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Introducere 
Terminologie 

Următorii termeni vor fi utilizaţi în mod extensiv în cadrul 
cursului: 

SUiTS: Susţinerea sistemelor integrate de transport urban: 
Instrumente transferabile pentru autorităţile locale 

PCC: Program de creştere a capacităţii  

PMUD: Plan de Mobilitate Urbană Durabilă  

AL: Autorităţi Locale 

ORASE M-M: Oraşe mici şi milocii, şi anume oraşe cu o populaţie 
între 50.000 şi 250.000 de locuitori 

TUM: Transport urban de mărfuri,    | EIS: Evaluarea Impactului 

Social ZTL: Zonă de trafic limitat;|   CCU: Centre de Consolidare 

Urbană ioT: Internetul lucrurilor; |   PLUS: Plan Logistic Urban 

Sustenabil OSC: Organizaţie a societăţii civile; ONG: Organizaţie  

non-guvernamentală
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autorităţile locale:  
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1 Introduct Ion   
 

Cadrul cursului: Proiectul SUITS  
Principalele obiective ale creşterii 
capacităţii în cadrul proiectului SUITS

 
Obiectiv general: Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în vederea dezvoltării şi implementării unor strategii, politici, tehnologii, 
practici, proceduri, instrumente, măsuri şi sisteme de transport inteligent 
sustenabile, inclusive, integrate şi accesibile care să vizeze experienţa de călătorie 
de la punctul de pornire la destinaţie atât pentru călători, cât şi pentru mărfuri 

 
 

Susţinerea Autorităţilor Locale din oraşele mici şi mijlocii în vederea elaborării 
PMUD prin: 

• Transformarea lor în organizaţii cu capacitate de învăţare continuă 

• Deschiderea şi dorinţa de cooperare a departamentelor de transport în faţa 
noilor provocări şi schimbări 

 
 

Fără creşterea capacităţii şi fără transformarea departamentelor de transport în 
organizaţii cu capacitate de învăţare continuă, materialele de instruire nu vor aduce 
schimbarea hotărâtoare necesară în vederea unor măsuri inovatoare de transport. 

 

Rezultatele aşteptate de la proiectul SUITS  
Transformarea departamentelor de planificare a transportului din oraşele mici şi 
mijlocii în agenţi de schimbare prin: 

• Elaborarea unui program validat de creştere a capacităţii pentru 
departamentele de transport  

• Mijloace de învăţare uşor de utilizat (module, material de învăţare online, 
webinarii şi workshopuri), pe baza nevoilor exprimate. 

• Instrumente de suport decizional în sprijinul: 
- achiziţiilor; 

- finanţării inovative; 

- implicării unor noi parteneri de afaceri ; 

- manipulării unor date deschise, în timp real şi reprezentând un depozitar 
valoros 

• O mai bună integrare / utilizare a datelor referitoare la mărfuri şi călători 
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 Cadrul de lucru al cursului: Proiectul SUITS  
Module 

 

«Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul implementării tehnologiilor de transport 
emergente » (STI, mobilitate electrică, automobile conectate 
şi automate etc.) 
 

« Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul introducerii programelor de transport inovative 
» (Mobilitatea ca serviciu, Uber, Modele de afaceri etc.) 

 

« Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul implementării măsurilor de siguranţă şi 
securitate în transportul urban pentru toţi utilizatorii rutieri / 
pentru utilizatorii rutieri vulnerabili » (vehicule de călători şi 
marfă etc.) 

 

« Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul implementării măsurilor de transport de 
marfă urban » (Plan de Logistică Urbană Sustenabilă (PLUS), 
livrare de bunuri prin alegerea celui mai apropiat curier de ruta 
de livrare, biciclete pentru transport etc.) 

 
« Instrumente de culegere şi analiză a datelor pentru măsuri 
integrate » 

 

« Finanţare, achiziţii şi modele de afacere inovative »
 
 
 

   Modulele 1/3/4    

Modulul 2  

Modulele 5/6 

 

    Sub formă de cursuri la clasă  

Sub formă de curs la clasă şi 
webinar / învăţare on line  

 
 
     Sub formă de cursuri de  
     învăţare on line / webinarii
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1 Introducere   
 
    Obiectivul modulului

 
 

Obiectivul general al modulului:: Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din 
oraşele mici şi mijlocii (M-M) în scopul implementării şi monitorizării măsurilor 
privind Transportul de Marfă Urban (TMU) pe tot parcursul  procesului de elaborare 
a  politicii, prin conceperea şi abordarea provocărilor existente la implementarea 
acestor măsuri 

 

 
CURSUL  ARE CA  SCOP: 

• O mai bună înţelegere a valorii măsurilor privind TMU în oraşe, efectele / costul 
lipsei de reglementare referitoare la transportul de marfă urban, operatori şi 
economia oraşului şi la conceptul şi metodologia elaborării măsurilor privind 
transportul de marfă urban, având în acelaşi timp capacitatea de a recunoaşte 
sau de a descoperi nevoile utilizatorilor de transport de marfă urban. 

 

• Formarea unor abilităţi specifice referitoare la modalitatea în care se poate 
asigura succesul măsurilor 

• prin convingerea stakeholderilor şi prin depăşirea barierelor financiare, 
juridice, administrative şi tehnice 

 

OBIECTIVELE CONCRETE ALE CURSULUI: 

• Să realizeze o mai strânsă cooperare între membrii personalului Autorităţilor 
Locale; 

• Să promoveze priorităţile locale privind măsurile TMU; 

• Să ofere instrumente concrete practice şi îndrumare pentru o mai bună 
implementare a acestor programe 

 

Aspecte cheie ale problemei 
Transportul de marfă urban constituie o parte vitală a economiei oraşelor şi un 
element esenţial pentru funcţionarea cu succes a oraşelor, dar totodată, afectează 
şi următorii factori: 

•   Mediu (zgomot, calitatea aerului, calitatea vizuală) 

• Fluxul traficului rutier – niveluri de 
congestie  

• Consumul de combustibil 
Siguranţa 

                 Capacitate         

                 scăzută a AL 
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Aspecte cheie ale problemei 

 

ASPECTE ALE PROBLEMEI 

• Transportul de marfă urban este răspunzător pentru aproximativ 40% din totalul 
emisiilor produse ca urmare a transportului [1], [2] 

• Primele două probleme care preocupă companiile şi ridică probleme în mediul 
urban sunt calitatea aerului şi congestia traficului [2] 

• Colaborarea insuficientă, lipsa unei infrastructuri critice şi lipsa de investiţii în 
soluţii inovative constituie cele mai mari bariere în calea unei logistici urbane 
mai eficiente şi mai sustenabile [2]. 

 
 

 
Deteriorare habitat 

 

Poluare aer 

 

Climă 

 

Zgomot 

 

Poluare începând cu   

fabricarea combustibilului 

 
Accidente 

Costuri externe totale per mod de transport pentru EU28 2016 [4] 
 

 
COSTUL EXTERN AL TRANSPORTULUI   

• Aprox. 12 % (estimativ 120 miliarde Euro) din costul extern total al transportului 
ca urmare a utilizării vehiculelor uşoare (LDV) şi a vehiculelor de mare tonaj 
(HGV) pentru transport bunuri  (EU28 din 2016) [3] 

• Aprox. 27 % din costul extern total, conform EU 28 (2016) reprezintă congestia 
traficului (costuri totale ale întârzierilor sunt estimate la 270 miliarde Euro) [3] 

 
 

… în timp ce costurile externe totale de transport sunt estimate la aprox. 1000 
miliarde Euro (981 miliarde Euro) anual (aproape 7% din PIBul celor 28 State 
Membre UE) ca urmare a poluării aerului, climei, deteriorării habitatului, 
costului combustibilului începând cu fabricaţia, zgomot, congestia traficului, 
accidente. [4] 
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Aspecte cheie ale problemei

 

MODALITATEA DE DETERMINARE A COSTURILOR 

• Există o multitudine de metodologii şi abordări pentru a obţine estimările de 
costuri pentru anumite ţări şi situaţiile referitoare la trafic. 

• Componentele (ex. valoarea timpului, costul accidentelor mortale) necesare 
pentru fiecare studiu de caz dintr-o ţară variază în timp şi depind şi de economia 
proprie a ţării respective 

• Scopul este ca fiecare oraş mic şi mijlociu interesat să utilizeze anumite 
instrumente şi metodologii pentru calcularea acestor costuri. 

 
 

ABORDARE DESCRIERE 

 
Calculator pentru Costurile Externe de 

Transport [5] 

Calculează costurile externe precise 
ale transportului urban de marfă 

 
Manual referitor la Costurile Externe de 

Transport [6] 

Îndrumă modul de determinare a costurilor 
referitoare la calitatea aerului, accidente 

etc (alături de calcule în excel) 

 
Ghid de estimare a costului extern 

marginal al accidentelor [7] 

 
Raportul consilierilor experţi care propun strategia de 

calculare a costului accidentelor în sectorul de transport 

 

ASPECTE CARE TREBUIE ABORDATE PENTRU TRANSPORTUL DE 
MĂRFURI ÎN ZONELE URBANE [8] 

• Costul extern al congestiei (poluarea / calitatea aerului, nivel de zgomot şi 
disconfort) 

• Accidente mortale 

• Accidente şi răniri 
 

 
CONSIDERAŢII CHEIE [2] 
• Cadru de lucru care include reglementări referitoare la spaţii de livrare, acces, 

restricţii şi modalităţi de aplicare a acestora pentru a asigura funcţionarea lină 
a serviciilor logistice; 

• Promovarea vehiculelor prietenoase din punct de vedere ecologic; 

• Coordonarea şi cooperarea între autorităţi şi stakeholderii privaţi; 

• Ar trebui luate în consideraţie creşterea comerţului on-line şi a livrărilor la 
comandă, alături de cererea pentru livrări imediate (mai multe livrări per bucată 
către persoane individuale şi, prin urmare, mai multe vehicule pe şosele)  
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Analizarea caracteristicilor 
circulaţiei pentru transportul de 
marfă urban şi problemele care 
rezultă 

Descrierea materialului 
Tabel cu 4 coloane. Prima coloană a tabelului se referă la zonele din oraş în care s-a observat o circulaţie 
mai intensă pentru transportul de marfă. Cea de-a doua coloană se referă la perioadele de timp în care se 
observă intensificarea circulaţiei pentru transportul de marfă. Cea de-a treia coloană se referă la problemele 
care decurg din intensificarea circulaţiei pentru transportul de marfă. Cea de-a patra coloană se referă la 
restricţiile care se pot aplica. 

Vă rugăm să completaţi următoarea matrice cu zonele din oraş 
cu fluxuri mai mari de circulaţie pentru transport de marfă, 
perioadele de timp pe parcursul unei zile, în care se intensifică 
traficul pentru transportul de marfă şi problemele care decurg. 

 

REGIUNEA INTERVALE DE TIMP PROBLEME RESTRICTII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Numele echipei 

  EXERCIŢIUL 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

1 Introducere   
 
    Materiale suplimentare

 
1. Mobility and Transport - European Commission. (2019). Clean and energy 

efficient vehicles - Mobility and Transport - European Commission. [online] 
Available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles_en 
[Accessed 28 Mar. 2019] 

2. Transport Themes- European Commission. (2019). Studies - Sustainable 
transport –- Transport Themes- European Commission [online] Available at: 
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en 
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Măsuri referitoare la 
transportul de marfă 
urban (TMU) 
Acest capitol prezintă o scurtă descriere şi elementele cheie ale măsurilor 
elocvente referitoare la transportul de marfă urban (TMU). 

Măsurile TMU au ca scop reducerea impacturilor negative ale 
operaţiunilor vizând transportul de marfă şi depăşirea barierelor pentru a 
aplica o logistică urbană eficientă şi sustenabilă. 

Prin urmare, TMU se axează pe: 
• Creşterea eficienţei energetice, pentru a îmbunătăţi prin aceasta 

sustenabilitatea şi viabilitatea oraşelor; 
• Îmbunătăţirea siguranţei de funcţionare a sistemelor, ceea ce duce 

la creşterea satisfacţiei clienţilor; 
• Creşterea siguranţei şi securităţii, reducând riscul accidentelor 

rutiere, inclusiv al celor mortale. 



 

 

 
 
 

2 Măsur i  refer i toare  la  t ranspor tu l  de  mar fă  urban (TMU)   

 
 

CENTRE DE CONSOLIDARE URBANĂ (UCC) [1], [2], [3] 

• Un centru de consolidare urbană este o nouă platformă logistică, publică sau 
privată, concepută să deservească fie centrul urban, fie alte locuri de mare 
importanţă. 

• Principiul şi principalul obiectiv este de a primi operaţiuni de transport de marfă la 
scară largă, de a le departaja şi a face livrări la zona ţintă, asigurând în acelaşi 
timp sustenabilitatea prin utilizarea unor vehicule uşoare pentru transport de 
marfă şi a altor vehicule de dimensiuni mai mici. 

• Obiectivul cheie al CCU este reducerea distanţei totale parcurse şi evitarea 
efecturării livrărilor în zonele urbane cu vehicule de transport de marfă încărcate 
sub capacitate. 

 
 

 NOI TEHNOLOGII ŞI TELEMATICĂ ÎN LOGISTICA ULTIMEI 
MILE A CĂLĂTORIEI [1], [2], [3] 

• Includ aplicaţii care asigură managementul parcului de maşini alături de 
optimizarea traseului; 

• Conducătorii auto primesc informaţii în timp real referitoare la alegerea rutei, 
pentru a diminua costurile cumulative (financiare, de mediu, de timp etc.); 

• Asigură administrarea optimă a parcului de vehicule al companiei. 

 
 
 

 REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA LIVRĂRILE PE TIMP DE NOAPTE ŞI 
APLICAREA LEGII [1], [2], [3] 

• Astfel de acţiuni au ca scop impunerea livrărilor pe timpul nopţii, profitând de 
gradul mai mic de congestionare a traficului în aceste intervale orare. 

• Contribuie la evitarea congestionării traficului ca urmare a operaţiunilor de 
transport de marfă. 

 
 

VEHICULE PRIETENOASE DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC [1], [2], [3], [4] 

• Promovarea şi adoptarea unor vehicule alternative şi mai prietenoase din punct 
de vedere al mediului, de exemplu vehiculele electrice; 

• Vehicule pe bază de gaz natural lichefiat, biciclete pentru transport marfă, atât 
tradiţionale, cât şi electrice, triciclete, scutere, drone; 

• Odată cu dezvoltarea pe viitor a vehiculelor autonome, vor apărea mai multe 
soluţii logistice de livrare, înlocuind modurile tradiţionale de transport de marfă. 
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2 Măsur i  re fer i toa re la t ransportu l  de  marfă u rban  (TMU)  

 

 

BENZI DE CIRCULAŢIE MULTI FUNCŢIONALE [1], [2], [3],[4] 

• Această măsură se bazează pe ideea posibilităţii dedicării capacităţii reţelei 
(benzi de circulaţie, în acest caz) diferitelor moduri de transport în funcţie de ora 
din zi, condiţiile de trafic etc. O astfel de soluţie este foarte promităţoare atât 
pentru sistemul de transport de marfă urban, cât şi pentru transportul public. 

• Alocarea benzii pentru diferiţi utilizatori se poate face conform unui grafic orar şi 
se pot aplica restricţii în funcţie de tipul vehiculului, tipul transportului etc. În 
acest caz, se susţine funcţionarea autobuzelor în centrele urbane. 

 
 
REZERVAREA ÎN TIMP REAL (DINAMICĂ) A SPAŢIULUI DE REZERVARE ŞI 
/ SAU MULTIFUNCŢIONALITATEA SPAŢIULUI DE PARCARE  [1], [2],[3] 

• Prin soluţiile digitale, furnizorul de soluţii logistice poate programa şi rezerva 
spaţii de parcare libere pentru o perioadă de timp limitată pentru încărcarea / 
descărcarea încărcăturii; 

• Alocarea spaţiilor de parcare mai multor utilizatori s-ar putea face conform unui 
anumit grafic orar şi se pot aplica restricţii în funcţie de tip de vehicul, tip de 
transport etc. 

 
DULAPURI DE DEPOZITARE CA PUNCTE DE DISTRIBUŢIE [1], [2], [3],[6], [7] 

• Reţea de puncte de livrare automată amplasate în locuri convenabile, de 
exemplu staţii de mijloace de transport, sau magazine mari alimentare; 

• Sistemul funcţionează similar cu automatele, persoanele având accesul pe baza 
unei parole temporare şi primind produsul transportat. 

 

 
 
 

ZONE CU TRAFIC LIMITAT (ZTL) [2],[3] 

• Accesul la zonele urbane este limitat pentru vehiculele de transport de marfă 
care îndeplinesc anumite standarde de emisii; 

• ZTL devin din ce în ce mai comune în principalele oraşe europene ca modalitate 
pentru ca autorităţile oraşelor să îndeplinească standardele europene privind 
calitatea aerului; 

• Există un impact pozitiv ca urmare a reducerii emisiilor provenite de la vehiculele 
de transport de marfă, atât prin reînnoirea parcului de maşini, cât şi prin 
reducerea numărului de călătorii. 
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2 ăsur i  refer i toare la  t ranspor tu l de mar fă  urban (TMU)  

 
 

 
  EXERCIŢIUL A2  

 
Descrierea materialului

Introducerea unor măsuri inovative  
şi de reglementare ca răspuns la 
problemele din sistemul de transport  
de marfă urban 

3 câmpuri (casete deschise), câte unul (una) per măsură inovativă de transport de marfă urban, care ar 
putea răspunde unei probleme specifice. 

 Vă rugăm să selectaţi măsurile inovative care ar putea mări 
eficienţa sistemului de transport de marfă urban şi, drept 
corespondent, problema specifică identificată în exerciţiul A1. 
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Valoare pentru oraşele 
mici şi mijlocii (M-M)  

(Provocări, avantaje şi beneficiari) 

 
Acest capitol prezintă: 

• Câteva dintre avantajele pe care măsurile TMU le aduc oraşelor, 
modul în care aceste avantaje sunt legate de obiectivele 
strategice ale oraşelor şi modul în care ar putea fi identificate în 
mod sistematic cu ajutorul instrumentului de Evaluare a 
Impactului Social; 

 
• Valoarea adăugată mai largă a măsurilor TMU într-un oraş, ţinând 

cont şi de relevanţa pentru strategiile locale, naţionale şi UE; 
 
• Principalii beneficiari şi stakeholderi ai măsurilor TMU şi modul în 

care AL i-ar putea convinge să sprijine implementarea măsurilor. 



