
 

Vehicule mai  
curate şi combustibili  
alternativi

P o l i cy  A dv i c E  n ot E s

CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în pu-

nerea în aplicare a unei politici de transport integrate sustenabile, cu-

rate şi eficiente din punct de vedere energetic. Lecţiile învăţate în tim-

pul fazelor de planificare, punere în aplicare şi operare a activităţilor sunt 

prezentate pe scurt în douăsprezece Policy Advice Notes şi dau o idee 

referitoare la modul de a face faţă problemelor de transport urban cu 

care trebuie să se confrunte în viitor oraşele din Uniunea Europeană.
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Prezentare generală

Descrierea mĂsurilor

Traficul rutier este responsabil pentru efectele 
adverse asupra calităţii aerului din oraşele eu-
ropene. Acest lucru afectează calitatea vieţii, 
precum şi sănătatea locuitorilor. Prin urma-
re, reducerea poluării cauzate de emisiile din 
traficul rutier trebuie să constituie un obiectiv 
pentru fiecare oraş. Mai multe opţiuni tehnice 
referitoare la automobilele, camioanele şi auto-
buzele pe care le folosim sunt indicate în acest 
sens:
1.	 Utilizarea unor combustibili mai ecologici 

precum biodiesel, biogaz, gaze naturale 
comprimate (GNC) sau gaz petrolier liche-
fiat (GPL)

2.	 Echiparea vehiculelor cu filtre sau motoa-
re de ultimă generaţie (de exemplu, intro-
ducerea de vehicule ecologice optimizate 
(VEO) cu standarde de emisii echivalente cu 
standardele de emisii EURO nivelul V–VI). 
Aceste măsuri sunt mai puţin eficiente de-
cât introducerea de vehicule şi combustibili 
noi şi care nu poluează, dar şi mai puţin cos-
tisitoare.

Vehicule mai curate şi 
combustibili alternativi
Reducerea emisiilor poluante în traficul rutier

În	 cadrul	CIVITAS	 II	 (2005–2009),	 s-au	

pus	în	aplicare	mai	multe	măsuri	 în	ve-

derea	 introducerii	de	vehicule	curate	şi	

combustibili	 ecologici	 în	 oraşele	 euro-

pene.	 Informaţii	 importante	despre	pu-

nerea	 în	 aplicare	 a	măsurilor	 şi	 experi-

enţele	oraşelor	sunt	prezentate	pe	scurt	

în	această	Policy	Advice	Note	pentru	a	

susţine	şi	informa	politicienii	locali	intere-

saţi	de	aceste	acţiuni.
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GruPuri  Ţ intĂ

Principalele grupuri ţintă ale măsurilor sunt 
conducătorii auto, precum şi administratorii/
proprietarii parcurilor auto captive (de exem-
plu, operatorii de transport public, administra-
ţiile locale, administratorii parcurilor auto co-
merciale) care trebuie convinşi să achiziţioneze 
vehicule mai curate pentru utilizare comercială 
sau personală.

imPact ş i  beneF ic i i

Pentru public
Introducerea unor vehicule mai curate reduce 
poluarea atmosferică din oraş. Efectele nocive 
ale emisiilor vehiculelor pot fi diminuate, iar ca-
litatea vieţii cetăţenilor se va îmbunătăţi. Urmă-
toarele reduceri ale emisiilor au fost obţinute în 
oraşele CIVITAS II (a se vedea tabelul de mai 
sus).
Pe termen lung, introducerea vehiculelor pe 
bază de biodiesel sau biogaz poate duce la o 
mai mare independenţă faţă de combustibilii fo-
sili şi la evitarea preţurilor instabile ale petrolului.

Cu toate acestea, trebuie să se asigure că bio-
combustibilul este produs şi transportat în con-
formitate cu un set de criterii de sustenabilitate 
acceptat pe plan internaţional. Prin urmare, 
un set de norme clare a fost elaborat de toate 
statele membre UE, în paralel cu ţinta comună 
de utilizare în proporţie de 10% a biocombus-
tibililor în transporturile din Uniunea Europeană 
până în 2020. Informaţii pe această temă sunt, 
de asemenea, disponibile în propunerea de 
directivă a Parlamentului European şi a Con-
siliului privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile1.

