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1
Introducere
În Europa transportul este responsabil pentru
aproape 28% din toate emisiile de gaze cu efect de
seră. Transportul este de asemenea sursa de emisii
cu dezvoltarea cea mai rapidă, mai ales în ultimii
10 ani. Deplasările către şi de la locul de muncă
constituie o parte importantă a deplasărilor făcute. Naveta către lucru cu automobilul contribuie
în mare masură la congestionarea traficului la ore
de vârf, oamenii folosind maşinile şi pentru alte
scopuri, cum ar fi cumpărăturile, recreere şi petrecerea timpului liber, sport şi transportul copiilor,
ca urmare, automobilele ne ocupă tot mai mult
spaţiu în oraşele noastre. Doar întreţinerea unui
automobil este un efort major asupra bugetelor
familiale, iar costul navetismului către şi de la lo-

cul de muncă poate fi până la 30% din bugetul unei
familii, preţurile tot mai mari ale combustibililor
ducând la înrăutăţirea situaţiei. .
Totuşi, există o soluţie simplă şi eficientă de reducere a acestor efecte negative: planurile de mobilitate. Aceste planuri influenţează, ieftin şi rapid,
aceste efecte negative. Este necesar doar să începem să întărim (financiar) reţelele de transport:
cale ferată, tranzit în masă în oraş sau între oraşe.
Prin planuri de mobilitate, companiile pot să optimizeze reţelele existente şi să creeze alternative la
transportul individual cu maşina, prin uşoare măsuri organizaţionale şi de comunicaţie. Planurile
Planuri de mobilitate
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de mobilitate, în baza analizei unei situaţii date, a
metodelor de transport existente, a distanţelor pe
care angajaţii trebuie să le parcurgă până la locul
de muncă, condiţiile de parcare, accesibilitatea
companiei şi dorinţa angajaţilor de a-şi modifica
obiceiurile de deplasare, implementează măsuri
ce motivează personalul în a-şi lăsa automobilele
acasă. Printre acestea se numără informaţii detaliate despre opţiunile de transport public, abonamentele de transport subvenţionate, contribuţia
companiei la sprijinirea angajaţilor în achiziţia de
biciclete electrice, crearea unui parc de închiriere
biciclete sau sprijinirea lucrului de acasă.…
Planurile de mobilitate au fost pentru prima dată
introduse în urmă cu 10 ani, de către corporațiile
mari, în principal din Belgia, Elveţia, Austria, ţările
scandinave, precum şi Marea Britanie, Olanda şi
Franţa.
Conform ultimelor cercetări realizate în Franţa,
există peste 1200 planuri de mobilitate pentru
companii, care afectează 5% din angajaţi, în unele
regiuni, acest procent poate fi de 30%. Planurile de
mobilitate pot fi soluţia la trei piloni principali ai
culturii corporatiste: economic, ecologic şi social.
Această strategie creează avantaje pentru angajaţi, companii şi societate. Navetismul către lucru
devine mai ieftin, mai puţin stresant şi mai sigur.
Companiile devin mai accesibile şi mai plăcute,
existând o nevoie mai mică de spaţii de parcare şi o
reducere a efectului asupra mediului înconjurător.
Nu mai există blocaje în trafic la ore de vârf în jurul
companiei, iar utilizarea transportului public este
optimizată. Compania devine mai atractivă potenţialilor angajaţi.
O metodologie detaliată este prezentată în această
publicaţie, cu privire la modul de implementare a
unui plan de mobilitate. Ea constă în analiza unei
localităţi şi nivelul de accesibilitate a acesteia,
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chestionare pentru angajaţi, calcule ale costurilor
companiei aferente transportului şi oferirea de opţiuni specifice situaţiilor concrete.
Stimulente din partea conducerii companiei, larga
implicare a personalului, un coordonator capabil
şi angajaţi motivaţi de la resurse umane sunt componente necesare în implementarea unui plan de
mobilitate.
Un studiu naţional recent în Franţa dezvăluie că
planurile de mobilitate pot reduce transportul individual cu automobilul până la 10% în doar câteva luni: unele din planurile care funcţionează de
foarte mult timp au redus acest TIA (transport individual cu automobilul) până la 30%. Acesta este
cazul companiei ST Micro Electronic din Grenoble,
Indiggio în Chambery şi multe altele. Măsurile
implementate variază în funcţie de condiţiile geografice concrete şi nevoile companiei, dar de la
implementarea primelor planuri de mobilitate au
apărut îmbunătăţiri generale în transportul public
în toată Franţa. Implementarea măsurilor de promovare a ciclismului în Grenoble şi în imprejurimi
au dus la o creştere a numărului de oameni care
se deplasează cu bicicleta către lucru, de la 5% la
început, la un procent incredibil de 15% în majoritatea Instituţiilor implicate. Ciclismul şi mersul pe
jos au de asemenea un impact foarte pozitiv asupra sănătăţii umane: o plimbare sau un mers cu
bicicleta timp de 30 de minute în fiecare zi reduce
riscul bolilor cardiovasculare, a diabetului şi a osteoporozei, a depresiei şi a unor forme de cancer.
Ca una din cele mai de succes măsuri în trei zone
industriale în zonă oraşului Lyon, acolo unde lucrează 20.000 de oameni, împărţirea maşinii a
crescut de la 5% la uimitorul procent de 15% în
9 luni. Într-un parc industrial în Plaine de l’Ain,
cinci mii de oameni lucrează, iar numărul celor ce
folosesc sistemul de împărţire a maşinii a crescut

de la 7% la 23% într-un an. Fiecare nou membru
înseamnă o reducere a emisiilor de gaze de o tonă
în fiecare an.
Factorii cheie de succes ai planurilor de mobilitate
sunt acum bine cunoscuţi: management capabil de
proiect şi motivarea tuturor celor implicaţi: angajaţii inclusiv managementul, reprezentanţi ai companiilor de transport, etc. Dacă un coordonator
capabil părăseşte proiectul, succesul bazându-se
în mare masură pe oamenii implicaţi, acest lucru
poate avea un efect foarte negativ. Este extrem de
important ca periodic să se organizeze campanii de
informăre şi de promovare. Este important să ţinem minte că situaţia lucrătorilor se schimbă: este
foarte eficient să te concentrezi pe angajaţii care
locuiesc departe, care s-au mutat recent sau care
au început recent lucrul în companie. Compania
trebuie să găsească legături între echipa lor de
lucru şi operatorii de transport public. Stabilirea
centrelor de mobilitate pentru fiecare aglomerare a
reuşit în Chambery, Nantes, Grenoble, Montpelier,
accelerându-se procesul şi creşterea impactului
măsurilor, pentru o creştere a procentului angajaţilor de la 5% la 30% în câţiva ani.
Planurile de mobilitate pot fi implementate în diverse condiţii şi locaţii. Rezultatele obţinute în
ultimii 10 ani arată că raportul între costurile şi
efectele acestor planuri este excelent: datorită măsurilor introduse, între 7% şi 10% din toate deplasările auto au fost modificate către alte mijloace
de transport, la cost minim. Experienţa câştigată
ne permite să ne imaginăm alte sfere de aplicaţie
ale acestor planuri de mobilitate: toate companiile
mari sunt acum implicate în proces, dar este mult
mai greu a se ajunge la companiile mici şi mijlocii. Coordonarea între companii ale planurilor sau
implicarea colectivă a 7 sau 8 companii mai mici
într-o locaţie sau zonă industrială se dovedeşte a
fi soluţia care promite. Zonele magazinelor de la

Automobilele au un impact negativ tot mai pronunţat
asupra vieţii zilnice

periferia oraşelor generează mult trafic şi sunt o
influenţă dificilă. Organizatorii unor evenimente
sportive sau culturale, operatori ai stadioanelor
şi arenelor pot beneficia de asemenea de această
metodă şi proceduri, pentru o mai bună asigurare
a fluxului transportului, pentru activităţile de petrecere a timpului liber.
Evaluările indică faptul că cele mai eficiente măsuri
sunt adaptate condiţiilor specifice. La nivel naţional sau internaţional, schimbul mutual de practici
bune şi instrumente tehnice poate aduce rezultate
rapide. Un beneficiu major este evaluarea periodică
a platformei EPOMM, dar mai ales efortul necontenit de conştientizare şi motivare a companiilor.
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Asociaţia de Parteneriat pentru Protecţia Mediului
se află pe drumul cel bun şi a demarat procesul de
cultivare a mijlocului de transport: organizarea de
excursii, stabilirea unui grup de lucru, elaborarea
unei metodologii. Astăzi, tot mai multe gospodării
dispun de automobile şi utilizarea individuală a
automobilului este tot mai mare. Măsurile incluse
în planurile de mobilitate permit tuturor să contribuie la o mai bună protejare a planetei şi la o calitate mai bună a vieţii, în ceea ce priveşte siguranţa
şi curăţenia mediului înconjurător, la un cost financiar minim.
Nicolas MERCAT,
Director, Altermodal, Agenţie de Consultanţă a
Managementului Mobilităţii

2
Managementul Mobilităţii
2.1 Informaţii de bază
Managementul mobilităţii (MM) reprezintă o strategie modernă pentru dezvoltarea transportului,
care s-a dezvoltat gradual ca şi răspuns la problemele tot mai mari privind transportul (intensitate excesivă a congestionării traficului, impacturi
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii,
etc). Obiectivul unui management corespunzător
al Mobilităţii este introducerea de Măsuri pentru
asigurarea necesarului de transport de persoane
şi bunuri, în acelaşi timp cu reducerea impactului
negativ asupra mediului înconjurător şi reducerea
costurilor economice.

Managementul mobilităţii este direcţionat în
principal către influenţarea cererii pentru traficul de călători şi marfă, prin aşa numitele Măsuri
„uşoare”, soluţii bazate pe organizarea, coordonarea, motivarea, promovarea şi transferul de informaţii, mai degrabă decât pe investiţii masive în
infrastructură. Obiectivul principal este modificarea obiceiurilor de deplasare ale oamenilor, către
modalităţi de transport mai sustenabile, lucru ce
va duce la reducerea transportului individual cu
automobilul (mai ales autovehiculele cu un singur
pasager), precum şi deţinerea de autovehicule, în
general.

Planuri de mobilitate
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obiectivul măsurilor „uşoare” este cel mai des îmbunătăţirea eficienţei măsurilor „dure” folosite în
transportul urban (cum ar fi noile linii de tramvai,
drumuri sau alei pentru biciclete). Măsurile din
managementul mobilităţii (comparate cu măsurile „dure”) nu au nevoie în mod necesar de mari
investiţii financiare şi pot avea un mare beneficiu în
raport cu costurile (RCB – raportul cost-beneficiu).
Măsurile „uşoare”
(managementul mobilităţii)
organizarea, marketingul şi
conştientizarea opiniei publice
Informare
Planul mobilităţii
Cereri pentru investiţii reduse
Implementare rapidă
uşor modificabile
Măsurile „dure” (investiţii în infrastructură,
flota de automobile, managementul traficului)
Construcţia de infrastructură
Întreţinerea şi modernizarea vehiculelor
Managementul traficului
Cereri pentru investiţii mari
Consumatoare de timp
Dificultate în modificare
Dezvoltarea conceptului de mobilitate sustenabilă
poate fi adresată de autorităţi locale şi regionale,
proprietari de teren sau directori ai acestora, operatori de transport public, organizatori de evenimente sociale, grupuri de interese comerciale,
sindicate şi organizaţii ale angajatorilor, pietoni,
6
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Managementul mobilităţii utilizează în principal
instrumente organizaţionale, de marketing şi de
informare

biciclişti, precum şi alte grupuri de transport rutier,
grupuri comunitare, etc. Managementul mobilităţii
este implementat la nivel de regiuni, municipalităţi
sau oraşe (înfiinţarea de centre de consultare şi
informare, implicarea publicului în aspecte legate
de transport, campanii de marketing), agenţi economici, birouri şi alte organizaţii (managementul
parcării, planuri de mobilitate), şcoli şi universităţi (educare şi conştientizare), relaţii cu clienţii şi
turism (importatori, bilete speciale pentru turişti),
şi operatori de transport (operatori logistică, grupuri de operatori de transport la nivel de oraş şi
regional).
Un nou element important este înfiinţarea de relaţii de cooperare, de exemplu, unităţile administrative teritoriale, companii de transport, operatori
de mobilitate, companii, şcoli şi utilizatori ai transportului public. Instituţiile publice şi private au o
implicare activă în managementul mobilităţii.

2.2 Principalele beneficii ale
Managementului Mobilităţii

absenteismului datorat imbolnăvirilor,
ǠǠ recrutare şi păstrare a personalului existent, mai uşor
(datorită disponibilităţii unui transport mai bun),
ǠǠ atingerea obiectivelor de responsabilitate socială,
ǠǠ imagine îmbunătăţită la nivelul clienţilor şi vecinilor,
ǠǠ îmbunătăţirea accesibilităţii companiei/Instituţiei,
astfel crescându-se numărul de clienţi,
ǠǠ deplasare şi alimentare cu bunuri
mai eficiente pentru şcoli,
ǠǠ reducerea traficului în jurul şcolii,
ǠǠ o stare mai bună de sănătate a studenţilor,
ǠǠ reducerea riscurilor accidentelor pentru
studenţii care se deplasează către şcoală,
ǠǠ o sensibilitate mărită a studenţilor
vizavi de zonele împrejmuitoare,

Pentru oraşe
ǠǠ conversia spaţiilor de parcare în spaţii
publice cu o calitate mărită,
ǠǠ economii financiare referitoare la operarea
şi întreţinerea zonelor de parcare,
ǠǠ îmbunătăţirea mediului înconjurător
în municipalitate sau oraş,
ǠǠ un oraş mai atracţiv pentru locuitori sau vizitatori,
ǠǠ accesibilitate îmbunătăţită pentru grupuri dezavantajate.

