea utilizării transportului public în alte orașe care implementează sistemul
contactless de plată a călătoriei (obiectiv secundar).

Avantaje







Creșterea venitului suplimentar prin vănzarea expertizei și know-how-ul tehnic al TfL, venit
care poate fi utilizat ulterior pentru înghețarea costului călătoriei pentru serviciile oferite de
TfL pentru următorii patru ani .
Creșterea reputației TfL ca furnizor de inovație în domeniul plății contactless a călătoriei.
Vânzarea expertizei TfL a făcut parte din inițiativa mai largă a Primăriei din Londra de a
vinde expertiză atât în țară, cât și în străinătate.
Influențarea unei utilizări în mai mare măsură a transportului public în Londra ca urmare a
înghețării prețului călătoriei pe o perioadă de patru ani.
Facilitarea unei mai mari utilizări a transportului public în alte orașe care folosesc modelul
de plată contactess a călătoriei, deoarece va crea un transport public mai ușor accesibil.

Dezavantaje





13

Acordul de 15 milioane £ constituie o plată singulară. TfL va trebui să fie în continuare un
lider inovator în domeniul plății contactless a călătoriei dacă dorește să mai încheie un astfel
de acord pe viitor.
Lipsa sprijinului autorității locale.
Dacă și alte prinicipale orașe implementează sistemul londonez de plată a călătoriei, care
este unul dintre cele mai bune din lume, este posibil ca Londra să își piardă avantajul
competițional.
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Evaluare
Patentarea sistemului contactless de plată a călătoriei, utilizat de TfL, pentru a fi utilizat și de alte
orașe s-a dovedit a fi o modalitate reușită de a câștiga venit suplimentar pentru a promova opțiuni
de transport și mobilitate sustenabile în Londra. TfL a câștigat o sumă substanțială de 15 milioane £
prin vânzarea expertizei lor, sumă care va fi investită în înghețarea prețului călătoriei pentru serviciile
TfL, un angajament principal în cadrul planului de patru ani al Primăriei Londrei. Deși acordul a
constituit o plată singular, prin vânzarea inovației lor în domeniul sistemului contactless de plată a
călătoriei, TfL va beneficia, de asemenea, de o mai mare reputație, ceea ce îi va permite să încheie
mai multe acorduri pe viitor. La rândul său, aceasta va ajuta la îmbunătățirea situației economice a
organizației.

Studiu de caz II: LTA Academy Singapore
Autoritatea de Transport Terestru din Singapore a înființat Academia LTA (LTAA) în septembrie
2006, ca hub global de cunoștințe referitoare la transportul urban. Scopul LTAA este de a împărtăși
și promova cele mai bune practici și experiențe referitoare la aspecte legate de transport. 14.5
Academia este o pârghie a LTA de formare a capacității, cu următoarele roluri:


Un instrument de învățare care împărtășește cunoștințe practice și furnizează o experiență
de învățare holistică în domeniul transportului urban, care oferă programe, seminarii,
conferințe internaționale, vizite de studiu, precum și servicii de consultanță.



Academia conduce planificarea și dezvoltarea forței de muncă în domeniul transportului
public, elaborând strategii și programe pentru a răspunde cerințelor forței de muncă ale
domeniului pe bază sustenabilă pe termen lung.

Grupuri țintă
LTAA constituie o țintă pentru autoritățile de transport care caută expertiză externă sau know-how
tehnic.

Specificație tehnică
LTAA furnizează următoarele servicii:
 Academia oferă un set de programe profesionale, seminarii, conferințe internaționale, vizite
de studiu, precum și servicii consultative în domeniul transportului urban.
 Ca parte a planificării transportului terestru sustenabil, conduce de asemenea, planificarea
și dezvoltarea forței de muncă în domeniul transportului public, furnizând strategii și
programe care să răspundă nevoilor forței de muncă ale domeniului pe bază sustenabilă pe
termen lung.
 LTAA pune mare accent pe împărtășirea cunoștințelor. Se împărtășesc cunoștințe teoretice
prin documentare pe bază de experiențe și studii de caz pentru dezvoltarea capitalului uman.
În conformitate cu scopul său de a deveni lider în politica și planificarea transportului urban,

14

https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/academies/ltaacademy/abtus.html
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LTAA se angajează activ în dezvoltarea capacității și atrage alianțe strategice pentru
cercetare colaborativă. 15 7

Scopuri declarate
Scopul LTAA este de a promova experiența și expertiza din Singapore referitoare la mobilitatea
transportului terestru și de a disemina cercetările lor pentru a realiza un schimb de bune practici în
cadrul comunității globale de transport terestru.

Avantaje





Autoritatea de Transport Terestru generează venit prin vânzarea expertizei și know-how-ului
tehnologic.
Prin efortul de manageriere a cunoștințelor prin academia LTA, Autoritatea de Transport
Terestru din Singapore colectează cunoștințe instituționale, experiențe practice și află despre
studii de caz. Păstrând și aplicând cunoștințe relevante și utile referitoare la transportul
terestru, îmbunătățește transportul și mobilitatea proprii.
Academia LTA devine o instituție principală globală în domeniul problemelor de transport
terestru, împărtășindu-și cunoștințele cu alte autorități de transport prin furnizarea unor
programe profesionale, seminare, conferințe internaționale, făcând cunoscute cele mai bune
practici prin organizarea unor evenimente organizate de instructori atât interni, cât și externi.

Evaluare
LTAA furnizează un bun exemplu în ceea ce privește modalitatea de manageriere a cunoștințelor în
cadrul unei organizații, dacă o organizație încearcă să genereze venit prin vânzarea expertizei sale
și împărtășirea acesteia cu ale orașe și stakeholderi.

Vânzarea experienței și know-how-ului tehnic și orașele mici și mijlocii
Studiile de caz prezentate în cadrul acestei prezentări provin din orașe globale mari, dar vânzarea
de expertiză și know-how se poate utiliza și pentru a genera venit suplimentar pentru o autoritate
locală dintr-un oraș mic și mijlociu, venit care poate fi ulterior investit în sistemele de transport și
mobilitate.
Orașele mici și mijlocii pot avea avantaje de pe urma rețelelor și parteneriatelor destinate împărtășirii
cunoștințelor și cooperării. Faptul că face parte dintr-o rețea de distribuire a cunoștințelor permite
unui oraș să se promoveze și să își mărească atractivitatea pentru companiile private care caută un
loc de desfășurare a activității sale și pentru turiștii care caută o nouă destinație interesantă pentru
vacanța lor. De asemenea, mărește vizibilitatea orașului, transformându-l într-o potențială destinație
pentru angajații autorității locale din alte orașe în căutare de noi idei și oportunități de a învăța.

