
 

Promovarea unei 
noi culturi a 
mobilităţii în oraşe

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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Promovarea unei noi culturi 
a mobilităţii în oraşe
Informare, marketing şi educaţie

Din 2002, CIVITAS Initiative, finanţată 

de Comisia Europeană, ajută oraşele să 

realizeze un sistem de transport urban 

mai sustenabil, ecologic şi eficient din 

punct de vedere energetic prin punerea 

în aplicare şi evaluarea unui set integrat 

de măsuri ambiţioase bazate pe tehno-

logie şi politici. 

În mod frecvent, locuitorii oraşelor de-

pind în foarte mare măsură de automo-

bilele lor şi, prin urmare, fiecare oraş tre-

buie să aibă drept obiectiv crearea unei 

noi „culturi a mobilităţii”. În cadrul CIVI-

TAS II (2005–2009), s-au pus în aplicare 

mai multe măsuri în vederea adoptării 

unui comportament mai sustenabil în 

spiritul mobilităţii prin campanii de infor-

mare sau promovare. În anumite cazuri, 

s-au organizat cursuri de formare privind 

un mod mai sustenabil de conducere 

a unui automobil, numite şi cursuri de 

conducere ecologică (eco-driving). Cele 

mai importante informaţii despre pune-

rea în aplicare a măsurilor şi experien-

ţelor oraşelor sunt prezentate pe scurt 

în această Notă consultativă strategică 

pentru a susţine şi informa politicienii lo-

cali interesaţi de aceste acţiuni.
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Prezentare generală

DeScrierea măSurilor

Comportamentul în spiritul mobilităţii poate fi 
influenţat prin campanii de informare şi pro-
movare care vizează inocularea unui compor-
tament sustenabil în materie de mobilitate în 
rândul cetăţenilor, fără investiţii suplimentare 
în infrastructură. Aceste campanii trebuie să se 
adreseze emoţional persoanelor ţintă, dar tre-
buie să ofere şi informaţii clare. Printre altele, 
se pot pune în aplicare următoarele măsuri:
1. Strategii integrate de informare pentru a 

atrage atenţia oamenilor asupra efectelor 
negative ale traficului motorizat individual 
şi a efectelor pozitive ale mersului cu bici-
cleta, mersului pe jos şi transportului public, 
inclusiv asupra impactului asupra mediului 
şi stării de sănătate.

2. Campanii de promovare şi marketing privind 
mijloacele de transport sustenabile, cum ar 
fi transportul public, mijloacele de transport 
nemotorizate, vehiculele cu emisii scăzute, 
folosirea în comun a autovehiculelor etc.

3. Organizarea de evenimente pentru consoli-
darea imaginii serviciului de transport public 
(de exemplu, celebrarea aniversării compa-
niei de transport public cu autobuze decora-
te, concerte de muzică, cadouri etc.)

4. Evenimente publice, cum ar fi o transforma-
re temporară a străzilor principale în zone 
pietonale, zile fără automobile, desene pe 
străzi create de copii şi punerea în aplicare 
a măsurătorilor de viteză în apropierea şcoli-
lor, evenimente de mers pe role sau mers cu 
bicicleta pe străzile urbane şi altele.

5. Includerea cetăţenilor în discuţii despre pro-
bleme de mobilitate şi procese de planifica-
re, de exemplu, prin crearea unui forum de 
mobilitate, care este un instrument de co-
municare pentru atragerea sprijinului public 
pentru politicile planificate de gestionarea a 
cererii (de exemplu, discuţia poate să aibă 
loc on-line sau la reuniuni publice regulate). 
Acest lucru asigură transparenţa maximă a 
proceselor de planificare şi permite luarea 
deciziilor într-un mod mai democratic, cu 
participarea publicului.

6. Platforme de învăţare electronică (e-lear-
ning) pentru publicul larg şi/sau companii, 
care informează în legătură cu posibilităţile 
de folosire a vehiculelor curate, a transpor-
tului public etc. sau modul de punere în apli-
care a măsurilor de gestionare a mobilităţii.

7. Cursuri de conducere ecologică pentru a 
învăţa şoferii să folosească vehiculele mo-
torizate într-un mod eficient din punct de 
vedere energetic.

