
 

Integrarea  
gestionării parcării  
şi accesului

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

Reducerea utilizării automobilelor particulare în 
zonele urbane trebuie încurajată în fiecare oraş 
pentru a ameliora condiţiile de trai, precum şi 
pentru a reduce la minimum congestionarea. 
Obiectivul poate fi atins prin elaborarea de re-
gulamente privind accesul şi parcarea autovehi-
culelor în zonele sensibile ale oraşului, cum ar fi:
1.	 Restricţionarea şi reglementarea spaţiului 

de parcare (de exemplu, prin utilizarea sis-
temelor de permise)

2.	 Perceperea de costuri pentru locurile de 
parcare 

3.	 Restricţionarea şi reglementarea accesului 
în zonele sensibile (cum ar fi centrele isto-
rice ale oraşului) pentru diferite grupuri de 
utilizatori

4.	 Scheme de cost pentru accesul în zonele 
sensibile

5.	 Definirea zonelor cu emisii scăzute unde 
sunt permise numai autovehiculele care res-
pectă standardele de emisii stabilite.

Integrarea gestionării 
parcării şi accesului
Îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiile urbane 
din zonele sensibile ale oraşului

Din	 2002,	 CIVITAS	 Initiative	 este	 cofi-

nanţată	de	Comisia	Europeană	şi	a	aju-

tat	oraşele	să	obţină	un	sistem	de	trans-

port	public	mai	sustenabil,	mai	curat	şi	

mai	eficient	din	punct	de	vedere	energe-

tic	prin	punerea	în	aplicare	şi	evaluarea	

unui	 set	 integrat	de	măsuri	 ambiţioase	

bazate	pe	tehnologie	şi	politici.

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

pus	în	aplicare	mai	multe	măsuri	 în	ve-

derea	 reducerii	 traficului	de	automobile	

particulare	în	zonele	sensibile	din	punct	

de	 vedere	 al	 mediului	 din	 oraşele	 eu-

ropene.	 Aspectele	 cheie	 referitoare	 la	

punerea	 în	aplicare	a	acestor	măsuri	şi	

experienţele	 oraşelor	 sunt	 prezentate	

pe	scurt	 în	această	Policy	Advice	Note	

pentru	a	susţine	şi	informa	politicienii	lo-

cali	şi	alţi	factori	decizionali	interesaţi	de	

aceste	acţiuni.
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grupurI  Ţ Intă

Principalele grupuri ţintă sunt cetăţenii care 
locuiesc în zona de restricţie şi întreprinderile 
locale (restaurante, baruri, mici servicii cu amă-
nuntul şi alte servicii locale) afectate direct de 
măsură. În plus, măsurile urmăresc să încerce 
influenţarea persoanelor care lucrează în zona 
de restricţie (dar care locuiesc în afara aceste-
ia) sau a altor vizitatori care doresc să accese-
ze zona de restricţie cu automobilul.

IMpact ş I  BeneF Ic I I

Introducerea gestionării parcării sau ac-
cesului într-un oraş are drept rezultat 
principal o creştere a calităţii vieţii în oraş 
datorită reducerii traficului de automobile 
particulare pe şosele. Sunt posibile urmă-
toarele beneficii:

Pentru public
•	 Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea 

poluării cauzate de traficul motorizat (par-
ticule, monoxid de carbon, bioxid de azot 
etc.) 

•	 Reducerea nivelului de zgomot şi a con-
gestionării datorită unui trafic motorizat mai 
scăzut

•	 Reducerea congestionării cauzate de căuta-
rea locurilor de parcare de către autovehicu-
lele din trafic

•	 Creşterea gradului de siguranţă în trafic
•	 Creşterea folosirii mersului pe jos, a bicicle-

tei şi a transportului public ca mijloace de 
transport

•	 Atracţia transportului public datorită creşte-
rii vitezei de deplasare şi a fiabilităţii autobu-
zelor în absenţa congestionării

•	 Accesibilitate îmbunătăţită pentru generato-
rii deplasărilor cu mijloace de transport eco-
logice, de exemplu, şcoli la care elevii vin 
adesea pe jos sau cu bicicleta 

•	 O mai bună conservare şi un acces îmbună-
tăţit la siturile din patrimoniul cultural

•	 Generare de venituri (din permise sau 
amenzi) pentru oraş în vederea îmbunătăţirii 
sistemului de transport care favorizează mij-
loace sustenabile