Relevanța pentru orașele mici și mijlocii


15

Vânzarea de expertiză și know-how tehnic sau împărtășirea acestora prin rețelele de
distribuire a cunoștințelor și prin evenimente ar putea constitui o modalitate pentru ca orașele

https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/academies/ltaacademy/abtus.html

191 / 210

Anexa C18 - Vânzarea de expertiză și know-how






mici și mijlocii să își mărească venitul suplimentar, sau cel puțin să mărească vizibilitatea
orașului față de companiile private, alte autorități locale sau publicul larg.
Împărtășirea cunoștințelor constituie o bună ocazie pentru un oraș mic sau mijlociu de a
stabili noi contacte cu diferiți stakeholderi, precum și de a-și lărgi rețeaua.
Autoritățile locale sau administrațiile publice au nevoie de cunoștințe care să fie cerute pe
piață și să constituie un beneficiu pentru potențialii cumpărători, sau să poată fi împărtășite
prin rețele de transfer de cunoștințe. Totuși, chiar dacă o autoritate locală consideră că nu
are nimic de împărășit în ceea ce privește expertiza sau cunoștințele inovatoare, participarea
sa la rețelele de transfer de cunoștințe și la evenimente ar putea fi benefică.
Abordarea acestui mecanism de finanțare poate necesita resurse suplimentare în cadrul unei
autorități de transport sau al unei administrații publice pentru încheierea acordurilor.

Ghid de implementare



















Autoritatea de transport sau administrația publică trebuie să întreprindă cercetări pentru a
afla dacă expertiza lor se cere pe piața industriei de transport și mobilitate. Trebuie să caute
deficitul de cunoștințe și să își dea seama dacă au expertiza și know-how-ul tehnic necesar
pentru a-l acoperi.
Autoritatea locală trebuie să asigure că expertiza și know-how-ul tehnic pe care le furnizează
sunt relevante și utile.
Pentru a funiza expertiză și know-how tehnic care se cer pe piață, autoritatea locală trebuie
să dețină cunoștințe solide și precise în domeniul în care doresc să își vândă expertiza. În
caz contrar, nu numai că pot pierde ocazia de a încheia tranzacții, dar își pot compromite
reputația.
Un factor crucial în vânzarea de expertiză legată de transport și know-how tehnic îl constituie
gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra inovației, așa cum ar putea fi cazul
dacă mai multe organizații au fost implicate în elaborarea acesteia. Se va lua acest aspect
în considerație înainte de vânzarea de know-how tehnic.
Ar trebui să se decidă prețul expertizei și know-how-ului tehnic având în vedere valoarea
adăugată pe care respectivele cunoștințe le vor furniza cumpărătorului, prețul resurselor
utilizate pentru generarea cunoștințelor și prețul unor vânzări similare în domeniul respectiv.
Vânzarea de expertiză și know-how tehnic ar trebui să fie în conformitate cu legislația
relevantă și cadrele de reglementare din țările tuturor părților implicate.
Aranjamentele contractuale ar trebui să fie eficiente și să protejeze interesele comerciale ale
ambelor părți implicate în cumpărarea și vânzarea de expertiză și know-how tehnic.
Pentru a asigura succesul transferului de cunoștințe, este necesară o bună strategie de
comunicare și de implicare. Selectarea precisă a canalelor de comunicare este foarte
importantă.
Găsirea unor oportunități de rețele și parteneriate de distribuire a cunoștințelor utilizând
resurse online cum ar fi URBACT, EUROCITIES și JASPRS Network Knowledge and
Learning Centre.
Formarea unor rețele și parteneriate de distribuire a cunoștințelor cu alte orașe care au
aceleași obiective legate de mobilitate sustenabilă.
Desemnarea unei persoane sau a unei echipe în cadrul organizației, care să răspundă de
identificarea oportunităților și să urmărească parcursul.
Este posibil să fie necesare schimbări în cadrul instituției / organizației, cum ar fi dezvoltarea
unui culturi care să accepte învățarea unor lucruri noi, distribuirea acestora, modificări și
îmbunătățiri.
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Rezumat
Vânzarea de expertiză și know-how tehnic ar putea constitui o metodă eficientă de obținere de venit
suplimentar pentru autoritățile din orașele mici și mijlocii. Acest mecanism de finanțare are
numeroase beneficii, cum ar fi îmbunătățirea modelului de business al organizației prin introducerea
de noi servicii de business și porduse, extinderea rețelei organizatorice și a cooperării și furnizarea
unui avantaj economic. Vânzarea de expertiză și know-how tehnic necesită cunoștințe solide în
domeniul de aplicație pentru a vinde serviciul și a nu compromite reputația companiei.
Exemplul LTAA din Singapore demonstrează modul în care o organizație poate obține cunoștințe
referitoare la instituție, exemple practice și studii de caz și utiliza aceste cunoștințe nou dobândite în
propriul avantaj, aplicându-le și vânzându-le mai departe, prin semiarii, sesiuni de instruire și
conferințe internaționale.
Totuși, ar putea fi mai dificil pentru orașele mici și mijlocii, comparativ cu orașele mari globale, de
exemplu Londra și Singapore, să găsească un avantaj competitiv.
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Link-uri
Advances In Transportation Agency Knowledge Management
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/docs/nchrp20-68a_12-04.pdf

Digital Single Market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/sharing-and-reuse-open-efficient-andinnovative-public-services

European Interoperability Framework - Implementation Strategy
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35
01aa75ed71a1.0017.02/DOC_3&format=PDF

European Interoperability Framework report
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf

Commissioners report. TfL
http://content.tfl.gov.uk/board-160203-item05-commissioners-report-v2.pdf

Innovation policy platform. Public sector innovation
https://www.innovationpolicyplatform.org/content/public-sector-innovation
LTA Academy https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/academies/ltaacademy/abtus.html
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Caracteristici cheie



Cedarea terenurilor şi proprietăţilor în exces pentru finanţarea programelor locale de
transport
Scopul este de a utiliza mai eficient terenurile şi proprietăţile din proprietate publică
pentru a obţine profit care să poată fi utilizat de autorităţile locale pentru finanţarea
proiectelor de transport şi mobilitate.

Scurtă descriere
(1) Autorităţile locale
deţin în proprietate
publică terenuri şi
proprietăţi care, în
multe cazuri nu sunt
utilizate, în special
terenuri industriale
abandonate,
neutilizate de mulţi ani. Astfel de terenuri şi proprietăţi deţinute de autorităţi pot fi utilizate în
mod productiv pentru strângerea de fonduri pentru proiecte de transport sustenabile. Acest tip
de iniţiative nu numai că vor genera profit pentru construirea de locuinţe şi locuri de muncă în
sprijinul creşterii economice, dar vor reduce, de asemenea, cheltuielile pentru întreţinerea
bunurilor respective.