Pentru agenţi economici sau instituţii
ǠǠ reducerea problemelor legate de
lipsa locurilor de parcare,
ǠǠ economii băneşti legate de operarea şi
întreţinerea zonelor de parcare,
ǠǠ reducerea costului deplasării în scop de serviciu,
ǠǠ reducerea timpului necesar pentru deplasarea
angajaţilor către/de la lucru, reducerea
întârzierilor cauzate de blocaje de trafic,
ǠǠ reducerea fluxului traficului în
apropierea companiei/Instituţiei,
ǠǠ reducerea costului întreţinerii flotei,
ǠǠ îmbunătăţirea sănătăţii angajaţilor, reducerea

2.3 Organizarea
managementului mobilităţii
Măsurile managementului mobilităţii sunt destul
de diverse şi pot fi organizate în diverse moduri,
conform condiţiilor locale. Astfel, se pot distinge
două nivele:
ǠǠ nivelul urban/regional (pentru parte
din oraş, municipalitate, regiune)
ǠǠ nivelul locaţiei (pentru clădire, companie, instituţie)
Planuri de mobilitate
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Iniţierea sistemului,
coordonare

Nivel politic

Manager
mobilitate

Nivel managerial

MM urban/regional
(regiune)

Locaţie MM
(clădire, companie)

Centru
mobilitate

Birou mobilitate
pe locaţie

Consultant
mobilitate

Coordinator
mobilitate

Plan de
mobilitate

Servicii de management al mobilităţii
Nivel utilizator final

informare,
consultare

conştientizare,
educare

transport produse,
servicii

consultare

vânzări,
rezervare

coordonare,
transport

Schema organizatorică a managementului mobilității
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2.4 Cooperare în cadrul
managementul mobilităţii
Implicarea tuturor factorilor relevanţi în proces,
de la etapa de pregătire, este esenţială pentru implementarea cu succes a managementul mobilităţii. Un grup de lucru, care ar trebui reprezentat
de toate părţile cooperante, coordonează activităţile în cadrul MM. Pentru a se schimba informaţii
şi experienţă, este de asemenea important să se
stabilească contacte permanente cu alte oraşe sau
regiuni care au deja implementate proiecte de management al Mobilităţii.

2.5 Finanţarea managementului
mobilităţii
Finanţarea solidă este, la fel ca la orice alt proiect,
un aspect cheie. Chiar şi planurile de management
de mobilitate bine pregătite, foarte greu pot să îşi
atingă toate obiectivele fără finanţare asigurată.
Nivelul costurilor depinde foarte mult de dimensiunea proiectului: de la o singură campanie de
conştientizare sau un alt serviciu individual, la un
nou Centru de Mobilitate complet, într-o locaţie
centrală a oraşului.

2.5.1 Finanţarea necesară

ǠǠ Costuri de funcţionare (personal, chirie, întreţinere,
comunicaţii, materiale informative, etc). Nivelul
costului depinde de obiectul proiectului: cheltuielile
anuale cu campanii de educare sau alte activităţi
similare mai puţin solicitante pot fi semnificativ
mai reduse decât costurile de funcţionare ale
unui nou centru construit în centrul oraşului

Există două posibilități de bază pentru minimizarea
costurilor:
ǠǠ sinergia cooperării (exemplu: un centru integrat
de mobilitate economiseşte bani care înainte au
fost cheltuiţi pe centre separate de clienţi)
ǠǠ utilizarea resurselor existente (o persoană care
s-a ocupat înainte de deplasări în scop de serviciu
este instruită să fie coordonator de mobilitate).

2.5.2 Surse de Finanţare
Sursele de Finanţare pot varia substanţial în funcţie de condiţiile locale. Se pot utiliza ambele instrumente pentru colectarea de fonduri (împrumuturi
nerambursabile, subvenţii), şi/sau o redistribuire a
cheltuielilor existente (economii datorate reducerii
spaţiului de parcare într-o companie). Serviciile
furnizate în managementul mobilităţii pot servi
în sine ca o altă sursă de finanţare. Un Centru de
Mobilitate nu se va putea finanţa singur, cel mai
probabil; totuşi, venituri provenite din consultanţă
sau publicitate, precum şi comisioane din vânzări
şi închirieri, etc., pot aduce o contribuţie decentă la
bugetul general.

Pentru un management al Mobilităţii de succes
este necesar a se lua în considerare următoarele
tipuri de costuri:
ǠǠ Costuri de acoperit o singură dată (cum ar fi
studii de fezabilitate, dezvoltarea implementării
conceptului, înfiinţarea de centre de mobilitate, etc).
Planuri de mobilitate
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Grupuri de interes

UE

Organizaţii de clienţi

guvern

Poliție

Organizaţii de împărţire a autovehiculelor
Centre de informare turistică

Institute de
cercetare

Asociaţii regionale de transport

Administratori proprietăţi

Operatori privaţi de transport

Organizaţii comerciale

Companii de transport local

Agenţii de voiaj
Agenţi
economici

Autorităţi locale/regionale

Servicii de curierat

Regional
MM

Căi ferate

Magazine/centre închiriere biciclete

ONG-uri

Închirieri auto
Centre locale de mobilitate

Aeroporturi

Camere de comerţ

Parteneri potenţiali în managementul mobilităţii la nivel urban/regional

UE

Asociaţii de companii
Autorităţi locale/regionale

guvern

Proprietar sau
administrator al clădirii

Centru orășenesc de mobilitate
Institute de
cercetare

Consultanţi de mobilitate
Companii publice de transport local

Agenţi
economici

Utilizatori locaţie
Sindicate sau alte asociaţii
ale angajaţilor
Angajaţi individuali

Agenţii de asigurare
Companii, organizaţii din vecinătate

Camere de comerţ

Parteneri potenţiali în managementul mobilităţii la nivel de locaţie sau clădire
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managementul mobilității

MM
locaţie

Granturi pentru proiecte
de cercetare

Economii provenite din neconstrucţia
si neîntreţinerea locurilor de parcare

Programe de creere
locuri de muncă

Impozite din
transport local

Utilizarea structurilor
existente
Economii prin sinergii

Contribuţii în natură
Finanţarea
managementului
mobilităţii

Venituri din accize (ex.
taxa de congestie)

Muncă voluntară

sponsorizare

Venituri din publicitate

Suport financiar direct
(parteneri)

Taxe şi comisioane

Venituri din servicii de
consultanţă
Taxe mediu

Realocare cheltuieli
curente

Termen scurt
Ușor

Reducerea cheltuielilor
de deplasare

Disponibilitate
Acces

Termen lung
Dificil

Opţiuni de finanţare a managementului mobilităţii
Planuri de mobilitate
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2.6 Instrumente de
Management al Mobilităţii
Diverse instrumente complementare permit implementarea managementului mobilităţii în viaţa
reală. Cele mai importante includ:
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ

Managerul de Mobilitate
Centrul de Mobilitate
Consultantul de Mobilitate
Biroul de Mobilitate la nivel de locaţie
Coordonator Mobilitate
Plan de Mobilitate

Pentru implementarea MM şi a activităţilor conceptuale aferente este necesar a se asigura o capacitate instituţională şi de personal adecvată, incluzând atât profesionişti calificaţi cât şi asociaţi, ce
pot fi instruiţi în MM. Numărul de lucrători depinde
de obiectul proiectului; la început, este posibil să
fie doar o persoană sau câţiva oameni, mai târziu
proiectul poate implica mai mulţi angajaţi din centrele de mobilitate complet dezvoltate.

2.6.1 Managerul de Mobilitate

2.6.2 Centrul de Mobilitate
Un centru de mobilitate este unitatea operaţională
de la nivel urban/regional, acolo unde Serviciile
de Mobilitate sunt iniţiate, organizate şi furnizate.
Înfiinţarea unui Centru de Mobilitate este un reper
important şi serveşte ca şi punct de cristalizare
pentru Managementul mobilităţii. Există două cerinţe principale pentru un Centru de Mobilitate:
ǠǠ o abordare Multi-modală în furnizarea serviciilor,
ǠǠ acces individual pentru public.

Centrul de Mobilitate oferă informaţii şi servicii
pentru mobilitate, inclusiv, de exemplu, vânzarea
de bilete – de obicei pentru câteva tipuri de transport public (autobuze, metro, tramvaie, trenuri),
dar şi alte soluţii (spaţiu de parcare pentru automobile, împărţirea automobilului, coordonarea sistemului de împărţire a automobilului). Un Centru
de Mobilitate câteodată lucrează cu planuri de
mobilitate pentru locuri care, prin natura activităţii
lor, creează trafic, cum ar fi şcolile, companiile, etc.
Prezenţa sa poate da Managementului Mobilităţii
o faţă publică şi astfel să îşi stabilească prezenţa
pe piaţa transporturilor. Accesul utilizatorilor se

Sarcina sa este aceea de asumare a întregii responsabilităţi pentru elaborarea şi introducerea
proiectului, precum şi promovarea acestuia, colectarea suportului necesar. El/ea este legătura cheie
între nivelul politicii şi nivelul managementului
din acel oraş/regiune sau de la locaţia individuală.
Ca intermediar între diversele părţi Managerul de
Mobilitate are o importantă funcţie de coordonare. Rolul Managerului de Mobilitate ar putea, de
exemplu, să fie ocupat de angajatul unei autorităţi
locale, companie de transport public, ONG, etc.
Centrul de Mobilitate
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poate face personal, sau prin contactul prin telefon, fax, e-mail, terminale de informaţii şi/sau
servicii on-line. Un Centru de Mobilitate la nivel de
oraş ar trebui să fie localizat într-o locaţie centrală,
pentru acces uşor, iar cele descentralizate şi birourile de reprezentare pot fi localizate mai aproape
de grupurile sau locaţiile vizate (ideal, într-o gară
sau alt punct central). În afară de centrele permanente de mobilitate pot exista şi unele temporare
sau mobile, pentru cereri şi situaţii speciale

2.6.3 Consultantul de Mobilitate
Consultantul de Mobilitate este de obicei angajat
în cadrul unui plan regional de mobilitate a unui
oraş sau regiune. Consultantul de Mobilitate este
o persoană care poate oferi informaţii despre posibilităţile de transport, pe baza nevoilor specifice
ale persoanelor sau generatorilor de trafic (el/ea
poate acţiona dintr-un Centru de Mobilitate), sau o
persoană ce furnizează sfaturi şi asistenţă de specialitate în generarea, implementarea şi evaluarea
planurilor de mobilitate. În plus, un Consultant de
Mobilitate organizează campanii de informare şi
educare. Consultantul de Mobilitate este de obicei
angajat în cadrul unui plan regional de mobilitate
a unui oraş sau regiune.

2.6.4 Biroul de Mobilitate la nivel de locaţie

2.6.5 Coordonator de Mobilitate
Sarcinile acestui Coordonator includ implementarea unui Plan de Mobilitate pentru o anume instituţie, companie, clădire şi/sau un Birou de Mobilitate.
Coordonatorul va realiza analize şi interviuri printre utilizatorii locaţiei, pentru a elabora anumite
servicii pentru această locaţie. Coordonatorul de
Mobilitate trebuie de asemenea să asigure suport
pentru unitatea de management superior. Din
punct de vedere organizaţional, acest Coordonator
este localizat, în mod ideal, în centrul structurii
companiei.

2.6.6 Planul de mobilitate
Un Plan de Mobilitate este cel mai întâlnit instrument pentru Managementul de Mobilitate al locaţiei. Acesta este un document cuprinzător şi de
instructiuni, care indică modul de implementare
a proiectului de Management de Mobilitate pentru o anume locaţie (o firmă sau o instituţie, regiune, municipalitate, şcoală, etc.). În cadrul planului sunt formulate obiective specifice, Planul de
Acţiune pentru atingerea acestora, modul de implementare şi persoanele responsabile. Un Plan de
Mobilitate este elaborat pentru o anumită perioadă
de timp şi trebuie actualizat în mod continuu, în
funcţie de schimbarea condiţiilor.

Un astfel de birou poate fi înfiinţat pentru o companie sau instituţie. La nivel de locaţie, Serviciile
de Mobilitate sunt oferite doar utilizatorilor locaţiei. Forma sa, poate varia de la un simplu birou
de asistenţă, pe care angajaţii îl pot contacta prin
telefon, până la un centru de asistenţă, cu camera
sa proprie, la care angajaţii pot apela personal.
Biroul de Mobilitate poate fi de asemenea responsabil pentru înfiinţarea şi implementarea unui Plan
de Mobilitate.

Planuri de mobilitate
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3
Planul de Mobilitate este cel
mai eficient instrument de
management al Mobilităţii
Un Plan de Mobilitate (PM) este un set de măsuri
menit a îndeplini nevoile de transport ale angajaţilor şi a altor grupuri ţintă (turişti, locuitori ai
zonelor urbane, etc.) din cadrul unei localităţi date.
Aceste măsuri doresc să promoveze cele mai sustenabile moduri de transport. În general, un Plan de
Mobilitate poate adopta toate măsurile care ajută
la reducerea deplasărilor motorizate către şi de la
locaţie. Metode potrivite sunt de asemenea incluse
în plan, pentru abordarea transportului de bunuri
şi utilizarea serviciilor existente.
Planurile de mobilitate, conform orientării lor, pot
fi împărţite în două categorii de bază:

a) planuri de mobilitate ţintă (destinaţie)
Ele sunt create în principal pentru creşterea utilizării modurilor sustenabile de transport la deplasarea către o destinaţie specifică, cum ar fi loc de
muncă, şcoală, spitale, atracţii turistice, etc., motivul pentru realizarea majorităţii deplasărilor către/de la această destinaţie fiind similar.
b) planuri de mobilitate de sursă
Ele se concentrează pe o locaţie (de obicei, acasă),
de unde se fac deplasări către diverse locuri pentru
diverse motive.