 

 

 
 
 

2  Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Avantaje ale TMU 

Efecte pozitive directe  [1], [2], [3] 

• Reducerea congestiei ca urmare a unei gestionări mai eficiente a livrărilor de 
mărfuri; 

• Reducerea consumului de combustibil şi a poluării mediului prin optimizarea 
traseelor de livrări, utilizarea vehiculelor electrice şi a politicilor anti-mersul în gol 
al motorului, optimizarea logisticii urbane pentru parcurgerea ultimei distanţe 
până la destinaţie prin Centrele de Consolidare Urbană; 

- Software de optimizare a traseului care permite reducerea dimensiunii parcului 
de maşini necesare pentru exploatare şi creşterea vitezei de livrare / colectare 

• Reducerea costurilor ca urmare a consumului redus de combustibil, timpului 
redus de călătorie, deteriorarea în mai mică măsură a vehiculelor (pentru toţi 
utilizatorii – transport public, vehiculele municipalităţii şi şoferii de vehicule de 
transport marfă)  

- Prin optimizarea corespunzătoare a traseelor într-o zonă se poate ajunge la o 
reducere de 10% - 20% a costului total. 

• Reducerea zgomotului (prin utilizarea de vehicule ecologice) şi o mai bună 
gestionare a spaţiului public (cu benzi de circulaţie multi-funcţionaele şi spaţii de 
parcare multi-funcţionale) 

 

 ÎN TABELUL URMĂTOR SE ARATĂ CONTRIBUŢIA MĂSURILOR TMU 
PENTRU REZOLVAREA DIFERITELOR PROVOCĂRI DIN PUNCT DE 
VEDERE AL MEDIULUI, SOCIALE ŞI CITADINE [4] 

 

              PROVOCĂRI 

MĂSURI 

 
CONGESTIE 

INFRASTRUCTU
RĂ 

NEADECVATĂ 

 
POLUARE 

 
ZGOMOT 

 
SIGURANŢĂ NEVOIA DE 

INVESTIŢII 

CENTRE DE 
CONSOLIDARE 

URBANĂ 

      
MARE 

REGLEMENTĂRI 
PRIVIND 

PARCAREA 

     
SCĂZUTĂ 

RESTRICŢII DE ACCES 
ÎN FUNCŢIE DE ORĂ 

     
SCĂZUTĂ 

PUNCTE DE 
COLECTARE 

     SCĂZUTĂ 

SISTEME DE 
INFORMARE ÎN TIMP 

REAL 

      
MARE 

CONDUCERE 
ECOLOGICĂ 

     MODERATĂ 

ÎMBUNĂTĂŢIREA UNOR 
ZONE CENTRALE DE 

ÎNCĂRCARE ÎN AFARA 
STRĂZILOR 

      
MARE 

ZTL (ZONE CU TRAFIC 
LIMITAT) 

     SCĂZUTĂ 

          20 Conecsiune slaba 
 

Conecsiune puternica 

Este necesară o abordare globală pentru realizarea acestora 
avantaje. 



 

 

 
 
 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari)    

 
 
 
Avantaje ale TMU

 

EXEMPLU: OBIECTIVUL STRATEGIC BOLOGNA [5] 
Conform Planului local de evaluare, obiectivele specifice măsurilor sunt 
următoarele: 

 
 

 
 

Instrument de evaluare a 
impactului social 
 

 
 

 
 
 

„Evaluarea impactului social este procesul de analiză, monitorizare şi 
gestionare a consecinţelor sociale ale dezvoltării” (Vanclay, 2003) 
 

Subiecte: factori, mostre, grupuri sociale, subiectivismul culegerii datelor etc. 
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Transportul trebuie să fie inclusiv, accesibil şi să aducă o contribuţie pozitivă la 
calitatea vieţii. 

Pentru o dezvoltare sustenabilă, sunt necesare metode de evaluare a impactului în 
ceea ce priveşte factorii sociali, de sănătate şi bunăstare pe termen scurt şi lung. 

•  Demonstrarea impactului pe care îl poate 
avea o acţiune de reglementare a 
distribuirii mărfii asupra congestiei 
traficului urban şi nivelului de poluare [...]; 

• Optimizarea şi dezvoltarea unei integrări 
efective între politicile de stabilire a 
taxelor de drum [...] şi instrumentele 
tehnologice; 

• Contribuţie la scăderea numărului de 
kilometri parcurşi pentru furnizarea 
aceloraşi servicii; 

• Crearea condiţiilor pentru finalizarea 
„Planului de livrare de mărfuri în oraş” 
şi diseminarea noilor oportunităţi puse 
la dispoziţie (Mimosa, 2009:65) 

•  

Măsurile de transport au un impact asupra tuturor aspectelor societăţii şi vieţii 
oamenilor, în special în centrele urbane dens populate. 



 

 

 

 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Dimensiunile evaluării impactului 

• Impactul asupra mediului este definit drept „orice modificare adusă mediului, 
adversă sau benefică, rezultată în totalitate sau parţial din aspectele legate de 
mediu ale unei organizaţii”; 

• Impacturile economice sunt definite ca fiind „efectele asupra nivelului 
activităţii economice într-o anumită zonă” (Weisbrod & Weisbrod, 1997); 

• Impacturile sociale sunt definite drept efectele care caracterizează şi 
influenţează bunăstarea socială şi economică a comunităţii (Canter et al. 1985). 

 
 

 
IMPACTURI 

REZUMAT AL 
IMPACTURIL
OR CHEIE 

EVALUARE 

CANTITATIVĂ CALITATIVĂ MONETARĂ 
£ NPV 

DISTRIBUŢIE scară 
de 7 pct / grup 

vulnerabil 

SO
C

IA
L 

Navetişţi şi alţi 
utilizatori 

 Valoarea modificărilor timpului de 
călătorie (£) Modif. timp net 
călătorie (£) 0-2 min/ 2-5 min / 
peste 5 min 

   

Impactul siguranţei de 
funcţionare asupra 

navetiştilor şi altor utilizatori 

     

Activitate fizică      

Calitatea călătoriei      

Accidente      

Securitate      

Acces la servicii      

Accesibilitate ca preţ      

Izolare      

Valori de opţiune şi de 
non-utilizare 

     

 
 

Suplimentar, în metodologii de tipul WebTAg, este integrată separat o a patra 
dimensiune, şi anume Impactul asupra sănătăţii 

WegTAg este un instrument multimodal pe bază de web al Departamentului 
pentru Transport al Marii Britanii, care oferă îndrumare în ceea ce priveşte 
evaluarea proiectelor şi propunerilor de transport. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Vedere de ansamblu asupra 
factorilor care trebuie luaţi în 
consideraţie, în funcţie de tip, 
sursă şi nivel al nevoilor umane, 
pe baza pachetului de lucru  
SUITS (WP7) [7] 

 

SURSĂ TEMĂ SUB-TEMĂ IMPACT 

 
 
 
 

 
FURNIZOR 

 
 
 

Prezenţa infrastructurii 

 
Din punct de vedere 

structural 

Calitate vizuală 

Resurse istorice / culturale 

Izolare / coeziune socială 

 
Temporal (pe 

durata construcţiei) 

Disconfort fonic 

Bariere şi diversiuni 

Incertitudinea construcţiei 

Relocare forţată 

Prezenţa maşinilor parcate 
 Calitate vizuală 
 Utilizarea spaţiului 

 
Prezenţa facilităţilor, serviciilor 

şi activităţilor de transport 
(accesibilitate) (incl cost şi 
dimensiunea temporală)) 

Facilităţi de transport Disponibilitate şi acces fizic 

 Nivelul serviciului furnizat 

Alegerea transportului / valori de 
opţiune 

Diversitate culturală 

Utilizarea terenului / livrare/ 
oportunitate 

Acces la servicii şi activităţi distribuite 
spaţial 

 
 
 

UTILIZATOR 

 

 
Trafic (deplasarea 

vehiculelor) 

 
Siguranţă 

Accidente 

Comportament de evitare 

Percepţii asupra siguranţei 

 
Mediu 

Siguranţa publicului (încărcătură 
periculoasă) 

Nivel de zgomot, disconfort 

Calitatea solului, aerului şi apei 

 
Călătorie (deplasarea 

oamenilor) 

 Valoare intrinsecă, calitatea 
călătoriei 

Condiţie fizică (mod activ de 
călătorie) 

Securitate 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Evaluarea Impactului Social 
– example webTAG  

 
STUDIU DE CAZ: EXTINDEREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA TRASEULUI PENTRU 
TRANSPORTUL DE MĂRFURI ÎN KALAMARIA (GREECE) 

 

 
IMPACT 

 
EVALUARE CALITATIVĂ / REZUMAT AL IMPACTURILOR CHEIE  [7] 

 
ECONOMIC 

 
Reducerea congestiei şi a traficului în zonă va determina o mai mare economie de 

combustibil pentru conducătorii de vehicule care călătoresc în mod regulat pe traseul 
îmbunătăţit 

 
SOCIAL 

 
O mai bună accesibilitate, calitate superioară a călătoriei 

 
ASUPRA MEDIULUI 

 
Reducerea emisiilor poluante (CO2, NO, plumb, PM) a efectului gazelor de seră 

(reducerea emisiilor CO2) 

 
 

STUDIU DE CAZ: LOGISTICĂ URBANĂ CURATĂ ŞI PLATFORMĂ DE 
DISTRIBUIRE A MĂRFURILOR ÎN TOULOUSE (FRANCE) 

  

 
IMPACT 

 
EVALUARE CALITATIVĂ / SUMAR AL IMPACTURILOR CHEIE [7] 

ECONOMIC 
 

Referitor la diferite tipuri de costuri şi comparativ cu rezultatul avantajelor 

SOCIAL 
 

Se ia în consideraţie acceptarea publică în profunzime a măsurii de diferiţi stakeholderi 

 
ASUPRA MEDIULUI 

Procesul de evaluare a avut ca rezultat reducerea aşteptată a emisiilor şi în principal a 
emisiilor CO2 în primul rând datorită utilizării vehiculelor electrice. Metodele utilizate au 

inclus simularea specializată a pachetelor software 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Valoara adăugată:(a)conformitatea  
cu strategiile / reglementările  
(LA  NIVEL UE, NAŢIONAL, LOCAL) 

 
Value Valoarea este adăugată de asemenea ca urmare a faptului că măsurile TMU 

sunt relevante pentru strategiile la nivel local, naţional şi UE. 

• La nivel local, măsurle TMU ar putea contribui la strategiile vizând creşterea 
economică a centrelor comerciale ale oraşului, poluarea aerului şi turismul 
local (calitate vizuală, siguranţa publică, nivelul redus de zgomot, calitatea aerului 
protejează monumentele şi atrag turismul). 

• La nivel naţional şi UE, aceste măsuri contribuie la realizarea obiectivelor 
politicii de mediu, sănătate şi climă (ex. Cartea Verde [8].swd (2016) 244 
Strategia Europeană privind mobilitatea cu emisii scăzute [9], Planul strategic 
2016 – 2020 Move  din martie 2016 [10] etc.) şi la evitarea penalizărilor. 

 
• Alinierea măsurilor TMU, ca parte a Planului pentru logistică urbană 

sustenabilă, la aceste politici ar putea face ca oraşele M-M să devină 
eligibile pentru a primi sprijin financiar din fondurile UE  [11] 

 
•  Instrumentele EPPOM „Gestionarea mobilităţii pentru un viitor mai bun” şi 

reţeaua de oraşe CIVITAS oferă sprijin suplimentar pentru alinierea acestui tip 
de măsuri la politica UE  [12] 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Politica UE / documente 
strategice relevante pentru 
măsurile TMU 

 
 

DOCUMENT 
CORESPUNZĂTOR 

 
1. 

Studiu asupra 
Transportului de 
marfă urban – 
Raport final [4] 

 
 
 

2. 
Prezentare cercetare 
Transport de marfă 

urban [6] 

                          SUBIECT 

 
 

Măsuri de reglementare la 
nivel local 

 
 
 

• Priorităţi de cercetare 
referitoare la livrarea de 
mărfuri în mediul urban 

• Sustenabilitatea şi securitatea 
acestor activităţi 

 
 

 

         TIP DE          
      CONŢINUT 

 
Studiu al 
Comisiei 
Europene 

 
 

Priorităţi de 
cercetare 

referitoare la 
livrarea de 
mărfuri în 

mediul urban 
Sustenabilitate
a şi securitatea 

acestor 
activităţi 

RELEVANŢ
Ă PENTRU 

SUITS 
SUITS (1-5) 

 
 

4 
 
 
 
 
 

4 

EXPLICAREA CLASIFICĂRII 
 

 
Conţinutul nu este relevant în 
exclusivitate pentru oraşele M-
M, ci poate fi adoptat de orice 

oraş, indiferent de 
dimensiunea acestuia 

 
Conţinutul nu este relevant în 
exclusivitate pentru oraşele 
M-M, ci poate fi adoptat de 

orice oraş, indiferent de 
dimensiunea acestuia

3. 
COM 2017 283 Agendă 

pentru o tranziţie 
corectă din punct de 
vedere social spre 
mobilitate curată, 

competitivă şi conectată 
pentru toţi [13] 

 
 

4. 
Plan strategic 2016-
2020 Move martie 

2016 [13] 
 
 

5. 
Vehicule curate şi 

eficiente energetic [15] 
 

6. 
Propunere pentru 

obiectivele post 2020 
privind  emisiile CO2 

pentru autovehicule şi 
camioane [16] 

 
7. 

Mobilitate Urbană 
Europeană [6], [17] 

 
 

26 
8. 

Cartea Albă [18] 

• Transport de marfă urban 
• Siguranţă şi Securitate 
• Gestionarea mobilităţii 

• Stiluri de viaţă independente 
de utilizarea autovehiculelor 
• Managementul datelor 
(dovezi şi argumente) 

Tehnologii noi şi emergente 
 

• Siguranţă şi securitate 
• Programe de transport noi şi 
emergente 
• Gestionarea mobilităţii 
• Stiluri de viaţă independente de 
utilizarea autovehiculelor 
• Tehnologii noi şi emergente 

 
• Sisteme curate de transport 

• Reducerea consumului de energie 
• Emisii CO2 

•  

 
• Vehicule cu emisii zero şi scăzute 
• Obiective la nivelul parcului de 

vehicule UE pentru 2020/2021 
pentru vehicule comerciale uşoare 

 
• Politica de mobilitate urbană 

• Planificarea politicii de mobilitate 
urbană sustenabilă 

• Instrumente de finanţare 
• Tendinţe de bază 

 
• Obiectivul reducerii emisiilor 
• Managementul mobilităţii 
• Sistem de transport competitiv şi 
eficient din punct de vedere al resurse 
• Combustibili sustenabili cu conţinut 
redus de carbon 
• Optimizarea performanţei lanţurilor 
logistice multimodale 

 
 
Comunicare din 

  partea Comisiei 3 
 

 
 
 
 

 Plan 
Strategic 

 
 

 
 Obiectivele 
politice ale 
Comisiei 
Europene 

 
 

 Propunerea 
legislativă a 

Comisiei 
Europene 

 
 
Contextul 

 politicii Comisiei   
Europene 2 

 
 
 

Document  
strategic  
european 1 

 
Conţinutul nu este 

relevant în exclusivitate 
pentru oraşele M-M, ci 

poate fi adoptat de orice 
oraş, indiferent de 

dimensiunea acestuia 
 

Conţinutul nu este relevant 
în exclusivitate pentru 

oraşele M-M, ci poate fi 
adoptat de orice oraş, 

indiferent de dimensiunea 
acestuia 

 
Conţinutul nu este relevant 

în exclusivitate pentru 
transportul de marfă urban, 
dar sunt câteva obiective 
strategice pentru sisteme 

curate de transport 

 Conţinutul are o parte relevantă 
pentru vehiculele comerciale 

(camionete), dar  poate fi  
adoptat de orice oraş, indiferent 

de dimensiunea acestuia 
 

Conţinutul nu este relevant 
în exclusivitate pentru 

transportul de marfă urban, 
dar sunt câteva obiective 

strategice pentru o 
mobilitate sustenabilă 

 
Conţinutul nu este relevant în 

exclusivitate pentru 
transportul de marfă urban, 
dar sunt câteva obiective 

strategice pentru o mobilitate 
sustenabilă

3

3

2



 

 

 
 
 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Valoare adăugată: (b) 
colaborarea dintre toţi 
actorii / stakeholderii 
Sunt necesare comunicarea, colaborarea şi coordonarea dintre diferiţi stakeholderi / actori privind  
numeroase aspecte ale elaborării măsurilor TMU şi procesului de implementare. 

Aceste proceduri sunt esenţiale pentru a ajunge la un acord şi la susţinere largă [1], [3], dar ele dau 
totodată Autorităţilor Locale oportunitatea de: 

• a realiza o interacţiune mai profundă cu ele şi de a facilita elaborarea planului de acţiune 
pentru viitoarele proiecte; 

• a realiza noi sinergii şi de a dezvolta noi idei şi proiecte; 

• a asigura o colaborare constantă în proiectele viitoare. 
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Creşterea la maximum a sinergiilor 
trebuie să fie una din priorităţile 
oraşelor M-M ca urmare a 
resurselor limitate de care acestea 
dispun (numărul redus de personal 
care lucrează cu AL, resurse 
financiare limitate etc.) 



 

 

 

 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Modul de realizare a colaborării / 
de identificare a nevoilor 
stakeholderilor şi actorilor 

• Interviuri direcţionate spre reprezentanţii grupurilor de stakeholderi pentru a-i 
informa în legătură cu: 

- planurile şi obiectivele municipalităţii; 

- posibilul avantaj al acestora dacă acordă sprijin implementării 
proiectului; 

• valoarea contribuţiei lor la proiect. 

• Efectuarea unui sondaj cu chestionare adresate grupurilor de stakeholderi, 
pentru a le afla percepţia asupra problemelor şi soluţiilor, pentru ca aceştia să-
şi exprime nevoile şi să vorbească despre restricţiile care pot constitui un 
obstacol pentru contribuţia lor. 

• Consultarea publicului larg şi şedinţe deschise la care să fie invitaţi stakeholderii 
la fiecare etapă a implementării 

• Inspecţii frecvente în punctele cele mai aglomerate ale reţelei rutiere, acolo unde 
pot apărea  probleme. 

• Abordări adaptate în funcţie de stakeholderi / actori (de exemplu, clienţii, prin 
chestionare, proprietarii de magazine, prin scurte interviuri, operatorii de 
transport de marfă, prin scurte interviuri – conversaţii). 

 

Identificarea actorilor şi 
stakeholderilor  
• Primul pas spre formularea unui cadru de lucru care să asigure integrarea 

tuturor actorilor şi stakeholderilor unui oraş în luarea deciziilor privind 
transportul de mărfuri urban este de a-i identifica, întocmind o listă 
cuprinzătoare. Implementarea măsurilor TMU se poate îmbunătăţi prin 
implicarea unui număr mare de stakeholderi. De asemenea, se pot identifica 
astfel factorii care influenţează atât autorităţile locale, cât şi stakeholderii din 
transportul de marfă, factori care necesită în prezent mai multe investigaţii. 