Pentru persoanele fizice
•	 Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a condiţi-

ilor de trai pentru riverani datorită unui trafic 
mai redus de automobile individuale (în spe-
cial în ceea ce priveşte siguranţa copiilor)

•	 Creşterea gradului de confort urban şi a 
gradului de satisfacţie al clienţilor cărora le 
place să meargă la cumpărături pe străzi pi-
etonale favorabile acestui scop

•	 Îmbunătăţirea valorilor de confort pentru lu-
crători şi vizitatori

Pentru companii
•	 Susţinerea comerţului local prin ameliorarea 

atractivităţii şi a peisajului urban dintr-o anu-
mită zonă

•	 Este posibilă reducerea numărului de spaţii 
de magazine şi apartamente neocupate.
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conDIŢ I I  caDru pentru succes

O condiţie prealabilă clară pentru succesul 
punerii în aplicare a gestionării parcării şi ac-
cesului o reprezintă existenţa unor probleme 
severe cum ar fi congestionarea şi/sau lipsa 
locurilor de parcare în oraş sau în părţi ale ora-
şului. Se recomandă punerea în aplicare a unor 
astfel de măsuri în zone în care diferite utilizări 
se suprapun şi concurează (de exemplu, zone 
cu un amestec de utilizări comerciale, turistice 
şi recreaţionale, unde nevoia de locuri de par-
care este ridicată pe întreaga durată a zilei). În 
plus, este important să se creeze cadrul juridic 
adecvat la nivel naţional, în special în ceea ce 
priveşte controlul şi aplicarea regulamentelor, 
precum şi introducerea zonelor cu emisii scă-
zute.

Etapele şi termenele 
de punere în aplicare

La punerea în aplicare a unui program 
de gestionare a parcării sau accesului, 
trebuie să se ţină seama de următoarele 
considerente, incluzând măsuri de sprijin 
şi stabilirea unui termen rezonabil.

etape De  lucru

1. Informaţii necesare
•	 Analiza situaţiei actuale a traficului (genera-

rea călătorilor, situaţia parcărilor, congestio-
nare, zone sensibile, atitudini ale cetăţenilor 
etc.).

•	 Examinarea celor mai recente progrese teh-
nice şi soluţii tehnologice dovedite 

•	 Analiza impactului potenţial

•	 Schimb de experienţă cu alte oraşe într-un 
stadiu incipient al procesului de planifica-
re. Alinierea condiţiilor de acces între oraşe 
poate avea avantaje reciproce, permiţând 
dezvoltarea de echipamente standardizate 
şi achiziţii comune.

•	 Analiza eventualelor conflicte dintre situaţia 
juridică actuală şi măsura respectivă. Dacă 
este necesar, trebuie definite noi reglemen-
tări legislative.

•	 Colectarea opiniilor publice despre măsuri-
le restrictive pentru a concepe strategii de 
punere în aplicare şi campanii de informare 
adecvate

2. Iniţierea comunicării
•	 Identificarea părţilor interesate şi demararea 

consultărilor cu toate grupurile relevante de 
părţi interesate

•	 Stabilirea comunicării cu departamentele 
municipale corespunzătoare şi alte munici-
palităţi într-un stadiu incipient al procesului 
pentru obţinerea acordului politic

•	 Informarea cetăţenilor în legătură cu proble-
mele traficului şi efectele potenţial pozitive 
ale măsurilor
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3. Proiectarea conceptului
•	 Definirea obiectivelor generale (de exemplu, 

o rotaţie mai mare a locurilor de parcare, 
reducerea la minimum a impactului negativ 
al vehiculelor motorizate în centrul oraşu-
lui, eliminarea anumitor tipuri de vehicule) 
şi verificarea coerenţei acestor obiective 
cu strategia de transport şi alte documen-
te strategice (respectiv, planuri generale de 
amenajare a spaţiului)

•	 Asigurarea sprijinului politic al autorităţilor 
locale (de exemplu, sprijinul majorităţii) 

•	 Elaborarea unui plan de lucru şi a unei stra-
tegii specifice (de exemplu, e ex. adminis-
traţia şi sistemul de aplicare) 

•	 Definirea criteriilor de restricţie pentru dife-
rite clase de vehicule (transport de mărfuri, 
vehicule curate, autobuze turistice, taxiuri 
etc.) şi/sau categorii de utilizatori (riverani, 
proprietari de magazine, servicii de livrări 
etc.) cărora li se permite accesul sau parca-
rea în zona restricţionată