Planuri de mobilitate
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Perioadă de timp a unui PM

permanentă

temporară

Dimensiunea unui PM

Exemplu de PM

teritoriu

regiune, zonă urbană, oraş

loc, clădire

birou, companie, bancă,
spital, facilităţi culturale sau
recreaţionale, etc.

şcoală

grădiniţa, şcoală elementară, liceu

eveniment singular

eveniment social, cultural sau
sportiv, târg comercial, etc.

Dacă este cazul, într-o anumită locaţie se pot elabora simultan planuri de mobilitate ce intră în două
categorii – coordonarea lor trebuie să fie asigurată
în cadrul politicii de transport ale municipalităţii.
Planurile de mobilitate pot varia conform perioadei de timp, dimensiunii şi nivelului de elaborare
detaliată a obiectivelor şi surselor pentru implementarea lor.
Fiecare Plan de Mobilitate trebuie să includă:
ǠǠ o parte analitică (analiză detaliată a situaţiei iniţiale),
ǠǠ o parte proiectată (o descriere detaliată a
obiectivelor planului de mobilitate şi măsurile
propuse pentru atingerea acestor obiective),
ǠǠ o parte obligatorie (plan de acţiune,
programare a activităţilor),
ǠǠ o secţiune de evaluare (monitorizare, actualizare).

Această structură de bază este un minim necesar,
care trebuie respectată în toate cazurile. Orice
altceva (dimensiune, structură detaliată a fiecarui
capitol, etc.) rămâne la alegerea autorilor planului
specific de mobilitate şi invariabil va fi diferit de la
caz la caz.
Claritatea şi caracterul comprehensiv al unui plan
de mobilitate pot fi mărite în mod semnificativ prin
16

folosirea de materiale vizuale (hărţi, grafice, fotografii, etc).

3.1 Etapa de analiză a unui plan
de mobilitate
In această parte a Planului de Mobilitate, este descrisă o analiză detaliată a situaţiei existente, principalele probleme şi deficienţe sunt identificate.
Exemplele includ:
ǠǠ disponibilitatea diverselor moduri
de transport de la locaţie,
ǠǠ cele mai mari deficienţe ale transportului public
şi cât de dificil va fi procesul de remediere,
ǠǠ care sunt nevoile de transport ale utilizatorilor
(locaţia domiciliilor acestora),
ǠǠ ce zone sau locaţii sunt problematice în ceea ce
priveşte siguranţa sau comfortul bicicliştilor,
pietonilor şi utilizatorilor transportului public
sau a celor ce se deplasează pe jos,
ǠǠ care sunt obiceiurile de transport şi preferinţele
grupului ţintă (lucrători, studenţi, etc) şi în ce condiţii
aceştia ar fi dispuşi să îşi schimbe modul de transport,
ǠǠ ce facilităţi sunt disponibile utilizatorilor.

Planul de Mobilitate este cel mai eficient instrument de management al Mobilităţii

Harta a disponibilităţii transportului public

Harta a disponibilităţii reţelei de cale ferată

Plan de mobilitate şcoală

Grafic al obiceiurilor şi preferinţelor de deplasare
Planuri de mobilitate
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Dispunerea locuinţelor angajaţilor
(parcare, suport biciclete, adăposturi acoperite
la staţii de autobuz, transport public, etc.)
ǠǠ care sunt costurile curente ale transportului
(întreţinerea flotei, a locurilor de parcare).
ǠǠ care sunt indicatorii economici aferenţi (concediu de
boală, sosiri întârziate datorită blocajelor în trafic).

Această secţiune poate fi de asemenea o analiză a
opţiunilor pentru posibilă introducere a sistemului de împărţire a automobilului. De asemenea,
aceasta ar trebui să facă o centralizare, dacă există
materiale informative şi de promovare despre mobilitate (hărţi, pliante, panouri de expoziţie, prezentări, etc.).
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Hartă a posibilităţilor de împărţire a automobilului

3.2 Etapa de formare a Planului
de Mobilitate
Etapa de formare specifică, măsuri concrete pentru atingerea obiectivelor Planului Mobilităţii. În
această etapă, pregătiţi elaborarea de instrumente
şi creaţi alianţe: în baza rezultatului studiului de
fezabilitate, revizuiţi misiunea, negociaţi fonduri
băneşti, înfiinţaţi o structură organizaţională.
Unul din principalele obiective ale oricărui Plan de
Mobilitate este aducerea utilizării individuale a automobilului la un nivel raţional şi creşterea părţii
modale al unor moduri de transport mai sustenabile. Exemplele de instrumente includ:

Planul de Mobilitate este cel mai eficient instrument de management al Mobilităţii

ǠǠ Îmbunătăţirea serviciilor transportului
public în locaţia vizată,
ǠǠ Condiţii mai bune pentru biciclişti şi pietoni,
ǠǠ Limitarea locurilor de parcare,
ǠǠ Economii din reducerea deplasărilor,
ǠǠ Reducerea pierderilor de venituri datorate
îmbolnăvirilor angajaţilor, întârzierilor
datorate congestionării de trafic, etc.

Obiectivele identificate în etapa de formare a
Planului de Mobilitate pot fi atinse prin implementarea oricărei combinaţii de măsuri şi activităţi
enumerate mai jos (totuşi, aceasta nu este o listă
completă).

3.2.1 Măsuri informaţionale
a) la nivel de oraş sau regiune
ǠǠ Informaţii şi servicii în planificarea deplasărilor
individuale (pentru lucru şi timpul liber)
oferite de centrele locale de mobilitate,
ǠǠ Informaţii utile pentru o anumită rută,
furnizate prin utilizarea diverselor tehnologii
înainte de plecare şi în timpul deplasării,
ǠǠ Îmbunătăţirea imaginii modurilor sustenabile
de transport prin publicitate şi alte tehnici
de marketing, cum ar fi distribuirea de
materiale informative către persoane.

b) la nivelul unei companii sau instituţii
ǠǠ Informaţii despre opţiunile de transport către
locaţie prezentate în diverse forme (pe Internet,
semne indicatoare pentru pietoni, etc)
ǠǠ Înfiinţarea poziţiei de coordonator de mobilitate
şi deschiderea unui centru local de mobilitate.

Broşuri despre pregătirea unui plan de mobilitate

3.2.2 Măsuri promoţionale
Elementul de bază al Măsurilor din această categorie este reprezentat de încercarea de a se încuraja schimbările voluntare ale obiceiurilor de
transport, conştientizarea, popularizarea mijloacelor alternative de transport în locul automobilelor şi furnizarea de informaţii adecvate. Aceasta
înseamnă că atunci când folosiţi aceste instrumente, alte alternative la automobilele particulare
nu sunt oferite, dar scopul este conştientizarea şi
încurajarea utilizării alternativelor disponibile.
Aceste măsuri includ:
a) pentru oraş sau regiune
ǠǠ Un sistem de APD – Asistenţă Personalizată în
Deplasare, ce ajută pasagerii în evaluarea modului în
Planuri de mobilitate
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care ei pot reduce utilizarea personală a autovehiculului
cu referire la anumite deplasări programate,
ǠǠ Campanii de publicitate şi activităţi promoţionale
de diverse tipuri (cum ar fi Ziua Europeană Fără
Automobile), care încurajează mersul pe jos, mersul cu
bicicleta şi utilizarea transportului public (câteodată
în legătură cu promovarea stilului de viaţă sănătos),
ǠǠ Promovarea vizată de moduri alternative de transport
şi reducerea/combinarea deplasărilor. Aceste măsuri
pot include proiecte de promovare în care companiile de
transport public promovează „surse” de diverse tipuri
(îndrumări locale sau ghid pentru mers la cumpărături)
către copii de şcoală sau pentru toate familiile, pentru
a-i încuraja pe cei ce călătoresc să îşi revizuiască şi
să îşi schimbe treptat obiceiurile de transport.

un vehicul al unei firme de împărţire automobil

b) la nivelul unei companii sau instituţii
ǠǠ Promovarea diverselor opţiuni de transport către sediu,
pentru a se pune accentul pe disponibilitatea lor.

3.2.3 Măsuri de organizare şi coordonare
În cadrul acestei categorii diverse tipuri de servicii
de management al mobilităţii sunt oferite, organizate, coordonate şi furnizate în locaţiile indicate,
care se concentrează pe moduri alternative de deplasare la transportul individual cu automobilul.
a) la nivel urban sau regional
ǠǠ Servicii de împărţire a automobilului furnizate
într-o anume regiune sau localitate, constând
în rute coordonatoare în aceeaşi direcţie, astfel
ca mai mulţi pasageri să fie transportaţi într-un
vehicul pus la dispoziţie de unul dintre pasageri,
ǠǠ Servicii de împărţire a autovehiculului în zonă (sau un
sistem flexibil de închiriere biciclete) în cadrul acestor
servicii, ca alternativă la deţinerea unui automobil
(sau bicicletă) sunt oferite şi constă în închirierea de
automobile sau alt tip de vehicule pentru deplasarea
20

Card magnetic ce permite închirierea unui vehicul
pentru folosire comună

către anumite locaţii. Prin înregistrarea iniţială şi
obţinerea calităţii de membru, deseori în forma unui
club, se garantează un proces rapid de închiriere de
automobile (de obicei, prin Internet), iar vehiculul este
accesat prin sisteme de comunicaţie la distanţă,
ǠǠ Servicii de transport public, disponibile la cerere,
uneori numite „paratranzit”, cum ar fi în Germania,
Austria şi Elveţia, cunoscute sub numele de
„Anrufsammeltaxi”, în Olanda ca şi „Treintaxi” (taxiuri
în conexiune cu servicii de transport pe calea ferată
la preţuri competitive contractate între companiile
de transport pe cale ferată şi cele de taxi).

Planul de Mobilitate este cel mai eficient instrument de management al Mobilităţii

b) la nivel de companie sau instituţie
ǠǠ Sistem al companiei ce permite utilizarea comună
a automobilului pentru conectarea celor ce
fac navetă în mod obişnuit de-a lungul unei
anumite rute, pentru deplasarea în comun,
ǠǠ Utilizarea comună a vehiculelor companiei
pentru deplasări în scop de serviciu,
ǠǠ Împărţirea unui microbuz, când un grup de angajaţi
fac navetă către companie şi înapoi într-un minibuz,
uneori subvenţionat de către companie,
ǠǠ Servicii de deplasare garantată către casa persoanelor
care folosesc sistemul de împărţire a maşinii
pentru a ajunge acasă în situaţii neaşteptate, cum
ar fi atunci când se îmbolnăveşte un copil,
ǠǠ Reorganizarea transporturilor făcute de către
contractori sau limitarea transportului de
marfă către şi de la sediul companiei,
ǠǠ Înzestrarea biroului cu anumite servicii, care
reduc numărul de părăsiri ale locului de muncă
de către angajaţi în timpul pauzelor.

3.2.4 Măsuri educaţionale şi de instruire
Această categorie implică integrarea managementului mobilităţii în sisteme educaţionale şi de instruire pentru angajaţi, pe aspecte ce au legătură
cu deplasarea lor zilnică către lucru. Exemple:
ǠǠ Sesiuni de instruire în hoteluri sau centre comerciale
cu privire la modul de furnizare a informaţiilor
către clienţi despre opţiunile de transport,
ǠǠ Cursuri focalizate pe managementul mobilităţii pentru
grupuri ţintă, cum ar fi centre de mobilitate a angajaţilor
şi coordonatori pentru aspecte de mobilitate,
ǠǠ Educare cu privire la Mobilitate – Managementul
mobilităţii, cu scopul de a limita utilizarea
automobilelor ca parte a programelor de
învăţământ din şcoli şi alte instituţii.

3.2.5 Telecomunicaţiile şi organizarea flexibilă a
timpului de lucru
O organizaţie sau o altă instituţie poate folosi anumite măsuri de reducere a nevoii de deplasare, astfel că deplasarea în scop de servici este înlocuită
de telecomunicaţii, sau lucrul este reorganizat.
Măsurile eficiente includ:
ǠǠ Ajustarea orelor de lucru sau programarea
întâlnirilor în afara orei de vârf, coordonarea orelor
de lucru cu programul transportului public,
ǠǠ Utilizarea lucrului de acasă şi încurajarea introducerii
acestui sistem, precum şi facilitatea cumpărăturilor
de acasă, fără deplasare către un anume magazin,
ǠǠ Reorganizarea deplasărilor în scop de
serviciu, optarea pentru folosirea sistemelor
de telecomunicaţii, în locul deplasărilor.

3.2.6 Măsuri de încurajare a utilizării transportului
public
O companie sau o instituţie poate implementa măsuri fără negocieri complicate cu operatorul de
transport public.
Un grad mai mare de folosire a transportului public se poate încuraja prin:
ǠǠ Modificarea sistemului de rambursare a cheltuielilor
de deplasare, pentru promovarea unor moduri de
transport mai prietenoase cu mediul, în detrimentul
utilizării vehiculelor individuale în scop de serviciu (ex.
costul deplasărilor lungi de serviciu ar fi rambursat
doar până la preţul unui bilet de tren, indiferent de
modul de transport folosit, fără nicio rambursare
per kilometru pentru maşini individuale, o rată mai
mare de rambursare per kilometru când se foloseşte
bicicleta comparativ cu utilizarea unui automobil,
etc). Scopul acestor măsuri este schimbarea opţiunii
de alegere a unui vehicul în interes de serviciu şi de
Planuri de mobilitate
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Pentru implementarea cu succes a anumitor măsuri, trebuie stabilită o cooperare apropiată cu
operatorul de transport public sau cu organizaţia
ce coordonează activităţile unui sistem integrat de
transport. Acestea includ:
ǠǠ Un autobuz navetă între sediul companiei şi cele
mai apropiate centre de transport sau sisteme de
„parchează şi mergi mai departe” (aceasta poate
fi un sistem administrat de autorităţile locale sau
unul deschis doar utilizatorilor unei companii),
ǠǠ Frecvenţa mărită a legăturilor existente,
ǠǠ Introducerea de noi legături pentru legătura
directă a sediului companiei cu zonele în
care trăiesc un număr de angajaţi,
ǠǠ Înfiinţarea de noi opriri sau relocarea celor existente,
ǠǠ Reduceri la bilete.