Cadru
(2) Aceasta este o abordare radicală relativ nouă pentru administrarea terenurilor şi
proprietăţii publice pentru a utiliza aceste bunuri în modul cel mai eficient şi economic. Există
mai multe beneficii ale acestei strategii, inclusiv o mai bună administrare a bunurilor, număr
mai mare de terenuri puse la dispoziţie pentru construcţia de locuinţe şi sprijinirea proiectelor
de transport sustenabil şi regenerare. Un alt beneficiu foarte important îl constituie o mai bună
integrare a serviciilor publice şi reducerea costurilor de întreţinere şi mentenanţă a bunurilor
publice.
(3) Această modalitate de a genera fonduri necesită parteneriate eficiente, colaborare şi
cooperare între sectorul public şi cel privat, ca urmare a unei viziuni comune asupra
îmbunătăţirii comunităţilor locale. Se promovează prin aceasta iniţiativa consiliilor locale de a
aplica idei inovatoare pentru a utiliza cât mai bine bunurile pe care le deţin colaborând cu
sectorul privat, care îşi poate aduce contribuţia prin creativitate şi aptitudini tehnice la
valorificarea maximă a bunurilor respective.

Atractivitatea acestui mecanism de finanţare





Sursă suplimentară de finanţare pentru proiectele de transport şi mobilitate sustenabile
Autorităţile locale pot obţine profit fără a se baza pe autorităţile naţionale.
Utilizare productivă a terenului în proprietate publică prin deblocarea construcţiilor de
locuinţe, crearea mai multor locuri de muncă şi finanţarea proiectelor de regenerare.
Încurajează autorităţile locale să colaboreze mai strâns cu toţi partenerii, inclusiv cu
sectorul de dezvoltare a proprietăţii comerciale, să inoveze şi să creeze moduri de a
mări la maximum utilizarea bunurilor în proprietate publică.
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Provocări şi riscuri








Este necesar un puternic sprijin politic şi public
Comunicare eficientă şi colaborare între toţi partenerii implicaţi
Este posibil ca autorităţile locale să nu aibă capacitatea de a întreprinde procesul
administrativ complex care necesită audit şi contabilitate şi să ceară sprijinul altor
organism guvernamentale
Este posibil să existe probleme legate de planificare şi de terenuri care trebuie
rezolvate înainte de a se dispune de bunuri şi, în unele cazuri, ar trebui implicată
autoritatea centrală
Incertitudinile din economie şi, în special, piaţa proprietăţii, care ar implica riscuri şi
variaţia valorii terenurilor ca urmare a mai multor factori

Realizări
(4) Exemple de implementare cu succes a acestei forme de mecanism de finanţare:
(5) Transport for London – În calitate de cel mai mare proprietar de terenuri din Londra, TfL
lucrează în parteneriat cu diferite autorităţi locale pentru a ceda teren pentru construirea de
noi locuinţe şi de staţii locale de tren optimizate. Unul din proiectele lor este piaţa staţiei
Kidbrooke, unde TfL lucrează în parteneriat cu o asociaţie de construcţie de locuinţe pentru a
regenera terenul gării Kidbrooke şi a depune o cerere de planificare pentru un număr de 619
locuinţe şi o gară optimizată.
(6) Programul One Public Estate (OPE) / O proprietate publică – Programul One Public Estate
a început în anul 2013 ca program pilot inovativ cu doar 12 consilii şi, în timp, s-a extins la
peste 300 consilii implicate în transformarea comunităţilor locale şi a serviciilor publice. Este
un program naţional realizat în parteneriat cu Asociaţia Autorităţii Locale / Local Government
Association (LGA) şi Oficiul Proprietăţii Autorităţii / Office of Government Property (OGP).
(7) Scopul acestui program este de a utiliza mai bine bunurile sectorului public, cedând terenul
pentru construirea de locuinţe noi şi pentru crearea de locuri de muncă. Până acum, programul
s-a concretizat în economii de 24 milioane £ la cheltuieli de administrare pentru contribuabili,
a creat 5.745 noi locuri de muncă şi a disponibilizat teren pentru construirea de 3.336 noi
locuinţe. A avut rezultate inovative ca urmare a unei mai bune utilizări a terenurilor şi
proprietăţilor din proprietatea publică. Un astfel de exemplu este reabilitarea gării Plymouth,
descrisă în studiul de caz din secţiunea următoare.

Studiu de caz: Proiectul Gara Plymouth – Programul One Public
Estate (OPE), U.K.
(8) În ciuda faptului că este a treia gară din regiunea sud-vestică din punct de vedere al
aglomeraţiei, gara Plymouth nu a fost supusă niciunui proces de reabilitare majoră din anii
1960. În prezent, aspectul ei nu este prea atrăgător şi necesită lucrări de reparaţii capitale.
(9) Consiliul Oraşului Plymouth, Network Rail şi Great Western Railway s-au angajat într-o
colaborare cu Universitatea Plymouth pentru a furniza proiectul. În prima fază a acestuia, s-a
furnizat o finanţare de 5 milioane £ de la South West Local Enterprise Partnership şi de £500
de mii de milioane £ de la Consiliul Cornwall pentru construcţia unei noi parcări multi-etajate
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şi demolarea celei existente. Ca rezultat, se vor crea mai multe şantiere de dezvoltare, care
vor atrage investiţii în zona gării şi vor furniza finanţare pentru accesibilitatea la gară şi pentru
îmbunătăţirea domeniului public.
(10) Consiliul Plymouth şi Network Rail au pregătit un master plan de înalt nivel cu opţiunea
preferată aprobată de stakeholderii cheie. Consiliul Plymouth şi Network Rail fiind cei doi
proprietari ai terenului, s-au orientat spre acest parteneriat şi au trasat principiile pentru
fuzionarea şantierelor în scopul reabilitării gării.
(11) Finanţarea OPE a permis angajarea unor consultanţi de specialitate pentru pregătirea
unui studiu de fezabilitate şi a unui plan de afaceri pentru noua parcare multietajată şi pentru
dotările moderne de parcare în interiorul gării. Următorul stadiu implică pregătirea
argumentaţiei economice şi, după aprobarea finanţării de 5 milioane £, se va construi noua
parcare multi-etajată, ceea ce va permite alocarea spaţiului vechii parcări pentru reabilitarea
noii facultăţi de 11.000 m pătraţi din cadrul Universităţii Plymouth.
(12) Consiliul Plymouth City şi Network Rail intenţionează să încheie un acord de proprietar
în vederea unei tranzacţii de teren cu Universitatea Plymouth pentru construirea facultăţii
propuse şi pentru domeniul public aferent.