•	 Începerea definirii tipurilor de diferite per-
mise (temporare, permanente, personale, 
legate de vehicule) şi aplicarea adecvată a 
acestora (este important să nu se permită 
prea multe excepţii)

•	 Selectarea unei tehnologii adecvate de re-
cunoaştere şi aplicare (de joasă tehnologie/
înaltă tehnologie) şi/sau a unei infrastructuri 
fizice şi a unor mecanisme de control (bor-
ne, software, camere, carduri)

•	 Luarea unei decizii în legătură cu modelul de 
afaceri: punerea în aplicare şi exploatarea 
măsurii ar trebui externalizate sau ar trebui 
realizate la nivel intern?

•	 Identificarea zonei geografice pentru mă-
sura în cauză în strânsă cooperare cu toate 
părţile interesate 

•	 Discutarea tarifelor şi a utilizării veniturilor 
(utilizare diferită pentru taxe şi amenzi) 

•	 Definirea măsurilor adecvate pentru a evita 
creşterea parcării în stradă în zonele înveci-
nate (de exemplu, prin parcări de tip „park 
and ride” care permit utilizarea mijloacelor 
de transport în comun) 

•	 Analizarea amănunţită a impactului măsuri-
lor planificate asupra traficului rutier şi asi-
gurarea capacităţii suficiente a rutelor peri-
ferice şi a amenajărilor de parcare în afara 
zonei restricţionate pentru a prelua autove-
hiculele deviate 

•	 Asigurarea unui serviciu de transport public 
adecvat în zonele restricţionate

4. Punere în aplicare 
•	 Introducerea măsurilor de gestionare şi in-

formarea locuitorilor asupra noilor regula-
mente, precum şi asupra rutelor alternative 
şi a amenajărilor de parcare din afara zonei 
de restricţie (punct de informare, semnaliza-
re statică, GPS, internet, mass-media)

•	 Informarea publicului asupra modului de uti-
lizare a veniturilor 

•	 Organizarea de cursuri de formare pentru 
un număr suficient de angajaţi (de exemplu, 
poliţie) pentru a putea controla parcarea şi/
sau accesul automobilelor în zona de re-
stricţie
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MăsurI  ÎnsoŢItoare 
De  aMplIF Icare a eFectelor 
poZIt IVe

Efectele pozitive ale măsurilor pot fi potenţate 
prin promovarea de mijloace de transport al-
ternative cum ar fi transportul public, bicicleta 
şi mersul pe jos. Aceste mijloace trebuie spriji-
nite prin crearea unor zone pietonale şi pentru 
biciclişti sigure, precum şi a unor scheme de 
prioritate pentru pietoni, prin înlocuirea pasaje-
lor subterane pietonale cu noi traversări pieto-
nale semnalizate de suprafaţă, trotuare şi benzi 
pentru biciclişti mai late etc. oriunde este po-
sibil în oraş. Se recomandă dezvoltarea zonei 
restricţionate ca centru al mijloacelor de trans-
port ecologice şi, prin urmare, oferirea de ser-
vicii speciale cum ar fi biciclete publice, stan-
duri pentru biciclete, ateliere de reparaţii pentru 
biciclete sau de umflare a pneurilor. Este, de 
asemenea, avantajos să se introducă sincroni-
zarea semafoarelor pe culoarea verde pentru 
biciclişti şi pietoni, semafoare cu numărătoare 
inversă şi altele. Accesibilitatea zonei afectate 
pentru transportul public trebuie îmbunătăţită 
(construirea de benzi rezervate autobuzelor, 
scheme de prioritate pentru transportul public, 
mai multe staţii pentru transportul public, in-
troducerea unor vehicule mai noi etc.). În plus, 
sistemele de folosire în comun şi în codiviziune 
a autovehiculelor pot asigura accesibilitatea 
zonelor, reducând dependenţa de un automo-
bil particular, dacă aceste vehicule sunt excep-
tate în zonele de restricţie.
În cazul traficului motorizat individual, este 
important să se ofere indicaţii rutiere pentru 
a asigura că zonele pot fi ocolite şi că se pot 
găsi parcări adecvate (de exemplu, parcări de 
tip „park and ride”) fără a cauza un trafic su-
plimentar. Indicaţiile şi regulamentele privind 
livrarea de mărfuri în zonele afectate sunt, de 
asemenea, esenţiale (de exemplu, livrare în 
timpul nopţii sau centru de distribuţie urban).