8. Mesaje publicitare la TV şi radio, precum şi 
articole în ziare care promovează transportul 
urban sustenabil

9. Dezvoltarea unui slogan atractiv şi/sau a 
unei campanii de creare a mărcii pentru a 
promova utilizarea mijloacelor de transport 
sustenabile

GruPuri  ţ intă

Grupurile ţintă ale măsurilor de marketing şi 
educaţionale sunt locuitorii zonei în cauză. Pot 
fi vizate diferite grupuri de locuitori, de exem-
plu, conducătorii auto ca potenţiali utilizatori ai 
serviciilor de transport public sau de folosire în 
codiviziune a autovehiculelor, dar şi vizitatorii 
şi turiştii pot fi influenţaţi prin conceperea de 
măsuri special pentru acest grup. 
Cu toate acestea, copiii şi tinerii reprezintă unul 
dintre cel mai importante grupuri ţintă, întrucât 
comportamentul lor viitor în materie de mobili-
tate poate fi uşor influenţat în mod sustenabil 
înainte ca aceştia să se adapteze la un stil de 
viaţă orientat spre automobil. Mai mult, se pre-
supune că tinerii pot influenţa atitudinea părin-
ţilor şi profesorilor lor informându-i despre po-
sibilităţile de utilizare a mijloacelor de transport 
sustenabile. 
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La final, trebuie vizate companiile şi instituţii-
le locale şi regionale în vederea organizării de 
campanii de informare sau cursuri de formare 
pentru angajaţi la punctele de lucru (în special 
atunci când sunt puse în aplicare măsuri re-
strictive care afectează mediul de afaceri local, 
cum ar fi restricţiile de acces în centrul oraşului). 
Există mai multe instrumente şi metodologii dis-
ponibile pentru cartografierea grupurilor ţintă, a 
nevoilor şi potenţialului acestora de a-şi schim-
ba comportament în materie de mobilitate.

imPact ş i  beneF ic i i

Beneficiile aplicării eforturilor de mar-
keting şi promoţionale în ceea ce priveş-
te gestionarea mobilităţii pot reveni mai 
multor grupuri, astfel cum se descrie mai 
jos:

Pentru public
Marketingul şi promovarea pot îmbunătăţi 
toate efectele pozitive ale măsurilor de trans-
port sustenabil. De exemplu, prin promovarea 
transportului public şi a mijloacelor de trans-
port nemotorizate, repartizarea modală (modal 
split) pentru traficul motorizat individual, rata 
de deţinere a automobilelor, precum şi kilome-
trajul parcurs cu automobilele pot fi influenţate 
semnificativ. Acest lucru contribuie la o calitate 
mai bună a aerului, la un consum mai mic de 
energie, la condiţii de trai şi de mediu îmbu-
nătăţite (de exemplu, reducerea nivelului de 
zgomot), precum şi la condiţii de siguranţă mai 
bune. Congestionarea din oraş poate fi redusă, 
dar este dificil să se evalueze influenţa exactă 
a marketingului şi promovării.
Campaniile şi formarea reprezintă modalităţi 
foarte rentabile de schimbare a comporta-
mentului. Pe termen mai lung, efectul pozitiv al 
reducerii kilometrajului poate avea drept rezul-
tat o cerere mai scăzută de noi infrastructuri 
de transport şi cheltuieli publice mai mici. Mai 

mult, campaniile folosesc adesea stimulente 
pentru a convinge oamenii să îşi schimbe com-
portamentul. Aceste stimulente reprezintă un 
beneficiu direct pentru public.
Măsurile pot mări gradul de acceptare a măsu-
rilor de transport puse în aplicare de oraşe, iar 
sprijinul public poate creşte odată cu aceasta.

Pentru persoanele fizice
Persoanele care folosesc informaţii despre 
posibilităţile adecvate şi economice de a se 
deplasa într-un oraş economisesc, în mod nor-
mal, bani. Persoanele care participă la cursuri 
de conducere ecologică pot reduce consumul 
de combustibil al automobilelor lor cu 10–15%, 
învăţând moduri mai eficiente, mai adaptabile 
şi mai sigure de a conduce. Prin urmare, fie-
care participant poate economisi bani fără ni-
cio investiţie în tehnologii şi echipamente noi. 
Participând la un „forum de mobilitate”, fiecare 
persoană poate obţine informaţii despre măsu-
rile actuale puse în aplicare în oraş. Şi mai im-
portant, persoanele se pot implica şi pot avea o 
influenţă chiar asupra procesului de planificare.