• Actori şi stakeholderi obişnuiţi pentru implementarea măsurilor privind 
TMU: 
- Autorităţi Locale  
- Operatori de Transport Public 
-  Cetăţeni ai oraşului şi vizitatori, 

Clienţi 
- Unităţi care asigură aplicarea legii  
- ONGuri,                                                 
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- Asociaţii comerciale 
- Organizaţii comerciale  
- Operatori de Transport de Marfă, 

- Transportatori (expeditori, 
transporturi 
proprii, conducători auto) etc.



 

 

 
 
 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Identificarea actorilor şi 
stakeholderilor pentru măsurile 
privind TMU la nivel administrativ 

 
ACTORI ŞI STAKEHOLDERI 

NIVEL ADMINISTRATIV 

INTERNAŢIONAL NAŢIONAL REGIONAL LOCAL 

Asociaţii profesionale X X   

Asociaţii comerciale X X X  

Proprietari de pământ / de alte 
bunuri 

  X X 

Cetăţeni ai oraşului şi vizitatori    X 

Operatori de transport public  X X X 

Producători de vehicule X    

Transportatori (expeditori, propriile 
transporturi, conducători auto) X X X X 

Operatori de transport de marfă (logistică terţi, 
servicii de tractare, conducători auto, 

construcţie, întreţinere) 

 
X X X 

Clienţi    X 

Autorităţi locale   X X 

Autoritate centrală  X X  

 
 
 

Provocări şi răspunsuri 
referitoare la Centrele de 
Consolidare Urbană (CCU)[1], [19] 

Exemple de provocări şi avantaje 
specifice CCU 
Challenges: 
• Transportatorii pot avea dificultăţi în obţinerea unor proprietăţi imobiliare 

pentru a exploata centrul corespunzător (mai ales în oraşele mari); 

• În multe cazuri, companiile sunt forţate să opereze în locuri separate din 
cauza lipsei de teren, sau a costurilor extreme de finanţare care pot conduce 
la costuri mai mari de exploatare. 

Răspunsuri: 

• Centrele de consolidare urbană realizează o scurtare a distanţei de călătorie 

pentru livrarea produselor cost mai mic de călătorie o mai mare 

siguranţă de funcţionare a serviciului. 29 



 

 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

 Provocări şi răspunsuri referitoare la Centrele de Consolidare Urbană (CCU) [1], [19] 
 
 

• Numărul mai mic de kilometri parcurşi duce la reducerea congestiei traficului 

reducerea consumului de combustibil pentru companii 

• Reduce activităţile care cauzează emisii poluante şi, în consecinţă, 
îmbunătăţeşte calitatea aerului, asigurând un impact negativ mai mic asupra 
sănătăţii persoanelor care lucrează în livrări 

• Îmbunătăţirea procedurilor de încărcare ca urmare a unei astfel de măsuri. 
 
Grupuri care vor beneficia:  

• Asociaţii profesionale; 

• Organizaţii comerciale; 

• Proprietari de teren / de alte bunuri; 

• Transportatori (expeditori, transporturi proprii, conducători auto); 

• Operatori de transport urban; 

• Proprietari de magazine. 
 
 
 

Provocări şi răspunsuri referitoare 
la Noile tehnologii şi telematica 
pentru logistica ultimului segment 
de drum de parcurs [1], [19] 
( Exemple de provocări şi avantaje 
specifice măsurii) 
Provocări: 

 Grupurile sociale alcătuite din persoane în vârstă şi / sau fără competenţe digitale 
tind să reacţioneze negativ la astfel de soluţii. Acestea consideră de obicei că le 
este mai dificil să se descurce cu sistemul de transport digitalizat într-o măsură 
tot mai mare şi tind să fie excluşi de la acesta. 

Răspunsuri 

• Ar putea fi utilizate practici tradiţionale (ex. call centre) pentru a transfera 
informaţii în timp real către clienţii aparţinând unui astfel de grup. În ceea ce 
priveşte angajaţii care nu au competenţe digitale, se sugerează companiei să îi 
instruiască în mod corespunzător. 

• Creşte satisfacţia generală a clienţilor ca urmare a creşterii eficienţei şi vitezei 
livrării produselor: 

- Creşte siguranţa şi securitatea produsului ca rmare a posibilităţii urmăririi 
continue a pachetelor, companiile având totodată flexibilitate şi control. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Challenges and responses about new technologies and telematics in last mile logistics [1], [19] 

 
- Vizibilitatea în ceea ce priveşte exploatarea parcului de maşini creşte 

performanţa afacerii companiilor per total (prin îmbunătăţirea 
programării şi livrării serviciilor). 

 

Grupuri care urmează să fie avantajate  

• operatori de transport de marfă; 

• consumatori; 

• şoferi; 

• proprietari de magazine; 

• clienţi 
 
 
 
 
  

Provocări şi răspunsuri referitoare 
la livrările pe timpul nopţii: 
reglementări şi aplicarea legii [1], [19] 

(Exemple de provocări şi avantaje 
specifice măsurii respective) 

Provocări: 
• Riveranii tind să reacţioneze la livrările pe timpul nopţii, mai ales ca urmare a 

nivelului zgomotului. 

• Conducătorilor auto şi altor angajaţi ai operatorului le displace această opţiune 
din cauza lucrului în tura de noapte. Proprietarii de magazine au nevoie de 
personal suplimentar pentru primirea mărfurilor 

Răspunsuri: 
• Utilizarea vehiculelor electrice, a bicicletelor pentru transport de marfă etc. ajută 

la rezolvarea problemei zgomotului. 
• Reducerea congestiei şi a cererii de spaţii de parcare pentru zona urbană pe 

timpul zilei îmbunătăţeste sustenabilitatea şi calitatea condiţiilor de viaţă pentru 
toţi utilizatorii (atât riveranii, cât şi clienţii magazinelor şi proprietarii acestora). 

• Reducerea congestiei şi a cererii de spaţii de parcare pe timpul nopţii   

reduce costurile de exploatare şi îmbunătăţeşte timpii de livrare – avantaje 
mari pentru operator şi, în consecinţă, mai puţine costuri pentru proprietarii de 
magazine (reduceri speciale etc.). 

facilitează conducătorilor auto livrarea produselor; 
31

 



 

 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari)

 

Grupuri care urmează să fie avantajate: 

• cetăţeni; 

• angajatori şi angajaţi; 

• utilizatori rutieri; 

• operatori de transport de marfă; 

• clienţi 

 

Provocări şi răspunsuri referitoare 
la vehiculele prietenoase cu 
mediul  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1], [19] 

(Exemple de provocări şi avantaje 
specifice fiecărei măsuri) 
Provocări: 
• Riveranii tind să reacţioneze la livrările pe timpul nopţii, mai ales ca urmare a 

nivelului zgomotului. 

• Conducătorilor auto şi altor angajaţi ai operatorului le displace această opţiune 
din cauza lucrului în tura de noapte. Proprietarii de magazine au nevoie de 
personal suplimentar pentru primirea mărfurilor. 

Răspunsuri: 

• Utilizarea vehiculelor electrice, a bicicletelor pentru transport de marfă etc. ajută 
la rezolvarea problemei zgomotului. 

• Reducerea congestiei şi a cererii de spaţii de parcare pentru zona urbană pe 
timpul zilei îmbunătăţesc sustenabilitatea şi calitatea condiţiilor de viaţă pentru 
toţi utilizatorii (atât riveranii, cât şi clienţii magazinelor şi proprietarii acestora). 

• Reducerea congestiei şi a cererii de spaţii de parcare pe timpul nopţii   

- reduce costurile de exploatare şi îmbunătăţeşte timpii de livrare – avantaje 
mari pentru operator şi, în consecinţă, mai puţine costuri pentru proprietarii 
de magazine (reduceri speciale etc.); 

- facilitează conducătorilor auto livrarea produselor;  
-  

Grupuri care urmează să fie avantajate: 
• cetăţeni; 

• angajatori şi angajaţi; 

• utilizatori rutieri; 

• operatori de transport de marfă; 

• clienţi 

                32 



 

 

 
 
 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

 

Provocări şi răspunsuri referitoare 
la benzile multifuncţionale  [1],[19]  
(Exemple de provocări şi avantaje 
specifice fiecărei măsuri) 

 

Provocări: 

• Reacţii negative ale operatorilor de transport public care trebuie să coexiste cu 
operatorii de transport. 

• Această măsură ar putea crea confuzii printre alţi operatori, sau chiar cauza 
conflict cu ei şi / sau cu pasagerii, bicicliştii etc 

Răspunsuri: 

• Este necesar să se realizeze (a) un program corect, (b) coordonare / combinaţie 
cu alte măsuri TMU (livrările pe timp de noapte), (c) alegerea corectă a 
ferestrelor de timp, (d) o bună colaborare cu ambii actori (operatorii de transport 
public şi operatorii de transport de marfă urbani), (d) mai bună aplicare a 
legislaţiei. 

• Ca răspuns la posibilitatea creării unei stări de confuzie în rândul conducătorilor 
auto, trebuie să existe (a) condiţiile corespunzătoare de implementare cu 
semnale clare, (b) instruirea utilizatorilor şi o mai bună aplicare a legii 

• Aplicarea corespunzătoare a măsurii duce la creşterea siguranţei utilizatorilor 
rutieri vulnerabili şi a conducătorilor auto de pasageri, crescând în acelaşi timp 
şi eficienţa reţelei generale. 

 

Grupuri care urmează să fie avantajate: 

• locuitori ai oraşului respectiv şi vizitatori; 

• transportatori la toate etapele, de exemplu expeditori, conducători auto etc; 

• operatori de transport de marfă; 

• clienţi 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Provocări şi răspunsuri referitoare 
la rezervarea spaţiului de 
încărcare în timp real şi / sau 
utilizarea multiplă a spaţiului de 
parcare [1], [19] 

( Exemple de provocări şi răspunsuri 
specifice fiecărei măsuri) 
Provocări: 

• Rezervarea spaţiului de încărcare în timp real necesită planificare şi 
coordonarea diferiţilor stakeholderi, precum şi implementarea sistemelor de 
transport inteligente, ceea ce duce la creşterea costurilor. Pot apărea reacţii 
negative din partea autorităţilor locale şi regionale responsabile cu 
implementarea acestei măsuri. 

Răspunsuri: 

• Prin implementarea acestei măsuri, condiţiile de trafic se pot îmbunătăţi prin 
reducerea congestiei şi creşterea numărului de spaţii de parcare disponibile. 
Aceasta duce, de asemenea, la existenţa unor reţele de transport şi zone urbane 
mai sigure şi mai sustenabile, alături de îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, şi 
anume reducerea emisiilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate, care 
constituie impacturi directe; 

• Este necesară cooperarea dintre publicul larg şi sectorul privat pentru ca 
această iniţiativă să aibă succes.  

 

Grupuri care urmează să aibă avantaje: 

 

• locuitori ai oraşului respectiv şi vizitatori; 

• transportatori la toate etapele, de exemplu expeditori, conducători auto etc.; 

• operatori de transport de marfă; 

• clienţi. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Provocări şi răspunsuri 
referitoare la dulapurile de 
depozitare ca puncte de 
distribuire şi livrare [1], [19] 

( Exemple de provocări şi răspunsuri 
specifice fiecărei măsuri) 
Provocări: 

• Nu este identificată nicio reacţie negativă privind dulapurile de depozitare şi 
utilizarea lor ca puncte de distribuţie / livrare. Deoarece aceasta este o metodă 
opţională de livrare, chiar şi acele persoane care ar fi împotriva utilizării 
dulapurilor şi ar solicita livrarea acasă sau la serviciu, pot renunţa la această 
opţiune şi alege metodele de livrare tradiţionale. 

 

Responses: 

• Aceasta este o măsură cu o diversitate de avantaje majore pentru majoritatea 
stakeholderilor implicaţi. Avantajele constau în efectuarea non-stop a livrărilor, 
creşterea securităţii, deoarece se pierd mai puţine pachete şi vizibilitate totală 
ca urmare a faptului că dă posibilitatea urmăririi complete şi contabilizării. 

• Reduce costurile operaţionale pentru operatorii de transport de marfă, 
îmbunătăţind totodată şi condiţiile de trafic ca urmare a reducerii numărului de 
kilometri parcurşi şi condiţiile de mediu, ca urmare a reducerii numărului de 
încercări nereuşite de livrare a produselor. 

• Amplasarea unor astfel de dulapuri de depozitare, de obicei în zone de 
proximitate multifuncţionale, de exemplu supermarketuri, malluri etc, măreşte 
fluxul de persoane in respectivele magazine.  

 
 

Grupuri care urmează să aibă avantaje 

• transportatori; 

• conducători auto; 

• consumatori / clienţi; 

• riverani şi comercianţi cu amănuntul sunt grupurile identificate ca beneficiari 

ai implementării acestei măsuri 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Zone cu traffic limitat (ZTL)[1], [19] 

(Exemple de provocări şi avantaje 
specifice măsurii) 

 

Provocări 

• Transportatorii sunt concentraţi în timpol nopţii, iar comercianţii cu 
amănuntul preferă livrările pe timpul zilei; 

• Reprezentanţii cererii şi-au împărtăşit pe larg punctul de vedere privind 
cele mai grave probleme, şi anume congestia traficului, urmată de 
parcarea ilegală la punctele de încărcare / descărcare; 

• Alocarea incorectă a scutirilor, pe baza tipului de bunuri distribuite în 
interiorul ZTL; 

• Taxele de intrare (dacă există) sunt considerate ca fiind prea mari, având 
în vedere creşterea înregistrată în ultimii ani; 

• Utilizarea extinsă ilegală a ferestrelor orare şi a spaţiilor pentru încărcare 
/ descărcare de către transportatori. 

 

Răspunsuri: 

• Prudenţă în susţinerea oficială a celor mai inovative iniţiative ale grupurilor 
stakeholderilor. Este nevoie de comunicare şi colaborare eficiente între 
stakeholderi. 

• Sunt necesare sistemele de aplicare a legii pentru evitarea comportamentului 
ilegal. 

• Luarea în consideraţie a tipului de bunuri livrate în stadiul iniţial al planificării. 

 
 

 
Grupuri care urmează să beneficieze de avantaje: 

• producători de vehicule; 

• operatori de transport public; 

• riverani şi comercianţi cu amănuntul; 

• transportatori 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Cele mai bune practici din Ghidul 
Planurilor Logistice Urbane 
Sustenabile 
Următoarele tabele, ca parte a Ghidului de Planificare şi Elaborare a Planurilor de 
Logistică Urbană Sustenabilă [3], Cele mai bune practici, fac un rezumat al 
avantajelor, provocărilor (obstacolelor) şi răspunsurilor (stimulentelor) măsurilor 
privind TMU implementate în diferite oraşe. 

Măsură şi exemplu de 
bună practică 

Avantaje şi oportunităţi Stimulente cheie şi idee 
important ă de succes 

Posibile obstacole primare 

Achiziţii  publice verzi 
pentru transportul de 
marfă 
Den Bosch 

Stimularea furnizorilor pentru a 
se concentra pe impactul 
transportului de marfă asupra 
mediului şi sugerarea unor 
alternative verzi. Număr mai 
mare de vehicule eficiente 
energetic şi ecologice utilizate 
de autorităţile locale 

Politică de achiziţii ca 
instrument pentru a stimula 
inovaţia şi a aplica soluţii 
sustenabile şi 
responsabilitate comună 

Oferta pieţei de vehicule care 
îndeplinesc toate cerinţele este 
încă limitată. Dezvoltarea 
vehiculelor foarte adaptate 
cererii clientului ar putea veni în 
contradicţie cu politicile 
transparente de achiziţii ale 
organizaţiilor şi autorităţilor 
publice  

Utilizarea de vehicule 
verzi de diferite tipuri 
(Vehicule in totalitate 
elecrice, vehicule hibride 
electrice, cu bio gaz) 
Den Bosch, Trondheim, 
Lucca, Ruggio Emilia, 
Parma) 

Integrarea vehiculelor cu 
emisii zero în mobilitatea 
urbană generală. Beneficii 
pentru societate (mai multe 
angajări, instruire, calitatea 
eerului, nivelul zgomotului 
etc.) Acceptare semnificativă 
din partea publicului 

Vehiculele electrice pot înlocui 
din punct de vedere operaţional 
vehiculele convenţionale pentru 
transport de marfă pentru 
parcurgerea ultimei porţiuni a 
distanţei până la destinaţie. 
Vehiculele electrice sunt sigure 
din punct de vedere tehnic şi 
acceptate de conducătorii auto. 
Sprijin financiar public în 
contextul unui program general 
care implică ţinte ecologice 

O piaţă relativ nouă, costul 
vehiculelor şi al serviciilor 
conexe sunt încă mari. Lipsa 
infrastructurii de bază, de 
exemplu staţii de alimentare cu 
gaz şi infrastructura pentru 
alimentare a bateriilor. 
Conducerea vehiculelor 
electrice pune noi probleme 
pentru siguranţa rutieră şi 
utilizare zilnică (ex. strategii de 
reîncărcare). 
Utilizarea energiei regenerabile 
(local / regional) este încă greu 
de realizat. 

 

Măsură şi exemplu de 
bună practică 

Avantaje şi oportunităţi Stimulente cheie şi Idee 
importantă de succes 

Posibile obstacole primare 

Planuri de Mobilitate 
Urbană Sustenabilă 
Den Bosch, Granada, 
Terrasa, San Sebastian-
Donostia 

Acces , circulaţie şi impact 
redus al traficului în zonele 
urbane critice (protejate). 
Reducerea poluării, a 
zgomotului şi a riscului pentru 
pietoni. O mai bună 
accesibilitate spre centrul 
istoric, îmbunătăţirea vieţii 
urbane. Reînnoire urbană şi 
posibilitatea recâştigării spaţiilor 
publice, atragerea mai multor 
oportunităţi de afacere. 
Creşterea participării 
cetăţenilor. Sensibilizarea 
publicului referitor la soluţii 
sustenabile pentru oraş 

Dorinţa autorităţilor publice şi a 
reprezentanţilor stakeholderilor 
(asociaţiilor) de a accepta 
ideea şi obiectivul proiectului. 
Politici adecvate care menţin 
un echilibru între restricţii şi 
stimulente. Importanţa 
comunicării pentru creşterea 
beneficiului societal al 
iniţiativei. 
Relevanţa participării 
oamenilor din zona respectivă 
pentru a mări aria de 
acceptare a măsurilor. 