3.2.7 Măsuri ce sprijină mersul pe jos sau cu
bicicleta către lucru

Eficient, comfortabil şi accesibil, transportul public
poate concura automobilul cu succes
asemenea limitarea beneficiilor de navetism cu maşina
către lucru. Aceste măsuri ar trebui să demotiveze
pe cei care iniţial au căutat stimulente financiare la
utilizarea maşinii personale în scop de serviciu,
ǠǠ Vânzarea de bilete pentru transport public pe locaţie,
ǠǠ Plata de prime angajaţilor (în baza înregistrărilor
deplasărilor zilnice) pentru utilizarea
mijloacelor alternative de transport către
lucru (de obicei folosit doar la navetism),
ǠǠ Oferirea de bilete de probă cu o valabilitate
limitată persoanelor care în prezent nu folosesc
transportul public, pentru a-i face să incerce
acest tip de serviciu la un preţ scăzut, sau
gratuit pentru o perioadă limitată de timp
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ǠǠ Înfiinţarea de duşuri, camere de schimb şi vestiare
pentru angajaţii ce vin la lucru pe jos sau cu bicicleta,
ǠǠ Parcare sigură pentru biciclete,
ǠǠ Subvenţionarea cumpărării de biciclete
şi echipament de ciclism,
ǠǠ Închirieri biciclete,
ǠǠ Reparaţii gratuite de biciclete pe loc,
o dată sau de câteva ori pe an,
ǠǠ Construcţia de rute sigure şi directe precum
şi alei pentru pietoni, legând clădirile din
complex cu toate intrările în clădire.

3.2.8 Măsuri pentru organizarea raţională a
parcului de automobile
Managementul spaţiilor de parcare pentru automobile este un mecanism foarte important ce
poate avea un efect semnificativ asupra modurilor
de navetism către sediul companiei.

Planul de Mobilitate este cel mai eficient instrument de management al Mobilităţii

3.3 Plan de acţiune
Această secţiune descrie în detaliu etapele succesive ale procesului. Sunt definite puncte de marcare, perioada de timp, responsabilitatea personală, finanţare şi indicatori de succes. Promovarea
planului mobilităţii şi metodele de motivare a
angajaţilor la toate nivelele trebuie, de asemenea, planificate. Bugetul trebuie să fie şi el parte a
Planului de Acţiune.
Adăpost acoperit pentru biciclete, pentru parcarea
sigură a acestora

Dacă numărul de spaţii de parcare este insuficient,
managementul Parcării pe locaţie poate fi organizat după cum urmează:
ǠǠ Taxele pot fi percepute tuturor utilizatorilor sau
doar unora, zilnic, lunar sau anual, prin preţ global,
sau taxe ce derivă din diverse criterii (cum ar fi
venitul, calitatea şi locaţia locurilor de parcare),
ǠǠ Introducerea anumitor restricţii – de exemplu,
angajaţii pot folosi spaţiile lor de parcare de
patru ori într-o săptămână de lucru,
ǠǠ Cele mai bune spaţii de parcare pot fi rezervate
persoanelor ce folosesc sisteme comune de
transport, vehicule de navetă, lucru ce va stimula
angajaţii să se deplaseze la lucru folosind sistemul
de utilizare în comun a automobilului,
ǠǠ Spaţiile de parcare pot fi alocate după criterii clar
definite cum ar fi durata serviciului angajatului
pentru companie sau timpul de deplasare către
locaţie cu automobilul faţă de transportul public,
conform responsabilităţilor parentale, etc.
ǠǠ Accesul la parcare poate fi limitat ca la
un centru comercial (ex. parcarea poate
fi închisă după ora 10.00 seara),
ǠǠ Angajaţii pot primi o sumă de bani echivalentă
cu non-utilizarea spaţiilor lor de parcare.

3.4 Etapa de evaluare a unui
plan de mobilitate
Pentru a se determina dacă obiectivele prezentate
în Planul de Acţiune sunt atinse, este necesar a se
adopta reguli obligatorii de monitorizare şi evaluare a activităţilor individuale. Monitorizarea şi evaluarea sunt activităţi în desfăşurare şi pe termen
lung şi ar trebui să se efectueze la intervale regulate, predeterminate, practic, pe întreaga durată a
planului de mobilitate. Pe baza evaluării, Planul de
Mobilitate este actualizat în mod continuu.
Monitorizarea constantă a activităţilor cheie vă
poate ajuta să identificaţi şi să corectaţi greşelile,
omisiunile sau presupunerile incorecte ce pot fi
încorporate în Planul de Acţiune. Rezultatul datelor de monitorizare poate fi ulterior folosit în
rapoartele intermediare asupra derulării planului
de mobilitate şi astfel poate fi un argument important în favoarea suportului adiţional din partea
partenerilor.
Cele mai obişnuite moduri de a se obţine date pentru monitorizare şi evaluare includ un chestionar
distribuit printre utilizatorii vizaţi ai planului de
Planuri de mobilitate
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Tip de PM

Obiective relevante

Indicatori

Plan de
Mobilitate
pentru o
companie sau
instituţie

Procentajul angajaţilor care fac naveta
către lucru cu maşina nu va depăşi X%
Clădirea nu va genera mai mult de X
plecări de automobile pe zi
Deplasări limitate în timpul orelor de
vârf

% din deplasări, pe jos
% din deplasări, cu bicicleta
% din deplasări, cu autobuzul
% din deplasări, cu trenul
% din deplasări, prin împărţirea automobilului

Plan de
Mobilitate
pentru o şcoală

Procentajul copiilor duşi la şcoală
cu maşina de către părinții lor nu va
depăşi X%
Clădirea nu va genera mai mult de X
plecări ale automobilelor pe zi
Procentajul copiilor ce merg pe jos la
şcoală sau cu bicicleta va fi de minim
X%
Aceste obiective ar trebui să se aplice şi
angajaţilor şcolii.

PM urban sau
regional

Numărul de deplasări cu maşina nu
va depăşi X pentru o anume clădire
rezidenţială

% din deplasări, pe jos
% din deplasări, cu bicicleta
% din deplasări, cu autobuzul
% din deplasări, cu trenul
% din deplasări, prin „parchează şi mergi mai
departe”

Numărul de deplasări zilnice pe jos pentru
clădirea rezidenţială
Numărul de deplasări zilnice cu bicicleta pentru
clădirea rezidenţială
Numărul de deplasări zilnice cu autobuzul pentru
clădirea rezidenţială
Numărul de deplasări zilnice cu trenul pentru
clădirea rezidenţială

Exemple de obiective specifice pentru diverse tipuri de planuri de mobilitate

mobilitate (angajaţi, studenţi, etc), dar să ţineţi
cont de faptul că organizarea unor studii de analiză extinse poate reprezenta o provocare. O altă
posibilitate este, de exemplu, opinia unui expert.
Toate activităţile de monitorizare şi evaluare pot fi
evaluate din perspective diverse, inclusiv:
ǠǠ metoda de implementare,
ǠǠ materialul de comunicat şi distribuţia sa,
ǠǠ calitatea serviciilor şi nivelul angajaţilor
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ǠǠ rata de utilizare a noilor servicii introduse,
ǠǠ eficacitatea măsurilor (schimbări de atitudine
şi obiceiuri de deplasare ale grupului ţintă),
ǠǠ rata cost-beneficiu.

Câteva criterii de evaluare pot fi specificate pentru
fiecare aspect. În unele cazuri, este posibil, în baza
statisticilor riguroase (de ex. numărul de apeluri
făcute către o linie telefonică pentru aspecte de
mobilitate), uneori este necesar să se elaboreze un
mod de evaluare mai cuprinzător (de ex. schimbă-

Planul de Mobilitate este cel mai eficient instrument de management al Mobilităţii

Obiectiv

Mărirea
numărului de
angajaţi care
merg regulat
la lucru cu
bicicleta până la
X% din numărul
total

Indicator

Ce procent
din deplasări
către/de la
lucru într-o
anume
perioadă de
timp a fost
realizat cu
bicicleta

Activitate pentru
atingerea obiectivului

Perioadă de
timp

Finanţare

Persoană
individuală

Adăpost acoperit pentru
biciclete

Până la
30.4.2011

Program de
finanţare
XYZ

Coordonator
mobilitate

Introducerea unei zile de 1.5.2011
reparaţii biciclete (de ex.
astăzi, serviciu gratuit
1.7.2011
acordat de un mecanic
calificat)
1.9.2011

Fondul
companiei
pentru
evenimente
sociale şi
culturale

Angajatul XYZ

Introducerea de
recompense financiare
pentru angajaţii care fac
deplasarea cu bicicleta

Fondul de
salarii

Coordonator
mobilitate

De la 1.5.2011

Exemplu de structură a unui plan de acţiune

rile de atitudine, aşa cum sunt ele evaluate în chestionarele detaliate).
Evaluarea planului de mobilitate în general are
patru faze:
ǠǠ Înainte de implementare (testele preliminare), consultaţi
materialele de comunicare propuse (membrii selectaţi
ai unor grupuri ţintă pot fi solicitaţi să îşi prezinte
punctele de vedere asupra nivelului conţinutului şi
a graficii unei broşuri, pliante informative, etc).
ǠǠ În timpul implementării,
ǠǠ După implementare: o comparaţie a valorilor
curente ale parametrilor individuali cu valorile de
dinainte de introducerea planului de mobilitate,
ǠǠ Evaluări periodice în intervale mai lungi de timp (de ex.
o dată pe an). În baza rezultatelor, anumite activităţi
pot fi adaptate la condiţiile aflate în schimbare

Fiecare proces de evaluare are în principal patru
paşi:
ǠǠ Primul pas, identificarea criteriilor şi setarea reperelor
conform cărora se va face evaluarea performanţei.
Acest pas trebuie inclus în Planul de Acţiune,
ǠǠ Al doilea pas, măsurarea sarcinilor şi compararea
rezultatelor cu standardele definite,
ǠǠ Pasul al treilea, diagnosticarea (determinarea
factorilor care cauzează rezultatele observate),
ǠǠ Al patrulea pas, concluzii şi posibile măsuri de
remediere în cazul rezultatelor negative.

Trebuie scos în evidenţă faptul că este necesar să
se analizeze foarte bine situaţia iniţială înainte de
introducerea planului de mobilitate. Realizarea
primului studiu de evaluare după implementare
este fără rost, deoarece nu există un reper cu care
să se compare datele.
Planuri de mobilitate
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4
Cum să creezi un plan de
mobilitate al companiei
Firmele, birourile, băncile, spitalele, facilităţile
culturale sau sportive, etc. sunt printre sursele
majore de transport individual cu automobilul.
Deplasările către locul de muncă reprezintă o
mare proporţie din numărul total de deplasări făcute cu maşina. Navetismul către lucru cu maşina
contribuie în mare măsură la ambuteiaje în trafic
la ore de vârf, maşinile ocupând un loc din ce în ce
mai mare în oraşele noastre.
Un Plan de Mobilitate a companiei este un mod
eficient, ieftin şi rapid de a schimba obiceiurile de
deplasare ale angajaţilor sau ale vizitatorilor.

In timp ce capitolul precedent a abordat cerinţele generale pentru un Plan de Mobilitate şi
conţinutul său, acest capitol descrie elementele specifice ale planului de mobilitate pentru
o firmă sau instituţie şi procedura recomandată pentru crearea unuia.

4.1 Etapa de pregătire
În această etapă, un grup de lucru trebuie înfiinţat, obiectivele de bază şi locaţia Planului de
Mobilitate trebuie să fie determinate.

Planuri de mobilitate
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La firmele mici sau instituţii (in funcţie de condiţiile
locale, până la 500 angajaţi), un grup de lucru este
suficient. Membrii ar trebui să includă:
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ

ǠǠ accesibilitatea
ǠǠ acces egal pentru toţi utilizatorii.

Obiectivele trebuie să fie clare, realizabile şi fezabile, în cadrul unei perioade de timp rezonabile.

Coordonator de mobilitate (d 2.6.5)
Consultant de mobilitate (d 2.6.3)
Administratorul clădirii
Reprezentanţi ai managementului
Reprezentanţi ai angajaţilor
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Reprezentanţi ai companiilor
relevante de transport public.

Dacă Planul mobilităţii este elaborat pentru o
companie sau o instituţie mai mare (peste 500 de
angajaţi), se pot înfiinţa mai multe grupuri de lucru
pe câteva nivele:

Când definiţi obiective, este important a se verifica
dacă acestea au fost deja realizate sau dacă unele
activităţi parţiale sunt încă în desfăşurare, lucru ce
ar putea fi baza de creare a planului Mobilităţii.

4.2 Analiza situaţiei curente
4.2.1 Cercetarea obiceiurilor de transport

ǠǠ grup de lucru la nivel de management:
aprobare Planul de Acţiune şi buget,
ǠǠ grup de lucru la nivel de angajaţi: realizarea de studii
printre angajaţi, propunere şi testare de Măsuri concrete,
ǠǠ grupuri de lucru la resurse umane: organizarea de
campanii de informare şi activităţi motivaţionale
pentru angajaţi, asigurarea armonizării
proiectului cu cultura corporatistă generală.