Consecinţe:






Şantier de construcţie creat ca urmare a demolării parcării existente
Domeniu public de înaltă calitate care creează o atmosferă corespunzătoare pentru
gară
Nou spaţiu pentru comerţul cu amănuntul şi esplanadă
Dotări îmbunătăţite pentru parcare, autobuz şi taxi
Facultate în cadrul Universităţii Plymouth

Grupuri ţintă
(13) În acest caz, grupurile ţintă sunt investitorii din sectorul particular, de exemplu
dezvoltatori de proprietăţi comerciale, care contribuie prin creativitate şi aptitudini tehnice la
valorificarea maximă a acestor bunuri cu avantaje reciproce.

Scopuri declarate
(14) Reabilitarea gării Plymouth prin cedarea terenului ocupat de vechea parcare în scopul
construirii unei noi parcări, îmbunătăţirii dotărilor gării şi eliberării spaţiului pentru construirea
unei facultăţi din cadrul Universităţii Plymouth.

Avantaje
(15) Pe lângă consecinţele immediate ale reabilitării, avantajele pe perioada următorilor 10
ani vor fi: investiţie internă de 48 - 55 milioane £, reducerea costurilor de administrare cu 1.4
milioane £, crearea a 920 locuri de muncă şi 16.000 m pătraţi de spaţiu cu utilizare mixtă.

Dezavantaje
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(16) Proiectul implică un număr de stakeholderi cheie şi ramuri de lucru aferente pentru care
aceştia vor răspunde individual, ceea ce poate face ca proiectul să pară complicat din punct
de vedere al pregătirii planului şi al identificării tuturor punctelor şi interdependenţelor critice.

Evaluare
(17) Această formă de mecanism de finanţare este extrem de benefică deoarece
deblochează valoarea din bunurile din sectorul public. În acest caz, spaţiul de parcare existent
a fost demolat pentru a face loc unei parcări moderne, unei gări optimizate şi a unui teren
pentru o facultate. Dar este important să ai parteneriate puternice şi o bună colaborare pentru
realizarea eficientă a programului.

Mecanismul de finanţare şi oraşele Mici şi Mijlocii (M-M)
(18) Vânzarea de terenuri şi proprietăţi din proprietate public poate constitui o formă
importantă de finanţare pentru oraşele M-M în vederea finanţării proiectelor de transport şi
mobilitate sustenabilă. Autoriăţile locale pot avea un mai bun control asupra cheltuielilor unei
astfel de finanţări, deoarece ele vor genera finanţarea. Prin identificarea bunurilor se pot stabili
terenurile şi proprietăţile care apoi pot fi cedate sau reutilizate mai eficient şi prin formarea de
parteneriate cu dezvoltatorii de proprietăţi comerciale şi prin valorificarea competenţei şi a
aptitudinilor tehnice ale acestora, aceste bunuri pot genera profituri care pot fi utilizate pentru
finanţarea unor proiecte de transport sustenabil.
(19) O astfel de formă de mecanism de finanţare a fost aplicată în oraşe de la medii la mari,
de exemplu Plymouth şi Londra şi se poate aplica şi oraşelor M-M.

Ghid de implementare












Trebuie să se stabilească un cadru de lucru pentru elaborarea ghidului în vederea
dispunerii de terenul autorităţii locale.
Trebuie iniţiat un proces de consultare cu toţi stakeholdrii şi membrii publicului pentru
a obţine consimţământul tuturor părţilor implicate.
Autorităţile locale trebuie să aibă o poziţie clară şi transparentă în ceea ce priveşte
modul în care va fi cheltuit profitul.
Identificarea bunurilor autorităţii locale reprezintă punctul cheie pentru stabilirea
oportunităţilor de a le utiliza în mod mai eficient.
Procedurile de vânzare ar trebui să se desfăşoare mai uşor pentru a încuraja
colaborarea dintre sectorul de dezvoltare a proprietăţii comerciale cu autorităţile
locale şi atragerea mai multor investiţii din sectorul privat.
Pregătirea unui plan de afaceri eficient şi colaborarea cu partenerii dezvoltatori
corespunzători pot atrage cea mai bună valoare pentru terenurile şi proprietăţile
publice.
Stabilirea unui mecanism puternic de guvernare şi a unor parteneriate eficiente cu
toate părţile implicate.
Implicarea partenerilor din sectorul public în primele stadii ale proiectului pentru a
dezvolta o viziune comună şi a lucra într-un scop comun.
Existenţa finanţării în sprijinul stadiilor iniţiale ale proiectului.
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Rezumat
(20) Vânzarea terenurilor şi proprietăţii autorităţilor locale poate fi o opţiune fezabilă pentru
generarea de fonduri pentru proiectele de transport sustenabil. Este crucial să se aducă
partenerii dezvoltatori potriviţi încă de la început, astfel încât aceştia să contribuie cu
aptitudinile şi competenţa lor pentru exploatarea bunurilor autorităţilor locale în scopul obţinerii
eficiente de venituri de pe urma acestor bunuri. Formarea de parteneriate în care obiectivele
şi interesele converg conduce întotdeauna la realizarea unor rezultate mai bune.
(21) Oraşele M-M care nu au experienţa şi capacitatea de a se implica în procedurile juridice
şi administrative ar putea beneficia de cooperarea cu alte autorităţi locale care au experienţă
în domeniu şi care au de asemenea nevoie de sprijin din partea autorităţii centrale. Un exemplu
în acest sens este One Estate Programme (OPE) din Marea Britanie, care lucrează în
parteneriat cu autoritatea centrală, autoritatea locală şi alţi parteneri din sectorul public şi
acordă sprijin practic şi tehnic consiliilor pentru a furniza proiecte ambiţioase pe baza utilizării
productive a bunurilor lor. Modul în care OPE abordează parteneriatul arată valoarea lucrului
împreună în sectoarele public şi privat pentru o mai bună administrare şi valorificarea a
bunurilor.
(22) Dacă există o administrare eficientă, această formă de finanţare poate genera profit
considerabil şi ar putea aduce avantaje semnificative oraşelor M-M, şi anume:





Creştere economică (mai multe locuinţe şi locuri de muncă)
Elaborarea unor proiecte de transport sustenabil
Furnizarea unor servicii mai integrate
Reducerea cheltuielilor de administrare a bunurilor autorităţii locale
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Linkuri utile:
Unlocking the value in public sector assets, February 2017
https://www.local.gov.uk/unlocking-value-public-sector-assets-0 [Accessed 15th March 2019]
Building a movement through partnership, November 2018
https://www.local.gov.uk/building-movement-through-partnership[Accessed 15th March 2019]

Referinţe
One Public Estate Programme, https://www.local.gov.uk/topics/housing-planning-andhomelessness/one-public-estate [Accessed 15th March 2019]
Transport for London (TfL) property development, https://tfl.gov.uk/info-for/media/pressreleases/2015/october/tfl-releases-land-for-10-000-homes-across-the-capital [Accessed 15th
March 2019]
Plymouth Railway Station Project, https://www.local.gov.uk/transport-plymouth-citypartnership-plymouth-railway-station-project [Accessed 15th March 2019]
One
Public
Estate:
building
a
movement
through
partnership
2018,
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/11.120%20OPE%202018%20prospect
us_v13.pdf
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Anexa C.20 - Granturi de la fundaţii şi trusturi private
Caracteristici cheie


Granturile de la fundaţii şi trusturi private sunt fonduri date pentru un anumit scop. Sunt
adesea legate de anumite obiective, sau pot fi disponibile pentru un anumit proiect.
Este de aşteptat ca investiţia să realizeze în schimb un bun public.



Astfel de granturi diferă de granturile de la autorităţi. Banii nu provin de la contribuabili.



Granturile private sunt o formă de “filantropie” sau “finanţare privată în interese public”



Adesea există proceduri stricte şi un proces care trebuie respectat pentru solicitarea
unui grant privat şi poate exista o procedură competiţională prin care doar anumitor
solicitanţi li se acordă bani.



Granturile de la fundaţii şi trusturi private se pot utiliza pentru finanţarea unor proiecte
invoatoare care altfel nu ar obţine finanţare.

Scurtă descriere
Grantul este definit ca sumă
de bani daţi de o autoritate
sau o altă organizaţie pentru
un anumit scop. Grantul
diferă de împrumut prin
aceea că banii nu trebuie
returnaţi. În Marea Britanie,
trusturile şi fundaţiile care
acordă
granturi
dau
aproximativ 3,9 miliarde £ în
fiecare an. Granturile de la trusturi şi fundaţii private diferă de granturile de la autorităţi prin
aceea că banii nu provin de la contribuabili.
În majoritatea cazurilor, sursa venitului acestor trusturi este o donaţie din partea unei persoane
bogate sau a unei companii, donaţie care adesea poartă numele respectivului donator.

Cadru
Trusturile şi fundaţiile private pot avea diferite forme, la fel ca şi donaţiile lor. Unele trusturi
finanţează orice proiect sau grup de beneficiari, în timp ce altele se concentrează pe anumite
domenii (de exemplu finanţarea artelor, educaţiei, sustenabilităţii). Veniturile trusturilor şi
fundaţiilor private provin din donaţii în cea mai mare parte de la persoane bogate sau companii,
ca acte caritabile.
Avantajul unor astfel de trusturi care acordă granturi este că uneori finanţează idei, inclusiv
proiecte de inovaţie şi cercetare pe care le pot aproba şi alţi finanţatori. Acestea au, foarte
probabil, , caracter unic şi se pot utiliza pentru finanţarea unor proiecte mici şi medii, existând
posibilitatea ca, dacă există dovada eficienţei lor practice, acestea să obţină finanţare pe
termen mai lung din alte surse.
Există câteva exemple de fundaţii şi trusturi private care donează bani pentru proiecte. Au fost
acordate sume de bani în cadrul unor competiţii ca Bloomberg Mayor’s Challenge, din
Fundaţia Bloomberg Foundation pentru soluţii inovative la unele probleme cu care oraşele se
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confruntau. Competiţia premiază proiectele care sunt considerate reuşite cu granturi pentru
continuarea obiectivelor lor.

Atractivitatea mecanismului de finanţare
 Sumele de bani din cadrul granturilor de la fundaţii şi trusturi private pot fi furnizate în scop
precis, pentru finanţarea anumitor obiective specifice şi măsurabile.
 Granturile pot fi utilizate pentru a propulsa ideile inovative. În cazul competiţiei Bloomberg
Mayor’s Challenge, scopul este de a obţine oferte, iar câştigătorilor li se acordă fonduri. Chiar
în cazurile în care proiectelor nu li se acordă fonduri, procesul este util pentru dezvoltarea de
soluţii inovative. Oraşele care se înscriu pot găsi ulterior alte metode alternative pentru a
finanţa proiectele elaborate pentru competiţie, astfel încât acţiunea nu a fost inutilă.
 Raportarea cerinţelor legate de granturi ar trebui să asigure în general utilizarea fondurilor
în scopul pentru care au fost destinate.
 Spre deosebire de împrumut, banii din granturi nu trebuie înapoiaţi şi sunt, de obicei, scutiţi
de impozite.
 În cazul granturilor private, spre deosebire de granturile de la autorităţi, unde banii provin
direct de la contribuabili, există mai multe riscuri. Granturile din fundaţii şi trusturi private
sunt, de asemenea, mai puţin implicate în priorităţile politice.

Provocări şi riscuri


Obţinerea unui grant de la o fundaţie sau un trust privat poate fi un proces dificil. Solicitările
implică adesea aderarea la unele criterii stricte de selecţie şi pot fi constrângeri impuse
posibililor solicitanţi.



Granturile pot necesita raportare referitoare la rezultate. Raportarea frecventă a realizărilor
şi criteriile pentru granturi pot fi un lucru benefic, dar pot constitui şi o povară administrativă
pentru organizaţii.



Granturile de la fundaţii şi trusturi private tind să nu constituie o sursă de finanţare deosebit
de sigură, fiind de obicei o ocazie unică. Odată ce fondurile din grant sunt folosite, nu se
vor acoperi costurile care trebuie suportate în continuare.



De obicei solicitanţii concurează pentru aceeaşi sumă de bani, ceea ce măreşte foarte mult
latura competitivă.