Angajament politic 
insuficient. Posibilă rezistenţă 
şi opoziţie faţă de normele şi 
regulile vizând lărgirea 
zonelor pietonale şi 
introducerea limitărilor 
traficului. 
Îngrijorarea proprietarilor de 
magazine şi de centre de 
comerţ cu amănuntul în ceea 
ce priveşte reducerea 
activităţilor 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

 

 
 

Măsură şi exemplu de bună 
practică 

Avantaje şi oportunităţi Stimulente cheie şi Idee 
important ă de succes 

Posibile obstacole primare 

Zone cu emisii scăzute, 
Planuri de distribuire a 
mărfurilor 
Londra, Bologna, Utrech, 
Praga 

Reducerea accesului, 
circulaţiei şi impactului 
asupra mediului (PM 10, 
CO,  NO etc.) în zonele 
urbane critice (protejate). 
Reducerea zgomotului şi 
riscului pentru pietoni. 
Îmbunătăţirea accesibilităţii 
în centrul istoric şi a vieţii 
urbane. Reducerea presiunii 
traficului asupra 
monumentelor istorice şi a 
patrimoniului cultural 
Politica generală incluzând 
transportul călătorilor şi 
bunurilor este pozitivă 

Dorinţa autorităţilor publice şi 
a reprezentanţilor 
stakeholderilor (asociaţiilor) de 
a accepta ideea şi obiectivul 
proiectului. 
Importanţa comunicării pentru 
creşterea beneficiului societal 
al iniţiativei. 
Decizia asupra tipului şi 
vechimii vehiculelor acceptate 
pentru circulaţie- 
Tipare de aplicarea a legii şi 
sistem pentru combinarea ZTL 
cu programele de taxare a 
drumurilor.  
Integrarea cu alte măsuri de 
reglementare a mobilităţii (ex. 
control de acces în zonă, 
taxarea accesului şi drumului 
etc.) 

Posibilitatea ca procesul să fie 
de durată şi controversat. 
Posibilă rezistenţă şi opoziţie 
faţă de normele şi 
reglementările care extind 
circulaţia pietonală şi introduc 
limitări pentru circulaţia 
maşinilor 
Îngrijorarea manifestată de 
operatorii de magazine şi  
centre de desfacere cu 
amănuntul faţă de o  posibilă 
reducere a activităţilor. 
Necesitatea de a echilibra 
politicile restrictive şi cerinţele 
de piaţă liberă şi competiţie. 
Costurile aplicării legislaţiei pot 
fi mari pentru autoritate. 

Centre de consolidare 
urbană şi servicii conexe 
Vicenya, Lucca, Padua, 
Siera, Parma, Thun 

Optimizarea deplasărilor 
pentru distribuirea mărfii. 
Reducerea deplasărilor şi a 
numărului de vehicule în 
centru 
Posibilitatea de a deservi 
logistică atât direct cât şi 
invers 
Posibil sprijin pentru servicii 
logistice ale terţilor 
Mărirea siguranţei şi 
viabilităţii centrului istoric 

Sprijin adecvat din partea 
legislaţiei (la nivel regional, 
naţional) pentru operatorii de 
transport. 
Consultare şi realizarea unui 
consens cu asociaţiile cheie 
de stakeholderi (operatori de 
transport, transportatori mici 
independenţi, magazine şi 
desfacere cu amănuntul, 
companii, consumatori etc.) 
pentru a ajunge la masa 
critică de operatori de 
transport mici  independenţi  
pentru servicii de 
consolidare 

Costul infrastructurilor şi 

investiţiile necesare. 
Posibilă rezistenţă şi opoziţie 
din partea operatorilor de 
transport (impact asupra 
practicilor curente, îngrijorări în 
privinţa competiţiei etc.) 
Necesitatea rezolvării 
problemei competiţiei între 
CCU şi alţi transportatori care 
nu utilizează servicile CCU. 
Sustenabilitatea economică a 
exploatării (trecerea de la 
sponsorizare publică la 
autonomie financiară) 
Posibilă necesitatea unor 
eforturi în marketing 

Programe de parteneriate 
pentru calitate 
Den Bosch, Toulouse 

O mai bună împărţire a 
spaţiului drumului între 
autoturisme, vehicule care 
livrează marfă, pietoni şi alţi 
utilizatori rutieri. 
Raţionalizarea operaţiei de 
livrare în centrul urban, 
reducerea impacturilor 
vehiculelor de transport de 
marfă. 
Reducerea traficului 
comercial prin zonă. 
Număr mai mare de vehicule 
eficiente energetic şi verzi 
utilizate de furnizori 

Stabilirea şi partajarea unui 
regulament  comun stabiiind 
rolurile şi bunele practici pentru 
transportul de mărfuri urban. 
Soluţia trebuie să asigure 
avantaj atât pentru furnizori, 
cât şi pentru antreprenori. 
Transportatorii s-au pronunţat 
în favoarea programului. 
Este esenţială cooperarea cu 
toate părţile implicate. 
Iniţiativele locale trebuei să 
funcţioneze pe bază 
comercială pentru a supravieţui 
.  
Necesitatea implicării pe 
termen lung a administraţiei şi 
a oficialităţilor alese 

Realizarea unui consens 
pentru definirea regulamentului 
comun. 
Sustenabilitatea economică a 
exploatării (trecerea de la 
subvenţie publică la autonomie 
financiară) 
Necesitatea unor eforturi de 
marketing 
Realizarea unui consens 
pentru definirea regulamentului 
comun. 
Regulamentul trebuie să fie 
uşor de aplicat. 
Iniţiativele comerciale au 
nevoie de un anumit timp 
pentru a se pune în aplicare. 
În perioade de regres 
economic, furnizorii tind să îşi 
protejeze afacerile. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

 
 

 
  EXERŢIUL B  

 
Descrierea exercitiului 

Analizarea beneficiilor şi punctelor 
de vedere ale stakeholderilor 
privitor la măsurile pentru 
Transportul de Marfă Urban

A) Utilizaţi bileţele autocolante pentru a completa cele două rubrici. Prima se referă la avantajele unui anumit 
TMU selectat. Cea de-a doua se referă la actorii / stakeholderii / grupurile sociale care vor fi afectate 
(pozitiv sau negativ) de respectiva măsură. 

B) În coloana din stânga a tabelului, transferăm actorii / stakeholderii care ar prezenta reacţiile cele mai 
negative faţă de măsura propusă. În coloana din dreapta, transferaţi bileţelele autocolante (ex. avantajele 
din Exerciţiul A), astfel încât să poată fi folosite drept argumente convingătoare pentru stakeholderii din 
colţul din stânga. 

(Pentru a efectua acest exerciţiu pentru un anumit oraş, sunt distribuite o hartă a oraşului, date de mobilitate şi 
informaţii relevante în sprijinul sesiunii de brainstorming). 

Vă rugăm să completaţi următoarea casetă cu avantajele pe 
care credeţi că măsurile TMU pe care le-aţi selectat le pot 
aduce oraşului dvs.. 

DENUMIRE MĂSURĂ 
 

 
 
 
 
 

Vă rugăm să completaţi următoarea casetă cu actorii / stakeholderii / grupurile sociale care 
consideraţi că vor fi afectate pozitiv / negativ de măsurile TMU pe care le-aţi selectat.  

Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos conform argumentelor care ar putea fi exprimate de actori pro / 
împotriva implementării măsurii TMU alocate grupului dvs. 

 
                                 ACTORI                                                                           ARGUMENT 
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Avantaje pentru 
oraşul dvs. 

Stakeholderi: 

Numele echipei 



 

 

 

 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, avantaje şi beneficiari) 

Materiale suplimentare 
1. Smart choices for cities Making urban freight logistics more sustainable. 

(n.d.). [ebook] European Commission. Available at: https://civitas.eu/sites/ 
default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf [Accessed 27 Mar. 2019]. 

2. Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Logistics 
Plan. (2015). [online] http://www.eltis.org. Available at: http://www.eltis.org/ 
sites/default/files/trainingmaterials/enclose_d5_2_sulp_methodology_final_ 
version_0.pdf [Accessed 27 Mar. 2019]. 

3. NOVELOG Guidelines for the Planning & Development of Sustainable Urban 
Logistics Plans (SULPs). (2018). [ebook] Available at: http://novelog.eu/wp- 
content/uploads/2018/07/NOVELOG_SULP-Guidelines.pdf [Accessed 27 
Mar. 2019]. 

4. Work Package 7, D7.3 Social Impact Assessment Report. (2018). [ebook] 
Suits Project. Available at: http://www.suits-project.eu/wp-content/ 
uploads/2018/12/Social-Impact-Asessment-Report.pdf [Accessed 15 Apr. 
2019] 

5. Impact evaluation methods in Civitas for urban freight measures. (2012).  
[ebook] Berlin. Available at: https://civitas.eu/sites/default/files/20120703_ 
civitas_freight_measures_evaluation.pdf [Accessed 27 Mar. 2019] 

6. GOV.UK. (2019). Transport analysis guidance. [online] Available at: https:// 
www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-webtag  [Accessed  2 Apr. 
2019]. 

7. A European Strategy for Low-Emission Mobility. (2016). [ebook] Brussels: 
European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/transport/sites/ 
transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/ 
swd%282016%29244.pdf [Accessed 27 Mar. 2019]. 

8. Lindholm, M. (2012). Enabling sustainable development of urban freight from 
a local authority perspective. www.researchgate.net. [online] Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/277193481_Enabling_ 
sustainable_development_of_urban_freight_from_a_local_authority_ 
perspective [Accessed 27 Mar. 2019]. 

9. An  agenda  for  a  socially  fair  transition   towards   clean,  competitive and 
connected mobility for all. (2017). [ebook] Brussels: EUROPEAN 
COMMISSION. Available at: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/ 
files/com20170283-europe-on-the-move.pdf [Accessed 27 Mar. 2019]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 
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Studii de caz de succes - 
ca exemple de cea mai 
bună practică - din 
oraşele SUITS  

 
Acest capitol prezintă: 

• Trei studii de caz, ca exemple de cea mai bună practică 
privind măsurile TMU implementate; 

• Include o analiză extinsă a barierelor cu care oraşul s-a 
confruntat, dar şi a stimulentelor (din perspective AL); 

• Depozitarul celor mai bune practici din Planul pentru o Logistică 
Urbană Sustenabilă (PLUS) include un rezumat al beneficiilor, 
stimulentelor şi obstacolelor măsurilor privind TMU aplicate în 
diferite oraşe. 

 

 Studiu de caz 1 
 

Studiu de caz 2 
 

Studiu de caz 3 

 
Studiul de caz 1: Zona cu Trafic Limitat (ZTL) din Roma (studiu 
de caz dintr-un oraş participant la proiectul SUITS) 

 
Studiul de caz 2: Benzile de circulaţie multifuncţionale, 
reglementarea privind parcarea şi ZTL în Torino. (Studiu de caz 
dintr-un consorţiu de oraşe participante la SUITS) 

 
Case Studiul de caz 3: Vehicule rutiere electrice pentru transport 
de marfă, ZTL, CCU (Centre de Consolidare Urbană) şi dulapuri 
de depozitare ca puncte de distribuire în oraşul Utrecht 



 

 

 
 
 
 

 Transport de 
Marfă Urban 
Zonă cu Trafic Limitat (ZTL) – 
Sistem de distribuire a mărfurilor 
(Rome) 

 
 

LOCALITATE 
Roma, capitala regiunii Lazio are 
2.870.800 locuitori şi este unul din 
oraşele din Italia cu zone cu limitare 
a traficului (denumite Zona Traffico 
Limitato sau, în italiană, ZTL) 
 

 DE CE UNA DIN CELE MAI 
BUNE PRACTICI? 

Prin implementarea acestor măsuri, se 
îmbunătăţeşte condiţia mobilităţii cu 
ajutorul traficului, creşte siguranţa 
rutieră şi scade poluarea ca urmare a 
traficului. De asemenea, măsurile de 
TMU reabilitează spaţiile urbane, 
raţionalizează spaţiul public şi asigură 
sănătatea cetăţenilor şi calitatea vieţii. 

Câteva avantaje ca urmare a aplicării 
acestei măsuri: a) reînnoirea parcului 
de vehicule pentru transportul 
mărfurilor, b) reducerea numărului de 
permise de intrare în ZTL, c) 
reducerea emisiilor de CO2. 

De fapt, în anul 2015, vehiculele de 
transport de marfă de categoria Euro 5 
au reprezentat 56% din totalul 
vehiculelor din parcul de maşini (4% în 
2010); în anul 2015, vehiculele de 
transport de marfă de categoria Euro 6 
au fost 11% din totalul parcului de maşini 
(1% în 2010). Numărul permiselor de 
intrare în ZTL a scăzut cu 47%. 

 
IN PROBLEMA INIŢIALĂ ŞI 
OBIECTIVUL ŢINTĂ 

ZTL a fost iniţiată pentru a reduce 
congestia în zonele cu trafic intens, 
ajutând la încetinirea inevitabilei 
deteriorări structurale a centrului 
istoric al oraşului. 

DESCRIEREA MĂSURII 
Distribuirea mărfii este sprijinită de 
sistemul de reguli şi de stimulentele 
implementate în anii precedenţi de 
Municipalitatea  oraşului  Roma  

 
 
 
 

 referitoare la regulile de acces 
(instituirea ZTL pentru transport de 
marfă), restricţia de a intra în ZTL, taxa 
de acces şi stimulente pentru vehiculele 
ecologice. 

De la 1 noiembrie 2011, noile 
reglementări sunt caracterizate printr-
un puternic sistem de recompensare 
având ca scop să încurajeze 
vehiculele mai prietenoase din punct 
de vedere al mediului (pe bază de gaz 
petrolier lichefiat, gaz natural 
comprimat, electrice, hibride). 

Aceasta se realizează printr-o reducere 
uriaşă la preţul permiselor ZTL şi 
permiţând vehiculelor cu emisii scăzute 
să intre în zona ZTL pentru transport de 
marfă şi în afara orelor alocate 
vehiculelor pe bază de diesel / benzină. 

Există, de asemenea, o interdicţie 
progresivă asupra vehiculelor mai vechi 
(ex. din octombrie 2012, s-a interzis 
accesul vehiculelor Euro 2 în ZTL, iar 
vehiculele Euro 3 diesel au avut acces 
doar până în decembrie 2013). 

Municipalitatea Romei a aprobat noul 
Master Plan de Mobilitate în 2015, un 
instrument de programare pe termen 
mediu pentru raţionalizarea sistemelor 
existente şi a serviciilor de mobilitate 
şi reglementarea cererii de mobilitate. 
Planul subliniază modul în care 
vehiculele de transport de marfă în 
circulaţie au impact asupra unui « oraş 
sustenabil ». Aceste măsuri vor fi 
adoptate în Planul de Logistică 
Urbană Sustenabilă (PLUS), inclusiv 
Centrul de Consoliare Urbană (CCU), 
revizuirea / actualizarea ferestrelor 
orare pentru încărcare şi descărcare 
marfă în centrul oraşului etc.  

Principalele reguli referitoare la 
distribuirea mărfurilor (hotărâre oficială): 

•Nr. 856 / 2000: taxe pentru vehicule 
cu greutate cu încărcătură până la 3,5 
tone, cu limitarea accesului în ZTL de 
la 20:00 la 10:00 

şi de la 14:00 la 16:00; octombrie 
2001 (conform rezoluţiei oficiale 
anterioare): iniţierea porţilor 
electronice pentru accesul în ZTL; 

• Nr. 44/2007: redefinirea graniţei 
pentru transport de marfă în ZTL; 

• Nr. 58/2011: circulaţia « liberă » 
pentru toate vehiculele electrice în 
ZTL; 

• Nr. 245 / 2011: restricţii pentru a 
interzice treptat vehiculele care 
poluează, în funcţie de factorii de 
emisie din categoria Euro; 

• Nr. 215 / 2012: introducerea de noi 
criterii pentru stimulente cu 
extinderea contribuţiei şi noi 
categorii de vehicule; 

• Nr. 119/2014: noi taxe pentru 
permise. 

 
 

SCALABILITATE / 
REPLICABILITATE 

Măsura poate fi mai eficientă în 
oraşele mici şi mijlocii, fără 
excluderea oraşelor mai mici. Se 
aplică în special centrelor istorice 
ale oraşelor.  

 
 

CERINŢE DE IMPLEMENTARE 

Costurile de implementare nu sunt 
măsurabile. Programele de finanţare 
constau din fonduri naţionale şi locale. 
Timpul de implementare este de 19 ani 
în total, de la începutul acestei 
iniţiative. 

Utilizarea sistemului IT: Sistemul de 
Acces cu Porţi Electronice pe baza 
recunoaşterii automate a numărului de 
înmatriculare şi a noilor tehnologii 
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Monitorizarea accesului la porţile de 
acces în ZTL 

50 de sisteme de control al accesului 
monitorizează zonele cu trafic limitat 
(Centrul istoric, Trastevere, San 
Lorenzo, Testaccio, Forumurile 
imperiale) prin detectarea fluxurilor 
care vin şi clasificarea lor în funcţie 
de tipul vehiculului. Porţile electronice 
detectează plăcuţa cu numărul de 
înmatriculare al vehiculului în formă 
telematică activând procedura de 
sancţionare. Staţiile de măsurare sunt 
conectate la sistem, obţinându-se 
următoarele informaţii:date, 

• Data 

• ora, 

• poarta de intrare, 

• numarul de etape. 
Datele sunt agregate în 15 minute şi 
stocate într-o bază de date temporară, 
la care utilizatorul acreditat se poate 
conecta şi de unde poate extrage 
informaţiile necesare în format csv 
(fişier cu listă de informaţii separate 
prin virgulă). 
Deoarece există sisteme de 
sancţionare (doar în ferestrele orare 
de deschidere a porţilor), se pot obţine 
date referitoare la încălcarea 
reglementărilor şi la vehiculele de pe 
lista albă (vehiculele autorizate). 
Datele referitoare la vehiculele 
pasibile de amendă sunt menţinute în 
cadrul sistemului timp de aproximativ 
40 de zile în medie, după care sunt 
anulate din motive de confidenţialitate. 
Caracteristici DB: ZTL Centrul istoric – 
Oracle – 120 Gb. 

 
 

INDICATORI PENTRU 
MĂSURAREA SUCCESULUI ŞI 
REZULTATULUI FINAL 
/IMPACTULUI 

Indicatorii pentru măsurarea 
succesului măsurilor sunt: 

 

• Freight numărul de vehicule de 
transport de marfă per categorie Euro 

• numărul de permise emise 

• emisii CO2 (kg) 

BARIERE ŞI STIMULENTE 

Aspecte legate de cooperare / 
coordonare  

Barieră: Lipsa de coordonare dintre 
Autoritatea Locală şi stakehloderii 
implicaţi în distribuirea mărfurilor în 
ceea ce priveşte principalele subiecte 
legate de reglementarea cererii.. 

Stimulent: Toate aceste provocări par 
a se putea rezolva când şefii consiliilor 
orăşeneşti vor fi convinşi de relevanţa 
schimbării organizatorice. Aceasta 
este acţiunea cea mai importantă a 
oraşelor pe termen scurt.  . 

 
 

RESURSE FINANCIARE 

Barieră: Fiind vorba despre hotărâri 
oficiale, costurile nu se pot măsura. 

 
 

Procesul de implementare: 

Barieră: Principala problemă se referă 
la gradul de acceptare din partea 
stakeholderilor implicaţi (proprietari de 
magazine, operatori de logistică şi 
locuitori ai oraşului), deoarece ZTL 
limitează mobilitatea vehiculelor şi a 
clienţilor în ferestrele orare respective. 