Măsura introducerii de vehicule curate (oraş CIVITAS II)
A determinat o reducere a emisiilor în %

CO2 CO NOx PM10 HC

Introducerea de autobuze pe bază de biodiesel înlocuind autobuzele 
EURO 0 / EURO I (Toulouse)

55% 20% 30% 85% 40%

Introducerea de autobuze pe bază de biodiesel înlocuind autobuzele 
EURO II (Ljubljana)

- 49% 13% 46% 68%

Introducerea de autobuze pe bază de GNC înlocuind autobuzele  
EURO II (Potenza)

12,5% - - - -

Introducerea de autobuze pe bază de GNC înlocuind autobuzele  
pe motorină (Toulouse, Ploieşti)

83,5% 75% -1% 91% 61%

Introducerea de autobuze pe bază de GPL înlocuind autobuzele  
pe motorină EURO III (Ploieşti)

21% 5 % 31% 96% -

Introducerea de taxiuri pe bază de GPL înlocuind vehiculele pe 
motorină şi benzină (Suceava)

10% 7% 3% 33% -

Introducerea de autobuze VEO cu motoare EURO IV şi filtre de 
particule, sistemul AdBlue cu soluţie apoasă de uree, înlocuind 
autobuzele EURO III (La Rochelle)

2% 98% 68% 89% 98%

1 Comisia Europeană (2008): Propunere de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile, Bruxelles (Belgia)
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Pentru persoanele fizice
Deşi achiziţionarea de autovehicule mai curate 
presupune costuri mai mari decât cumpărarea 
unui automobil convenţional pe motorină sau 
benzină, persoanele private sunt stimulate să 
cumpere aceste noi tehnologii prin diferite sti-
mulente disponibile în multe ţări europene. De 
exemplu, persoanele fizice pot economisi cos-
turi în materie de combustibili datorită taxelor 
mai scăzute la preţurile combustibililor. Mai 
mult, acestea pot beneficia de taxe mai scăzu-
te oferite ca un alt stimulent la cumpărarea unui 
autovehicul nou. 

Pentru companii
•	 Utilizarea de vehicule mai curate îmbună-

tăţeşte imaginea companiei (de exemplu, 
în cazul companiei de transport public sau 
al parcului auto comercial) şi astfel ar putea 
determina o creştere a cererii privind servi-
ciile şi produsele acesteia

•	 Companiile pot economisi costuri în materie 
de combustibili şi pot beneficia de diferite 
stimulente acordate de stat (de exemplu, 
impozite mai mici sau sprijin financiar la 
achiziţionarea de vehicule mai curate)

•	 Susţinerea introducerii de combustibili mai 
ecologici poate, de asemenea, influenţa 
dezvoltarea economiilor locale sau naţionale 
pentru producţia şi distribuţia de combusti-
bili alternativi

conDiŢ i i  caDru Pentru
succes

Se recomandă, şi probabil este mai uşor, să 
se demareze în primul rând utilizarea de com-
bustibili mai ecologici în parcurile de vehicule 
captive (transport public, taxiuri, companii în 
domeniul folosirii în codiviziune a autovehicule-
lor), deoarece problemele tehnice sau logistice 
legate de alimentarea autovehiculelor cu com-
bustibili alternativi sunt mai uşor de rezolvat. 
Administratorii parcurilor auto deţin, în mod 
normal, capacitatea de a dezvolta o politică 
de achiziţie, iar deţinerea unui parc auto captiv 
poate asigura masa critică pentru a putea co-
manda preţuri mai bune. Introducerea unor ve-
hicule mai curate de către organismele publice 
creează cererea iniţială de staţii de alimentare, 
ceea ce reprezintă condiţia prealabilă pentru 
creşterea popularităţii vehiculelor mai puţin po-
luante în rândul utilizatorilor individuali de au-
tomobile şi al administratorilor de parcuri auto 
private. Acesta este primul pas în stabilirea uti-
lizării pe scară largă a vehiculelor mai curate.