terMen 

Analizarea situaţiei actuale a traficului în zona 
în cauză durează, în mod normal, aproximativ 
12-18 luni. În funcţie de mărimea zonei şi de 
sistemul planificat, dezvoltarea unui concept 
de gestionare a parcării sau accesului poate 
dura 9-12 luni sau mai mult întrucât conceptul 
trebuie elaborat cu atenţie, ţinându-se seama 
de interesele tuturor părţilor interesate, pentru 
a identifica o zonă adecvate şi potrivită pentru 
aplicarea măsurii. Unele beneficii vor fi vizibile 
imediat după punerea în aplicare, cum ar fi re-
ducerea traficului din alte sensuri. Va fi nevoie 
de mai mult timp pentru stabilirea tendinţelor 
economice şi referitoare la calitatea aerului. 
Referitor la termenul de punere în aplicare, 
următoarele experienţe au fost înregistrate în 
oraşele CIVITAS:
•	 În Norwich (Regatul Unit) a durat două luni 

să se introducă un acces restricţionat pentru 
traficul motorizat privat spre două străzi din 
centrul oraşului în timpul orelor cu activitate 
pietonală maximă (între orele 10:00 şi 16:30)

•	 În Toulouse (Franţa) s-a introdus o nouă po-
litică de gestionare a parcării în şase zone 
ale oraşului. Faza de realizare a acestei mă-
suri a fost demarată în cea de-a opta lună a 
măsurii şi a fost finalizată în luna 36.
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Care sunt investiţiile 
implicate?

Trebuie să se finanţeze o analiză de transport 
cuprinzătoare referitoare la fluxurile de trafic şi 
situaţia actuală a parcărilor, precum şi elabora-
rea unui concept privind o schemă de restric-
ţionare. Mai mult, trebuie luat în calcul costul 
unui sondaj de atitudine în rândul riveranilor. De 
îndată ce conceptul a fost aprobat, este nevoie 
de buget pentru infrastructură şi echipamente 
suplimentare, precum automate pentru plata 
permiselor, sisteme de monitorizare, semnali-
zare şi instalarea acestui hardware. De exem-
plu, în La Rochelle (Franţa) trei zone de con-
trol al accesului au fost echipate cu borne de 
ridicare, camere şi alte echipamente. Această 
măsură nu costă mai mult de 300 000 EUR.

Costurile de exploatare (personal pentru con-
trol, întreţinerea automatelor de plată, admi-
nistrare) depind de ratele de salarizare locale 
plătite de obicei. Măsurile descrise sunt costi-
sitoare, dar investiţiile pot fi compensate de ve-
niturile obţinute din parcare sau din sistemul de 
gestionare a accesului, precum şi de amenzile 
asociate cu parcarea sau accesul ilegal. Veni-
turile se pot obţine şi prin închirierea spaţiilor 
publice în cadrul zonelor restricţionate, care 
sunt reproiectate pentru a fi favorabile pieto-
nilor şi disponibile pentru restaurante, cafenele 
şi mici firme. De exemplu, în vara anului 2008, 
la Ploieşti (România) s-au câştigat 6600 EUR 
de la restaurante şi firme care folosesc spaţiul 
stradal liber.

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:

•	 Compatibilitatea măsurii cu politica genera-
lă de transport a oraşului

•	 Prezenţa unui „susţinător” al măsurii, cum ar 
fi primarul oraşului şi/sau o majoritate poli-
tică în consiliul municipal care să deţină pu-
terea de a urgenta deciziile

•	 Cooperarea politicienilor, administratorilor, 
departamentelor pentru transport, mediu, 
infrastructură şi urbanism, precum şi a or-
ganelor de poliţie pentru aprobarea şi gesti-
onarea punerii în aplicare

•	 Campanii mass-media care să raporteze cu 
privire la condiţiile de trai şi potenţialele be-
neficii din anumite zone

•	 O bună acoperire de către transportul public 
a întregii zone în cauză şi autorităţi şi opera-
tori de transport public care sunt capabili să 
menţină o fiabilitate mai bună a serviciului 
cu un grad redus de congestionare