Pentru companii
Companiile ar putea fi interesate de măsurile 
de promovare şi marketing pentru dobândirea 
unei imagini pozitive pentru organizaţie, cum ar 
fi conştientizarea problemelor ecologice. Impli-
carea mass-mediei creează posibilitatea unui 
marketing gratuit pentru aceste companii. La 
organizarea de cursuri de conducere ecologică 
în cadrul companiilor sau altor instituţii, se pot 
economisi bani datorită unui consum mai mic 
de energie. Experienţele dobândite în cadrul 
CIVITAS II arată că un transportator de marfă 
cu 150 de şoferi care a oferit cursuri de con-
ducere ecologică şi-a redus consumul total 
de combustibili fosili cu 17%. De asemenea, 
promovarea mersului pe bicicletă şi a folosirii 
în codiviziune şi în comun a autovehiculelor în 
rândul angajaţilor poate genera beneficii pentru 
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companii, deoarece, dacă persoanele vizate îşi 
schimbă comportamentul în materie de mobili-
tate, nevoia de locuri de parcare poate scădea, 
iar starea de sănătate a angajaţilor se poate 
ameliora. Prin promovarea transportului public 
şi îmbunătăţirea imaginii acestuia, mai mulţi 
oameni se pot decide să folosească autobuzul, 
tramvaiul sau trenul şi, astfel, veniturile pentru 
companiile de transport public pot creşte.

conDiţ i i  caDru Pentru SucceS

Posibilitatea de introducere a stimulentelor 
prin care se oferă recompense pentru utilizarea 
transportului public sau folosirea în codiviziu-
ne a autovehiculelor poate amplifica succesul 
campaniilor de promovare (de exemplu, „punc-
te ecologice”). Mai mult, este necesar să fie 
disponibile alternative sigure şi accesibile de 
transport la mijloacele motorizate particulare 
(cel puţin trebuie să existe un potenţial în acest 
sens) şi să se asigure o finanţare suficientă încă 
de la începutul proiectului. De asemenea, este 
avantajos dacă o strategie de marketing şi de 
promovare a mijloacelor de transport sustena-
bile este deja integrată în politica sau planul de 
transport local. 
European Sustainable Mobility Week creează 
posibilitatea de integrare a activităţilor diverse-
lor părţi interesate care s-ar putea concentra 
pe diferite aspecte ale măsurilor de marketing 
şi promoţionale.
 

Etapele şi termenele 
de punere în aplicare

La punerea în aplicare a unor măsuri de 
sprijin sustenabile, trebuie să se ţină sea-
ma de mai multe considerente importan-
te, discutate mai jos. Înainte de introdu-
cerea următoarelor măsuri, trebuie să se 
aleagă o unitate responsabilă/de coordo-
nare şi un lider al măsurii care să asigure 
o coordonare fără impedimente şi o îm-
părţire clară a sarcinilor.

etaPe De  lucru

1. Baza de informare
• Revizuirea rezultatelor campaniilor de mar-

keting şi promoţionale anterioare (dacă ast-
fel de acţiuni au mai fost întreprinse până 
acum) 

• Colectarea experienţelor altor municipalităţi 
(în special a oraşelor cu o mărime similară)

• Angajarea de experţi cu privire la tehnicile 
campaniilor de marketing şi de promovare

• Obţinerea de informaţii referitoare la tema-
tici de instruire specifice, cum ar fi condu-
cerea ecologică

• Lansarea unei anchete comportamentale 
înainte de punerea în aplicare pentru a oferi 
o strategie personalizată pe baza caracte-
risticilor şi a nevoilor concrete ale grupului 
ţintă

2. Proiectarea conceptului
• Delimitarea zonelor ţintă ale oraşului 
• Selectarea grupurilor ţintă şi a instituţiilor în 

care trebuie desfăşurate activităţile
• Definirea criteriilor de achiziţie (de exemplu, 

pentru activităţile de formare) 
• Elaborarea unui plan de acţiune prin detali-

erea măsurilor adecvate care vor fi puse în 
aplicare, crearea unui grafic de execuţie şi 
repartizarea sarcinilor
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• Adaptarea campaniilor de promovare şi in-
formare în funcţie de introducerea de noi 
servicii sau investiţii în infrastructură

• Elaborarea de materiale de informare şi pro-
movare sau pregătirea de ateliere de lucru şi 
cursuri de formare

3. Iniţierea deciziilor oficiale necesare
• Diferitele activităţi care trebuie realizate (de 

exemplu, ce tip de campanie ar trebui să se 
aleagă) trebuie aprobate de politicienii res-
ponsabili ai oraşului.