Uneori ar putea fi necesar să se reorganizeze 
structura companiei de transport public, de-
păşind constrângerile şi barierele financiare, 
pentru a permite o implicare activă şi o coope-
rare strânsă cu toate instituţiile şi organizaţiile 
relevante pentru măsură (de exemplu, poliţia 
rutieră, compania locală de transport, consul-
tanţi etc.). În plus, trebuie să se asigure că in-
troducerea unor vehicule mai curate şi a unor 
combustibili mai ecologici într-un oraş este 
promovată de contextul legislativ (de exemplu, 
legi naţionale privind obligativitatea amestecă-
rii biodieselului cu combustibilii fosili, obligaţia 
oraşelor de a reînnoi diferitele parcuri auto pen-
tru a realiza ţintele UE de reducere a poluării 
aerului). 
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Etapele şi termenele 
de punere în aplicare

La punerea în aplicare a unui program de 
încurajare sau de impunere a unor com-
bustibili mai ecologici, trebuie să se ţină 
seama de următoarele considerente, pre-
cum şi de măsuri de sprijin şi un termen 
rezonabil de punere în aplicare.

etaPe De  lucru

1. Proiectarea conceptului 
• Studiu de fezabilitate privind caracterul ul-

tramodern şi disponibilitatea tehnicilor, pre-
cum şi aplicabilitatea acestora la parcurile 
auto din oraş

• Analiză detaliată a situaţiei de pe piaţa ofer-
tei şi a furnizorilor specifici de combustibili 
mai ecologici

• Analiză a cadrului juridic şi instituţional (de 
exemplu, procese pentru ofertarea publică 
privind cumpărarea de echipamente şi au-
tobuze noi, posibilităţi de achiziţie în comun 
pentru reducerea costurilor, restricţii de ac-
ces cu privire la anumite vehicule pentru ga-
raje sau tuneluri interioare, directive privind 
amestecul de combustibili şi biodiesel etc.)

• Crearea unei echipe de proiect (a se vedea, 
de asemenea, „Parteneri şi părţi interesate”)

• Stabilirea unui plan financiar adecvat (ana-
liza operării ţinând cont de importanţa 
costurilor aferente ciclului de viaţă pentru 
achiziţiile publice, analiza echipamentelor 
necesare)

2. Licitaţii pentru furnizorii de vehicule şi fur-
nizorii de combustibili 

3. Efectuarea comenzilor de vehicule şi de 
alimentare cu combustibil 

4. Instalarea de staţii de alimentare cu echi-
pamente adecvate

5. Dezvoltarea de campanii de informare 
cu privire la beneficiile măsurilor pentru admi-
nistratorii parcurilor auto comerciale şi propri-
etarii de autovehicule, precum şi pentru alte 
municipalităţi interesate de aceste măsuri

mĂsuri  ÎnsoŢitoare De amPli -
F icare a eFectelor PoZit iVe

•	 Crearea unor zone ecologice verzi, unde este 
permis accesul doar vehiculelor cu un stan-
dard de emisii determinat

•	 Stimulente precum oferirea unor preţuri de 
parcare mai mici pentru utilizatorii de vehi-
cule mai curate şi furnizarea de stimulente 
fiscale

•	 Îmbunătăţirea ofertei de transport public (de 
exemplu, linii noi, orare extinse, frecvenţe 
mai mari) în vederea obţinerii unui rezultat 
general pozitiv

•	 Evenimente de marketing (promoţii sau zile 
„gratuite” la folosirea mijloacelor de transport 
în comun, când sunt introduse noi vehicule 
cu combustibili mai ecologici etc.)