Stimulent: Ascultând şi informând 
stakeholderii în mod constant în 
legătură cu obiectivele care trebuie 
realizate referitor la reducerea 
agenţilor poluanţi în zonele implicate 
în restricţiile de traffic. 

 

Resurse tehnice 

Barieră: Nu a fost identificată nicio 
barieră. 

 

PERSONAL 

Barieră: Lacunele de cunoştinţe în 
departamentele mai largi ale 
consiliului oraşenesc determină 
neîncredere. 

 
POLITIC 
Barieră: Politica trebuie să echilibreze 
diferite interese în rândul 
stakeholderilor, ceea ce duce la 
întârzieri în aplicarea măsurii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimulent: Implementarea 
procesului de participare şi campanie 
de sensibilizare a publicului.. 

 
 

JURIDIC 

Barieră: Nu au fost identificate bariere 
specifice. 

 
 

SOCIETAL 

Barieră: Conflict între interese de 
afaceri şi viabilitate sustenabilă.. 

Stimulent: Încurajarea bunelor 
comportamente pentru a garanta 
condiţii mai bune de sănătate pentru 
cetăţeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare 
http://www.smartset-project. 
eu/downloads 
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Transport de 
marfă urban 
Benzi de circulaţie 
multifuncţionale, reglementare 
privind parcarea, ZTL (Torino) 

 

LOCALITATE 

Torino, capitala regiunii 
Piedmont, cu o  populaţie de 
886.837 locuitori, este principalul 
oraş din Italia în ceea ce priveşte 
logistica urbană, dezvoltând o 
serie de măsuri de 
recompensare şi punitive pentru 
abordarea restricţiilor şi 
stimulentelor pentru operatorii 
logistici care îşi furnizează 
serviciile conform Acordului de 
Parteneriat privind Calitatea 
Mărfurilor.. 

 
DE CE UNA DIN CELE MAI 
BUNE PRACTICI ÎN 
DOMENIU? 

Datorită proiectului, s-a format o 
cooperare foarte interesantă şi 
fructuoasă cu stakeholderii. De 
asemenea, au fost implementate măsuri 
inovative de stimulare prin utilizarea 
unor instrumente ITS (sisteme de 
transport inteligente) inovatoare.  

 
PROBLEMĂ INIŢIALĂ ŞI 
OBIECTIV 

În ciuda Acordului de parteneriat 
privind calitatea mărfurilor, circulaţia 
comercială în continuă creştere 
continuă să afecteze fluxul de 
circulaţie, împovărând mediul. 

Municipalitatea oraşului Torino s-a 
implicat activ în proiectul Novelog 
(http://novelog.eu/). Proiectul 
NOVELOG îşi propune să facă 
posibilă cunoaşterea şi înţelegerea 
circulaţiei pentru distribuirea mărfurilor 
şi deservire, oferind îndrumare pentru 
implementarea politicilor şi măsurilor 
efective şi sustenabile. Acest ghid va 
veni în sprijinul alegerii celor mai bune 
soluţii care se pot aplica optim pentru 
transportul de marfă urban şi serviciile 
conexe şi va facilita colaborarea 
stakeholderilor şi elaborarea, testarea 

pe teren şi transferul 
celor mai bune 
modele de 
guvernanţă şi afaceri. 
Obiectivele sunt 
următoarele: 

1. Înţelegerea, evaluarea şi 
sesizarea necesităţilor curente şi 
tendinţelor din Transportul de Marfă 
Urban, arătând motivele eşecurilor în 
implementarea logisticii în oraş şi 
identificarea factorilor cheie de influenţă 
şi elaborarea unor viitoare scenarii în 
vederea unei logistici urbane sustenabile. 

2. Posibilitatea stabilirii politicilor şi 
măsurilor optime, pe baza tipologiilor şi 
obiectivelor oraşului, realizarea 
conexiunii dintre acestea şi modelele de 
afaceri adaptate cerinţelor şi testarea şi 
validarea acestora. 

3. Elaborarea unui cadru de 
evaluare modular şi integrat pentru 
logistica oraşului, care va prezenta 
complexitatea ciclului de viaţă al 
sistemelor TMU şi implementarea 
acestuia pentru a evalua eficienţa 
politicilor şi măsurilor. 

4. Includerea politicilor şi măsurilor 
celor mai potrivite în planificarea urbană 
integrată şi PMUD la nivel local, 
facilitarea şi îndrumarea cooperării dintre 
diverşi stakeholderi în scopul elaborării 
unei politici mai bune. 

5. Testarea pe teren, implementarea 
şi validarea celor de mai sus în oraşe UE 
selectate, demonstrarea aplicabilităţii şi 
sustenabilităţii instrumentelor şi asigurarea 
continuităţii impacturilor creând şi stabilind 
strategiile de preluare a informaţiilor şi 
elaborarea celor mai bune soluţii logistice.  

Obiectivul proiectului pilot din Torino 
este de a îmbunătăţi viteza medie a 
fluxurilor de trafic şi de a reduce 
noxele, demonstrând utilitatea 
conceptelor inovative şi a modelelor de 
afaceri în logistica urbană în vederea 
realizării unor reţele logistice şi de 
transport urban mai eficiente şi 
sustenabile. 

DESCRIEREA MĂSURII 

Activităţile locale din Torino (Italia) 
în cadrul proiectului NOVELOG se 
axează pe două măsuri de bază: 

Benzi de circulaţie multifuncţionale – 
incluzând folosirea în comun a benzii 
de către autobuze şi vehicule de 
transport de marfă – şi gestionarea 
parcărilor pentru încărcare / 
descărcare într-o zonă selectată în 
cadrul ZTL din centrul oraşului, 
folosind camerele de luat vederi pentru 
monitorizarea sistemului de rezervare 
a parcării şi control. 

Datorită proiectului, au fost 
implementate acţiuni şi măsuri 
specifice la nivel experimental.   S-a 
realizat un parteneriat specific pentru 
calitatea mărfurilor în vederea 
cooperării dintre Municipalitate şi 
Camera de Comerţ, asociaţiile de 
transport de marfă şi operatorii de 
comerţ amplasaţi pe teritoriu.. 

 
SCALABILITATE / 
REPLICABILITATE 

Oraşele M-M cu provocări şi 
caracteristici similare pot elabora şi 
implementa astfel de planuri pentru a 
îmbunătăţi calitatea generală a 
oraşului.  

 
 

CERINŢE DE IMPLEMENTARE 
Fondurile de cercetare locale şi 
europene au finanţat acest program 
implementat în Torino. De la 
identificarea problemei, elaborarea 
conceptului şi implementarea 
acestuia sunt aproximativ 6 ani. 
S-au utilizat sisteme IT pentru a 
echipa vehiculele de transport de 
marfă cu dispozitive la bord pentru 
urmărirea traseului lor. De asemenea, 
a fost implementat un protocol specific 
pentru conectarea infrastructurii 
publice cu dispozitivul privat pentru a.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
avea o previzibilitate eficientă a 
traficului pe baza datelor referitoare la 
fluxul de autovehicule  

 
 

INDICATORI PENTRU 
MĂSURAREA SUCCESULUI ŞI 
REZULTATULUI FINAL / 
IMPACTULUI 

Datorită acesti măsuri, vehiculele mai 
vechi şi mai poluante au fost 
schimbate cu unele mai sustenabile. 
Punctul de pornire a fost în anul 2014, 
când vehiculele parcului pre-Euro4 au 
fost casate. În 2017, s-a introdus 
primul experiment cu vehicule 
electrice şi injecţie cu gaz natural 
comprimat. 

 

Indicatori de măsura ai succesului 
implementării: 

• indicatori de producţie 

• nivelul poluării 

• indicatori de siguranţă 
 

BARIERE ŞI STIMULENTE 

Cooperare / coordonare 

Barieră: Principalele probleme apar 
deoarece este de obicei dificil să se 
coopereze şi să se aibă contact cu 
stakeholderii, în special cu operatorii 
care lucrează în domeniul distribuirii 
mărfurilor. În schimb, în departamentul 
AL există o bună cooperare. 

Stimulent: Datorită implicării personale 
şi muncii persoanelor angajate în 
această activitate, s-a realizat o activitate 
cu bune rezultate. În special, s-a insistat 
asupra unor întâlniri de lucru pertinente 
între operatorii de curierat expres, unde 
să se discute şi să se prezinte avantajele 
măsurii. 

 
 

RESURSE FINANCIARE 

Barieră: Este necesară orice resursă 
financiară specifică la nivelul AL, 
deoarece măsura este implementată 
pe parcursul unui proiect UE. Totuşi, 
se solicită operatorilor să îşi schimbe 

vehiculele pentru a avea acces la 
permisul special inclus în măsură. 

Stimulent: Dispozitivele erau 
închiriate şi parcul de maşini avea 
permisiune specială, ceea ce mărea 
producţia şi posibilitatea de livrare a 
bunurilor. Cu toate acestea, este 
necesar să se prezinte în mod 
corespunzător operatorilor avantajul 
economic al schimbării vehiculelor pe 
care le deţin. 

 
 

Procesul de implementare 

Barieră: Principalele probleme se 
referă la implementarea procesului 
legat de localizarea şoferilor. De fapt, 
principalele probleme sunt cauzate de 
legea muncitorilor, deoarece măsura 
ar necesita culegerea datelor 
referitoare la deplasările lor în tot 
oraşul, ceea ce ar putea atrage unele 
îngrijorări. 

Stimulent: S-a găsit o soluţie 
corespunzătoare analizând procesul şi 
riscurile sale: datele nu vor fi date 
direct operatorilor, ci vor fi analizate şi 
furnizate în format agregat. De 
asemenea, vor fi utilizate pentru a 
pune în evidenţă avantajul general al 
măsurii după şi pe parcursul 
implementării sale. 

 
 

DATE TEHNICE 

Barieră: Lipsa resurselor şi expertizei 
în cadrul AL deoarece niciun 
departament nu are cunoştinţele 
necesare pentru analiza datelor. 

Stimulent: Inovare în proces şi 
achiziţia de date. Acest tip de date nu 
au existat anterior şi ar necesita un nou 
tip de analiză. Aceasta face necesară 
organizarea unei licitaţii pentru a primi 
ajutor extern, totul finanţat datorită unui 
alt proiect european. 

PERSONAL 

Barieră: Lipsa de resurse şi expertiză 
în interiorul AL deoarece niciun 
departament nu are cunoştinţele 
necesare privind analiza datelor. 

Stimulent: Datorită unei bune reţele  

realizate anterior, există posibilitatea 
de a se baza pe o agenţie de 
consultanţă care cunoaşte foarte bine 
aceste teme: expertiza şi aptitudinile 
necesare au fost dobândite în timpul 
întâlnirilor bilaterale avute.. 

 
 

POLITIC 

Barieră: Lipsă de resurse şi expertiză 
în interiorul AL deoarece niciun 
departament nu are cunoştinţele 
necesare de analiză a datelor.. 

Stimulent: Inovaţie în ceea ce 
priveşte procesul şi achiziţia datelor. 
Nu au existat anterior date de acest tip 
şi ar necesita un nou tip de analiză. 
Aceasta face necesară organizarea 
unei licitaţii pentru a primi ajutor 
extern, totul finanţat datorită unui alt 
proiect european. 

 
 

JURIDIC 

Barieră: Lipsă de resurse şi expertiză 
în interiorul AL deoarece niciun 
departament nu are cunoştinţele 
necesare de analiză a datelor.. 

Stimulent: Datorită unei bune reţele 
realizate anterior, există posibilitatea 
de a se baza pe o agenţie de 
consultanţă care cunoaşte foarte bine 
aceste teme: expertiza şi aptitudinile 
necesare au fost dobândite în timpul 
întâlnirilor bilaterale avute. 

 
 

SOCIETAL 

Barieră: Per total, măsura se axează 
pe o anumită categorie profesională 
(operatori de curierat expres şi livrare 
de marfă), prin urmare nu este de 
aşteptat ca cetăţenii oraşului să simtă 
direct efectul unei astfel de măsuri. 

Stimulent: Orice acţiune specială, 
deoarece cetăţenii oraşului nu simt 
direct schimbarea ca urmare a acestei 
măsuri. 

 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 
http://simone.5t.torino.it/ 47 
http://novelog.eu/ 



 

 

 
 

Transport de marfă 
urban 
Vehicule electrice pentru transport 
de marfă (barja pentru transportul 
băuturilor, Beer Boat şi vehiculul 
electric pentru transport de marfă, 
Cargohopper) (Utrecht) 

LOCALIZARE 

Oraşul Utrecht este al 4 lea ca 
mărime din Olanda, cu o 
populaţie cu densitate mare, de 
peste 320.000 locuitori şi în 
continuă creştere. Centrul său 
este de importanţă istorică şi 
culturală. 
Oraşul Utrecht are numeroase 
cafenele şi restaurante 
amplasate în şi în jurul centrului 
istoric (alcătuit din numeroase 
străzi înguste), atrăgând astfel 
un număr mare de turişti. De 
asemenea, datorită faptului că 
economia oraşului se bazează 
în principal pe sectorul 
serviciilor, numeroase birouri şi 
instituţii îşi au sediul în centru, 
ceea ce generează o activitate 
economică majoră. 
 

DE CE UNA DIN CELE MAI 
BUNE PRACTICI ÎN 
DOMENIU ? 

Acţiunile de planificare integrate ale 
oraşului Utrecht, alături de 
implementarea unor măsuri adaptate 
la cerere îmbunătăţesc condiţiile 
existente. Datorită succesului său, 
această iniţiativa a autorităţii locale a 
condus ls cumpărarea mai multor 
barje de către autorităţile locale. 

 
PROBLEMA INIŢIALĂ ŞI 
OBIECTIV 

Ca urmare a operaţiunilor recente de 
transport de marfă, au fost identificate 
probleme în ceea ce priveşte 
modalitatea tradiţională de efectuare a 
acestuia şi, odată cu acestea, 
dificultăţi pe care le întâmpinau 
operaţiunile logistice moderne. În 
acest context, s-au făcut eforturi 
pentru abordarea problemelor legate 
de transportul de marfă urban. 

A fost elaborat un Plan de Acţiune 
pentru Transportul de Mărfuri în anul 
2010 pentru abordarea transportului 
de marfă, inclusiv schimbarea calităţii 
aerului şi climatică. Acest plan a 
încercat să sugereze soluţii non-
prohibitive şi ieftine, cu cooperarea 
dintre sectorul public şi cel privat. 
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DESCRIEREA MĂSURII 
Oraşul a introdus două noi metode 
inovative de transport: barja electrică 
pentru transportul băuturilor (Beer 
Boat) şi vehiculul electric rutier cu 
baterii solare pentru transportul 
mărfurilor, cunoscut sub denumirea 
de Cargo hopper. 

Aceste măsuri fac parte din abordarea 
integrată a Autorităţii Locale pentru 
reducerea impactului negativ al 
transportului urban de marfă şi sunt 
complementare altor măsuri 
implementate, de exemplu restricţii 
orare pentru vehiculele care intră în 
oraş şi stabilirea unor zone cu emisii 
scăzute, unor centre de consolidare 
urbane (CCU) şi a unor dulapuri de 
depozitare ca puncte de distribuţie. 

Beer-boat este o barjă special adaptată 
care funcţionează pe Oudegracht, 
livrând băuturi şi alimentând 
numeroase cafenele şi restaurante 
care se întind de-a lungul canalului. 
Prin reducerea numărului de vehicule 
rutiere pentru transportul de mărfuri 
voluminoase care făceau livrări, devine 
posibilă livrarea direct din barjă la 
nivelul canalului. Barja are motor 
electric, dar şi unul diesel auxiliar şi este 
proprietatea oraşului Utrecht. Clienţii 
săi sunt principalii furnizori de băuturi şi 
un catering en gros, fiecare dintre 
aceştia închiriând barja câte o jumătate 
de zi pentru a face livrările. Costul 
serviciului pentru clienţi este mai mic 
decât în cazul utilizării vehiculelor de 
transport de mărfuri voluminoase care 
fac mai multe transporturi.  
Un alt vehicul curat introdus în Utrecht 
a fost vehiculul electric pentru livrări de 
marfă, denumit Cargohopper. Acesta a 
fost lansat iniţial în aprilie 2009 şi, 
datorită dimensiunii sale reduse, este 
uşor de manevrat pe străzile mici. 
Cargohopper este un vehicul electric 
pentru transport de marfă care livrează 
mărfuri în regim cu amănuntul şi 
pachete în centrul istoric al oraşului 
Utrecht dintr-un punct de transfer din 
apropierea centrului oraşului. O a doua 
variantă a vehiculului a fost introdusă 
doi ani mai târziu; aceasta include şi 
panouri solare şi poate călători 250 km 
fără a fi necesară reîncărcarea. 

În cele din urmă, oraşul Utrecht ia în  
considerare implementarea a încă  
două măsuri pentru reducerea  
numărului de camionete şi al deplasării  
altor vehicule de marfă în oraş, şi anume: 

1.Puncte de ridicare a mărfurilor: 
implementarea unei reţele de puncte 
de colectare amplasate în diferite 
locuri convenabile, de exemplu gări 
sau parcări pentru continuarea 
călătoriei cu un alt mijloc de transport. 

2.Consolidare: Dezvoltarea unui centru 
de consolidare pentru consolidarea 
încărcăturii de produse  proaspete a 
furnizorilor mici şi mijlocii pentru 
cafenelele şi restaurantele din centrul 
oraşului. 

 
 

SCALABILITATE ŞI 
REPLICABILITATE 

Este considerat un exemplu de oraş 
care merită să fie imitat şi de altele, în 
cazul în care condiţiile se pretează. 
Vehiculul electric cu baterii solare 
pentru transportul rutier de marfă, 
denumit Cargohopper, ar putea fi 
implementat în oraşele cu străzi 
înguste şi centre istorice cu pante, 
unde un vehicul convenţional este 
neadecvat. Barja pentru livrarea 
băuturilor se poate aplica în oraşele 
traversate de răuri, canale şi lacuri 
care permit accesibilitate 
numeroaselor firme pentru livrări. 
Dymph Hoffmans, managerul de 
program de transport din Utrecht, 
spune că ideea unui vas ca Beer Boat 
poate fi transferabilă doar în cazul 
unui oraş cu magazine şi cafenele 
accesibile de la malul unei ape. Dar 
Cargohopper s-a dovedit a fi aplicabil 
şi altor oraşe olandeze, ca 
Amsterdam şi Amersfoort. 

 
 
 

CERINŢE DE IMPLEMENTARE 

Costuri estimate de implementare: 
Beer Boat a costat 600.000 Euro, 
finanţat prin bugetul oraşului privind 
îmbunătăţirea calităţii aerului. 



 

 

C 
Cooperare / Coordonare 
Barieră: Este important de găsit 
obiective comune pentru oraş şi pentru 
companiile partenere. Sustenabilitatea 
şi eficienţa companiei trebuie să aibă  

 
 
 
 
 
 
 

 
Cargohopper a costat 60.000 Euro şi 
este proprietatea Hoek Transport, iar 
cea de-a doua variantă, vehiculul 
alimentat cu energie solară, a adăugat 
16.000 Euro costurilor sale. 