•	 Şcolile, care doresc să mărească accesi-
bilitatea în zonă prin mijloace de transport 
ecologice

•	 Amenajări de parcare de tip „park and ride” 
bine dezvoltate

•	 Consultări detaliate şi extinse cu publicul şi 
mediul de afaceri pentru a clarifica pentru 
părţile interesate că măsurile sporesc gra-
dul de atractivitate al zonei în cauză şi susţin 
comerţul local 

•	 Resurse financiare asigurate (de exemplu, 
prin introducerea măsurilor în „strategia de 
dezvoltare a oraşului” pentru care se poate 
solicita finanţare guvernamentală şi euro-
peană substanţială)

•	 Oferirea de diverse posibilităţi de plată a 
tarifelor (de exemplu, on-line, prin telefonul 
mobil etc.)
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Strategii pentru  
succesul punerii în 
aplicare

Toate fazele de lucru trebuie însoţite de 
discuţii şi reuniuni ale grupurilor de lucru 
pentru a identifica în prealabil barierele 
şi pentru a reacţiona imediat la probleme.

Sprijin politic
Politicienii ar putea să nu sprijine suficient mă-
surile din cauza percepţiilor negative ale păr-
ţilor interesate, riveranilor sau comercianţilor 
(în special în apropierea alegerilor). Prin urma-
re, este esenţial ca toate grupurile de interese 
afectate să fie implicate în planificarea şi luarea 
deciziilor într-un stadiu incipient. Mai mult, tre-
buie să se organizeze regulat reuniuni cu per-
soanele şi părţile interesate încă de la început 
pentru a discuta factorii critici, potenţialele be-
neficii şi pentru a explica modul în care măsu-
ra poate avea un impact pozitiv asupra zonei. 
Studiile care demonstrează efectele pozitive 
asupra calităţii vieţii, precum şi un nivel ridicat 
de sprijin public sunt de ajutor.

Acceptare
Introducerea de măsuri restrictive ar putea de-
clanşa o reacţie negativă din partea riveranilor 
şi a intereselor economice. În multe cazuri, au 
loc activităţi de lobby împotriva măsurilor. O 
modalitate de a învinge această atitudine ne-

gativă este de a prezenta beneficiile schemei 
anumitor grupuri de persoane afectate. Prin 
urmare, trebuie dezvoltată o strategie de co-
municare cuprinzătoare. Pentru a asigura că vi-
ziunile şi obiectivele părţilor interesate coincid 
cu cele ale coordonatorilor de proiect şi plani-
ficatorilor, ambele grupuri trebuie să coopere-
ze strâns pentru a analiza diferitele puncte de 
vedere şi crea o viziune comună. De exemplu, 
municipalitatea trebuie să colaboreze cu aso-
ciaţiile profesionale şi să recunoască temerile 
acestora legate de faptul că majorarea drastică 
a taxelor ar putea avea un impact negativ asu-
pra diferitelor firme din oraş. Noile tarife trebuie 
să fie considerate acceptabile de către părţile 
interesate importante. În plus, este important 
să existe o strategie clară referitoare la modali-
tatea de punere în aplicare a noilor regulamen-
te (de exemplu, de către poliţie sau printr-un 
sistem electronic de identificare). 
În vederea reducerii percepţiilor negative asu-
pra măsurii, se recomandă introducerea de 
elemente care să îmbunătăţească accesibilita-
tea pentru transportul public sau alte mijloace 
sustenabile de transport în acelaşi timp. Aces-
te îmbunătăţiri trebuie prezentate ca fiind in-
tegrate în măsura de restricţionare. Strategiile 
promoţionale eficiente sunt un element cheie 
în acest sens.

Gestionare financiară
Pentru a asigura că sunt furnizate resursele 
necesare pentru introducerea măsurilor, este 
nevoie de o hotărâre a consiliului local. Dacă 
sunt puse în aplicare măsuri de gestionare a 
parcării, de obicei, acestea se autofinanţează 
şi chiar generează venituri suplimentare pentru 
oraş. Totuşi, trebuie clarificat modul în care se 
vor distribui veniturile nete.
Este esenţială întocmirea unui plan de afaceri 
în care să se identifice sursele de finanţare. Tre-
buie creată o structură de gestionare financia-
ră pentru soluţionarea conflictelor de interese, 
precum şi pentru controlarea finanţelor.