•	 Organizarea de cursuri de conducere eco-
logică (eco-driving) pentru toţi utilizatorii de 
vehicule mai curate

termen

Experienţele au arătat că pentru introducerea 
unor vehicule mai curate şi a unor combusti-
bili mai ecologici într-un oraş poate fi nevoie de 
până la 4 ani. Aceasta poate părea o perioadă 
lungă de timp, dar după punerea în aplicare a 
măsurii beneficiile se pot vedea imediat (o cali-
tate mai bună a aerului, o imagine îmbunătăţită 
a transportului în comun etc.). Ca beneficiu pe 
termen lung, mai mulţi utilizatori particulari vor 
cumpăra şi ei vehicule mai curate, fapt deter-
minat de asigurarea infrastructurii necesare şi 
de experienţele pozitive care trebuie promova-
te de administratori sau operatori.
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Care sunt investiţiile  
implicate?

Costuri de investiţie: În acest moment, pre-
ţul mediu al vehiculelor pe bază de gaze natu-
rale comprimate sau gaz petrolier lichefiat este 
cu aproximativ 15–25% mai mare decât preţul 
celor convenţionale. De exemplu, un autobuz 
pe bază de gaze naturale comprimate din ora-
şul CIVITAS II Veneţia costă cu 42 500 EUR mai 
mult decât un autobuz standard pe motorină. 
Autovehiculele care folosesc GNC pot costa cu 
aproximativ 1500–3500 EUR mai mult, iar auto-
vehiculele comerciale mai mici (transportatorii) 
costă cu aproximativ 3500–5500 EUR mai mult 
decât autovehiculele pe benzină. Un autobuz 
hibrid costă cu 100 000–170 000 EUR mai mult 
decât un autobuz convenţional pe motorină 
(exemple din Germania). 
Costuri suplimentare se pot acumula pentru 
construirea, operarea şi întreţinerea staţiilor de 
alimentare care oferă combustibili alternativi.

Costurile de întreţinere pentru autobuzele 
ecologice optimizate echipate cu filtre de ultimă 
generaţie ar putea fi cu 7%–23% mai mici decât 
pentru autobuzele Euro III (de exemplu, estimă-
rile sunt de 0,77 EUR/km în comparaţie cu 1,00 
EUR/km). Convertirea parcului de autobuze din 
autobuze convenţionale pe motorină în autobu-
ze mai curate pe bază de GPL ar putea duce 
la creşterea costurilor de întreţinere şi exploa-
tare. Costurile de operare pentru autobuzele cu 
gaze naturale comprimate sunt, de asemenea, 
mai ridicate (cu până la 15–23%) decât pentru 
un autobuz echivalent pe motorină. Costurile de 
întreţinere pentru autobuzele cu gaz metan sunt 
cu aproximativ 65% mai mari decât pentru au-
tobuzele pe motorină. 
În plus, trebuie să se ţină seama de faptul că 
personalul necesită instruire în întreţinerea şi re-
pararea vehiculelor cu noua tehnologie.
Datorită taxelor mai scăzute la combustibilii al-
ternativi în multe ţări europene, costurile în ma-
terie de combustibili sunt, de obicei, mai mici 
pentru utilizatorii de vehicule mai curate. Vehi-

culele ecologice optimizate pot genera un câştig 
de aproximativ 2% în ceea ce priveşte consu-
mul de combustibil pe kilometru, în comparaţie 
cu autobuzele Euro III. Costurile în materie de 
combustibili pentru autobuzele cu gaz metan 
sunt cu aproximativ 40% mai mici decât pentru 
autobuzele echivalente pe motorină, iar pentru 
vehiculele pe bază de GNC, costurile în mate-
rie de combustibili sunt cu aproximativ 19% 
mai mici decât pentru autobuzele pe motorină 
EURO I. Costurile mai ridicate de investiţie şi 
consumul mai mare de energie al autobuzelor 
cu gaze naturale comprimate pot fi compensate 
parţial de preţurile mai mici ale gazelor naturale.
 