Programul de finanţare = parteneriat 
public / privat + fonduri locale 

Planificarea timpului de 
implementare: În cazul oraşului 
Utrecht, desfăşurarea Planului de 
Acţiune pentru Transport de Marfă şi 
implementarea completă a măsurilor a 
durat aproximativ 2 ani. Cargohopper a 
fost complet funcţional la 4 luni după 
decizia referitoare la utilizarea sa. Nu a 
fost necesar niciun sistem IT. 

 
 
 

INDICATORI DE MĂSURARE 
A SUCCESULUI ŞI 
REZULTATULUI FINAL / 
IMPACTULUI 

Nivel îmbunătăţit de poluare a aerului 
şi de zgomot, promovarea mersului pe 
jos, creşterea siguranţei, o mai mare 
flexibilitate a livrărilor, reducerea 
congestiei traficului, cetăţenii oraşului 
Utrecht, turiştii, pietonii, riveranii. 

S-au utilizat ca indicatori emisiile de 
CO2 şi kilometrii parcurşi de 
vehiculele convenţionale de transport 
de marfă, reducerea poluării aerului şi 
a nivelului de zgomot, promovarea 
mersului pe jos, creşterea siguranţei, o 
mai mare flexibilitate a livrărilor, 
reducerea pagubelor. 

Între aprilie 2009 şi octombrie 2010, 
Hoek Transport estimează că 
Cargohopper a efectuat peste 12.000 
livrări de aproximativ 66.000 colete / 
cutii. Aceasta echivalează cu o 
reducere de 122.000 vehicul km şi 34 
tone de bioxid de carbon. 

Beer Boat a redus emisiile de CO2 cu 
peste 38 T, emisiile de NOx cu 31 kg şi 
emisiile de particule in suspensie 10 cu 
6 kg pe durata de viaţă a proiectului. 
Pentru centrul oraşului Utrecht ca tot 
unitar, aceasta a echivalat cu o scădere 
cu 13% a emisiilor de CO2 şi cu 10% şi 
respectiv 6% a emisiilor de pulberi 
PM10 şi NOx. 

 

BARIERE ŞI STIMULENTE 

 
 

un ţel comun, ceea ce este greu de 
realizat în practică. 

Stimulente: Datorită strategiei 
oraşului de a fi de acord cu un obiectiv 
pe termen lung şi de a elabora un plan 
de a crea o punte între diferiţi 
stakeholderi, s-a reuşit ca planurile să 
fie duse mai departe şi să se realizeze 
cooperări pe viitor în privinţa unui 
transport de marfă fără emisii. 

RESURSE FINANCIARE 

Barieră: Barja pentru transportul 
băuturilor a necesitat o finanţare 
substanţială din partea bugetului 
oraşului. Cargohopper a fost realizat 
fără subvenţii publice directe.. 

Stimulente: Oraşul a asigurat un venit 
mic prin închirierea barjei furnizorilor şi 
unui angrosist de catering. În calitate de 
vehicul neutru din punct de vedere al 
costurilor, Beer Boat ar trebui să 
realizeze un profit ca urmare a închirierii 
sale, deşi nu s-a întâmplat aşa pe durata 
celor 4 ani ai proiectului MIMOSA, care 
s-a desfăşurat între anii 2008 şi 2012. 
Totuşi, rezultatele din punct de vedere al 
mediului ale transformării sale din vas cu 
motor diesel în vas electric, cu zero 
emisii, sunt uimitoare. Compania care 
răspunde de exploatarea Cargohopper 
primeşte sprijin indirect prin faptul că nu 
este supusă unui orar şi unor restricţii 
privind lungimea, putând fi utilizat pe 
porţiunile cu restricţionare din oraş, de 
exemplu benzile pentru autobuze. 
Oraşul a găsit o modalitate de a atrage 
investiţii private. 

PROCESUL DE IMPLEMENTARE 
Barieră: Fiind vorba despre o 
planificare complexă, procesul de 
implementare a necesitat o atenţie 
privind parametrii de organizare şi 
monitorizare din partea AL. 

Stimulent: Desfăşurarea unui plan de 
transport de marfă urban duce la 
numeroase avantaje la mai multe 
niveluri pentru oraş, alături de 
capacitatea de a manageria şi 
organiza mai bine implementarea unor 
măsuri complexe. 

DATE TEHNICE 

Bariere: Nu s-au identificat bariere 
tehnice din partea autorităţilor locale 
deoarece doar AL are singura 
responsabilitate tehnică parţială. 
Companiile răspund în principal de 
procesele tehnice ale cadrului operaţional 
al măsurilor mai sus menţionate. 

PERSONAL 
BarierE: Ca urmare a varietăţii 
măsurilor şi acţiunilor care sunt luate, 

precum şi a condiţiilor din fiecare oraş, 
sunt necesare diferite aptitudini şi, în 
majoritatea cazurilor, o strânsă 
cooperare şi cu companiile private. 

 
POLITIC 

Bariere: Astfel de măsuri afectează 
direct companiile şi personalul 
angajat, ceea ce înseamnă cetăţenii 
oraşului şi alţi stakeholderi. Orice 
probleme care pot apărea trebuie 
abordate de AL şi de actorii respectivi. 

Stimulente: Se aşteaptă ca Beer Boat, 
în calitate de vehicul neutru din punct 
de vedere al costurilor, să realizeze 
profit ca urmare a închirierii sale. 

 

JURIDIC 

Bariere: O provocare cu care s-au 
confruntat fabricanţii Beer Boat este 
lipsa sa de eficienţă, deoarece este 
posibil ca unele companii să refuze să 
partajeze livrările cu concurenţa de 
teama de a nu se afla informaţii 
importante referitoare la afacere. 

Stimulent: Oraşul a modificat 
legislaţia şi reglementările pentru a 
oferi avantaje companiilor deschise 
spre forme de sustenabilitate. 

 
 

SOCIETAL 

Bariere: Sectorul public şi cel privat au 
căutat să abordeze problemele de mai 
sus prin planificarea şi implementarea 
a încă două noi măsuri în ultimii ani. 

Stimulente: Cargohopper s-a dovedit 
a fi un proiect transferabil şi în alte 
oraşe similare M-M. 

 
INFORMATII 
SUPLIMENTARE 

http://www.eltis.org/discover/ 
c a s e - s t ud i e s/  u t r e c h t s - 
sustainable-freight-transport- 
netherlands 

http://www.bestfact.net/wp- 
content/uploads/2016/01/ 
CL1_151_QuickInfo_Zero 
EmissionBoat-16Dec2015.pdf 

h t t p s : / / h a l s h s . a r c h i v es -  49 
ouvertes.fr/halshs-01078143/ 
document 

https://ec.europa.eu/transport/ 
sites/transport/files/themes/ 
urban/studies/doc/2012-04- 
urban-freight-transport.pdf 

http://www.bestfact.net/wp- 
content/uploads/2016/01/  
C L 1 _ 0 7 8 _ Q u i c k I n f o _ 
Cargohopper-16Dec2015.pdf 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiale suplimentare 

1. SUITS deliverable from task T3.4. “Best practices”. WP03 Data collection and 
analysis tools for intergrated measures [unpublished]. 

2. NOVELOG Guidelines for the Planning & Development of Sustainable Urban 
Logistics Plans (SULPs). (2018). [ebook] Available at: http://novelog.eu/wp- 
content/uploads/2018/07/NOVELOG_SULP-Guidelines.pdf [Accessed 27 
Mar. 2019]. 

3. Civitas.eu. (2019). CIVITAS | Clean and Better Transport in Cities. [online] 
Available at: https://civitas.eu/ [Accessed 2 Apr. 2019]. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanţare şi achiziţii 
inovative, parteneriate 
pentru inovare 
Acest capitol prezintă câteva aspecte cheie referitoare la: 

• Instrumentele existente elaborate în cadrul proiectului SUITS pentru a 
sprijini AL ale oraşelor mici şi mijlocii în abordarea finanţelor, achiziţiilor 
şi parteneriatelor. 

 
• Mecanismele existente pentru finanţare inovativă care ar putea fi 

utilizate pentru implementarea măsurilor TMU. O selecţie a celor mai 
relevante mecanisme pentru măsurile TMU. 

 
• Paşii recomandaţi pentru procedurile de achiziţii inovative care 

răspund nevoilor curente pentru implementarea măsurilor de mobilitate 
în general şi ar putea fi aplicate şi măsurilor TMU. 

 
• Posibilele parteneriate care ar putea facilita implementarea. 



 

 

 
 

ARCADIS, Marea Britanie 

 

 

 
 
 

5 Finanţare şi achizi ţi i  inovative, parteneriate pentru inovare  

Instrumente SUITS în sprijinul AL 
pentru finanţare şi achiziţii 
inovative şi parteneriate pentru 
inovare: 
Trei Ghiduri 
 

 

 

 
 

 Obiectivul celor trei Ghiduri 
 

Objectiv: Creşterea capacităţii autorităţilor locale şi a stakeholderilor cu ajutorul 
unor proceduri de achiziţie inovativă, metode inovative de finanţare şi noi modele 
de afaceri şi parteneriate, în sprijinul dezvoltării mobilităţii sustenabile. 
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Cele trei Ghiduri 

  

 
 

Ghid de achiziţii 
inovative  

Integral Consulting R&D 
INTECO, România 
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Ce aşteptări puteţi avea de la 
Ghiduri? 
 
• Prezentarea modului în care diferite măsuri privind transportul sunt în prezent 

achiziţionate şi finanţate, precum şi modelele de afaceri şi parteneriatele 
utilizate în acest scop. 

 
• Vedere generală asupra lacunelor existente în actuala cunoaştere şi în 

capacitatea organizatorică pentru implementarea măsurilor de transport 
sustenabile. 

 
• Prezentarea de noi metode inovative de finanţare, proceduri inovative de 

achiziţie, modele de afaceri şi parteneriate care ar putea fi utilizate pentru a 
creşte capacitatea Autorităţilor Locale şi a stakeholderilor de a implementa 
măsurile de transport sustenabil. 

 
• Studii de caz şi exemple privind locul şi modalitatea în care aceste metode şi 

proceduri au fost aplicate cu succes. 
 
• Paşi de urmat în utilizarea acestor metode şi proceduri 

 

 

Modalitatea de a utiliza 
optim Ghidurile 

Sfaturi privind implementarea: 

• Cele 3 Ghiduri sunt complementare şi trebuie utilizate împreună. 

 

• Autorităţile Locale trebuie să alcătuiască o echipă care să preia 
comanda implementării Ghidurilor în cadrul organizaţiei lor. Scopul 
acestei echipe ar fi: 

1. Să citească Ghidurile 

2. Să decidă ce tipuri de măsuri de mobilitate sustenabilă doresc 
să implementeze în zona locală. 

3. Să identifice procedurile şi metodele inovative cele mai 
adecvate pentru fiecare măsură de mobilitate sustenabilă 
identificată, precum şi pentru situaţia locală economică, politică 
şi socială. 

4. Să utilizeze procedurile şi măsurile selectate. 

5. Să evalueze succesul utilizării procedurilor şi măsurilor 
inovative. 

• Comunicarea cu autorii Ghidurilor. Autorii vor acorda sprijin 
Autorităţilor Locale 
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Ghid de finanţare inovativă [1] 
 
 

 
Ghid de achiziţii inovative [2] 

 
 

Reforma EU în Achiziţii Publice   

Principiul de bază: „Achiziţiile publice trebuie să devină pârghii prin care 
Autorităţile Contractante pot obţine cele mai mari avantaje pe termen lung pentru 
societate, generând oportunităţi de afaceri, creştere economică, locuri de muncă, 
o mai mare mobilitate sustenabilă, o mai bună calitate a vieţii.” 

54 Criterii de atribuire a contractelor 
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Ghid de noi modele de afacere, 
proiecte bancabile şi parteneriate 
pentru inovare 
OBIECTIVELE CHEIE: 

• Furnizarea cunoştinţelor referitoare la modele inovative de afaceri în serviciile 
de mobilitate urbană, inclusiv partajarea mobilităţii, mobilitate integrată şi 
Mobilitatea ca Serviciu 

• Abordarea principalelor programe de parteneriate în domeniu şi introducerea 
unora noiCreşterea capacităţii de a elabora proiecte finanţabile asigurând 
îndrumare pentru analiza fezabilităţii 

• Identificarea unor strategii de afaceri viabile din punct de vedere comercial, în 
plină evoluţie, a noi forme de parteneriate şi a unor aspecte importante în 
vederea pregătirii documentelor bancabile. 

• Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi organizatorice a autorităţilor de 
mobilitate urbană din oraşele mici şi mijlocii 

 
RECOMANDARI: 
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Crearea unui mecanism 
instituţional solid care să 
abordeze politicile specifice ale 
sectorului. 

Abordare integrată a 
planificării financiare, tehnice 
şi a afacerilor 

Dezvoltarea unui management 
de proiect eficient referitor la 
ideea de afacere şi la formele 
contractuale 

Succesul implementării 
depinde de recunoaşterea 
obiectivelor partenerului 

PPPI necesită examinarea 
atentă a sistemelor de control 
şi management prin acordurile 
proiectelor. 

NOI FORME DE PARTENERIATE 

 
Inovaţia referitoare la modelele 
de afacere  prevede o 
abordare de sus în jos. 
Managementul de top trebuie 
să acorde sprijin şi să asigure 
resursele pentru noile 
oportunităţi de afacere. 

Monitorizare constantă a 
tendinţelor pieţei 

Monitorizare constantă a 
inovaţiei tehnologice 

Consultarea analogiilor cu 
modelele de afaceri şi 
învăţarea din experienţa celor 
mai bune practici 

Căutarea unor noi oportunităţi 
de investiţii pentru elaborarea 
proiectului. 

MODELE INOVATIVE DE 
AFACERI 

 
Asigurarea cercetării asupra 
diferitelor programe de 
investiţie şi oportunităţi de 
afacere 
Alocarea de resurse umane 
pentru elaborarea de 
documente bancabile 
 
Asigurarea includerii tuturor 
studiilor de fezabilitate 
necesare în document 
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Mecanisme de finanţare 
inovativă [1] 

 
 
 

 
• Crowdsourcing (externalizare 

spre public) 

• Taxa de timbru pentru transferul 
proprietăţilor imobiliare 

• Distribuire fondurilor provenite 
de la loterii 

• Acord de investiţie pentru 
cofinanţare în vederea obţinerii 
unui venit ulterior 
 
 

 

• Impozit pe locul de parcare la 
lucru 

• Impozit pe infrastructura 
comunitară 

• Publicitate, sponsorizare şi 
drepturi de denumire 

 
• Colaborare cu alte oraşe, 

consorţii de cercetare şi 
companii private 

• Cooperative cetăţeneşti 

 
 

• Obligaţii de planificare / Contribuţii ale 
dezvoltatorilor 

• Finanţare prin intermediul anticipării creşterii taxelor 

• Taxe pe vânzări 
 

 

• Vânzarea de expertiză şi know-how tehnic 
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• Comercializarea certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră 

• Taxa de drum 

Se pot aplica mai multe mecanisme de 
finanţare inovativă direct Programelor de 
transport inovativ (se vor bifa cele de la 
punctele de mai sus). Toate descrierile 
detaliate se găsesc în Ghid. 

Obligaţiuni municipale verzi 

Taxa de congestie 

• Programe de taxare pentru 
vehicule transport de marfă de 
mare tonaj 
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 Puncte cheie ale mecanismelor de finanţare mai relevante pentru măsurile [1] 
 
 

TAXA DE CONGESTIE 

 
DESCRIERE 

 
Se aplică în numeroase zone metropolitane mari şi megaoraşe 

 
METODE 

Taxarea celor care călătoresc cu autoturisme personale şi intră în sau trec prin anumite 
zone geografice predefinite care au fost identificate ca fiind de obicei locuri cu congestie 
a traficului în orele de vârf 

 
AVANTAJE 

Scopul este de a încuraja trecerea la moduri de transport alternative mai sustenabile 
decât autoturismele personale, de exemplu transportul public, deplasarea activă etc. şi, 
în cele din urmă, prin profiturile realizate ca urmare a taxării congestiei, de a finanţa noi 
proiecte de mobilitate, îmbunătăţind totodată şi condiţiile de mediu. 

  

 

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE VERZI 
[4] 

 
DESCRIERE 

Este un mecanism de finanţare care permite investiţii instituţionale pentru proiecte care 
au în principal beneficii asupra mediului, de exemplu reducerea schimbării climatice, 
rezistenţa faţă de aceasta, fiind încă atractiv şi pentru alte tipuri de proiecte care 
promovează sustenabilitatea, ceea ce înseamnă că şi proiectele cu avantaje în domeniul 
societal şi al guvernanţei sunt eligibile pentru finanţare. 

 
METODE Scopul este atragerea investitorilor pentru a investi în proiecte de mobilitate sustenabilă şi 

chiar a locuitorilor oraşului şi a mebrilor comunităţilor pentru a participa la astfel de 
procese. 

 
AVANTAJE 

Poate conduce la avantaje suplimentare pentru comunităţile locale, dar Obligaţiunile 
Municipale Verzi ca mecanism necesită standardizare şi mai multă informare din partea 
atorităţilor locale şi a autorităţilor naţionale pentru a realiza  promovarea sa şi exploatarea 
potenţialului său. 
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PROGRAME DE TAXARE PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT DE MARFĂ 
DE MARE TONAJ 

 
DESCRIERE 

Acest sistem impune o taxă pentru vehiculele de transport de marfă de mare tonaj sau alte 
tipuri de camioane pentru a compensa costul extern care rezultă în urma exploatării lor 

 
METODE 

Este vorba de obicei de o operaţiune la nivel naţional, dar sunt cazuri în care unele oraşe 
mari au stabilit astfel de programe şi intenţionează să reinvestească profiturile obţinute 
şi să finanţeze proiecte de infrastructură de transport mai sustenabile. Această măsură 
poate fi de tipuri diferite, de exemplu taxă electronică, taxă cu ajutorul unor bariere fizice 
şi / sau taxe pe bază de timp. 

 
AVANTAJE La nivel de oraş, dezvoltarea unor politici independente de taxare pentru vehiculele de 

transport de marfă de mare tonaj constituie o provocare şi se întâmpină adesea opoziţie 
din partea stakeholderilor, de exemplu industria de transport rutier de marfă. 

 



 

 

 

 

5 Finanţare şi achizi ţi i  inovative, parteneriate pentru inovare  

 Puncte cheie ale mecanismelor de finanţare mai relevante pentru măsurile measures [1] 
 
 

COMERCIALIZAREA CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 

 
DESCRIERE 

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră este o abordare pe baza 
pieţei pentru realizarea unei scăderi a emisiilor de gaze poluante şi este operaţională la 
nivel naţional şi regional în Europa, SUA, Japonia, Noua Zeelandă şi alte state. 