• Referitor la un „punct de informare cu privire 
la mobilitate”, în anumite cazuri, ar putea fi 
necesare permise regionale şi municipale.

4. Realizare
• Lansarea campaniei de marketing sau edu-

caţionale 
• Repetarea constantă a măsurilor pentru a 

obţine un efect de multiplicare

5. Măsurarea rezultatelor
• Măsurarea efectelor directe ale campaniei
• Evaluarea efectelor indirecte ale campaniei 

(dacă a fost corelată cu alte activităţi, cum 
ar fi introducerea de noi servicii sau investiţii 
în infrastructură)

• Concluzii pentru activităţi viitoare

Măsurarea eficacităţii măsurilor puse în apli-
care este foarte importantă, dar trebuie avut în 
vedere faptul că este dificil să se cuantifice im-
pactul măsurilor neagresive. Prin urmare, este 
important să se definească indicatori semnifi-
cativi care trebuie măsuraţi înainte şi după pu-
nerea în aplicare a măsurii.

măSuri  înSoţitoare 
De  amPliF icare a eFectelor
PoZit ive

Ca regulă generală, campaniile de marketing 
şi de promovare trebuie puse în aplicare ca 
măsuri însoţitoare la introducerea unor soluţii 
de mobilitate sustenabile pentru a crea efecte 
sinergice. Aceste măsuri sustenabile pot in-
clude introducerea de noi sisteme de emitere 
a biletelor, noi servicii de transport public, in-
troducerea de vehicule ecologice, folosirea în 
codiviziune a autovehiculelor etc.

termen

Durata fazelor de planificare şi punere în apli-
care variază considerabil de la o campanie la 
alta şi depinde de activităţi, de fondurile dis-
ponibile, precum şi de mărimea populaţiei ţintă 
căreia i se adresează. Graficul de execuţie de-
pinde, de asemenea, de domeniul de aplicare 
şi de tipul publicului vizat (de exemplu, ar putea 
fi desfăşurate activităţi regulate de marketing 
pentru grupuri de ţintă precum şcoli sau uni-
versităţi).

De obicei, campaniile de promovare şi educa-
ţionale durează doar câteva luni, însă ar putea 
să fie nevoie de 2–3 ani pentru activităţi mai 
complexe, precum cursurile de formare în con-
ducerea ecologică. Trebuie să se ţină seama 
de faptul că măsurile trebuie repetate continuu. 
Impactul măsurilor nu va fi vizibil imediat, întru-
cât influenţarea atitudinii şi comportamentului 
persoanelor, în general, durează destul de mult.
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Care sunt investiţiile 
implicate?

Mai întâi, trebuie luate în considerare cheltuieli-
le aferente anchetei comportamentale. Investi-
ţiile necesare pentru o campanie de marketing 
depind de numărul de persoane care trebuie 
vizate, de materialele folosite pentru publicaţii, 
de partenerii implicaţi şi de tipul şi conceperea 
instrumentelor şi activităţilor. Trebuie suportate 
costurile reuniunilor de coordonare, precum şi 
cele pentru formarea personalului responsabil 
de punerea în aplicare a activităţilor. 

De exemplu, în cadrul oraşelor CIVITAS II 
au fost efectuate următoarele cheltuieli: 

• În Burgos (Spania), a fost înfiinţat un „forum 
de mobilitate” pentru implicarea şi infor-
marea părţilor interesate cu privire la mă-
surile neagresive puse în aplicare, pentru 
coordonarea activităţilor, precum şi pentru 
organizarea de ateliere de lucru şi reuniuni 
de coordonare. Serviciile de relaţii publice 
şi materialele de informare pentru această 
măsură au costat aproximativ 18 000 EUR. 
În acelaşi oraş, au fost promovate, de ase-
menea, noi servicii de mobilitate pentru tu-
rişti (de exemplu, schemă de împrumutare 
a bicicletelor pentru turişti, sistem de taxiuri 
pentru turişti). Acestea au costat aproxima-
tiv 42 000 EUR. 