Realizări
Granturile de la trusturi şi fundaţii private pentru finanţarea proiectelor de transport nu sunt
foarte comune şi nu există multe studii de caz. În SUA, autorităţile orăşeneşti se adresează
sprijinului filantropic pentru îmbunătăţirea oraşelor şi încearcă idei îndrăzneţe şi inovative. Un
exemplu este echipa de grant a oraşului Detroit, alcătuită din 20 de persoane, dedicată
strângerii de fonduri de la mari filantropi, de exemplu Bloomberg Philanthropies, JPMorgan
Chase, Fundaţia Kellogg şi Fundaţia Knight. Proiectele au inclus o echipă de inovaţie internă
care a utilizat analiza de date pentru a veni în sprijinul proiectelor de dezvoltare şi regenerare
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a oraşului. Demn de menţionat este faptul că aceste fundaţii au jucat un rol remarcabil în
salvarea oraşului Detroit de la faliment după criza financiară din 2008.
Un grant mai cunoscut care implică o competiţie este Mayors Challenge în cadrul Bloomberg
Philanthropies, care asigură finanţare oraşelor câştigătoare pentru dezvoltarea ideilor
inovatoare în scopul optimizării oraşelor respective.

Studiu de caz: Bloomberg Mayors Challenge
Mayors Challenge în cadrul Bloomberg Philanthropies este un concurs care încurajează
oraşele să dezvolte noi idei inovatoare pentru abordarea celor mai dificile probleme ale lor şi
a-şi împărtăşi ideile şi soluţiile cu alte oraşe. Concursul a avut loc în SUA în anul 2013, în
Europa în 2014, în America Latină şi în Caraibe în 2016, revenind în SUA în 2018.
De data aceasta, sunt invitate să participe la concurs oraşe din SUA cu o populaţie de peste
30.000 locuitori sau mai mult, trebuind să prezinte o provocare cu care se confruntă şi modul
de a o aborda inovativ. Oraşele câştigătoare vor primi până la 100.000 $ pentru a da viaţă
ideilor lor. Se va furniza, de asemenea, o platformă în care experţii în inovaţie şi specialiştii
urbani sunt invitaţi să contribuie prin competenţa lor şi toate oraşele participante vor colabora
pentru a face schimb de idei.
Selecţia se face pe baza a patru categorii: viziune, impact, implementare şi transferabilitate.
Mayors Challenge se doreşte o iniţiativă internaţională pentru îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor
din toată lumea, prin schimb de inovaţii şi se elaborează noi strategii şi instrumente.
Bloomberg Philanthropies a publicat un raport (Ideile îndrăzneţe prind viaţă), care furnizează
informaţii referitor la modul în care oraşele câştigătoare şi-au implementat ideile cu succes şi
la lecţiile importante pe care le pot învăţa alte oraşe.

Scopuri declarate
Scopul Concursului Bloomberg Mayors este de a asigura finanţare conducătorilor oraşelor
pentru a veni cu noi idei inovatoare pentru soluţionarea celor mai presante probleme cu care
se confruntă oraşele lor şi de a le face cunoscute şi altor oraşe din toată lumea.

Avantaje
Avantajul acestui concurs este că încurajează şi sprijină oraşele participante să îşi
îmbunătăţească şi să îşi consolideze ideea inovatoare şi să le determine să implementeze
respectiva idee nu numai local, dar şi să o popularizeze în alte oraşe.

Dezavantaje




Concursul este restrâns la câte o anumită regiune pe rând.
Este posibil ca ideile inovatoare să nu se finalizeze în soluţii inovatoare care să fie
implementate
Grantul poate fi suficient pentru a finanţa doar proiecte de mică amploare.

Evaluare
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Concursul Bloomberg Mayors arată cum granturile şi finanţările private pot fi o formă foarte
utilă de a strânge fonduri pentru a investi în ideile inovatoare referitoare la transportul
sustenabil şi mobilitate. Poate permite oraşelor să exploreze noi idei şi să dezvolte soluţii fără
presiunea examinării publice, deoarece banii nu provin de la contribuabili şi nu există bariere
politice.

Mecanismul de finanţare şi oraşele M-M
Finanţarea pe baza grantului privat se aplică oraşelor M-M şi ar putea fi o opţiune foarte utilă
pentru a explora idei inovative în programele de transport şi mobilitate sustenabilă. Autorităţile
Locale pot utiliza această finanţare fără reglementări ale autorităţii şi pot finanţa proiecte care
ar putea să nu obţină aprobare de finanţare ca urmare a riscului pe care îl implică. De
asemenea, aceste granturi nu trebuie restituite.
Provocarea constă în a cerceta şi a ţinti finanţarea corespunzătoare deoarece există o gamă
diversă de trusturi şi fundaţii private şi este important să fii la curent cu website-uri şi forumurile
relevante pentru a nu rata nicio oportunitate.
De asemenea, merită încercat să se găsească o bază largă comercială care să fie dispusă să
furnizeze granturi dacă apar ideile inovatoare pentru proiecte de transport şi mobilitate
sustenabile care să îmbunătăţească transportul şi mobilitatea în regiunea respectivă.

Ghid de implementare







Autorităţile care răspund de finanţarea proiectelor de transport public trebuie să fie la
curent cu website-urile şi forumurile relevante ale fundaţiilor şi trusturilor private
pentru a nu rata nicio ocazie de a se înscrie pentru granturi.
Înscrierea pe website-urile care furnizează informaţii referitoare la granturi din partea
trusturilor şi fundaţiilor private
Trebuie să se investească resurse considerabile şi instruire pentru organizaţiile care
doresc să participe la posibile licitaţii pentru granturi de la organizaţii şi trusturi
private, pentru a mări şansele de succes.
Ca urmare a naturii finanţării din granturi private, utilizarea acestui mecanism de
finanţare ar trebui păstrată pentru proiecte mai mici, unice, în special pentru cele
inovatoare, care nu vor dura perioade îndelungate.

Rezumat
Granturile de la trusturi şi fundaţii private se aplică foarte bine oraşelor M-M, după cum a
demonstrat-o concursul Mayors Challenge în cadrul Bloomberg Philanthropies. Spre
deosebire de granturile de la autorităţi, care provin de la contribuabili, acestea dau o mai mare
şansă de a încerca idei noi şi inovatoare în transportul sustenabil, fără riscul ca publicul să
contabilizeze.
Efortul constă în a avea o abordare structurată în ceea ce priveşte cercetarea granturilor
corespunzătoare şi a fundaţiilor private care să acorde o astfel de finanţare şi care sunt
dispuse să finanţeze proiecte inovatoare pentru îmbunătăţiri în regiunea respectivă. Trebuie
să existe o echipă dedicată, ca în cazul oraşului Detroit, care să poată aborda fundaţiile mici
şi prezenta avantajele proiectului de transport sustenabil.
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De asemenea, merită investit în instruirea pentru elaborarea unei oferte de succes şi
susţinerea posibilelor proiecte, pentru a avea cât mai mari şanse de reuşită.
Granturile de la fundaţii şi trusturi private constituie de obicei o plată unică şi nu pot fi o sursă
sigură de finanţare. Totuşi, există posibilitatea ca, odată ce proiectul a fost iniţiat şi şi-a dovedit
eficienţa, să poată fi obţinută finanţare din altă sursă pentru dezvoltarea ideii.