 
METOES 

Acest sistem de piaţă funcţionează pe baza creditului de carbon care acţionează ca un 
instrument financiar dând dreptul deţinătorului său de a emite bioxid de carbon. Un credit 
de carbon este echivalent cu o tonă de bioxid de carbon sau de alte gaze cu efect de seră. 

 
AVANTAJE 

Particularitatea acestui mecanism financiar este faptul că permite ţărilor, oraşelor şi 
companiilor să vândă altora creditele de carbon neutilizate pentru a creşte veniturile în 
scopul finanţării altor proiecte de transport şi mobilitate sustenabile 

 

 
TAXA DE DRUM 

 
 

DESCRIERE 

Acest mecanism include plata unei taxe pentru a avea acces în şi a trece printr-o anumită 
zonă sau parte a unei reţele. Măsura are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi 
promovarea sustenabilităţii prin scăderea volumelor de trafic ca urmare a taxelor care 
trebuie plătite şi prin promovarea trecerii publicului larg la transportul în comun. De 
obicei, taxele rutiere urbane constituie subiect de dispută între public şi autorităţile 
politice locale, având nevoie de un puternic sprijin politic pentru implementare. 

 
METODE Profiturile obţinute prin aceste taxe sunt utilizate pentru întreţinerea părţilor de 

infrastructură deja existente şi finanţarea unora noi, constând de obicei în proiecte de 
amploare şi scumpe. 

 
AVANTAJE 

Măsura are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi promovarea sustenabilităţii prin 
reducerea volumului de trafic ca urmare a taxelor şi a promovării trecerii publicului spre 
transportul în comun. Taxele rutiere urbane constituie de obicei subiect de dispută între 
public şi autorităţile politice locale, necesitând sprijin politic puternic pentru 
implementare. 

 
 
 
 

 Paşi de urmat în achiziţiile inovative [2] 

 
1) Selectarea, angajarea, iniţierea, educarea echipei de management al achiziţiilor; 

2) Învăţarea cadrului legislativ, modificărilor legislative şi regulilor specifice pentru 
diverse situaţii şi proceduri; 

3) Elaborarea unui plan de achiziţii anual şi multi-anual; 

4) Elaborarea unui plan de evaluare şi a indicatorilor de performanţă; 

5) Intensificarea schimbului de cunoştinţe între autoritatea publică şi furnizori; 

6) Organizarea unor proceduri de achiziţii publice centralizate între autorităţi 
publice locale / regionale / transfrontaliere având aceleaşi cerinţe; 

7) Promovarea parteneriatelor public – privat şi colaborarea cu industria; 
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> Măsuri pentru achiziţii inovative [2] 

 

 

8) Utilizarea finanţării publice pentru cercetare şi inovare în mod strategic pentru 
a îmbunătăţi impactul provocărilor asupra achiziţiilor publice; 

9) Utilizarea noilor instrumente  „Acţiuni de inovare” şi „Achiziţii pre-comerciale” 
pentru a încuraja colaborarea între oraşe şi comunitatea de inovare; 

10) Înţelegerea şi sensibilizarea publicului asupra importanţei achiziţiilor inovative 
şi pregătirea aplicării lor; 

11) Elaborarea unei strategii de achiziţii pe termen lung 
 
 
 

Parteneriate Public Private 
pentru Inovare (PPPI) [3] 

PPPI reprezintă o nouă formă de parteneriat, ai cărei principali actori sunt: 

• organizaţii publice şi private; 

• organizaţii ale societăţii civile (OSC); 

• organizaţii non-guvernamentale (ONG); 

• comunităţi 

Aceste noi forme de colaborare permit identificarea oportunităţilor pentru conceperea şi 
implementarea strategiilor pe termen lung pentru parteneriate. 

Fiecare actor din cadrul PPPI are rolul său important în cadrul alianţei. 
 
 

Parteneriate Public-Private pentru 
Inovare 

Posibila repartizare a rolurilor [3] 

• Organizaţiile de stat răspund, de obicei, de elaborarea, finanţarea şi 
implementarea politicilor şi programelor. 

• Organizaţiile publice sunt definite de obicei ca fiind un actor important care are 
ca roluri cheie nu numai supravegherea, crearea de stimulente şi cadre de lucru 
reglementare, dar şi dezvoltarea de noi oportunităţi şi mecanisme de guvernanţă 
pentru a face posibilă colaborarea sustenabilă de durată cu sectorul privat şi cu 
alte forme de organizare pentru a optimiza rezultatele, impactul şi 
sustenabilitatea. 

• Sectorul privat are un rol semnificativ în parteneriat. Contribuie la aducerea 
investiţiei şi expertizei în alianţă, având orientarea de afaceri pentru spre profit. 
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parteneriate publice şi private pentru inovare 
 

• ONG, Organizaţiile Societăţii Civile sau comunităţile pot veni cu propria lor 
expertiză şi viziune privind sectorul de transport şi mobilitate. Stabilirea unui 
parteneriat public-privat inovativ necesită întărirea capacităţilor tuturor actorilor 
implicaţi.   

Avantaje ale PPPI pentru autorităţile locale implicate în mobilitate: 

• Abordarea nevoilor şi tendinţelor pieţii; 

• Transferul cunoştinţelor instituţionale localizate către organizaţiile publice şi 
private; 

• Sensibilizarea colectivă asupra soluţiilor inovative create de alianţă; 

• Elaborarea standardelor sociale şi programelor se clarificare; 

• Posibilitate mai mare ca proiectul să obţină investiţii prin implicarea în consorţiu 
a comunităţilor din domeniul mobilitatii; 

• Dacă proiectul abordează subiectul finanţării verzi sau probleme climatice, 
participarea comunităţilor implicate în mobilitate poate aduce investiţiilor noi 
dimensiuni: inovare şi abordare etică; 

• OSC şi ONG pot câştiga relevanţă socială şi influenţă şi pot determina o creştere 
a capacităţii în vederea monitorizării politicii. 

 
Parteneriatele Cercetare & Dezvoltare sunt parteneriate strategice între companii 
şi organizaţii capabile de a dezvolta un nou produs sau serviciu (sau de a 
îmbunătăţi unul vechi) şi alţi actori interesaţi din punct de vedere economic de 
dezvoltarea unor astfel de inovaţii. 

Tip de parteneriate de cercetare-inovare: 

• Parteneriat public cercetare – dezvoltare 

• Parteneriat privat cercetare – dezvoltare 

• Parteneriat public-privat cercetare – dezvoltare 

Beneficii ale parteneriatelor de cercetare – dezvoltare pentru 
autorităţile locale de mobilitate 

• Posibilitatea de a dezvolta un nou produs sau serviciu, de a îmbunătăţi unul 
existent, sau de a inova operaţiuni, de a monitoriza cerinţe şi tendinţe ale pieţii; 

• Ajutor acordat organizaţiilor publice sau private pentru a-şi dezvolta afacerea; 

• Costuri pentru cercetare-dezvoltare şi asumarea în comun a riscurilor împreună 
cu investiţia de timp, bani şi alte resurse; 

• Partenerul de cercetare-dezvoltare poate ajuta la evaluarea pieţei sau la 
testarea prototipului; 

• Partenerul de cercetare-dezvoltare asigură monitorizarea rezultatelor 
proiectului; 

• Implicarea partenerului de cercetare-dezvoltare poate adăuga valoare la 
căutarea de investiţii ca urmare a expertizei pe care acesta o poate furniza. 
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parteneriate publice şi private pentru inovare 
 

EXEMPLE DE PARTENERIATE PENTRU INOVARE 
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Exemplu de implicare a 
Organizaţiilor Societăţii Civile în 
proiectele de transport: 

OSC au fost impliate în îmbunătăţirea 
transportului public în Germania în 
zona Rhin – Main. Asociaţia de 
transport Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV) a înfiinţat un consiliu consultativ 
pentru călători, reprezentat de 
persoane fizice şi de OSC. Consiliul 
consultativ organizează întâlniri de 
patru ori pe an şi a iniţiat deja 
îmbunătăţiri concrete. [5] 

 
Exemplu de implicarea a 
instituţiilor de cercetare – 
dezvoltare în proiectele de 
transport 
Frankfurt Rhein Main, principalele 
autorităţi de transport şi operatorii, 
inclusiv parteneri din industrie şi 
consultanţă, au sprijinul Autorităţii 
Hessen State. Şi anume, a fost fondat 
institutul ZIV la Universitatea de 
Tehnologie din Darmstadt.   [6] 
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Materiale suplimentare 

1. SUITS CBP: “Guidelines to Innovative Financing” ARCADIS, U.K. 2018 
2. SUITS CBP: “Guidelines to Innovative Procurement” Integral Consulting 

R&D (INTECO), Romania, 2018 
3. SUITS CBP: “Guidelines to New Business Models, Bankable Projects and 

Innovative Partnerships”, EUROKLEIS, Italy, 2018 
4. SUITS e- learnng course:“Financing, procurement and business models for 

sustainable urban transport”. Available at: www.nuacampus.org/elearning 
5. Civitas tool inventory. Application area: Financing, procurement, legal 

aspects, measure implementation. Available at: https://civitas.eu/tool- 
inventory?f%5B0%5D=field_application_area%3A927 
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Aspecte referitoare la 
implementarea procesului 
 
Acest capitol prezintă: 

• Detalii referitoare la procesul de elaborare şi implementare – etape. 
Date necesare şi sondaje, dificultăţi juridice posibile, riscuri, buget, 
indicatori de evaluare pentru măsurile TMU; 

 
• Referitor la metodele de culegere comodă şi automată a datelor pentru 

estimarea indicatorilor TMU, se face referire la livrabilele SUITS 
conexe. 



 

 

 
 
 

6  Aspecte legate de procesul de implementare   

 

1. Integrarea măsurilor într-un plan 
strategic mai amplu: Planul 
Logistic Urban Sustenabil (PLUS)2]: 
• Un Plan Logistic Urban Sustenabil reprezintă un instrument util în sprijinul 

factorilor de decizie publici locali şi stakeholderilor pentru măsurile referitoare la 

logistica urbană de “guvernare” şi la optimizarea procedurilor de distribuire 

a mărfurilor; 

• Planul implică strategii, măsuri şi reguli care pot fi adoptate printr-o abordare 
cooperativă între diferiţi actori.  

 

 

PLAN LOGISTIC URBAN SUSTENABIL (PLUS) 
 

Ciclul de planificare [2] 
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6 Aspecte legate  de procesu l de implementare

    

 
 
 
Masuri integrate in planul logistic urban sustenabil 

(PLUS 2] 

PLANUL LOGISTIC URBAN SUSTENABIL (PLUS): 
PRINCIPALELE SERVICII / MĂSURI DE LOGISTICĂ 
URBANĂ [2] 

 

 
 PLUS - LIMITE ŞI MODALITATEA DE ABORDARE THEM [1] 
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PROBLEME 

 
SOLUŢII 

Infrastructura logisticiioraşului este amplasată de obicei la 
marginea zonelor urbane, iar impactul negativ al 
operaţiunilor logistice din oraş se poate concentra asupra 
unei anumite zone urbane care reclamă luarea unor măsuri 
locale pentru reducerea acestuia 

 
NOVELOG a creat o tipologie de oraş cu mai mulţi parametri 
pentru a descrie, măsura şi spirjini definirea zonei urbane 
asupra căreia PLUS ar trebui să se concentreze 

 
Dificultăţi în implicarea unei varietăţi de stakeholderi relevanţi 
pe tot parcursul procesului de planificare 

NOVELOG a elaborat şi a pus la dispoziţia oraşelor o 
Platformă de Guvernanţă pentru Stakeholderi, în sprijinul 
realizării  unui consens din partea acestora 

 
Dificultăţi la finalizarea planului de lucru şi la pregătirea 
managementului 

Oraşele ar trebui să schiţeze un plan de lucru care să 
includă obiective, tipul de achiziţie, rolurile stakeholderilor, 
activităţile şi termenele specifice ale acestora pe parcursul 
elaborării şi implementării PLUS 

 
Inainte de elaborarea unor scenarii de optimizare, este necesar 
să se înţeleagă stadiul actual al TMU din oraş, ceea ce este 
destul de complicat având în vedere caracterul eterogen al 
sectorului logistic al oraşului 

Instrumentul de Înţelegere a Oraşelor oferă posibiltatea de 
a cuantifica starea actuală a fiecărei componente logistice 
a oraşului, precum şi de a evalua starea viitoare a logisticii 
oraşului într-un orizont în două etape (2020-2030), având 
în vedere că nu se va face nicio intervenţie în mediul TMU 
al oraşului între timp. 



 

 

 

 

6 Aspecte legate  de procesu l de implementare  

 

2. Definirea indicatorilor de 
implementare, a seturilor de date 
necesare şi a culegerii de date 
sustenabile / metode de selecţie 
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Set de date propuse a fi culese în mod 
regulat de autorităţile locale, referitoare la 
ordinea prioritară în care ar trebui culese 
(de exemplu, datele referitoare la numărul 
de livrări sunt cele mai importante) [1]. 



 

 

 

 

6 Aspecte legate  de procesu l de implementare  

Definire indicatori de implementare, seturi de date necesare şi 
metode de culegere / selectare a datelor  

 
CONSIDERAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL DE DATE  [4] 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

DATE PROPUSE PENTRU A FI CULESE PENTRU FIECARE 
CATEGORIE DE MĂSURI 
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Selecţia datelor 

 
Necesitatea de a fi selectiv în căutarea datelor 

Necesitatea de a putea opera cu volum mare de date 

Necesitatea de a standardiza şi converti formate 
de date. 

 

 
Vizualizarea 

datelor 

 
Necesitatea instrumentelor de vizualizare a 
datelor 

Necesitatea monitorizării traficului urban 

Necesitatea sistemelor de suport decizional 

 
Culegerea 
datelor 

 

Este necesară o sursă de date sustenabilă 

Sunt necesare date mai precise şi complete 

Sunt necesare date în timp real şi istorice 

. 

 
DATE NECESARE PENTRU MĂSURI DE REGLEMENTARE 

TIP DE MĂSURĂ TIP DE DATE DESCRIERE 

 
 
 
 
 

MĂSURI DE 
REGLEMENTARE 

 
Număr de furnizori de servicii logistice 
autorizate 

 
Este important de ştiut câte companii funcţionează 
într-o zonă şi câte vehicule sunt utilizate 

 
Tip de vehicul şi placă de înmatriculare 
pe care le utilizează companiile 

 
Ar fi necesare unele dispozitive de citire la intrarea în 
zona cu restricţie 

 
Ferestrele orare existente pentru livrări 
per tip de produse care trebuie livrate 

 
Cercetarea referitoare la ora de vârf pentru livrări per 
tip de produse ajută la stabilirea celei mai bune 
ferestre orare pentru o anumită zonă. Sondajul prin 
chestionare adresate proprietarilor de magazine 
poate fi o metodă de culegere a datelor 

 
Date referitoare la persoanele care 
locuiesc în zona afectată 

 
Restricţiile de acces afectează de obicei persoanele 
care locuiesc în zonă, prin urmare este crucial să 
existe un registru al vehiculelor şi utilizatorilor pentru 
a evita reclamaţiile cetăţenilor 



 

 

 

 

6 Aspecte legate  de procesu l de implementare  

Define implementation indicators, required data sets 
and sustainable data collection/selection methods 

DATE PROPUSE PENTRU A FI CULESE PENTRU FIECARE CATEGORIE DE MĂSURI 
 

DATE NECESARE PENTRU INOVAŢII ÎN TRANSPORTUL DE MARFĂ URBAN 

TIP DE MĂSURĂ TIP DE DATE DESCRIERE 

 
 
 
 
 
 

INOVATII 

 
 
 

Date în timp real referitoare la trafic 

Aceste informaţii sunt necesare pentru a coordona 
parcul de vehicule corespunzător pentru a evita 
blocajele în trafic, incidentele rutiere etc. Sunt 
necesare dispozitivele GPS din vehicule şi alte 
instrumente de crowdsourcing pentru culegerea 
datelor primare. Apoi, un software sofisticat poate 
calcula condiţiile de trafic din reţea în timp real, după 
care să le comunice conducătorilor auto 

 

Puncte de parcare disponibile pentru 
livrări. Timp pentru efectuarea livrărilor 
/ colectării 

Pentru implementarea rezervării de spaţiu de 
încărcare şi / sau a utilizării multiple a spaţiului de 
parcare în timp real (dinamic), este necesar un sondaj 
referitor la punctele de parcare existente în zona de 
studiu, precum şi o cercetare asupra timpului mediu 
de ocupare a locului de parcare 

 
 

Tipul şi cantitatea de bunuri livrate în 
zona studiată 

 
Acest tip de informaţii contribuie la o mai bună 
elaborare a măsurilor inovative, de exemplu dulapuri 
de depozitare ca puncte de distribuţie şi sisteme de 
rezervare dinamică a spaţiului de încărcare. 

 
 

INDICATORI DE EVALUARE 

• Indicatorii sunt unii din cei mai importanţi parametri ai procesului de 

implementare şi evaluare 

• Indicatorii Cheie de Performanţă reprezintă principalul instrument de evaluare 

a impactului măsurilor implementate. 