Grupul de lucru de la nivelul conducerii are o mare
şansă de a motiva angajaţii în a coopera la crearea
Planului Mobilităţii (prin ordine directe sau exemplu personal, etc...).
Este necesar a se defini clar unde trebuie îmbunătăţit Planul mobilităţii. Când se face aceasta, următorii factori trebuie avuţi în vedere
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ

secvenţa logică
caracterul direct
siguranţa
confortul
atractivitatea
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Esenţial în crearea cu succes a unui plan de mobilitate funcţional şi implementarea sa este un Studiu
de Cercetare a Obiceiurilor de Transport, bine pregătit şi bine implementat ale grupului ţintă (de obicei,
angajaţi). Principalul obiectiv al planului de mobilitate este schimbarea obiceiurilor de deplasare, astfel că este important a se avea participarea maxim
posibilă a grupurilor ţintă în procesul de luare a
unei decizii.
O mai bună înţelegere a obiceiurilor actuale de deplasare şi a factorilor duce la o mai bună înţelegere
a posibilelor impacturi ale diverselor măsuri. La
nivel de management (managementul companiei)
de obicei este posibil doar a se obţine informaţii şi
obiective generale, printr-un studiu în cadrul grupului ţintă (utilizatorii viitori ai planului Mobilităţii),
care ne permite să avem o imagine mai clară a dorinţei acestora de a-şi modifica obiceiurile de deplasare şi condiţiile care permit aceste schimbări.
Aceste date despre potenţialii utilizatori ai diverselor măsuri mai târziu pot motiva alte organizaţii
(cum ar fi companii de transport local, manager
de infrastructură, etc.) să îşi îmbunătăţească ser-

viciile, infrastructura, etc. în interesul utilizatorilor. Cercetarea obiceiurilor de transport poate fi de
asemenea o oportunitate de organizare a activităţilor de marketing curente – şi astfel mai eficiente)
ce vizează promovarea modurilor sustenabile de
transport.
Conţinutul studiului de cercetare
Pe baza unui studiu privind obiceiurile de deplasare ale angajaţilor, următoarele informaţii se pot
obţine:
a) Informaţii cu privire la obiceiurile de deplasare
ǠǠ detalii despre modul în care angajaţii ajung la lucru,
modul în care angajaţii se deplasează în scop de serviciu
(mijloace de transport, timp petrecut cu deplasarea
la lucru, alte activităţi asociate cu deplasarea, etc),
ǠǠ opinii ale angajaţilor ce folosesc moduri sustenabile
de transport (mers pe jos, mers cu bicicleta,
transport public ...) privind condiţiile actuale
(calitate, nivele de serviciu, legături, etc),
ǠǠ determinarea dorinţei şoferilor de a lua în considerare
alte mijloace de transport şi alte condiţii în care ar
fi dispuşi să îşi modifice obiceiurile de deplasare.

b) Date cu privire la organizarea muncii în companie
În această secţiune, studiul colectează de asemenea date cu privire la orele de lucru ale angajaţilor.
Pe baza acestor date este posibil de asemenea a se
urmări relaţia între modul de lucru şi obiceiurile
de transport.
c) Date personale
Dacă este potrivit, informaţiile pot fi legate de date
personale (nume, adresă...), care va permite clasificări chiar şi mai rafinate: date geografice, concen-

trate pe locaţia locului de muncă, poziţia angajatului la muncă, etc.
Câteva sfaturi privind modul de a se obţine un număr maxim de răspunsuri:
Înainte de a efectua un studiu, organizaţi o campanie direcţionată pe explicarea modului în care funcţionează studiul şi planul mobilităţii. Încadrarea
bună în timp a campaniei este importantă – este
potrivit să se publice primele informaţii cu privire
la planul mobilităţii şi chestionarul de studiu ce
Planuri de mobilitate
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vor apare nu prea mult timp înainte de distribuirea
formularelor (până la 1 lună). Angajaţii trebuie să
fie implicaţi în proces încă de la început. Mai multe
informaţii trebuie deja planificate în timp, chiar
înainte de distribuirea chestionarelor. Procesul
realizării planului de mobilitate poate fi de asemenea explicat prin afişe postate la toate locurile de
muncă.
Chestionarele trebuie distribuite împreună cu o
scrisoare de înaintare. În această scrisoare, compania trebuie să explice scopul planului mobilităţii şi posibilele lui beneficii pentru angajaţi. Aceste
avantaje trebuie, bineinţeles, să fie relevante pentru
angajaţi (nu are niciun sens să vorbeşti despre congestie dacă aceasta nu este considerată o problemă
de către angajaţi). Scrisoarea trebuie să declare explicit că unitatea de management a companiei, sindicatele, etc, sprijină întregul proiect. Trebuie să reiasă clar că este important ca fiecare chestionar să
fie completat, inclusiv de acei angajaţi care folosesc
deja moduri sustenabile de transport (ei pot comenta cu privire la calitatea legăturilor, serviciul,
etc). Scrisoarea trebuie să pună accentul pe faptul
că informaţiile obţinute vor fi considerate confidenţiale şi vor fi folosite doar pentru scopul declarat.
Distribuirea şi colectarea bine organizată a chestionarelor este esenţială pentru succesul evenimentului. Distribuţia trebuie făcută într-un mod
deschis şi personal. Pentru diverse departamente
(locuri de muncă) trebuie numiţi responsabili, persoane de contact, care ulterior au distribuit chestionarele către angajaţi. Trimiterea impersonală
de chestionare prin poştă în general duce la o rată
redusă de returnare a acestora. Persoanele de contact pot fi de asemenea responsabile pentru colectarea chestionarelor completate. Chestionarele
completate de angajaţi trebuie predate în plic sigilat, alb, pentru garantarea anonimităţii.
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Numărul de chestionare returnate poate fi de
asemenea mărit dacă, de exemplu, o săptămână
după distribuirea chestionarelor, persoana de
contact le aduce aminte angajaţilor care încă nu
au returnat chestionarele, să facă aceast lucru.
Rezultatele studiului vor fi mai utile în situaţia
în care conţin date personale, dar este esenţial a
se convinge angajaţii că datele nu vor fi folosite
pentru alte scopuri. Situaţia ideală ar arăta în felul următor:
ǠǠ nu cereţi angajaţilor să completeze cu datele
lor personale, ci folosiţi o etichetă cu numele
şi adresa lor, sau printaţi aceste informaţii
direct pe formular (avantajul este reducerea
timpului de completare şi a riscului de erori),
ǠǠ alegeţi formularele completate în plicuri sigilate,
ǠǠ pe formular, indicaţi faptul că datele vor fi tratate
ca şi confidenţiale, şi vor fi folosite doar pentru
acel scop, nefiind dezvăluite terţelor părţi.

Totuşi, dacă angajaţii nu doresc să furnizeze informaţii personale, puteţi face aceasta să fie o alegere voluntară şi să motivaţi angajaţii să furnizeze
informaţiile, de exemplu, elaborând un plan de
transport personal. In general, nu este recomandabil a se colecta informaţii fără date personale.
Dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui, cel puţin, să obţineţi adresa angajatului, fără de care nu
este posibil a se analiza obiceiurile de deplasare, şi
nici propune posibile modificări.
Asiguraţi-vă că în perioada în care intenţionati să
realizaţi chestionarul studiului, nu mai există alte
evenimente organizate în care angajatul trebuie să
completeze chestionare. Prezentaţi studiul dvs. ca
fiind unic şi special.
Nu organizaţi un studiu în perioade nepotrivite
(chiar înainte de concedii, în perioade de restruc-

turare, negocierea unui contract colectiv, etc.)
Planificaţi-vă temporal studiul astfel ca să obţineti
rezultate, şi analizaţi rezultatele imediat după implementarea studiului.

4.2.2 Analiza locaţiei
Când colectaţi date, este necesar să definiţi locaţia
şi să analizaţi:
ǠǠ Care sunt serviciile disponibile pe locaţie
şi care este nivelul lor calitativ (transport
public, utilizarea bicicletei...),
ǠǠ Ce facilităţi sunt disponibile utilizatorilor
(parcare, rastel de biciclete, adăposturi acoperite
în staţii de autobuz şi transport public ...),
ǠǠ Posibilităţile existente de reducere a deplasărilor
(lucrul de acasă, teleconferinţa ...).

Vezi de asemenea (d 3.1)

4.2.3 Factori economici ai situaţiei curente
ǠǠ Care sunt costurile curente de transport
(întreţinerea parcului auto, a parcărilor...),
ǠǠ Care sunt indicatorii economici aferenţi (concedii de
boală, întârzieri la lucru datorită ambuteiajelor în trafic.

4.2.4 Accesibilitatea locaţiei
ǠǠ Care este situaţia din punct de vedere al
transportului la ore de vârf şi la ore obişnuite,
ǠǠ Rata accidentelor în locaţie.

4.3 Crearea unui plan de
acţiune
Analizând locaţia şi comportamentul angajaţilor,
este posibil a se fixa obiective individuale şi a se
împărţi sarcini. Este important a se crea un calendar, a se identifica responsabilităţi personale
pentru fiecare sarcină şi a se stabili indicatori de
evaluare a succesului. Trebuie, de asemenea, să
planificaţi promovarea planului de mobilitate şi
metoda de motivare a angajaţilor la toate nivelele. Bugetul trebuie să fie, de asemenea, parte a
Planului de Acţiune.
Vezi de asemenea (d 3.3)

4.4 Monitorizare, evaluare şi
actualizare
Planul de Acţiune trebuie evaluat şi actualizat periodic, în funcţie de modul de îndeplinire a obiectivelor în cadrul unui anume interval de timp. Este
foarte util să se repete studiul prin chestionare, ca
o versiune concisă, rapidă. La evaluarea Planului
de Acţiune, indicatorii economici trebuie, de asemenea, evaluaţi.
Vezi, de asemenea (d 3.4)

Planuri de mobilitate
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5
Instrumente de atingere a
obiectivelor planului dvs. de
mobilitate a companiei
5.1 Reducerea frecvenţei
navetismului obişnuit către
lucru
În măsura în care condiţiile permit, un mod eficient
de a reduce numărul deplasărilor periodice către şi
de la lucru este alocarea de timp parţial de lucru
de acasă, cunoscut ca şi teleworking/muncă la distanţă. Principiul este simplu: un angajat lucrează
pe calculatorul său de acasă şi trimite rezultatele
prin e-mail sau alt mijloc, către sediul companiei.
Atât pentru companie cât şi pentru angajat, este

cel mai bine a se combina teleworking-ul cu orele
normale de lucru atunci când angajatul lucrează
acasă doar anumite zile şi restul săptămânii face
naveta normal la lucru. Recent, o nouă formă de
teleworking a apărut: „teleoffice/birou la distanţă”.
Acesta este un spaţiu public de birou în afara sediului companiei, dotat cu tot echipamentul necesar. Operatorul unui birou comercial închiriază
spaţiu de lucru diverselor firme, pentru a fi folosit
de angajaţii acestora. Pot exista cazuri când este
avantajos din punct de vedere economic pentru
firmă să îşi stabilească un birou îndepărtat pentru
angajaţii săi.

Planuri de mobilitate
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5.2 Reducerea nevoii de
deplasare a angajaţilor în
afara lucrului
Mulţi oameni folosesc automobilul pentru a merge
către lucru, deoarece pot folosi aceasta şi pentru
alte scopuri în drum (cumpărături, ducerea/aducerea copiilor de la şcoală, etc.). Dacă ar fi posibil a
se oferi anumite servicii direct la sediul companiei,
aceasta ar reduce nevoia de deplasare la lucru cu
maşina. În funcţie de mărimea companiei şi de condiţiile locale, există următoarele posibilităţi:
ǠǠ Livrarea de produse alimentare şi non-alimentare
către birou (de ex. în colaborare cu o firmă locală),
ǠǠ Instalarea automatelor de hrană sau înfiinţarea unui
magazin al companiei, al unei cantine pentru angajaţi,
ǠǠ Înfiinţarea de alte servicii la sediul companiei
(spălătorie, bancomat sau filială a unei bănci,
cabinet medical, centru de fitness),
ǠǠ Înfiinţarea unei grădiniţe la sediul companiei.

5.3 Introducerea şi sprijinul
transportului angajaţilor
5.3.1 Autobuzul companiei
O alternativă atractivă pentru angajaţii ce fac naveta cu maşina ar putea fi un autobuz al companiei.
Unele companii mari (mai ales dacă se lucrează în
schimburi) utilizează un astfel de autobuz pentru
angajaţii săi. În unele cazuri, companii grupate
împreună au stabilit o rută comună în apropierea
sediilor lor.
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Dacă firma dvs. doreşte să introducă sau să optimizeze transportul către companie, există câteva
opţiuni:
ǠǠ Îmbunătăţirea unei rute existente, în ceea ce
priveşte timpul petrecut pe rute şi distanţele
între opriri, sau înfiinţarea unei noi legături,
luând în considerare aceste criterii,
ǠǠ Angajarea unui transportator care va introduce o linie
directă, pentru îndeplinirea nevoilor angajaţilor,
ǠǠ Aceasta reprezintă o bună ocazie de a
îmbunătăţi sistemul existent sau de a-l face mai
economic avantajos prin integrarea serviciului
companiei în sistemul de transport public.

5.3.2 Serviciu contractual de taximetrie
O companie poate încheia un contract cu operatorul unui serviciu de taximetrie, care apoi va
transporta regulat angajaţii. Acest serviciu este
de obicei mai ieftin decât taxiurile normale şi mai
confortabil decât autobuzul.
Serviciul contractual de taximetrie este recomandat a se utiliza:
ǠǠ pentru deplasări între casă şi locul de muncă
(transportând grupuri de angajaţi către staţiile
transportului public sau direct acasă),
ǠǠ pentru deplasări în interes de serviciu (transportând
grupuri de angajaţi către o întâlnire sau
către altă legătură – tren, autobuz, etc).