• În Cracovia (Polonia), a fost desfăşurată o 
companie de marketing privind mobilitatea 
sustenabilă, care a inclus evenimente spe-
ciale, un program de fidelizare a utilizatorilor 
transportului public, precum şi programe 
educaţionale în domeniul mobilităţii pentru 
şcoli şi companii, care aveau ca scop cre-
area unei noi culturi a mobilităţii. Pentru 
această măsură, elaborarea materialelor 
de informare a costat 30 000 EUR, iar echi-
pamentele tehnice (hardware, software) au 
costat 10 000 EUR.

Mai mult, trebuie luate în calcul costurile cu or-
ganizarea şi desfăşurarea atelierelor de lucru şi 
cursurilor de formare. În funcţie de numărul de 
participanţi din cadrul CIVITAS II, s-au cheltu-
it 20 000–30 000 EURO pentru un eveniment. 
Pentru cursurile de conducere ecologică, se 
pot estima costuri cuprinse între 200 şi 250 
EUR pe participant şi curs. De asemenea, se 
acumulează costuri la punerea în aplicare a ac-
tivităţilor de evaluare şi monitorizare.
Implicarea partenerilor, cum ar fi mass-media 
sau organizaţiile de biciclişti, poate reduce 
semnificativ costurile şi îmbunătăţi rezultatele 
generale ale campaniei (de exemplu, un public 
mai larg, o mai bună înţelegere a nevoilor unui 
anumit grup de utilizatori). 
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Principalii factori 
determinanţi care 
servesc drept precur-
sori ai succesului

Factorii care tind să previzioneze succe-
sul activităţilor de marketing şi promoţio-
nale sunt:

• Un grad ridicat de conştientizare de către 
cetăţeni a problemelor de mediu şi de înţe-
legere a influenţei nocive a nivelului actual 
de utilizare a automobilelor

• În general, cetăţenii şi navetiştii au o atitudi-
ne pozitivă faţă de măsurile neagresive

• Sensibilitatea factorilor decizionali de la di-
ferite niveluri (politicieni locali, administraţia 
municipală, conducerea şcolilor şi universi-
tăţilor) la problemele legate de mobilitate 

• Existenţa responsabilului pentru mobilitate 
care are rolul de intermediar între populaţia 
ţintă şi iniţiatorul măsurii (de exemplu, ope-
ratorul de transport public)

• Întreprinderile, autorităţile şi ONG-urile care 
îşi alătură forţele în procesul de schimbare a 
comportamentului în materie de mobilitate 

• În ceea ce priveşte măsura de sprijinire a 
conducerii ecologice pentru companiile cu 
parcuri auto captive, solicitarea de permise 
specifice de conducere ecologică pentru 
şoferii lor favorizează succesul unei astfel 
de campanii (de exemplu, certificate de ab-
solvire a unui curs de conducere ecologică).

Strategii pentru 
succesul punerii în 
aplicare

Experienţa arată că sprijinul timpuriu al 
politicienilor şi acceptarea şi cooperarea 
principalelor părţi interesate sunt esenţi-
ale pentru succesul campaniilor de mar-
keting şi promoţionale, astfel cum se de-
scrie mai jos.

Sprijin politic
Este esenţial ca politicienii să fie convinşi cu 
exemple pozitive de campanii de mare suc-
ces pentru a garanta sprijinul politic, deoare-
ce, adesea, politicienii nu sunt conştienţi de 
beneficiile care pot fi obţinute prin măsuri de 
marketing sau educaţionale cu costuri relativ 
scăzute. 
În noile state membre ale Uniunii Europene, un 
număr tot mai mare de utilizatori de automobi-
le individuale exercită presiuni asupra mediului 
politic, ceea ce are drept rezultat o subestima-
re a măsurilor neagresive, cum ar fi marketingul 
şi educaţia. Este important ca măsurile de mar-
keting să fie combinate cu alte măsuri sustena-
bile pentru a crea un efect sinergic.