Pol icy  Adv icE  notEs

Integrarea gest IonărI I  
parcărI I  ş I  accesuluI

9

Condiţie referitoare la cadrul juridic
O lipsă a reglementărilor legislative şi a defini-
ţiei valorilor limită pentru emisii la nivel naţional 
ar putea fi o barieră în calea punerii în aplicare 
a restricţiilor de acces în funcţie de emisiile au-
tomobilelor. Se recomandă ca regulamentul de 
la nivelul UE care prevede clasificările emisiilor 
vehiculelor să se utilizeze ca standard naţional. 
De asemenea, legislaţia vagă referitoare la nor-
mele privind spaţiul public, controlul accesului 
sau accesul limitat poate stânjeni punerea în 
aplicare a măsurilor. În acest caz, ar putea fi ne-
cesară elaborarea de norme la nivel de oraş de 
către administraţia publică centrală, care să fie 
aprobate de funcţionarii aleşi la nivel local.

Instituire şi organizare
Procesele administrative riguroase şi lente de 
obţinere a autorizaţiilor necesare pot stânjeni 
crearea planului de dezvoltare. Procesul nu 
poate permite riveranilor să îşi piardă interesul 
faţă de proiect şi să devină nesiguri cu privire la 
viitorul măsurii. Entităţile publice şi private (de 
exemplu, operatorii serviciului de transport pu-
blic şi ai parcărilor) trebuie să coopereze pentru 
a găsi o strategie comună referitoare la taxe, 
chiar dacă au interese diferite. Comercianţii şi 
riveranii trebuie să se implice intensiv în proce-
se întrucât adesea ei sunt îngrijoraţi în legătură 
cu accesul la magazine şi pierderea clienţilor 
care vin cu automobilul.

eleMente cHeIe  De  luat În 
consIDerare

•	 Trebuie să fie disponibilă o bună acope-
rire de către transportul public a întregii 
zone în cauză pentru asigurarea acce-
sibilităţii.

•	 Cooperarea dintre municipalitate şi 
asociaţiile profesionale este esenţială. 
Trebuie recunoscute temerile legate de 
faptul că majorarea drastică a taxelor ar 
putea avea un impact negativ asupra 
diferitelor firme din oraş. Noile tarife tre-
buie să fie considerate acceptabile de 
către părţile interesate importante.

•	 Este important să existe o strategie cla-
ră de punere în aplicare a noilor regle-
mentări.

•	 Poate fi necesară elaborarea de norme 
la nivel de oraş referitoare la spaţiul pu-
blic, controlul accesului sau regulile de 
limitare a accesului.

Care sunt persoanele 
cheie care  
vor fi implicate?

părŢI  Interesate

Acţiunile restrictive determină întotdeauna discu-
ţii în contradictoriu între diferitele grupuri. Prin ur-
mare, este esenţială implicarea intensivă a tuturor 
părţilor interesate încă de la începutul procesului 
de planificare:
•	 Publicul (riverani din zona ţintă, angajaţi 

afectaţi la locul de muncă, vizitatori care 
vin pentru educaţie, cumpărături, activităţi 
recreative sau turism). Publicul poate susţi-
ne măsura dacă este conştient de poluarea 
fonică şi atmosferică din zonele în care locu-
ieşte sau munceşte şi dacă este nemulţumit 
de situaţia actuală a traficului (lipsa locurilor 
de parcare, congestionare, condiţii nesigure 
etc.)

w
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•	 Direcţia pentru drumuri (de exemplu, pentru 
autorizaţii privind amenajarea fizică a zone-
lor restrictive) 

•	 Administraţia naţională a căilor ferate dacă 
gara ar putea deveni un element important 
pentru oferirea de amenajări de parcare de 
tip „park and ride”

•	 Grupurile de susţinere a automobiliştilor
•	 Firmele locale şi regionale (comercianţi şi 

operatori comerciali şi de transport, grupuri 
de livrare şi industria transporturilor rutiere) 
se opun adesea măsurilor şi pot cauza eşe-
cul unei scheme, dar dacă sunt implicate şi 
susţin o schemă, atât sectorul public, cât şi 
cel privat pot avea de câştigat.