Serviciul contractual de taximetrie poate fi organizat în diverse moduri, incluzând:
ǠǠ taxiurile transportă angajaţi către o anume
locaţie, dar doar la ora stabilită, iar angajaţii
trebuie mai întâi să se înregistreze
ǠǠ taxiuri ce aşteaptă adunarea unui număr suficient de
pasageri pe care apoi îi duce către locaţia dorită
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Parcare sistemul Bike and Ride
ǠǠ taxiul ajunge la comanda unui grup de angajaţi care
merg cu maşina către un obiectiv comun, sau mijlocul
lor obişnuit de transport s-a defectat (d 5.5.4),
ǠǠ utilizarea normală a unui serviciu comercial
de taximetrie, pentru angajaţii unei companii,
este garantat, dar la un coeficient redus.

Cea mai mare diferenţă între un taxi contractual
şi autobuzul companiei este dimensiunea vehiculelor. Este o cheltuială mai mare pentru companie
decât autobuzele, dar, pentru a fi atractiv pentru
angajaţi, ar trebui să fie mai ieftin decât taxiurile
obişnuite. Şoferul nu este angajat al companiei (diferenţa faţă de împărţirea microbuzului sau împărţirea automobilului, (d 5.5).

5.3.3 Transportul bicicletei cu mijloace de
transport (conectând transportul cu bicicleta
şi cel public)
Acest sistem permite angajaţilor ce locuiesc întro zonă care nu este deservită de transport public
sau de autobuzul companiei să meargă cu bicicleta
către un punct potrivit de transfer pe transportul
public. Sistemul poate fi de asemenea folosit pentru deplasări între o statie din transportul public şi
lucru.

Hartă a Parcărilor Park & Ride în Praga

Compania poate sprijini acest mod de transport în
diverse moduri
ǠǠ lobby pentru înfiinţarea de standuri pentru biciclişti
în staţiile transportului public, (d 5.6.1.)
ǠǠ achiziţionarea sau închirierea de biciclete
ale companiei şi înfiinţarea unui serviciu
de închiriere biciclete, (d 5.6.5.)
ǠǠ construirea unui adăpost pentru biciclete la birou.

5.3.4 Park & Ride / Parcări auto pentru transfer
către transportul în comun
Reprezintă o combinaţie între transportul cu automobilul şi cel public. Acesta este un mod foarte
eficient de a uşura congestia traficului şi centrele
urbane.
Companiile pot sprijini acest sistem prin:
ǠǠ reducerea numărului de spaţii de parcare de la sediu,
ǠǠ acordarea de stimulente financiare
angajaţilor ce utilizează acest sistem,
ǠǠ furnizarea de informaţii despre posibilităţile
existente pentru sistemul Park & Ride,
ǠǠ lobby în favoarea înfiinţării de Parcări noi Park & Ride, la
puncte importante din conexiunile transportului public.
Planuri de mobilitate
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5.4 Creşterea atractivităţii
transportului public
Cel mai important factor este existenţa unor rute
de transport public proiectate corespunzător şi a
unor orare de deplasare elaborate la fel de bine.
Dorinţa angajaţilor de a alege să se deplaseze cu
transportul public este de asemenea influenţată
semnificativ de alţi factori:
ǠǠ vehicule de calitate, confort şi
caracter plăcut al deplasării,
ǠǠ siguranţa şi nivelul estetic al trotuarelor ce fac
legătura cu transportul public în staţii,
ǠǠ Modul de amenajare şi întreţinere a
staţiilor transportului public.

5.4.1 Lobby pentru îmbunătăţirea transportului
public
Prin acorduri cu operatori ai transportului public,
departamentul de drumuri şi alţi parteneri cheie,
transportul public poate fi îmbunătăţit în următoarele moduri:
ǠǠ mutarea staţiilor plasate necorespunzător şi reducerea
distanţei între locul de muncă şi transportul public,
ǠǠ îmbunătăţirea aleilor pentru pietoni între staţiile
transportului public şi locul de muncă (trotuare
sigure şi curate, sistemul de iluminat, etc.),
ǠǠ asigurarea unei perioade de aşteptare comfortabile
în staţiile transportului public şi în staţii (adăposturi
curate interioare, bănci, coşuri de gunoi, lumini, etc.),
ǠǠ furnizarea de informaţii ce pot fi înţelese
despre autobuze şi trenuri,
ǠǠ un nivel crescut al calităţii vehiculelor (locuri curate
şi comfortabile, funcţionare silenţioasă, etc.).
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Staţie tramvai Praga-Radlická

Compania controlează calitatea serviciului şi starea vehiculelor, dacă utilizează transport propriu pentru angajaţii săi. Totuşi, dacă angajaţii
folosesc transportul public, angajatorul trebuie
să stabilească în planul de mobilitate o cooperare constantă cu operatorul de transport public.
Operatorul de transport public cunoaşte astfel
nevoile şi cerinţele utilizatorilor, şi astfel poate să
răspundă flexibil şi să mărească numărul pasagerilor transportaţi.

5.4.2 Vânzarea de bilete pentru transportul public
la locul de muncă
Posibilitatea de a cumpăra bilete pentru transportul public direct din companie este un factor
important motivaţional pentru angajaţi şi poate
într-adevăr să ducă la economii substanţiale de
timp. În mod ideal, ar trebui să existe o gamă largă
de bilete oferite, de la o singură călătorie la abonamente. Biroul de Mobilitate de la nivel de locaţie
este un loc bun pentru comercializarea de bilete (d
2.6.4.), dacă a fost înfiinţat la sediul companiei.
Vânzările pot, în principiu, să fie organizate în două
moduri:
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5.4.4 Furnizarea de servicii de consultare privind
posibilităţile de utilizare a transportului
public

Interiorul tramvaiului Škoda 14T
ǠǠ compania cumpără biletele cu ridicata
şi apoi le vinde angajaţilor,
ǠǠ Operatorul de transport public vinde biletele, posibil
instalând automate de bilete la sediul companiei.

5.4.3 Sprijinirea financiară a utilizării
transportului public
Mijloacele de sprijinire financiară sunt numeroase,
incluzând:
ǠǠ Angajatorul oferă o contribuţie monetară la achiziţia
de bilete pentru angajaţi. În unele ţări, această
contribuţie este prevăzută de lege, sau este parte a
contractelor colective între sindicate şi angajatori,
ǠǠ Angajatorul oferă un card de reducere tuturor
angajaţilor, permiţându-le achiziţia de bilete,
ǠǠ Compania cumpără bilete la reducere cu
ridicata, şi apoi le furnizează angajaţilor,
ǠǠ Combinaţia de stimulente financiare pentru
bilete şi posibilitatea de achiziţie a biletelor
în interiorul companiei, reprezintă un factor
motivaţional deosebit de eficient,

Una din cele mai eficiente şi ieftine măsuri de
promovare a mobilităţii sustenabile este furnizarea de informaţii utile privind transportul public.
Cercetările din Germania, de exemplu, arată că
aproximativ 20% din utilizatorii transportului individual cu automobilul conduc maşini pur şi simplu
din lipsă de informaţii. Consultanţa pe probleme de
transport este unul din elementele cele mai importante ale centrelor locale de mobilitate (d 2.6.4.)
ǠǠ Folosirea de informaţii publicate de operatorii
de transport public, orare, hărţi, broşuri,
sunt de obicei furnizate pe gratis. Majoritatea
operatorilor au şi o pagină de Internet ce
cuprinde toate informaţiile necesare,
ǠǠ Furnizarea de pagini de Internet cu orare ale
transportului public angajaţilor ce folosesc
Internetul. Dacă folosiţi reţeaua Intranet, puteţi
uşor furniza aceste informaţii în reţeaua internă.
Este posibil a se instala un screen saver care să
arate ora de plecare a următorului autobuz,
ǠǠ Publicarea datelor de contact ale Centrului de
Mobilitate în diverse locuri ale companiei, (d 2.6.2.)
ǠǠ Publicarea de pliante sau broşuri cu informaţii
care să vină în întâmpinarea nevoilor
angajaţilor privind transportul public,
ǠǠ Organizarea de vizite regulate ale reprezentanţilor
operatorilor de transport public în compania dvs.,
unde angajaţii să afle informaţii actualizate privind
opţiunile de transport, ştiri, reduceri, etc.

5.4.5 Marketingul şi promovarea transportului
public
Percepţia şi acceptarea transportului public este
diferită pentru fiecare persoană. Dacă cineva refuză să se deplaseze cu transportul public, atunci
Planuri de mobilitate
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5.5.1 Introducerea sistemului de împărţire a
automobilului
Acest sistem funcţionează în principiu pe ideea că
un şofer va oferi locurile libere din maşina sa altor persoane care călătoresc în aceeaşi direcţie.
Compania poate sprijini introducerea serviciilor de
intermediere pentru angajaţi. Acest serviciu ajută
(pe baza aceloraşi rute şi ore de funcţionare) la coordonarea dintre şoferi şi pasagerii implicaţi.

Broşură cu informaţii la Compania de Transporturi
Integrate din Praga

cu siguranţă există un motiv pentru aceasta.
Campaniile de promovare pentru o utilizare mai
largă a transportului public pot fi foarte eficiente,
dar doar dacă serviciile sunt bune. Următoarele
materiale şi activităţi pot face o campanie promoţională eficientă:
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ

afişe şi ilustrate
concursuri
bilete testare gratuită
sprijin în înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor
de utilizatori ai transportului public
ǠǠ folosirea de moduri sustenabile de transport
la şedintele periodice ale companiei
ǠǠ vizite la compania de transport.

ǠǠ În companiile mici sau în companiile care au nevoie
mai mică de acest serviciu, intermedierea se poate
face manual. Aceasta înseamnă că aceia interesaţi de
serviciu îşi dau informaţiile direct către coordonatorul
de mobilitate (d 2.6.5.) sau prin alte mijloace
(revista companiei, buletine, etc.) anunţă pe alţii
despre opţiunile şi cerinţele lor (ora de plecare, ora
de întoarcere, ruta, disponibilitatea de a conduce
vehiculul, etc). Candidaţii potriviţi se contactează unul
pe altul în baza acestor „profile” de participanţi,
ǠǠ La companiile mai mari sau la companii care
colaborează între ele, este necesar un serviciu
de identificare, pe internet sau intranet,
ǠǠ În unele ţări, agenţii de împărţire a automobilului
furnizează acest tip de servicii.

5.5.2 Măsuri motivaţionale pentru dezvoltarea
sistemului de împărţire a autovehiculului
O companie poate să îşi motiveze angajaţii să fie
implicaţi în acest sistem în următoarele moduri:

5.5 Împărţirea automobilului
Dacă o companie nu se află lângă o reţea de transport public sau serviciile sale sunt insuficiente
pentru a îndeplini nevoile angajaţilor săi, o idee
bună este încurajarea folosirii maşinii în comun
(d 3.2.3), ca măsură ce duce la o rată mai mare de
ocupare a vehiculelor.
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ǠǠ înfiinţarea de spaţii de parcare dedicate
(cea mai bună locaţie),
ǠǠ oferirea de reduceri la parcare,
ǠǠ sprijin financiar pentru participanţii în sistem,
ǠǠ abordare flexibilă în organizarea orelor
de lucru, activităţi de lobby.
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(transport public, bicicletă, mers pe jos) trebuie să
fie încrezători că vor ajunge acasă în siguranţă şi la
timp, chiar şi în cazul unor situaţii neprevăzute. De
exemplu, se poate întâmpla ca:

Împărţirea automobilului: sistem de rezervare pe
Internet, Franţa

5.5.3 Activităţi de lobby pentru condiţii mai bune
pentru utilizatorii sistemului de împărţire a
maşinii
Acesta este un obiectiv destul de dificil şi pe termen
lung. Pentru îmbunătăţirea cu succes a condiţiilor
de implementare a acestui sistem, este esenţial a
se lucra îndeaproape cu autorităţile locale, compania de drumuri şi alţi parteneri cheie. Măsurile
eficiente includ înfiinţarea de alei speciale pentru acest sistem şi spaţii publice rezervate pentru
aceasta:
ǠǠ dacă drumurile din jurul companiei sunt
deseori congestionate, este posibil a se stabili
alei de circulaţie rezervate pentru vehicule cu
mulţi ocupanţi (cel puţin două persoane),
ǠǠ pe anumite secţiuni de drum se poate permite accesul
doar anumitor vehicule cu autorizaţie (vehicule
implicate în sistemul de împărţire a automobilului),
ǠǠ se pot rezerva locuri de parcare pentru maşinile
din acest sistem, lângă locul de muncă.

5.5.4 Garanţia transportului acasă în cazul unei
situaţii neaşteptate
Utilizatorii sistemului de utilizare în comun a maşinii şi a altor moduri sustenabile de transport

ǠǠ şoferul autovehiculului implicat în sistem
a plecat acasă mai devreme pe motiv de
boală sau alte situaţii neaşteptate,
ǠǠ un utilizator al sistemului de împărţire a autovehiculului
sau al transportului public a trebuit să lucreze
târziu şi astfel a ratat legătura cu ceilalţi,
ǠǠ un utilizator al bicicletei sau o persoană care merge
pe jos a trebuit să muncească peste program,
şi deplasarea lor către casă devine periculoasă
sau neplăcută din cauza întunericului.

Coordonatorul de Mobilitate determină criteriile
de eligibilitate pentru a oferi transport alternativ.
Dacă solicitarea este justificată, angajatului îi este
oferită o alternativă (o altă echipă cu care să împartă maşina, un vehicul al companiei sau un taxi).
Trebuie să existe reguli bine stabilite pentru utilizarea transportului alternativ, inclusiv modul în
care angajatul va acoperi costurile mărite.