Achiziţie în comun: Costurile de cumpărare 
şi operare a unor vehicule mai curate sunt mai 
ridicate decât pentru vehiculele convenţionale 
cu motor cu ardere internă. Cu toate acestea, 
prin organizarea cooperării între oraşe, regiuni, 
state şi producătorii de vehicule, piaţa poate 
fi influenţată. Prin crearea unei situaţii reciproc 
avantajoase pentru toate părţile interesate, 
industria automobilelor şi autobuzelor poate 
produce şi comercializa vehiculele mai ieftin în 
baza unui standard european comun. 

Principalii factori  
determinanţi care  
servesc drept precur-
sori ai succesului

Mai jos sunt menţionaţi principalii factori 
determinanţi ai iniţierii, precum şi ai unei 
puneri în aplicare eficiente şi de succes a 
măsurilor descrise mai sus:

• Angajamentul politicienilor locali şi al admi-
nistraţiei locale, precum şi al operatorilor/
utilizatorilor

• Disponibilitatea politică de a pune în aplica-
re măsuri care să amelioreze mediul şi viaţa 
cetăţenilor pe termen lung
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• Ţintă strategică fixată (de exemplu, ţinte de 
reducere a emisiilor de CO2) pentru amelio-
rarea situaţiei mediului la nivel local, inclu-
zând un termen concret

• Conducere vizionară şi de calitate superioa-
ră a oraşului responsabilă pentru punerea în 
aplicare a măsurilor de transport sustenabil

• O delegare clară a sarcinilor de către au-
toritatea municipală în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de transport şi mediu care sunt 
stabilite 

• Resurse financiare garantate, inclusiv dis-
ponibilitatea fondurilor pentru achiziţionarea 
de vehicule, costuri de întreţinere şi alimen-
tarea cu combustibili

• Posibilitatea de a folosi infrastructura deja 
existentă (de exemplu, staţii de alimentare 
şi conducte de gaze naturale pentru biogaz)

• Campanii de sensibilizare care asigură o 
înţelegere generală a problemelor traficului 
şi a efectelor negative ale acestora asupra 
mediului

• Disponibilitatea studiilor privind costurile 
totale (incluzând efectele asupra mediului) 
ale vehiculelor mai curate în comparaţie cu 
vehiculele convenţionale pe motorină

• Interesul întreprinderilor locale faţă de pro-
ducţia şi/sau distribuţia de combustibili mai 
ecologici, adaptarea la restricţiile locale

• Rol de susţinere al sindicatelor care sunt pu-
ternice şi bine organizate în sectorul trans-
portului public, în special în ţările din Europa 
Centrală şi de Est.

Strategii pentru  
succesul punerii în 
aplicare

Toate politicile publice noi şi inovatoare 
se confruntă cu bariere semnificative în 
calea adoptării şi acceptării lor. Iată câte-
va sugestii referitoare la modalităţile de 
eliminare a unora dintre cele mai frecven-
te bariere:

Sprijin politic
Lipsa sprijinului politic poate fi rezolvată la nivel 
naţional prin convingerea factorilor decizionali 
de beneficiile măsurilor. Politicienii de la nivel 
local pot stimula acest proces la niveluri mai în-
alte arătând un interes crescut faţă de vehicu-
lele mai curate şi cerând condiţii-cadru clare. 
Toţi politicienii trebuie convinşi de beneficiile 
pozitive pe termen lung, precum şi de impor-
tanţa acţiunilor de sprijin. Iniţiativele legate de 
vehiculele mai curate trebuie incluse în planu-
rile de transport pe termen lung ale oraşelor, 
care sunt aprobate de politicieni locali şi regio-
nali. Trebuie subliniat că punerea în aplicare a 
măsurilor este o bună strategie pentru realiza-
rea obiectivului stabilit de toate statele membre 
UE privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu 20% până în 2020 comparativ cu 
1990. 
Un alt obiectiv al statelor membre UE îl repre-
zintă creşterea cotei de energie regenerabilă la 
20% pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
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Gestionare financiară
Achiziţia în comun trebuie organizată ca un 
instrument de economisire a costurilor. Dacă 
resursele financiare locale nu sunt suficiente, 
ar putea fi solicitate fonduri naţionale pentru 
protecţia mediului sau fonduri europene (de 
exemplu, fonduri structurale şi de coeziune ale 
UE în regiuni eligibile pentru investiţii în infra-
structură, autovehicule şi modernizare, CIVI-
TAS Initiative şi programul-cadru al UE pentru 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi demon-
straţie, programul „Energie inteligentă – Euro-
pa” (STEER)). Mai mult, ar putea fi solicitate 
împrumuturi de la Banca Europeană de Inves-
tiţii (BEI). În anumite cazuri, companii private, 
precum furnizori de gaze sau combustibili, pot 
avea un interes de a cofinanţa furnizarea de 
combustibili mai ecologici.
Înainte de a solicita finanţare externă pentru 
măsuri, trebuie să se elaboreze un concept 
profesional şi un plan de punere în aplicare 
pentru a dovedi fezabilitatea.