Linkuri utile
Bringing Bold Ideas to Life – Insight from innovators taking part in Bloomberg Philanthropies’
Mayors Challenge.
https://mayorschallenge.bloomberg.org/wp-content/uploads/2016/10/report.pdf
11th March 2019]

[Accessed

Referinţe
Bloomberg Philanthropies’ Mayors Challenge,
https://mayorschallenge.bloomberg.org/competition-impact [Accessed 11th March 2019]
When city hall wants a grant: Inside Philanthropy,
https://www.insidephilanthropy.com/home/2018/4/9/when-city-hall-wants-a-grantphilanthropys-growing-presence-in-municipal-governments [Accessed 11th March 2019]
Government Funding, http://www.governmenfunding.ork.uk/ content/help-advice/sources-offunding.aspx [Accessed 11th March 2019]
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Caracteristici cheie




Acest mecanism de finanţare funcţionează prin utilizarea unei sume mici de profit suplimentar
de la fiecare achiziţie a unui consumator, acesta fiind de acord să doneze o sumă
suplimentară la achiziţionarea unui produs.
Donaţia ar putea fi dată fie când cumpărătorul achiziţionează un singur produs, sau ar putea
fi recurentă, la achiziţionarea unui serviciu pe bază de abonament.

Scurtă descriere
Scopul
acestui
mecanism de finanţare
este de a utiliza o mică
sumă
de
profit
suplimentar
de
la
fiecare achiziţie a unui
consumator în cadrul
programului. În acest
scop,
când
un
cumpărător achiziţionează ceva, poate fi de acord să doneze o mică sumă suplimentară pentru o
anumită cauză bună.
Există două modalităţi prin care un cumpărător poate dona, fie la achiziţionarea unui singur produs,
fie ca donaţie recurentă la achiziţionarea unui serviciu pe bază de abonament (de exemplu, o donaţie
regulată la un contract de telefon mobil).
Donaţiile sunt colectate cu ajutorul infrastructurii existente oferite de furnizor sau vânzător şi, în
general, sunt canalizate printr-un organism independent.
Anterior, acest mecanism de finanţare a fost utilizat în principal pentru a obţine finanţare
suplimentară pentru organizaţii internaţionale de dezvoltare sau asociaţii de caritate, dar s-ar putea
utiliza şi pentru strângerea de fonduri pentru măsuri specifice de transport sau mobilitate sustenabile
locale din interiorul unui oraş.

Cadru
Colectarea de fonduri prin achiziţionări, denumită şi a cumpăra pentru a dona, este un tip comun de
opţiune de colectare de fonduri. S-a constatat ca urmare a cercetării că acele companii care se
implică în acţiuni de caritate şi comunitate îşi sporesc veniturile, ceea ce ar putea constitui un
stimulent atractiv pentru ele. Acest tip de colectare de fonduri se bazează din plin pe marketing
pentru campania respectivă şi pe evidenţierea cauzei bune şi a avantajelor care pot deriva. Acest
tip de marketing este denumit “marketing pentru o cauză”, fenomen utilizat de numeroase companii
mari pentru a dona bani instituţiilor de caritate. Companii ca McDonald’s donează un penny din
vânzarea fiecărui Happy meal, strângând astfel milioane de dolari pentru propria sa asociaţie de
caritate, Ronald McDonald House Charities.
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În prezent, una din opţiunile care devine din ce în ce mai populară este utilizarea metodei de donaţie
automată, de exemplu donaţia la un aparat de plată cu cardul, fiind foarte uşor să subscrii sau nu.
O altă metodă larg utilizată este de a dona la cumpărarea online.
Autorităţile locale care strâng fonduri pentru programe de transport şi mobilitate sustenabile trebuie
să găsească cele mai adecvate companii care pot genera fonduri maxime şi sunt dispuse să lucreze
şi să colaboreze cu consiliile locale pentru colectarea de fonduri şi activitatea de marketing a
campaniei. Succesul campaniei depinde nu numai de produsele şi serviciile achiziţionate, dar şi de
mediul economic. Dar în general, este mai bine să se menţină donaţia la o sumă mică pentru a
atrage mai multe persoane care să opteze pentru.

Atractivitatea mecanismului de finanţare








Potenţial de a strânge sume mari de venit suplimentar.
Există exemple de locuri în care mecanismul este aplicat şi funcţionează cu succes.
Donaţiile pe baza unui serviciu achiziţionat cu abonament fac ca veniturile să fie previzibile
şi uşor de anticipat.
Acest mecanism de finanţare este mai uşor de implementat decât o taxă, atât din punct de
vedere politic, cât şi legislativ.
Costurile administrative aferente acestui mecanism de finanţare sunt mici (aproximativ 3 la
10%) deoarece donaţiile sunt colectate utilizând infrastructura existentă.
Acest mecanism de finanţare poate ajuta la sensibilizarea publicului faţă de aspectele legate
de transportul şi mobilitatea sustenabile din cadrul unui oraş
Companiile (de exemplu vânzătorii sau furnizorul de servicii) pot considera acest mecanism
atractiv, deoarece le-ar putea îmbunătăţi imaginea prin asocierea cu finanţarea publică.

Provocări şi riscuri








Există câteva exemple de locuri în care acest mecanism de finanţare nu a avut succes (de
exemplu, MASSIVEGOOD care a strâns fonduri pentru UNITAID).
Fluxul veniturilor poate fi imprevizibil, dacă nu este realizat automat sau maximizat.
Este posibil să fie necesară o investiţie considerabilă în marketing pentru a mări venitul.
Exemplele de situaţii în care acest mecanism de finanţare a fost implementat cu succes nu
au generat venituri uriaşe (zeci de mii), prin urmare este posibil să fie necesar să fie utilizat
împreună cu alte mecanisme.
Succesul mecanismului de finanţare depinde de priza pe care o are şi la consumator şi la
corporaţie.
Acest mecanism de finanţare este vulnerabil în condiţii economice la scară mai mare.
Perioadele de regres economic ar putea avea un impact asupra obiceiurilor legate de
cheltuieli.