Acceptare
Măsurile sunt bine acceptate deoarece sunt 
măsuri „neagresive” şi, în mod normal, nu 
constrâng comportamentul personal în mate-
rie de mobilitate. Cu toate acestea, o strate-
gie de informare bine pregătită şi introducerea 
de stimulente pentru oameni sunt necesare, 
întrucât aceste măsuri sunt adesea ignorate 
din cauza lipsei de interes faţă de iniţiative şi 
campanii (parţial şi datorită faptului că oamenii 
sunt „bombardaţi” de numeroase campanii), 
precum şi din cauza aversiunii oamenilor faţă 
de cursurile în care sunt învăţaţi să conducă 
într-un nou mod. 
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Pentru a creşte gradul de sensibilitate în rândul 
cetăţenilor, promovarea ideii de transport sus-
tenabil trebuie consolidată constant de-a lun-
gul unei perioade îndelungate de timp. Campa-
niile trebuie concepute într-un mod foarte clar, 
iar mesajul trebuie să fie inteligibil şi uşor de ţi-
nut minte. Mai mult, acestea trebuie concepute 
special pentru grupul ţintă specific (de exem-
plu, elevi, studenţi, utilizatori de autovehicule, 
şoferi ai companiilor, proprietari de magazine).

Gestionare financiară
Trebuie asigurată o finanţare suficientă încă de 
la începutul proiectului. Pentru a garanta asis-
tenţa financiară, administratorii responsabili 
trebuie convinşi de beneficiile pe termen lung 
şi de raportul cost/beneficiu pozitiv al campa-
niilor de informare şi educaţionale în compara-
ţie cu investiţiile costisitoare în infrastructură. 
Implicarea diferitelor părţi interesate ar putea 
avea drept rezultat o împărţire a costurilor 
campaniilor (de exemplu, mass-media, organi-
zaţie de voluntariat).

Instituire şi organizare
Cooperarea unei echipe pluridisciplinare de 
părţi interesate favorizează semnificativ succe-
sul măsurilor. Cu toate acestea, se recoman-
dă ca şi cetăţenii să fie lăsaţi să vină cu idei şi 
sugestii pentru punerea în aplicare a măsurilor. 
Este avantajos să se asigure un acces facil la 
responsabilul pentru mobilitate persoanelor şi 
organizaţiilor care au idei sau sugestii. În cazul 
în care campaniile de marketing sunt derula-
te în combinaţie cu alte măsuri (de exemplu, 
introducerea unei noi infrastructuri, a unui nou 
material rulant sau a unui nou serviciu), grafi-
cele de execuţie trebuie sincronizate între ele. 
Trebuie să se asigure că mesajele promovate 
sunt complementare şi nu contradictorii. Mai 
mult, grupul ţintă nu trebuie să fie copleşit cu 
prea multe informaţii, în caz contrar, oamenii 
vor renunţa, deoarece nu îşi pot aminti toate 
sfaturile.

elemente cHeie  De  luat în 
conSiDerare

• Campaniile şi formarea sunt modalităţi 
foarte eficiente şi economice de influ-
enţare a comportamentului în trafic al 
oamenilor fără a fi nevoie de investiţii 
suplimentare în infrastructuri noi.

• Campaniile promoţionale cresc gradul 
de acceptare şi sprijinul politic pentru 
măsurile de transport care ar putea să 
nu fie foarte populare (de exemplu, re-
stricţii de acces).

• Sunt necesare alternative de transport 
sigure şi accesibile la mijloacele moto-
rizate individuale pentru ca măsurile să 
aibă succes.

• Măsurile trebuie repetate constant pen-
tru a obţine un efect de multiplicare.

• Campanile de marketing trebuie derula-
te ca măsuri însoţitoare la introducerea 
unor soluţii de mobilitate sustenabile 
pentru a crea efecte sinergice.
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Părţi  intereSate

Următoarele persoane şi grupuri trebuie impli-
cate în calitate de consilier sau susţinători in-
formali:

• Publicul larg trebuie implicat în reuniuni şi 
evenimente publice pentru a participa în 
mod activ şi trebuie informat prin interme-
diul internetului, al comunicatelor de presă, 
al posterelor sau expoziţiilor. În general, pu-
blicul are o atitudine pozitivă faţă de măsuri.