Aspecte tehnice
Elaborarea unei analize exhaustive a dotării teh-
nologice de ultimă generaţie la începutul efortu-
rilor de stimulare a unor vehicule mai curate este 
necesară pentru a asigura utilizarea tehnologiilor 
celor mai sustenabile şi promiţătoare. Cu toate 
acestea, în vederea găsirii unei tehnici care să 
funcţioneze conform aşteptărilor, este necesară 
o strânsă cooperare cu toţi actorii implicaţi. 
Este posibil ca producţia de biodiesel la sca-
ră largă să nu prezinte beneficiile în materie de 
emisii de gaze cu efect de seră pe care le pot 
obţine producătorii de biodiesel pe bază de ulei 
uzat la scară mică. Pentru ca biodieselului să 
i se asigure un standard de calitate necesar, 
chiar şi de către micii fermieri sau întreprinderile 
mici de la faţa locului, este nevoie de instruire în 
elementele de bază ale procesului de producţie 
şi trebuie furnizate informaţii privind rata renta-
bilităţii investiţiei în echipamente (de exemplu, 
între 5 şi 7 ani în cazul echipamentelor de este-
rificare pentru producţia de biodiesel).
 

Condiţie referitoare la cadrul juridic
Întrucât legile şi regulamentele naţionale sunt 
diferite de la o ţară europeană la alta, ar putea 
fi necesar lobby-ul pe lângă organismul legis-
lativ al statului în cauză pentru modificarea sau 
introducerea unei noi legislaţii în vederea sus-
ţinerii vehiculelor mai curate şi a combustibili-
lor mai ecologici. Unele motoare şi alte soluţii 
tehnice chiar nu sunt legale în anumite ţări, iar 
birocraţia şi procedurile speciale de autorizare 
pot împiedica punerea în aplicare a măsurilor 
care urmăresc un transport urban curat. În 
unele ţări (cum ar fi Regatul Unit), structurile 
de subvenţionare trebuie schimbate deoarece 
împiedică utilizarea biodieselului pentru servi-
ciile de autobuze finanţate din bani publici din 
cauza metodei de plată care se bazează pe o 
reducere a taxei pe combustibil şi scade atrac-
tivitatea utilizării de vehicule mai curate pentru 
companii.

elemente cheie  De  luat  
În consiDerare

•	 Stimularea administratorilor/proprietari-
lor de parcuri auto captive să introducă 
tehnologii nepoluante. Infrastructura 
creată va încuraja, de asemenea, per-
soanele private să cumpere autovehicu-
le curate.

•	 Achiziţionarea şi întreţinerea vehiculelor 
curate necesită investiţii mai mari, dar 
din cauza taxelor mai mici la combusti-
bilii ecologici, costurile vor fi recuperate 
pe termen mai lung

•	 Prin punerea în aplicare a achiziţiilor co-
mune, preţurile la vehiculele curate pot 
scădea semnificativ

•	 Măsurile sunt adecvate pentru reduce-
rea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
20%, acesta fiind obiectivul stabilit de 
Uniunea Europeană pentru 2020
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Care sunt persoanele 
cheie care  
vor fi implicate?