Realizări
Există numeroase exemple de strângere de fonduri prin achiziţiile făcute de consumatori şi acesta
constituie un mod foarte popular de a strânge fonduri. Sunt multe companii mari, ca MacDonald,
care strâng fonduri prin donarea unui penny din vânzarea unui Happy Meal. Prin campania pentru
jucării de pluş susţinută de IKEA s-au strâns fonduri pentru Salvaţi copiii şi UNICEF.
Autorităţile locale care strâng fonduri pentru proiectele lor de sustenabilitate şi mobilitate locală
trebuie să ţintească produsul sau serviciul furnizat care este relevant cauzei, astfel încât să fie mai
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atractiv pentru consumatorii respectivului produs. Un exemplu de astfel de strângere de fonduri este
programul de donare voluntară de la parcarea Windmill Car Park din Wimbledon şi Putney
Commons.

Studiu de caz: Program de donare voluntară la parcarea Windmill,
Wimbledon şi Putney Commons
(23) Wimbledon şi Putney Common reprezintă unul din cele mai importante locuri care
adăpostesc parcuri naturale şi puncte de recreere în plin mediu urban. Organizaţia de caritate
denumită Conservators strânge bani pentru a întreţine Commons. Banii strânşi sunt cheltuiţi în
totalitate pentru administrarea de fiecare zi, de exemplu tunderea ierbii şi întreţinerea clădirilor.
Asociaţia de caritate a căutat moduri suplimentare de a strânge fonduri pentru Commons, deoarece
taxa de parcare devenea insuficientă.
(24) În 2017, au avut loc consultări în vederea introducerii unui program de donare voluntară în
parcarea Windmill, ca modalitate de strângere de fonduri în sprijinul întreţinerii şi păstrării parcului.
Rezultatele consultării au arătat că s-ar putea introduce un program de donare, ceea ce s-a şi realizat
începând din noiembrie 2017, când programul a fost introdus experimental pe o durată de un an.
Programul este pe bază de voluntariat şi vizitatorii care plătesc sau nu taxa de parcare pot alege să
doneze asociaţiei de caritate, dacă doresc. Toate donaţiile sunt utilizate doar pentru întreţinerea
Commons. Recent, s-au introdus opţiunile de plată prin telefon sau pe tabletă.

Gruputi ţintă
În principal, vizitatorii care parchează în parcarea Windmill.

Planificare
S-a introdus pentru un an.

Specificaţie tehnică
Donaţia este voluntară, dar s-au sugerat sume prestabilite şi, ca stimulent pentru vizitatori, 10 penny
în plus pot furniza un anunţ de expirare a timpului de parcare pe telefonul mobil.

Obiective declarate
Strângerea de fonduri pentru întreţinerea şi păstrarea Wimbledon şi Putney Common.

Avantaje



Din noiembrie 2017, donaţiile la parcare au adus o sumă de 4.500 £, care să fie utilizată
doar pentru întreţinerea parcului.
Vizitatorii au fost sensibilizaţi în legătură cu importanţa contribuţiei lor la conservarea
parcului natural.

Dezavantaje


Fiind vorba despre o donaţie voluntară, nu constituie o sursă foarte sigură de generare a
fondurilor pentru parc.

Evaluare
Programul de donare voluntare la parcare a avut succes şi a ajutat la strângerea unei sume de 4.500
£ de la iniţierea sa în noiembrie 2017.
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Mecanismul de finanţare şi oraşele M-M
Mecanismul de finanţare care utilizează donaţiile voluntare din partea consumatorilor poate fi o
opţiune fezabilă pentru oraşele M-M pentru finanţarea unei părţi a programelor de sustenabilitate şi
mobilitate. Procedurile administrative şi de implementare ar putea fi mai puţin complicate, ca urmare
a utilizării infrastructurii existente. Pentru a strânge mai multe fonduri prin contribuţie voluntară,
procesul utilizat ar trebui să fie convenabil şi atractiv pentru consumatori, de exemplu să funcţioneze
prin metode automate şi să aibă opţiuni de aderare sau renunţare uşor de utilizat.
Acest tip de mecanism de finanţare depinde foarte mult şi de marketingul cauzei, precum şi de
comercianţii şi furnizorii de servicii corespunzători, care să dorească să sprijine proiectele de
transport ale municipalităţilor locale.

Ghid de implementare













Autorităţile locale ar trebui să aloce timp pentru găsirea celor mai adecvaţi comercianţi şi
furnizori de servicii pentru a strânge donaţiile. Produsul sau serviciul furnizat de comerciant
sau de furnizorul de servicii trebuie să fie relevant cauzei finanţării. De exemplu, potenţialii
comercianţi şi furnizori de servicii care strâng donaţiile ar trebui să includă furnizori de
autobuze, de metrou, sau puncte de închiriere biciclete.
Autorităţile locale ar trebui să găsească un organism independent pentru a canaliza profitul
între comerciant sau furnizorul de servicii şi autoritatea locală.
Pentru a strânge venit suplimentar considerabil, ar trebui maximizat caracterul voluntar al
donaţiei. Ar trebui să se utilizeze mijloace prin care se poate opta pentru a adera, sau nu.
Dacă autoritatea locală doreşte să implementeze un program care dă posibilitatea opţiunii
de aderare, ar trebui să fie convenabil pentru cumpărător pentru a maximiza venitul.
O altă abordare pentru a maximiza venitul suplimentar este prin utilizarea unui sistem
automat de donare. De exemplu, o opţiune de a adăuga o donaţie la un aparat de plată cu
cardul.
Suma suplimentară plătită de consumatori faţă de preţul normal al produsului sau serviciului
trebuie stabilită la un nivel scăzut, astfel încât consumatorul să nu fie reticent la donaţia
respectivă.
Autorităţile locale trebuie să facă reclamă importanţei proiectelor propuse pentru transport şi
mobilitate sustenabile, pentru a informa consumatorii cu precizie asupra obiectivului pentru
care vor fi utilizate donaţiile lor şi asupra impactului pe care acestea îl vor avea. Aceasta sar putea realiza printr-o campanie de marketing, prin publicarea pe website-ul Autorităţii
Locale, pe paginile de Facebook locale, în ziarele şi revistele locale şi pe afişe şi fluturaşi în
punctele aglomerate de tranzit.
Este de asemenea benefică şi o consultare a publicului, pentru a înţelege dacă acesta este
dispus să contribuie cu o astfel de donaţie voluntară.

Rezumat
Donaţiile voluntare din partea consumatorilor pot fi o opţiune pentru oraşele M-M în vederea obţinerii
unui profit suplimentar pentru proiectele de sustenabilitate şi mobilitate, dar s-a constatat că suma
este în general mică. Ar fi necesară o acţiune de marketing considerabilă pentru a mări venitul, dar
costul administrativ pentru implementarea unor astfel de opţiuni ar fi mai mic.
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