• Grupurile de interese sau asociaţiile (de 
exemplu, asociaţiile de conducători auto şi 
taximetrişti, comercianţii, şcolile de şoferi, 
grupurile care sprijină mersul pe jos şi cu bi-
cicleta, persoanele cu handicap, hotelurile, 
muzeele, şcolile) trebuie implicate în mod 
direct în dezvoltarea măsurii pentru a defini 
nevoile specifice şi pentru a concepe cam-
pania într-un mod personalizat.

• Reprezentanţii generatorilor importanţi de 
trafic (centre comerciale, universităţi, şcoli) 
ca parteneri interesaţi de promovare şi eve-
nimente

• Diferite ONG-uri ar putea fi interesate de co-
operarea în activităţi de marketing şi de pro-
movare a mobilităţii sustenabile. De exem-
plu, organizaţiile de biciclişti sunt parteneri 
sociali importanţi în discuţiile legate de dez-
voltarea infrastructurii pentru biciclişti şi de 
măsurile neagresive.

De asemenea, organizaţiile pentru persoanele 
cu handicap sunt parteneri importanţi pentru 
creşterea gradului de sensibilizare cu privire la 
transportul sustenabil şi accesibilitatea tuturor 
mijloacelor de transport pentru toţi cetăţenii. 
Comunicarea constantă şi implicarea acestora 
ajută la respectarea nevoilor acestei categorii 
de utilizatori ai spaţiului urban, independent de 
iniţiativele publice.

PrinciPal i i  Parteneri  a i 
Proiectului 

Factor decizional
• Rolul principal pentru măsurile promoţiona-

le este asumat, de obicei, de administraţia 
locală (structura subdepartamentală trebuie 
luată în considerare).

• Operatorii de transport public sau autorită-
ţile de transport public pot fi responsabile 
pentru campaniile de marketing pentru îm-
bunătăţirea imaginii acestora. 

• Acţiunile educaţionale, precum cursurile de 
conducere ecologică, pot fi adoptate în mod 
autonom de transportatorii privaţi.

Alţii
• Departamentul de mediu îşi poate asuma 

sarcini precum evaluarea legată de monito-
rizarea calităţii aerului, măsurarea nivelurilor 
de emisii şi de zgomot. Acesta poate, de 
asemenea, pune în aplicare procese de con-
sultare cu privire la calitatea vieţii în oraş.

• Institutele de cercetare pot sprijin măsurile 
din punct de vedere ştiinţific prin evaluarea 
rezultatelor şi a impactului după punerea în 
aplicare. 

• Companiile private pot fi numite drept con-
sultanţi

• Asociaţii cu materiale de campanie pregătite

Mass-media
Raportarea continuă cu privire la campaniile de 
informare sau poveştile de succes despre con-
ducerea ecologică au rolul de a creşte gradul 
de sensibilizare în rândul cetăţenilor.

Care sunt persoanele cheie care vor fi implicate?
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Enumerarea exemplelor practice 
din cadrul CIVITAS II

În cadrul CIVITAS II, 6 oraşe au pus în aplicare măsuri care vizează campanii de informare 
şi marketing şi activităţi educative:

Burgos (Spania): „forum de mobilitate”, marketingul mobilităţii sustenabile 

Debrecen (Ungaria): plan de dezvoltare sustenabilă a traficului în oraş, formare în materie de sigu-
ranţă şi eficienţă energetică a şoferilor vehiculelor de transport în comun

Genova (Italia): „forum de mobilitate”, marketingul mobilităţii sustenabile şi „puncte ecologice”

Cracovia (Polonia): „forum de mobilitate”, marketingul mobilităţii sustenabile

Malmo (Suedia): conducere ecologică pentru angajaţii spitalelor şi angajaţii municipali, conducere 
ecologică intensivă

Suceava (România): informare şi sensibilizare

Obţ ineţ i  ma i  multe  infOrmaţ i i  pe  www.civitaS.eu

S
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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: Schiffer (fotografie copertă). Toate celelalte 
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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 pro-

iectelor demonstrative CIVITAS, raportate de oraşele participan-

te. După caz, s-au utilizat informaţii suplimentare din literatura 

de specialitate. Ediţia 2010. Tipărit în Austria.
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nează în numele Comisiei nu sunt responsabile pentru eventuala 

utilizare a informaţiilor conţinute în prezenta publicaţie. Opiniile 
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