5.6 Măsuri de îmbunătăţire a
atractivităţii mersului pe jos
şi cu bicicleta
5.6.1 Îmbunătăţirea infrastructurii pentru mersul
pe jos şi cu bicicleta
O bună infrastructură pentru pietoni şi biciclişti
poate încuraja angajaţii care locuiesc în apropiere
să meargă pe jos sau cu bicicleta. Majoritatea măsurilor de îmbunătăţire a infrastructurii, totuşi, trePlanuri de mobilitate
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buie realizate în colaborare cu autorităţile locale,
direcţia de drumuri şi alți parteneri cheie. Aceste
sarcini sunt relativ consumatoare de bani şi timp.
Exemple de posibile soluţii:
ǠǠ intrare specială în companie rezervată
celor ce folosesc bicicleta,
ǠǠ înfiinţarea de alei pentru mers cu bicicleta pe drumuri,
ǠǠ stabilirea limitei de viteză pe terenul
companiei la 30 km / ora (sau mai mică),
ǠǠ elaborarea de studii de transport cu privire la siguranţa
pietonilor şi a bicicliştilor în jurul companiei,
ǠǠ alei luminate pentru pietoni şi biciclişti,
ǠǠ instalarea de instalaţii luminoase pentru pietoni
la trecerile pentru pietoni semaforizate,
ǠǠ intrări cu două căi pentru biciclişti
pe drumurile cu sens unic,
ǠǠ realizarea de scurtături pentru pietoni sau biciclişti,
ǠǠ realizarea de suporturi pentru bicicletă, compartimente
pentru bicicletă, adăposturi acoperite,
ǠǠ înfiinţarea de duşuri şi facilităţi de schimb.

5.6.2 Întreţinere gratuită pentru biciclete
Angajaţii care fac naveta cu bicicleta pot beneficia
de verificări gratuite de întreţinere, de preferat în
cadrul companiei. În timpul inspecţiei, se pot repara mici defecte, se pot regla roţi, înălţimea şezutului, etc.

Parcare acoperită pentru bicicletă

5.6.3 Subvenţionarea cumpărării unei biciclete sau
a echipamentului aferent
Compania poate alege diverse forme de sprijin financiar pentru angajaţii care fac naveta cu bicicleta: sprijin în funcţie de distanţa parcursă, durata
deplasării (conform unei diagrame sau calculat separat pentru fiecare angajat):
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ

contribuţie preţ global normal, indiferent de distanţă
ajutor pentru închirierea unei biciclete
contribuţie la asigurare
furnizarea de echipament: ponchouri, lacăte, portbagaj, etc.

5.6.4 Marketingul şi promovarea mersului pe jos
şi cu bicicleta

Inspecţiile pot fi realizate de.
ǠǠ magazin local de biciclete
ǠǠ un angajat cu experienţă în repararea bicicletelor

O companie poate avea un spaţiu corespunzător (de
ex. depozitarea bicicletelor) dotat cu unelte de care
bicicliştii au nevoie când execută mici reparaţii.

Oamenii deseori percep mersul cu bicicleta ca fiind
riscant datorită pericolului de a fi lovit de o maşină.
Informaţii cu privire la rute eficiente de bicicletă şi
sfaturi de siguranţă pot ajuta la reducerea acestei
temeri. Conştientizarea traficului de biciclete poate
fi mărită de exemplu prin:
ǠǠ servicii de consultanţă (elaborarea de rute
individuale potrivite pentru fiecare angajat),
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5.6.5 Deplasări de serviciu pe bicicletă
Bicicletele pot fi de asemenea un mijloc alternativ
de transport pentru deplasări în interes de serviciu în oraş. Pentru distanţe scurte, deseori ele sunt
cel mai rapid şi convenabil mijloc de transport,
dacă nu sunt transportate articole voluminoase
sau foarte grele. Compania, deci, poate înfiinţa un
serviciu de închiriere biciclete pentru deplasări de
serviciu. Angajaţii pot folosi biciclete împrumutate
sau închiriate pentru a se deplasa pe terenul companiei, pe distanţe scurte, acolo unde este necesar,
sau să meargă la lucru. Sistemul de rezervare şi
închiriere a unei biciclete ar trebui să fie cât mai
simplu posibil. Compania trebuie să creeze reguli
precise de utilizare a bicicletei (pentru ce rute se
foloseşte, pe ce distanţe...) Compania poate economisi sume mari de bani aferente deplasărilor în
interes de serviciu (combustibil, parcare, etc).

Panou cu unelte pentru realizarea de mici reparaţii la
biciclete
ǠǠ publicarea şi distribuirea de materiale informative
despre rute şi alei pentru bicicletă în jurul companiei,
ǠǠ furnizarea de informaţii despre regulile de
circulaţie, roţi dinţate obligatorii, standarde
de siguranţă (veste reflectorizante, etc.).

Printre uneltele de marketing care vin în sprijinul
mobilităţii, sunt incluse:
ǠǠ înfiinţarea unui club de mers pe jos
sau de mers cu bicicleta,
ǠǠ ciclism, mers pe jos în grup organizat,
ǠǠ campanii despre sănătate şi stil de viaţă,
ǠǠ verificarea condiţiei tehnice a bicicletei,
ǠǠ competiţii.

5.7 Încurajarea angajaţilor
să utilizeze mijloace
alternative de transport în
interes de serviciu
Companiile deseori dau angajaţilor lor automobile
ale companiei, pentru deplasări de serviciu la clienţi. Aceste maşini sunt apoi folosite de angajaţi
care se deplasează de acasă către lucru.
Această situaţie poate fi rezolvată fără a se sacrifica calitatea serviciilor furnizate:
a) Mai întâi, prin promovarea utilizării transportului
public sau a împărţirii automobilului pentru
Planuri de mobilitate
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deplasări de serviciu. Acest lucru este posibil în
principal în oraşe, pe distanţe scurte.
b) În al doilea rând, prin furnizarea de automobile
angajaţilor doar pentru deplasări de serviciu
şi eliminarea posibilităţii folosirii acestora în
scop personal. Maşinile companiei sunt alocate
angajaţilor în baza unei rezervări, sistemul putând
lua diverse forme:
ǠǠ Compania deţine flota de maşini de serviciu (soluţii
potrivite pentru utilizarea lor frecventă),
ǠǠ Compania este membră a unui sistem de împărţire
a maşinilor (d 3.2.3) şi poate împărţi autovehicule
cu alte companii sau alţi utilizatori. Pentru
distanţe scurte, împărţirea maşinii este mai ieftină
decât deţinerea unei maşini convenţionale,
ǠǠ Compania foloseşte serviciile unei companii de închiriere
automobile şi ia în chirie o maşină pentru o parte a zilei,
toată ziua sau pentru o perioadă mai lungă de timp (în
situaţiile în care un angajat foloseşte un autovehicul),
ǠǠ Compania comandă un taxi sau o maşină
închiriată cu şofer (cea mai costisitoare formă
de închiriere, de obicei potrivită pentru un grup
de angajaţi care se deplasează împreună).

Pentru a se atinge cel mai economic model, este
recomandat a se combina diverse forme.
O companie poate de asemenea înfiinţa propriul
serviciu de închiriere biciclete (d 5.6.5), în care angajaţii pot inchiria o bicicletă pentru a se deplasa
în perimetrul companiei, pentru deplasări scurte
de serviciu în apropierea companiei sau pentru
scop personal. Regulile de închiriere biciclete trebuie să fie cât mai clare şi simple posibil (scopul
şi distanţa deplasării, când este posibil a se folosi
bicicleta, etc).

5.8 Parcare
Un factor motivant puternic pentru naveta cu maşina este siguranţa găsirii de locuri libere de parcare în jurul companiei. Astfel, dacă firma intenţionează să promoveze alte moduri de transport, ea
trebuie să modifice organizarea parcării din jurul
companiei. Compania trebuie să recunoască faptul
că aceste măsuri sunt cele mai eficiente dar şi cele
mai puţin populare în organizarea transportului
în companie. Factorul principal este impiedicarea
parcării în companie sau în apropierea imediată a
companiei.
Reorganizarea parcării se poate face în două moduri principale:
ǠǠ locurile de parcare sunt împărţite între
angajaţi conform criteriilor stabilite,
ǠǠ angajaţii pot folosi parcare plătită (fiecare angajat
plăteşte aceeaşi sumă sau o sumă trasă din salariu).

Cea mai bună soluţie este o combinare a celor
două abordări. Dacă există un sistem de parcare
cu plată, compania trebuie să determine modul de
utilizare a venitului din parcare. Cele mai bune rezultate pot fi obţinute, dacă veniturile sunt folosite
pentru a promova moduri alternative de transport
(contribuţie la biletele de transport public, autobuzul companiei). În orice caz, este necesar a se
furniza reguli precise, clare şi care pot fi înţelese,
şi a se asigura că toţi angajaţii companiei înţeleg
aceste reguli.
Compania poate determina criteriile de obţinere a
permisiunii de parcare pe terenul companiei sau în
parcările cu plată, inclusiv:
ǠǠ nevoia de deplasare cu automobilul în interes de
serviciu (cel puţin de 3 ori pe săptămână),
ǠǠ persoană cu dizabilităţi,

42

Instrumente de atingere a obiectivelor planului dvs. de mobilitate a companiei

ǠǠ situaţii sociale (de ex. părinte unic cu doi copii
la şcoală sau de vârstă preşcolară),
ǠǠ disponibilitate redusă a altor moduri de transport,
ǠǠ distanţă,
ǠǠ timp petrecut cu deplasarea la lucru,
ǠǠ nivelul de ocupare a vehiculului (preferinţă pentru
sistemul de împărţire a automobilului, (d 5.5).

porniri, selectarea rutei cea mai eficientă şi încurajarea abilităţilor de conducere defensivă. Aceasta
poate duce la economii de combustibil între 10% şi
25%. Şoferii care dezvoltă abilităţi de conducere
economică şi prietenoasă cu mediul pot fi şi ei recompensaţi într-un fel.

5.9 Încurajarea angajaţilor să
nu îşi folosească maşinile
Trebuie de asemenea luat notă de faptul că, chiar
şi atunci când compania şi-a atins toate obiectivele
planului de mobilitate, vor mai exista angajaţi care,
din diverse motive, vor continua să îşi folosească
automobilele ca mijloc principal de transport.
Compania trebuie să încurajeze aceşti angajaţi să
utilizeze vehicule şi tehnici de conducere eficiente
din punct de vedere al consumului.
Dacă o companie are vehiculele proprii, înlocuirea
treptată a vehiculelor vechi cu unele eficiente din
punct de vedere al consumului este posibilă. Deşi
preţul de achiziţie este mai mare, pe termen lung
este o investiţie care merită datorită economiilor la
combustibil.
Stilul de conducere poate afecta şi consumul.
Compania poate organiza cursuri speciale de tehnici eficiente de conducere, pentru angajaţi. Acest
lucru nu limitează şi nici nu reduce numărul de
maşini care se deplasează către lucru, dar reduce
poluarea şi costurile de transport.
Cursurile sunt potrivite mai ales pentru companiile care deţin un număr mare de maşini. Principiul
conducerii eficiente din punct de vedere al costului se bazează pe limitarea numărului de opriri şi
Planuri de mobilitate
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6
Cele mai bune practici
6.1 Zonele Urbane
6.1.1 Sprijin pentru planurile de mobilitate la
nivelul unui oraş (Nantes/Franţa)
Zona metropolitană lărgită din oraşul francez
Nantes are o populaţie de aproximativ 590.000 de
locuitori. Ea are 24 municipalităţi: umbrela este
Metropola Nantes. Această instituţie este responsabilă pentru infrastructură, transport public, spaţii publice şi mobilitate în întreaga zonă metropolitană. Unul din obiectivele planului de mobilitate
al Metropolei este reducerea, în următorii 10 ani, a
cotei transportului privat cu maşina din transpor-

tul total în regiune, de la 62% la 50%. Ca parte a
planului de mobilitate, au fost adoptate strategii
de încurajare a dezvoltării planurilor de mobilitate
pentru companii.
A fost aleasă o abordare de marketing, care include
următoarele activităţi:
ǠǠ contactarea companiilor selectate pentru oferirea de
asistenţă în elaborarea planurilor lor de mobilitate,
ǠǠ oferirea de preţuri reduse angajaţilor pentru deplasare la
lucru, pentru a-i încuraja să nu mai utilizeze automobilul,
ǠǠ crearea unui set de instrumente pentru elaborarea
planului de mobilitate a companiei. Acest set include
poze, clipuri video, prezentări, broşuri, chestionare, etc
Planuri de mobilitate
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Companiile au şi opţiunea de a incheia un contract
pe trei ani cu Metropola Nantes, prin care se angajează să implementeze măsuri de reducere a deplasărilor cu automobilul ale angajaţilor, cu cel puţin
10%, odată cu creşterea utilizării transportului
public cu 20%. Angajaţii unei asemenea reţele corporatiste pot primi un bilet universal pentru toate
tipurile de transport public („Pass Partout”) pentru
un preţ redus (reducere de 30% sau mai mult, din
care 15% sunt acordaţi de Metropola Nantes, şi restul
de 15% sunt subvenţionaţi de companie). Un alt
bonus pentru angajaţi este accesul la sistemul de
rezervare al maşinilor incluse în sistemul de utilizare comună a oraşului.
Rezultate:
Din 2004, mai mult de 110 companii şi instituţii din
zona metropolitană au creat Planuri de Mobilitate,
afectând în jur de 45.000 angajaţi.