• Următorul tabel cuprinde Indicatorii Cheie de Performanţă propuşi pentru 

evaluarea măsurilor TMU 
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6 Aspecte legate  de procesu l de implementare  

Define implementation indicators, required data sets 
and sustainable data collection/selection methods 

 
 
 

 
 INDICATOR 

CHEIE DE 
PERFORMANŢĂ 

 
DESCRIERE 

 
SURSĂ 

 

EC
O

N
O

M
IE

 

 
 
Suma profiturilor din 
exploatare şi a 
costurilor 

 
 

(1) Profituri per pkm sau vkm (2) Costuri capitale 
(3) Costuri de exploatare 

 
(1) EUR / pkm sau EUR / vkm, 
cantitativ, date rezultate sau 
măsurate 
(2) EUR, cantitativ 
(3) EUR/pkm sau EUR/vkm, 
cantitativ, date rezultate sau 
măsurate 

 

EN
ER

G
IE

  
Totalul consumului 
de combustibil în 
Transportul de 
Marfă Urban 

 
 
Combustibil utilizat per vkm per tip de vehicul 

 

MJ/vkm, cantitativ, date rezultate 
sau măsurate 

 

M
ED

IU
 

 
Nivel calitate aer (1) Niveluri CO; (2) Niveluri Nox ; (3) iveluri particule 

în suspensie 

(1) (2) (3) Ppm sau g/m3, cantitativ, 
măsurat 

 
Nivel zgomot Perceperea zgomotului Index (%), calitativ, cules prin 

sondaj 

Nivel emisii 
 emisii CO2; (2)  emisii CO; (3) emisii Nox; (4) emisii 

particule în suspensie 
(1) (2) (3) vkm, cantitativ, 
date rezultate 

 

SO
C

IE
TA

TE
 

 
Acceptare (1) Conştientizarea politicilor /măsurilor; (2) Sondaj 

de atitudine referitor la acceptarea prezentă a 
măsurii 

(1) (2) Index (%), calitativ, 
date culese, sondaj 

 

Accessibilitate 

 
(1) Perceperea accesibilităţii; (2) Costul relativ al 

serviciului 

(1) Index (%), calitativ, sondaj 
(2) Index (%), cantitativ, măsurare 

Securitate Perceperea securităţii la utilizarea serviciului Index, calitativ, date culese, sondaj 

 
TR

A
N

SP
O

RT
 

 
Niveluri trafic 

 
Nr mediu vehicule per oră per tip vehicul – oră de 
vărf 

Veh per oră, cantitativ, 
date măsurate 

 
Niveluri congestie 
trafic 

Viteză medie vehicul per reţea totală (ore 
de vârf sau în afara acestora) 

 
Km/h, cantitativ, date rezultate 

Deplasări transport 
marfă 

 
Număr zilnic de vehicule transport marfă care se 
deplasează în zonă 

Nr., cantitativ, date rezultate sau 
măsurate 

 
Schimbare moduri 
de transport 

 
Procentaj călătorii per mod 

 
Procent %, cantitativ, date 
rezultate 
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6 Aspecte legate  de procesu l de implementare  

 

3. Identificarea dificultăţilor / barierelor 
potenţiale şi căutarea soluţiilor 

 

POTENŢIALE DIFICULTĂŢI JURIDICE ŞI SOLUŢII PENTRU MĂSURILE DE 
REGLEMENTARE 

 
POTENŢIALE DIFICULTĂŢI JURIDICE 

TIPUL MĂSURII TIPUL DIFICULTĂŢII JURIDICE SOLUŢIE 

 
 
 

MĂSURI DE 
REGLEMENTARE 

 
 

Există o imagine extrem de variată, de la 
ţări unde nu există prevederi juridice 
specifice pentru a aborda restricţiile de 
acces (deşi în unele cazuri sunt emise 
reguli locale), până la alte ţări unde 
codurile rutiere şi alte legi cu caracter 
specific oferă o bază legală mai explicită 

Solicitarea Statelor Membre să elaboreze cadre de 
politică naţională pentru dezvoltarea pieţei de 
combustibili alternativi şi a infrastructurii proprii 

Prevederea utilizării specificaţiilor tehnice comune pentru 
staţiile de reîncărcare şi realimentare cu combustibil 

 
Pregătirea pentru informarea corespunzătoare a 
consumatorilor referitor la combustibili alternativi, 
inclusiv o metodologie clară de comparare a preţurilor 

 
 

POTENŢIALE DIFICULTĂŢI JURIDICE ŞI SOLUŢII PENTRU MĂSURILE INOVATIVE 
 

 
POTENŢIALE DIFICULTĂŢI JURIDICE 

TIPUL MĂSURII TIPUL DIFICULTĂŢII JURIDICE SOLUŢIE 

 
 
 

INOVAŢII 

 

Referitor la bicicletele pentru transport 
de marfă, în multe ţări lipsesc 
reglementărie 

Trebuie catalogate ca vehicule cu motor, sau doar 
biciclete. Trebuie să existe o clasificare specială a 
bicicletelor pentru biciclete electrice de transport 
marfă. Acest tip de vehicul ar putea fi considerat ca 
fiind între o bicicletă electrică şi o camionetă electrică. 

Referitor la CCU, trebuie schimbate 
contractele de achiziţii pentru livrări 
spre oraşe, în livrări pe rute via CCU 

 
Cererea pentru noua reglementare trebuie depusă din 
timp 
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identify potential difficulties/barriers and check for solutions 
 
 
 
 

 
POTENTIAL DIFFICULTIES RAISED BY STAKEHOLDERS FOR 
REGULATORY MEASURES 

 

 
POTENTIAL DIFFICULTIES RAISED BY STAKEHOLDERS 

TIPUL MĂSURII TIPUL DIFICULTĂŢII SOLUŢIE 

 
 
 
 

MĂSURI DE 
REGLEMENTARE 

 
 
 

O barieră actuală este faptul că, în 
majoritatea oraşelor, nu există 
premizele pentru o economie de 24 h 
(sau în anumite ferestre orare). Astfel, 
livrările făcute oraşelor în interval de 24 
h trebuie contrabalansate de economii 
de 24 h, prin acceptul destinatarilor de 
a primi livrările în intervalele orare şi în 
modurile stabilite 

Administraţiile publice trebuie să aplice un cadru de 
lucru de reglementare corect şi favorabil (de 
importanţă critică pentru acest tip de măsuri) 

Furnizorii de Servicii Logistice Urbane trebuie să 
adopte noi programe de reglementare pentru 
activităţile lor. Trebuie să îşi readapteze organizarea 
curentă la noile reglementări, având în vedere 
utilizarea de vehicule cu emisii zero, sau stabilind noi 
ore de livrare 

 
Vânzătorii cu amănuntul, unii dintre cel mai mult 
afectaţi de aceste măsuri, aşa cum s-a menţionat 
deja, trebuie să-şi pregătească sistemele actuale 
pentru a accepta  livrări în noile intervale orare şi să 
promoveze utilizarea vehiculelor ecologice 

 
 

POTENŢIALE DIFICULTĂŢI RECLAMATE DE STAKEHOLDERI REFERITOR 
LA MĂSURILE INOVATIVE 

 
POTENŢIALE DIFICULTĂŢI RECLAMATE DE STAKEHOLDERI 

TIPUL MĂSURII TIPUL DIFICULTĂŢII SOLUŢIE 

 
 
 

INOVAŢII 

 
 

 
Reticenţa de a dezvolta parteneriate 
public-private pentru inovare din partea 
sectorului privat 

 
• Întâlniri şi discuţii pe tema transportului de marfă 

urban de la primul stadiu al planificării  
• Împărtăşirea de date şi idei 
• Identificarea problemelor, găsirea unor abordări şi 

măsuri, implementarea măsurilor privind politica, 
evaluare şi feedback 

• Măsurare – elaborarea unor indicatori cheie de 
performanţă 
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6 Aspecte legate  de procesu l de implementare  

 

 

 
  EXERCIŢIUL C  

 
                                          Descrierea exerciţiului

Selectarea finală a măsurilor referitoare la 
transportul de marfă urban şi identificarea 
acţiunilor cheie care urmează să fie 
implementate de AL 

A. Tabel cu 6 rubrici: (a) datele necesare şi sondaje pentru implementarea şi evaluarea succesului – 
identificarea indicatorilor relevanţi, (b) principalele activităţi (atât cele administrative, cât şi cele de 
concepţie / aplicare), (c) planificare, (d) puncte de reper, (e) necesitate de outsourcing, (f) posibile 
bariere juridice 

DENUMIREA MĂSURII 
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Numele echipei 

PRINCIPALELE 
ACTIVITĂŢI 

(administrative 
şi de concepţie/ 

aplicare) 

DATE NECESARE, 
SONDAJE PENTRU 

IMPLEMENTARE 

 
INDICATORI 
DE EVALUARE 

 
NECESITATE DE 
OUTSOURCING  
Da (ce tip) / Nu 

 
POSIBILE 

BARIERE JURIDICE 
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Materiale suplimentare 
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Instrumente şi 
ghiduri disponibile 
 
• Există un număr mare de ghiduri şi instrumente în sprijinul 

elaborării şi implementării unor astfel de măsuri. Totuşi, scopul 
acestui capitol este de a le prezenta pe cele care au legătură mai 
mare cu oraşele mici şi mijlocii, în loc de a face o  prezentare 
generică. Ratingul relevanţei pentru obiectivele SUITS vine în 
sprijinul cititorului pentru prioritizarea acestor instrumente. 

 
• Pe lângă ghidul PLUS care include sugestii generice (existente în 

toate limbile UE prin ELTIS), există şi ghiduri şi instrumente specifice 
pentru măsurile TMU  elaborate în cadrul proiectelor UE. 



 

 

 
 
 

7 Instrumente şi ghiduri disponibile 

 

DENUMIRE 
INSTRUMENT 

 
FORMAT 

 
SURSĂ/ LINK UTILITATE PENTRU ORAŞELE M-

M ŞI IMPORTANŢA ÎN 
PROIECTUL SUITS 

RELEVANŢĂ 

[1-5] 

 
EXPLICAREA COTEI 

DE RELEVANŢĂ 

 
 

NOVELOG 

 
Document 

PDF, 
autoevaluare 

interactivă 

 

 
Proiect UE 

[1] 

 

 
Interesant atât pentru oraşele 
M-M, cât şi pentru cele mari 

 
 

5 

 
 
Instrument interesant 
de autoevaluare. Vizual 
şi util 

 
 

STRAIGHTSOL 

 
Document 
PDF, vide 

ope 
youtube 

 
 

Proiect UE [2] 

 

În principal, soluţii pentru oraşele 
mari, dar unele pot fi 
implementate şi în oraşele M-M 

 
 

4 

 
Rezultate interesante 
din măsurile aplicate, 
dar prezentarea 
rezultatelor ar putea fi 
îmbunătăţită 

 

FREIGHT 
TAILS 

 
 

Document 
PDF 

 

 
 

Proiect UE [3] 

 
Relevant pentru oraşe mici, 
mijlocii şi mai mari. Parteneri – 
sunt implicate în proiect regiuni 
de toate dimensiunile 

 
 

4 

 
Dezvoltarea politicilor 
de management al 
transportului de marfă 
adaptate oraşelor de 
diferite dimensiuni 

 

 
BESTUFS 

 

 
Document 

PDF 
/ prezentare 

 
 

Proiect UE [4] 

 
 
Da. Unele dintre exemple şi cele  
mai bune practici provin din 
oraşele M-M (ex. Liege) şi se pot 
aplica şi oraşelor M-M 

 
 
 

3 

 
Sunt incluse numeroase 
informaţii şi exemple, 
singura problemă fiind 
că măsurile incluse pot 
să  nu mai fie de 
actualitate (2008) 

 
 
 

CITYLAB 

 
 

 
Document 

PDF 
/ prezentare 

 
 
 

Proiect UE [5] 

 
 
 
Mai axat pe transferabilitatea 
spre marile oraşe (London, Oslo, 
Paris, Brussels, Rome) 

 
 
 
 

3 

 
Implementări 
interesante, dar posibil 
destul de îndepărtate 
de nivelul oraşelor M-
M. De asemenea, este 
nevoie o explicaţie mai 
detaliată (etape de 
implementare etc.) 

 
 

FREVUE 

 
Document 

PDF 
/ prezentare, 

webinars 

 
 
Proiect UE [6] 

 

 
Axat pe oraşele mari 

 

 
3 

 

Material şi resurse 
interesante, dar axate 
pe oraşele mari 

 
 

SMARTSET 

 
 

Document 
PDF 

 

 
 

proiect UE [7] 

 
 
Da. Oraşele participante 
sunt în principal oraşe M-
M 

 
 

3 

 
Măsuri axate pe 
mobilitate, unele dintre 
ele fiind legate de 
transportul de marfă 
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7 Instrumente şi ghiduri disponibile  

Novelog - Instrument de evaluare 
 

 
 
 
 
 

 
http://evalog.civ.uth.gr/ 

• Proces decizional cu multiple criterii şi stakeholderi, care facilitează stabilirea 
şi combinaţia obiectivelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă, precum şi 
a ponderii relevante pentru a arăta preferinţele stakeholderilor 

• Instrumentul include 140 de indicatori grupaţi în şapte zone de impact ale 
unui cadru de lucru vizând sustenabilitatea pe baza ciclului de viaţă 

• Fiecare stakeholder selectează indicatorii adecvaţi situaţiei fiecărui  oraş şi 
realizează o evaluare holistică a măsurii / politicii propuse. 

• Ponderile pre-definite stimulează angajamentul stakeholderilor în procesul 
decizional şi au ca rezultat formarea unui consens în fiecare oraş. 

Rezultat 

• integrarea tuturor indicatorilor abordaţi în toate zonele de impact  şi 

• elaborarea unui index de sustenabilitate a logisticii (ISL) pentru fiecare 
măsură / politică testată 

• estimarea precisă a sustenabilităţii politicii 

Rezultate mai specifice: 

1) Analiza cost-beneficiu din punct de vedere social 

2) Transferabilitate şi adaptabilitate 

3) Analiza riscurilor 

 
 

Instrumente de culegere a datelor 
 
 

 
SUITS - Demo 

Pilot in Kalamaria 
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Navigare vehicul  

Sistem de navigare colaborativ, obţinut prin     
crowdsourcing      adaptat consolelor 
multimedia din interiorul vehiculelor 

 

 
 

Dispozitiv prototip de urmărire avansat 
multi-GNSS +INS  pentru urmărirea 
vehiculelor urbane. 

 
• Crowdsourcing 

Crowdsourcing utilizând GPS convenţional 
şi servicii     telecom IOT 
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Instrumente de selectare  
a datelor 

 

 

Fişierul GPX reprezintă date GPS salvate în format GPS Exchange, un standard deschis 
care se poate utiliza liber de programele GPS. Conţine date de longitudine şi latitudine 
referitoare la amplasare, incluzând puncte de parcurs şi piste. Fişierele GPX sunt 
salvate în format XML care permite datelor GPS să fie importate mai uşor şi citite de 
multiple programe şi servicii web. 
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INSTRUMENTE DE SELECTARE S-DARE 

Format GPX (convertizor) 

Anonimizare / pseudonimizare fişier GPX 

Inserare metadate fişier GPX în DB Geospaţial 

Geoselecţie a seturilor de date de urmărire GPX 

SISTEM PP4TM  
Canal scalabil de omogenizare a datelor şi motor de 
prelucrare rapidă a întrebărilor pentru volum mare de date 
de transport 

 
 
 

Instrument SUITS: Sistemul PP4Tm 
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S-DaRe: Depozitar de date SUITS 
 

 
 
 

DaRe.SUITS-project.eu/tools 

• Datele, inclusiv metadatele conexe, necesare pentru a  valida rezultatele 
prezentate în publicaţiile ştiinţifice. 

• Datele culese în timpul proiectului, după anonimizare şi includerea metadatelor 
conexe, aşa cum se specifică în DMP. 

• Datele generate pe parcursul proiectului, inclusiv metadatele conexe, aşa cum 
se specifică în Acordul Consorţiului şi DMP. 

• Rapoarte publice de proiect şi livrabile publice. 

• Toate materialele referitoare la diseminare (toate care sunt publice)

 
 

Depozitarul SBOING: 
• Amplasat în Germania (@Hetzner.de), 3 TB +, accesibil SFTP (+altele) 

• (Replica în Centrul de date (local) LOGDRILL 

 

PP4TM: baze de date SUITS 
pentru volum mare de date 

 
 
 
 
 

Secure Data Forwarding (SQL, SysLog, Flume, etc.) 

Fast and robust analytic database solution for civil traffic research and development 
purposes. 

• Convert any data sources and formats (including historical) to common data 
format at once. 

Soluţie rapidă şi robustă pentru baza de date analitică în scopul cercetării şi 
dezvoltării traficului civil. 

• Converteşte orice surse şi formate de date (inclusiv cele istorice) în 
format comun de date. 

• Stochează un volum mare de date (Big Data) şi le accesează foarte 
repede. 

• Posibilitate foarte uşoară şi ieftină de a extinde capacitatea de stocare 
pe parcurs. 

• Uşurinţă de conectare cu orice instrumente de vizualizare. 

• Serveşte rapid necesităţile de vizualizare 

 
 JDBC/OBDC interfaces -- SQL query 
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Modalitatea de utilizare a PP4TM 
1) Creaţi unui tabel în PP4TM, care va conţine toate datele dvs. (format comun de 

date). 

2) Utilizaţi PP4TM pentru a converti diferite surse de date în „format comun de 
date”. 

3) Stocaţi toate datele dvs. în PP4TM. 

4) Conectaţi-vă instrumentele preferate de vizualizare în PP4TM (exemplu MS 
Power BI free). 

5) Analizaţi-vă instantaneu datele (găsiţi o corelare în date de diferite tipuri şi 
surse). 

6) Extindeţi-vă datele în timp real (utilizaţi pasul 2 continuu). 

7) Utilizaţi vizualizarea live (pasul 5 cu reîmprospătare) 
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poziţie 

Rămâneţi 
sau treceţi 

 

 
 

 

pozitie 

Viteză 

 
 

 

 

Tip vehicul 
(lunar, trimestrial, ....)  

 

pozitie+ 
Staţionare + 
viteză + tip 
vehicul 

Centru de control al circulaţiei 
urbane 

Vizualizări de date în timp real (?) 

Acţiuni 



 

 

 

 

7 Instrumente şi ghiduri disponibile  

Instrumente de vizualizare a 
datelor 
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• myPolislive.net 

Platformă pentru urmărirea în timp real a vehiculelor 
şi monitorizarea traficului pentru managementul 
traficului urban 



 

 

 

 

7 Instrumente şi ghiduri disponibile  

Materiale suplimentare 
1. Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Logistics Plan. 

(2019). [ebook] European Union. Available at: http://www.eltis.org/ 
sites/default/files/trainingmaterials/enclose_d5_2_sulp_methodology_final_ 
version_0.pdf [Accessed 28 Mar. 2019]. 

2. NOVELOG Guidelines for the Planning & Development of Sustainable Urban 
Logistics Plans (SULPs). (2018). [ebook] Available at: http://novelog.eu/wp- 
content/uploads/2018/07/NOVELOG_SULP-Guidelines.pdf [Accessed 27 
Mar. 2019]. 

3. Manual on the integration of measures and measure packages in a SUMP. 
(2016). [ebook] Available at: http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/ 
Tools_and_Resources/Manuals/SUMPs-Up_-_Measure_Selection_ 
Manual_-_Intermediate_Cities.pdf [Accessed 28 Mar. 2019]. 

4. Enclose.eu. (2019). Sustainable Urban Logistic Plans - Enclose. [online] 
Available at: http://www.enclose.eu/content.php?p=5 [Accessed 28 Mar. 
2019]. 

5. Sustainable Urban Logistics Plan for Dundee DRAFT. (2014). [ebook] 
Available at: https://www.dundeecity.gov.uk/sites/default/files/publications/ 
Draft%20SULP%20-%20Dundee%20-%20for%20ARE.pdf [Accessed 28 
Mar. 2019]. 

6. Urbact.EU(2019). Freight TAILS| URBACT. [online] Available at: https:// 
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Mulţumim partenerilor SUITS pentru materialul furnizat în cadrul acestui manual, 
în special pentru Capitolul 3 (Universitatea Coventry pentru Evaluarea impactului 
social), Capitolul 4 (Citta di Torino şi RSM pentru studiile de caz), Capitolul 5 
(InteCo, Arcadis, Eurokleis pentru prezentarea Ghidurilor), Capitolul 7 (Sboing 
pentru prezentarea S-DaRe, MyPolisLive şi Logdrill pentru prezentarea PP4TM). 

84 Mulţumim tuturor partenerilor SUITS care au participat la Task T5.1 şi la procesul de 
verificare.



 

 

 



 

 

 