PĂrŢi  interesate

Aceste persoane sau organizaţii trebuie im-
plicate în calitate de consilieri sau susţinători 
informali:
•	 Politicieni locali şi angajaţi municipali
•	 Diferite organizaţii (de exemplu, grupuri eco-

logiste privind vehiculele adecvate şi ratele 
de emisii, grupuri de persoane vârstnice şi 
cu handicap privind accesibilitatea autove-
hiculelor, ONG-uri)

•	 Publicul larg (conducători auto, utilizatori 
de autovehicule în codiviziune, utilizatori ai 
transportului public etc.) trebuie informat 
sau implicat activ în consultări publice, eve-
nimente sau ateliere de lucru pentru creşte-
rea gradului de sensibilizare

•	 Întreprinderile private (de exemplu, distri-
buitori, companii de livrare, companii pro-
ducătoare de alimente) trebuie informate cu 
privire la modificări şi posibilele avantaje ale 
acestora

•	 Operatorii benzinăriilor, producătorii/ co-
mercianţii de automobile cu amănuntul şi 
furnizorii de motoare trebuie implicaţi în ve-
derea informării potenţialilor clienţi

•	 Mass-media (de exemplu, jurnalişti speciali-
zaţi în probleme de mediu sau de transport 
public)

PrinciPal i i  Parteneri  a i 
Proiectului 

Aceste tipuri de persoane sunt esenţiale pentru 
succesul iniţiativei referitoare la vehicule mai 
curate şi combustibili mai ecologici:

Factori decizionali:
• administraţii, de exemplu, departamentele 

responsabile pentru transportul public, me-
diu sau transporturi

• parlamentari şi politicieni la nivel naţional 
care ar putea desfăşura activităţi de lobby 
pentru soluţii mai puţin poluante în transpor-
tul public 

Operatori:
• operatorii de transport ai parcurilor de trans-

port public
• administraţia orăşenească a parcurilor auto 

municipale
• companii de leasing
• companii private şi furnizori de combustibili 

pentru producţia şi distribuţia de combusti-
bili mai ecologici

 
Alţi parteneri:
• Consultanţi, institute de cercetare şi experţi 

pentru identificarea celor mai bune solu-
ţii tehnice şi organizaţionale pentru diferite 
oraşe, testarea eficienţelor şi evaluarea mă-
surii

w
w

w
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OBŢ INEŢ I  MA I  MULTE  INFORMAŢ I I  PE  www.ciVitas.eu

Enumerarea exemplelor practice 
din cadrul CIVITAS II

În cadrul CIVITAS II, 13 oraşe au pus în aplicare măsuri care vizează vehicule mai curate 
şi utilizarea de combustibili alternativi:

Burgos (Spania): sprijin pentru combustibili ecologici şi introducerea de parcuri auto publice şi 
private nepoluante 

Debrecen (Ungaria): operarea de vehicule pe bază de biocombustibili şi gaze naturale comprima-
te şi condiţii-cadru pentru utilizarea de combustibili alternativi

Genova (Italia): trecerea la parcuri de vehicule curate

Cracovia (Polonia): trecerea la parcuri de vehicule curate

La Rochelle (Franţa): dezvoltarea transportului colectiv nepoluant

Ljubljana (Slovenia): punerea în aplicare şi operaţionalizarea la scară largă a parcurilor auto cu 
biodiesel şi gaze naturale comprimate, crearea de puncte de informare privind vehiculele curate şi 
combustibilii alternativi

Malmo (Suedia): biogaz în reţea, vehicule de mare tonaj nepoluante cu răcitor cu CO2, parc auto 
municipal curat, autovehicule adaptate din punct de vedere ecologic, comercializarea de vehicule 
curate prin parcare subvenţionată

Norwich (Regatul Unit): piste pentru vehicule ecologice

Potenza (Italia): vehicule curate

Preston (Regatul Unit): introducerea de autobuze curate

Suceava (România): parc de autobuze pe bază de combustibili alternativi, comercializarea de 
combustibili alternativi în sectorul public şi cel privat

