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Despre Clean Fleets

Dincolo de achiziţie

Studiile de caz Clean Fleets

Proiectul Clean Fleets (www.clean-fleets.eu) oferă
asistenţă autorităţilor publice şi operatorilor de
parcuri de vehicule în ceea ce priveşte implementarea
Directivei privind vehiculele nepoluante şi achiziţia
sau luarea în leasing a vehiculelor ecologice şi
eficiente din punct de vedere energetic.

Proiectul Clean Fleets s-a concentrat pe achiziţia de vehicule, dar o gestionare sustenabilă a parcurilor de vehicule înseamnă evident
mult mai mult decât tipul vehiculelor pe care aţi decis să le cumpăraţi. Achiziţia ar trebui să facă parte dintr-o strategie mai amplă de
mobilitate sustenabilă în oraşele europene.

O serie de studii de caz din oraşe europene, cum
ar fi Viena, Londra, Stockholm şi Rotterdam, în care
sunt prezentate în detaliu exemple reale de achiziţii
de vehicule ecologice, inclusiv rezultatele obţinute
şi lecţiile învăţate.

Ghidul este creat pentru a oferi asistenţă autorităţilor
publice şi operatorilor de transport public pentru
achiziţionarea de vehicule ecologice şi eficiente din
punct de vedere energetic, care respectă în totalitate
legislaţia europeană – în special Directiva privind
vehiculele nepoluante (CVD).
Instrumentul LCC a fost dezvoltat special pentru
a compara COSTURILE GENERATE PE DURATA
CICLULUI DE VIAŢĂ pentru diferite vehicule,
în momentul achiziţiei. De asemenea, include
opţiunea de aplicare a metodei Costuri operaţionale
pe durata de viaţă, prezentată în Directiva privind
vehiculele nepoluante.
O serie de fişe de lucru cu privire la: Ciclurile de
testare a vehiculelor, metoda Costuri operaţionale
pe durata de viaţă, prezentată în Directiva privind
vehiculele nepoluante (CVD), legislaţia şi politicile
europene privind vehiculele rutiere ecologice şi
Directiva privind vehiculele nepoluante.
Ghidul, instrumentul LCC şi fişele de lucru pot fi
accesate la: www.clean-fleets.eu/publications

1. C
 are sunt nevoile dvs. de transport şi cum ar putea fi ele
satisfăcute cel mai bine?
Este necesar să achiziţionaţi vehicule, sau sunt posibile
alternative, cum ar fi utilizarea în comun a autoturismelor
sau contractele de leasing?
2. A
 ţi identificat ce fel de vehicule sunt utilizate în cadrul
serviciilor achiziţionate, cum ar fi întreţinerea rutieră,
transportul elevilor/persoanelor cu dizabilităţi şi eliminarea
deşeurilor?
Obligarea furnizorilor de servicii de a utiliza vehicule
ecologice atunci când execută contractele de mai sus, poate
duce la o creştere a numărului de vehicule ecologice deţinute
de persoanele private, precum şi a numărului de vehicule
ecologice din parcurile afectate transportului public.

3. Există o colaborare eficientă între departamentele de
planificare, transport şi achiziţii?
Orice achiziţie de vehicule ar trebui integrată într-o strategie
mai amplă de mobilitate urbană sustenabilă.

Studiile de caz pot fi accesate la adresa:
www.clean-fleets.eu/case-studies

4. C
 ei mai buni experţi în achiziţia de vehicule ecologice sunt
celelalte oraşe.
Împărtăşiţi experienţele dvs. şi colaboraţi, pentru a afla despre
experienţele celorlalţi.
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Având în vedere acest lucru, am solicitat autorităţilor publice să analizeze patru aspecte principale:

Doriţi să aflaţi mai multe?

Pachetul de formare Clean Fleets
În cadrul proiectului s-a elaborat un set de
materiale de formare cu privire la achiziţia de
vehicule ecologice destinate persoanelor care
doresc să furnizeze cursuri de formare.

Comisia Europeană finanţează o serie de proiecte dedicate mobilităţii sustenabile. Paginile de internet ale acestora constituie un
extraordinar punct de plecare cu privire la toate aspectele mobilităţii urbane, începând de la dezvoltarea unui plan de mobilitate urbană
sustenabilă şi până la îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor din oraşe.
Aflaţi mai multe informaţii vizitând:

www.eltis.org

www.pastaproject.eu

www.mobilityweek.eu

www.care-north.eu

www.urban-mobility-solutions.eu

www.eliptic-project.eu

www.civitas.eu

www.bump-mobility.eu

Pachetul de formare poate fi accesat la adresa:
www.clean-fleets.eu/training-and-events/
train-the-trainer

Bineînţeles, puteţi găsi şi toate celelalte instrumente, publicaţii şi resurse pe care vi le punem la dispoziţie, pe pagina de internet Clean Fleets:
www.clean-fleets.eu
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