6.1.2 Sisteme publice de închiriere biciclete în
Franţa
Închirierile publice de biciclete au devenit sinonime cu expansiunea de succes a mersului cu bicicleta mai ales în Europa în timpul anilor 90 ai secolului trecut. Oraşe ca şi Copenhaga, Amsterdam,
Barcelona sau Paris oferă acum până la zeci de mii
de biciclete în sistemele lor publice de închiriere,
nu doar localnicilor ci şi vizitatorilor acestor oraşe.
Primul sistem popular, aşa numitul „White Bike /
Bicicleta Albă” a fost iniţiat în capitala Olandei, în
anii 60. De atunci, acest sistem public de închiriere biciclete nu s-a răspândit doar în Europa ci şi
în SUA, Canada şi Australia. Până acum acest trend
a fost doar un sistem pilot în Republica Cehă şi a
fost testat cu succes în Praga. Cel mai faimos şi cel
mai de succes oraş cu biciclete publice este Paris,
cu sistemul său automat, Velib, care oferă până la
Unul din centrele de închiriere biciclete din Velo´v (Lyon)
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24.000 de biciclete pe zi parizienilor şi vizitatorilor
capitalei franceze.
Acest sistem, totuşi, a fost prima dată lansat în
2005 sub numele Velo’v în al doilea oraş ca mărime al Frantei, Lyon. Astăzi, aproximativ 4.000 de
biciclete sunt disponibile în Lyon în peste 300 de
staţii, 24 ore / zi. Sistemul acoperă 50% din Lyon
şi are 50.000 de participanţi înregistraţi, având 60
de angajaţi. În medie, există 15 – 20.000 biciclete
închiriate pe zi, cu utilizatori închiriind în medie 6
biciclete. Numărul total de kilometri din sistemul
Velo’v este în jur de 30 de milioane, ceea ce reprezintă o economie de 10.000 tone de CO2 comparat
cu aceeaşi distanţă străbătută de maşini. Posesorii
de card înregistraţi ai sistemului public de închiriere biciclete primesc prima jumătate de oră de închiriere gratuită. În plus, sistemul este compatibil
cu cardul pentru transportul public şi transportul
integrat regional.

în regiunea Savoy. În prezent (2010), compania deţine 44 de vehicule, disponibile în 35 de locaţii în
Grenoble şi Chambery. Car Liberte are aproximativ
800 de membrii înregistraţi, din care aproape jumătate au folosit o maşină comună pentru serviciu
şi jumătate în scop personal.
Compania estimează că flota sa de 44 automobile
folosite în sistemul său de împărţire au înlocuit în
jur de 300 de automobile care sunt în operare normală şi indică principalii factori motivaţionali pentru utilizarea sistemului de împărţire auto:
ǠǠ evitarea necesităţii de utilizare a vehiculelor personale
de către angajaţi în scop de serviciu, sau a necesităţii de
achiziţie a noi vehicule de serviciu (65% din utilizatori),
ǠǠ reducerea numărului de maşini de serviciu
în companie (40% din utilizatori),
ǠǠ evitarea problemelor cu parcarea (18% din utilizatori).

Modul de funcţionare
Principalele avantaje ale Vélo’v
1. înregistrarea utilizatorului
ǠǠ Vizibilitate crescută a bicicletei în spaţiul public,
ǠǠ Mersul cu bicicleta este perceput ca un mod eficient
de transport şi ca o alternativă la Transportul Public,
ǠǠ A modificat comportamentul şoferilor: aceştia au fost
obligaţi să se adapteze la noua situaţie şi să accepte
bicicliştii ca şi utilizatori egali ai spaţiului drumului,
ǠǠ După introducerea sistemului, numărul
bicicliştilor pe străzile din Lyon a crescut rapid,
ca şi cererea de servicii pentru biciclişti,
ǠǠ În cele din urmă, campania a avut un impact pozitiv
asupra imaginii generale a oraşului Lyon.

6.1.3 Car Liberté – împărţirea automobilului în
Savoy (Franţa)
În Franţa există câteva companii care operează
astfel de sisteme, de obicei la nivel regional. O
astfel de companie este Car Liberte, care operează

ǠǠ vă puteţi înregistra pe pagina de Internet,
ǠǠ serviciul poate fi folosit de oricine, singura cerinţă
este posesia unui carnet de conducere,
ǠǠ utilizatorul alege felul de abonament lunar (0, 5 sau 9 €),
ǠǠ după înregistrare şi semnarea unui acord de
utilizare, utilizatorul primeşte un card inteligent
(copie de siguranţă a cardului: 5 €).

2. rezervare a vehiculului
ǠǠ se poate rezerva prin Internet sau telefon
(24 ore/zi, 7 zile/săptămână),
ǠǠ se poate rezerva mult în avans şi chiar
înainte de plecarea dorită (5 minute),
ǠǠ rezervarea este confirmată prin SMS,
ǠǠ utilizatorul deblochează vehiculul cu un card inteligent.
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3. utilizare, plată
ǠǠ după deplasare cu maşina, utilizatorul
primeşte o înştiinţare (prin SMS),
ǠǠ Suma totală de plată constă într-un tarif pe kilometru
(0.3 € - 0,5 € / 1km – în funcţie de tipul de vehicul),
taxa de împrumut (între 0 € to 5 € / 1 ora – în funcţie de
ora zilei şi tipul de abonament) şi o taxă ce se plăteşte
o dată pentru utilizarea vehiculelor (între 2 şi 7 € - în
funcţie de tipul de vehicul şi tipul de abonament),
ǠǠ preţul asigurării, întreţinere, reparaţii, etc., sunt incluse,
ǠǠ utilizatorul ridică maşina cu rezervorul plin şi
trebuie să o returneze cu rezervorul plin.

–

Plan

Mobilitate

ST

Studiul realizat în timpul realizării planului de
mobilitate în anul 2000 a indicat că peste 80% din
angajaţi fac naveta cu maşina. Planul de implementare pentru mobilitate a fost elaborat în două
etape: 2000-2005 (pentru 1900 angajaţi) şi 20052010 (pentru 2400 angajaţi). Obiectivul principal
în prima fază a fost atingerea unei etape unde cel
puţin 50% din toţi lucrătorii se deplasau către lucru cu alt mijloc de transport decât maşina. Scopul
continuării cu faza a doua, a fost mărirea acestui
procent la 60%.
Următoarele măsuri au fost implementate:
ǠǠ introducerea unui serviciu de navetă între
zona industrială şi gara de cale ferată,
ǠǠ sprijin financiar semnificativ pentru angajaţii
care folosesc transportul public (compania
plăteşte 80% din biletele lunare sau anuale),
ǠǠ furnizarea de kituri de ciclism angajaţilor care
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ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ

După şase ani de implementare a planului de mobilitate (in 2007) următoarele rezultate au fost
obţinute:

6.2 Companii mari
Grenoble (Franţa)
Microelectronics

ǠǠ

fac naveta cu bicicleta (include un rucsac,
cască, vestă reflectorizantă, impermeabil,
pompă, lumini în faţă şi în spate),
introducerea unor servicii „Cyclo-joker” (bicicliştilor li se
oferă transport alternativ în caz de vreme nefavorabilă),
înfiinţarea anumitor servicii la locul de muncă
(cutii poştale, automate de bilete),
servicii de mini-reparaţii pentru biciclete
(repararea periodică a defectelor minore),
sprijinirea sistemului de împărţire a automobilului
(intermediere contacte, rezervare de locuri de parcare),
organizarea de cursuri de conducere în
siguranţă pentru şoferi şi biciclişti.
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ǠǠ procentul de angajaţi ce fac naveta la lucru
cu alt mijloc de transport decât maşina a
crescut de la 20% (2000) în 54% (2007),
ǠǠ 120 angajaţi sunt implicaţi în sistemul de
împărţire a automobilului sau folosesc
vehicule ecologice (electrice, etc),
ǠǠ 900 angajaţi se deplasează periodic cu transportul public,
ǠǠ 350 angajaţi se deplasează cu bicicleta
(400 spaţii parcare fiind disponibile),
ǠǠ deşi între anii 2000 şi 2007 numărul de angajaţi
a crescut cu 500, numărul de spaţii de parcare
pentru automobile nu s-a modificat.

6.3 Companii mici
Malle (Belgia), Compania ECOVER - Măsuri de promovare a transportului prietenos cu mediul înconjurător, mai ales mersul cu bicicleta
Compania Ecover (30 de angajaţi), pentru a reduce
impactul negativ al traficului auto în apropierea sa,

a adoptat un sistem de sprijin financiar pentru mijloacele de transport prietenoase cu mediul, pentru
deplasarea la lucru. Compania acoperă angajaţilor o parte din costurile de transport, după cum
urmează:
ǠǠ € 0.12 / km ....angajat cu maşina mică,
ǠǠ € 0.12 / km ....angajat (şofer şi pasageri) care împart
maşina, indiferent de dimensiunea vehiculului,
ǠǠ € 0.25 / km ....angajat care se deplasează cu un moped,
ǠǠ € 0.37 / km ....angajat care se deplasează cu bicicleta,
ǠǠ € 0.05 / km ....angajat care se deplasează
cu transportul public.

În plus, faţă de sprijinul financiar, compania a înfiinţat în cadrul său:
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ
ǠǠ

6.4 Birou guvernamental
Gent (Belgia), Primăria – Sprijin pentru mobilitate
sustenabilă
Primăria din Ghent a luat decizia de a adopta un
program de promovare a Mobilităţii sustenabile,
din câteva motive semnificative:
ǠǠ ca şi autoritate guvernamentală, doreşte să dea
un exemplu bun altor instituţii şi companii,
ǠǠ să creeze calea pentru crearea şi implementarea
ulterioară a planului de mobilitate pentru întregul
centru al oraşului,
ǠǠ să sprijine crearea unui plan de dezvoltare a ciclismului
urban.

duşuri pentru biciclişti,
spălător şi uscător gratuite pentru biciclişti,
Adăpost pentru biciclete ce se poate închide,
zonă de service, cu unelte de bază,
pentru repararea de biciclete.

1. Planificarea urbană

Compania a achiziţionat de asemenea o bicicletă
de rezervă, care, dacă este necesar, este disponibilă
angajaţilor.

ǠǠ Concentrarea majorităţii birourilor
consiliului local într-o singură locaţie, uşor
accesibilă prin transportul public.

Rezultate:

2. Promovarea mersului cu bicicleta

Datorită acestor măsuri, în prezent doar 6 angajaţi
(30) se deplasează către lucru cu maşina. Toţi ceilalţi merg cu bicicleta sau împart automobilul.

ǠǠ Furnizarea de biciclete pentru deplasările
de serviciu ale angajaţilor birourilor,
ǠǠ Dotarea poliţiei oraşului cu biciclete.

Implementarea programului a avut loc la câteva
nivele:

3. Folosirea modurilor sustenabile de transport
ǠǠ 0,15 € / km contribuţie pentru angajaţii care folosesc
împărţirea automobilului pentru a ajunge la lucru,
ǠǠ 0,15 € / contribuţie pentru angajaţii care
folosesc bicicleta pentru a ajunge la lucru.

4. Campanii de conştientizare printre angajaţi
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În 1996 primăria a organizat o campanie cu privire
la importanţa modurilor sustenabile de transport.
Aceasta a inclus următoarele măsuri:
ǠǠ sfaturi cu privire la deplasările individuale,
ǠǠ întâlniri pentru încurajarea sistemului de împărţire a
automobilului şi conectarea candidaţilor potriviţi,
ǠǠ deplasare gratuită cu transportul public,
ǠǠ recompensarea angajaţilor care folosesc,
periodic moduri sustenabile de transport.

5. Introducerea parcărilor plătite pentru angajaţi
Rezultate:
Măsurile financiare au dus la o creştere a numărului de angajaţi care foloseşte moduri sustenabile
de transport cu 2,7%. Campania de conştientizare
a contribuit la reducerea între 10% şi 14% a deplasărilor individuale cu autovehiculul. Mai presus
de toate, mersul cu bicicleta a devenit mult mai
popular printre angajaţi: 20% din numărul total al
angajaţilor de la primărie se deplasează acum la
lucru cu bicicleta.

Literatură de specialitate şi linkuri:
Department for Transport, London: Essential Guide to Travel Planning
Department for Transport, London: Making Travel Plans Work
ELTIS, European Local Transport Information Service, http://www.eltis.org
EPOMM, European Platform on Mobility Management; http://www.epomm.eu
MOMENTUM/MOSAIC: Mobility Management User Manual
Oživení/Pražské Matky/Nadace Partnerství: Školní plány mobility
Toolbox for Mobility Management Measures in Companies; http://www.mobilitymanagement.be/english/index.htm

Fundaţia pentru Parteneriat a fost înfiinţată în 1998 ca fundaţie independentă şi face parte din Parteneriatul
pentru Mediu, care sprijină proiecte de îmbunătăţirea mediului şi dezvoltarea comunităţilor în şase tări din
Europa Centrală şi de Est.
Fundaţia dezvoltă şi implementează o gamă largă de programe şi instrumente, care includ finanţările, asistenţa
tehnică, instruirea precum şi programe operaţionale specifice. Atât programele de finanţare cât şi cele operaţionale sunt elaborate şi implementate în aşa fel încât să corespundă principiilor dezvoltării durabile. Programele
au ca grupuri ţintă majoritatea segmentelor societăţii: ONG-urile, comunităţile şi autorităţile locale, sfera de
afaceri, mass-media etc.
Eficacitatea activităţii Fundaţiei noastre poate fi demonstrată prin cifre şi date relevante: pe parcursul anilor,
Fundaţia a iniţiat şi a implementat 11 programe de finanţare şi 7 programe operaţionale în domeniile protecţiei
mediului şi dezvoltării comunităţilor.
În cei 12 ani de activitate peste 690 de proiecte ale peste 250 de organizaţii au obţinut finanţare în valoare totală
de peste 10 milioane RON.
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Manualul este o traducere a ghidului cu titlul “Plány mobility” elaborat de Nadace Partnerstvi din Cehia, fundaţia soră a organizaţiei noastre, membră a Parteneriatului pentru Mediu.

Acest ghid a fost elaborat în colaborare de către Ecomobilité și Environmental Partnership Association în cadrul unui proiect comun.
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