Toulouse (Franţa): operarea la scară largă a parcurilor de autobuze curate, soluţii pentru combus-
tibili alternativi

Veneţia (Italia): operaţionalizarea autobuzelor cu gaze naturale comprimate şi a ambarcaţiunilor 
cu gaz petrolier lichefiat
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Note consultative strategice CIVITAS –
Toate temele dintr-o singură privire

asiGurarea unei  ut il iZĂri  mai  eF ic iente  a autoVehiculelor
Noi forme de utilizare şi deţinere a autovehiculelor

Vehicule  mai  curate  ş i  combustib il i  alternatiVi
Reducerea emisiilor poluante în traficul rutier 

oraşe cu inFrastructuri  Pentru b ic icl işt i 
Încurajarea mobilităţii ecologice şi sănătoase

inteGrarea Gest ionĂri i  ParcĂri i  ş i  accesului
Îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiile urbane din zonele sensibile ale oraşului

loGist icĂ ş i  D istr ibuŢ ia mĂrFurilor 
Distribuţia ecologică a mărfurilor în oraşe 

mĂsuri  intel iGente De  Gest ionare a mobil itĂŢ i i
Modalităţi eficace de a influenţa comportamentul oamenilor în spiritul mobilităţii

Priorit iZarea transPortului  Publ ic  În oraşe
Crearea unui mod de transport ecologic rapid şi fiabil

PromoVarea unei  noi  culturi  reFeritoare la mobil itate  În oraşe 
Informare, marketing şi educaţie

sisteme inFormaŢionale inoVatoare Pentru transPortul Publ ic 
Facilitarea accesului la transportul public prin furnizarea de informaţii sigure

sisteme inoVatoare De emitere a biletelor Pentru transPortul Public
Facilitarea accesului la transportul public prin oferirea unui sistem integrat de emitere a biletelor 

ÎmbunĂtĂŢirea cal itĂŢ i i  serVic i i lor De  transPort Publ ic
Creşterea gradului de atractivitate al transportului public pentru cetăţeni

serVic i i  De  tehnoloGie  a inFormaŢie i  Pentru controlul traFicului
Instrumente inovatoare pentru optimizarea gestionării traficului



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

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

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

Editor: CIVITAS GUARD – Evaluare, monitorizare şi difuzare 

pentru CIVITAS II. Autor: Institute for Transport Studies, Uni-

versity of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), 

Vienna Aşezare în pagină: FGM-AMOR – Austrian Mobility 

Research. Surse: Toate fotografii sunt furnizate de oraşele CI-

VITAS şi echipa CIVITAS GUARD (cu excepţia cazului în care 

se menţionează altfel) şi sunt aprobate pentru reproducere în 

prezenta publicaţie. Cifrele şi valorile furnizate se bazează, în 

principal, pe rezultatele proiectelor demonstrative CIVITAS, ra-

portate de oraşele participante. După caz, s-au utilizat informaţii 

suplimentare din literatura de specialitate. Ediţia 2010. Tipărit 

în Austria.

Nici Comisia Europeană şi nici oricare din persoanele care acţio-

nează în numele Comisiei nu sunt responsabile pentru eventuala 

utilizare a informaţiilor conţinute în prezenta publicaţie. Opiniile 

exprimate în prezenta publicaţie nu au fost adoptate sau apro-

bate în niciun mod de către Comisie şi nu trebuie considerate o 

afirmare a opiniilor Comisiei.

CIVITAS Initiative este cofinanţată de secţiunile Energie şi 

Transport ale programului-cadru UE pentru cercetare, dez-

voltare tehnologică şi demonstraţie (RTD).

Contact
CIVITAS Secretariat
C/o The Regional Environmental Center  
for Central and Eastern Europe (REC)
Ady Endre út 9-11
2000 Szentendre
HUNGARY

E-mail: secretariat@civitas.eu
Tel: +36 26 504046, Fax: +36 26 311294