•	 Operatorii de transport public şi grupurile 
de interes sau iniţiativele locale (de exem-
plu, pentru vârstnici, persoanele cu handi-
cap, grupurile care sprijină mersul pe jos şi 
cu bicicleta) 

•	 Mass-media locală

Părţile interesate pot fi invitate la „mese rotun-
de” care trebuie să aibă loc în toate fazele de 
planificare şi punere în aplicare pentru a evita 
situaţiile critice şi barierele mai târziu. Trebuie 
iniţiate conferinţe de presă, evenimente pu-
blice şi sondaje în rândul cetăţenilor pentru a 
explicarea contextului şi avantajelor măsurii, 
pentru sporirea gradului de sensibilitate şi pen-
tru obţinerea de informaţii despre potenţialele 
îmbunătăţiri.

prIncIpal I I  partenerI  a I 
proIectuluI 

Implicarea următorilor parteneri este esenţială 
pentru succesul punerii în aplicare a măsurilor 
de gestionare a parcării sau accesului:

Factori decizionali
•	 Administratorii locali şi regionali îşi asumă, 

de obicei, un rol de conducere.
•	 Politicienii, pentru asigurarea sprijinului po-

litic
•	 Întreprinderile publice sau operatorii de 

transport

Operatori
•	 Poliţia sau altă organizaţie de control al trafi-

cului responsabilă pentru aplicarea schemei
•	 Operatorii privaţi contractaţi de autoritatea 

locală sau de societatea municipală
•	 Operatorii de transport public pot fi implicaţi 

în cazul operaţiunilor asociate cu parcările de 
tip „park and ride” şi pentru a ajusta serviciul 
în zona de restricţie.

Finanţatori 
•	 Cheltuielile iniţiale pentru măsură sunt, în 

principal, suportate de administraţia locală 
sau regională, care trebuie să fie, de aseme-
nea, responsabilă pentru gestionarea finan-
ciară.

•	 Dacă sunt implicaţi furnizori de servicii pen-
tru monitorizare, aplicare şi perceperea de 
taxe, serviciile financiare sau agenţiile de 
carduri de credit trebuie să fie responsabile 
pentru sistemul de plată, perceperea taxei 
de drum şi activităţile administrative.

Alţii
•	 Comunităţile rezidenţiale şi administraţia 

pentru locuinţe din zonă 
•	 Organizaţii ale firmelor locale situate în zona 

afectată
•	 Organizaţii neguvernamentale (de exemplu, 

susţinători ai mersului cu bicicleta, grupuri 
ecologiste)

•	 Şcoli şi grădiniţe (profesorii, copiii împreună 
cu părinţii)
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Enumerarea exemplelor practice 
din cadrul CIVITAS II 

În cadrul CIVITAS II, 14 oraşe au pus în aplicare măsuri care vizează restricţionarea 
accesului şi gestionarea parcării:

Burgos (Spania): strategie integrată de restricţionare a accesului; strategie şi gestionare a parcării

Debrecen (Ungaria): gestionare a accesului şi parcării şi schemă de accesibilitate pentru centrul 
de conferinţe şi zona pietonală

Genova (Italia): strategie integrată de control al accesului şi schemă de percepere a taxei de drum

Cracovia (Polonia): aplicarea restricţiilor de acces şi a strategiei integrate de control al accesului

La Rochelle: (Franţa): conceperea schemei de control al accesului pentru autobuzele turistice şi 
zone extinse de control al accesului

Malmo (Suedia): zonă ecologică extinsă pentru vehiculele de mare tonaj şi aplicare

Norwich (Regatul Unit): introducerea zonei cu emisii scăzute; restricţii de acces controlate în timp 
şi schemă de acces prioritar pentru vehiculele de marfă curate

Odense (Danemarca): punerea în aplicare a zonelor ecologice

Ploieşti (România): dezvoltarea unei zone libere

Preston (Regatul Unit): strategie de evaluare a calităţii aerului şi privind zonele libere; 
dezvoltarea de zone libere de obstacole şi pietonalizare extinsă, precum şi reglementarea traficului 
prin controlul accesului

Stuttgart (Germania): opţiuni strategice privind restricţiile de acces

Suceava (România): extinderea zonei cu emisii scăzute

Toulouse (Franţa): definirea şi punerea în aplicare a unei noi politici de gestionare a parcării

Veneţia (Italia): gestionarea accesului pentru centrul oraşului şi strategii de gestionare a parcărilor

OBŢ INEŢ I  MA I  MULTE  INFORMAŢ I I  PE  www.cIVItas.eu
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