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Schimb de cunoştinţe şi învăţare
Unul din benefi ciile cheie ale modelului URBACT îl reprezintă abilitatea de 
a pune laolaltă diferiţi parteneri şi diferite părţi interesate pentru rezolvarea 
problemelor comune.
Deşi vor exista întotdeauna diferite provocări privind electro-mobilitatea 

în conformitate cu 
cerinţele legale, 
tehnice şi condiţiile 
locale, scopul creşterii 
VE este acelaşi 
şi avem mult de 
învăţat din diferitele 
abordări. Partenerii 
proiectului, împreună 
cu reprezentanţii 
diferitelor grupuri 
locale de sprijin, 
s-au întâlnit recent 
în Stockholm şi 
Bruxelles pentru a 
analiza acest aspect.
Discuţiile au inclus 
benefi ciile VE privind 
mediul şi modul în 

care sănătatea publică are de câştigat în ceea ce priveşte sprijinirea nevoii 
unei acţiuni concentrate asupra transportului cu zero emisii. Valorifi când 
acest lucru, se pot identifi ca şi oportunităţile fi nanciare şi politice şi se pot 
depăşi barierele care stau în calea dezvoltării VE.
Prin comunicare, procesul de învăţare şi învăţarea în sine în urma discuţiilor 
sunt fundamentale 
pentru schimbare. De 
aceea, am încercat 
să afl ăm care este 
cea mai bună metodă 
pentru a stimula o 
schimbare reală în 
comportament şi 
rezultat.
În prezent ne străduim 
să punem totul 
laolaltă şi vă rugăm să 
vizitaţi pagina noastră 
de internet pentru 
a vedea ultimele 
noutăţi. Dacă doriţi 
să afl aţi mai multe 
despre acest aspect 
sau despre oricare 
din activităţile noastre, contactaţi-mă sau contactaţi-i pe ceilalţi parteneri ai 
proiectului.
Mulţumesc
Matthew Noon
Partener principal
Tel. + 44 (0) 20 7926 0080
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Recomandări OMS
Mai sus sunt prezentate rezultatele monitorizării pentru PM2.5 din 
oraşele partenere EVUE (cu roşu) în comparaţie cu alte locaţii 
europene principale.
Cât de curat este oraşul tău?
Deşi calitatea aerului din oraşele noastre este recunoscută ca fi ind 
una redusă, în mare parte datorită emisiilor generate de vehiculele 
motorizate, ştiţi cu adevărat cât de curat este aerul din oraşul dvs.?
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a actualizat recent baza de date 
privind calitatea aerului din zonele urbane care acoperă 1600 de 
oraşe din 91 de ţări; este cea mai mare resursă de acest gen. Unul 
din rezultatele cheie este acela că numai 12% din persoanele care 
locuiesc în oraşele monitorizate respectă nivelurile recomandate 
de OMS pentru calitatea aerului. Studiul a arătat că unele oraşe 
fac progrese prin măsuri precum generarea ecologică a energiei 
(regenerabilă) şi prin monitorizarea poluării generate de vehiculele 
motorizate.
Pentru a vedea cât este de curat oraşul dvs., apăsaţi aici sau 
accesaţi “baza de date privind poluarea aerului OMS 2014” din bara 
de căutare.

Forumul părţilor interesate în electro-mobilitate
EVUE a participat recent 
la cel de al doilea Forum 
al Părţilor interesate 
în Electro-mobilitate 
organizat pe 3-4 iunie. 
Acest eveniment, care a 
adunat laolaltă proiectele 
VE principale şi părţile 
interesate din întreaga 
Europă, s-a bucurat de 
o participare numeroasă 
şi a oferit partenerilor 
EVUE oportunitatea de 
a împărtăşi şi de a-şi 
prezenta cunoştinţele şi 
aspectele învăţate. 
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Deosebit de important a fost Dan Dura, partenerul EVUE în Suceava, care a 
prezentat modul în care oraşul său încearcă să obţină primele VE în regiune. 
Dan a subliniat că, fără participarea şi sprijinul iniţial al programului URBACT, 
acest lucru nu s-ar fi  întâmplat. Primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu, a 
întărit nevoia sprijinului politic pentru realizarea acestei schimbări.

Punctele cheie incluse pe agenda forum-ului au inclus: 
• Christian Schweizer, din partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
a discutat despre ultimele studii care au arătat clar gradul de poluare 
a aerului ca fi ind principala cauză a deceselor cauzate de cancer, 
dar şi că peste 85% din populaţia urbană a Europei este expusă 
la nivele ale PM2.5 & PM10 care depăşesc recomandările OMS 
privind calitatea aerului. Acest lucru subliniază nevoia unui număr 
mai ridicat de acţiuni care trebuie luate pentru reducerea emisiilor; 
pentru acest lucru, electro-mobilitatea poate juca un rol cheie. 
• Diferite modele de afaceri sunt astăzi aplicate pentru electro-
mobilitate. Acestea arată că diferitele abordări de colaborare 
dau naştere unor noi oportunităţi de succes. Jean-Luc Jarrin, 
un consultant independent, a discutat despre implementarea 
operaţiunilor de electro-logistică în Franţa care a dus la reducerea 
semnifi cativă a costurilor, îmbunătăţind în acelaşi timp nivelul 
serviciilor pentru clienţi. 
• Danielle Cohen, din partea Better Bankside din Londra a prezentat 
diferitele metode prin care sunt realizate operaţiunile comerciale 

şi modul în care acestea sunt folosite cu efecte pozitive pentru a 
încuraja trecerea la electro-mobilitate. 

Limite impuse de reţea? 
Posibilele limitări impuse în alimentarea cu energie electrică datorate reţelei 
limitate de distribuţie au fost un punct cheie al discuţiei. Pentru partenerii 
proiectului şi pentru principalele oraşe VE, aceasta este o preocupare din ce 
în ce mai mare. 
Peter Harris, Directorul Depratamentului Durabilitate din cadrul UPS 
Europe,  prezentat în cadrul întâlnirii de la Stockholm  provocările impuse 
de alimentarea cu energie electrică cu care se confruntă în desfăşurarea 
operaţiunilor. În mod specifi c în Londra, dar din ce în ce mai pregnant şi în 
alte oraşe, UPS nu poate suplimenta fl ota VE datorită capacităţii reţelei. 
Subiectul a fost dezbătut la Bruxelles şi s-a tras concluzia cheie că oraşele 
şi părţile interesate trebuie să fi e mai inteligente astfel încât să sporească 
reţeaua şi să profi te la maximum de oportunităţile oferite de tranziţia la scară 
largă spre electro-mobilitate. Trebuie să ne asigurăm că avem un sistem 
de management al energiei care să minimizeze impactul asupra reţelei, 
economisind în acelaşi timp bani şi reducând emisiile CO2, dar sporind 
gradul de utilizare al VE.
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Oraşe EVUE şi date de contact:
Frankfurt
Ansgar Roese 
ansgar.roese@frankfurt-business.net 

Katowice
Adam Lipinski 
adam.lipinski@katowice.eu

Londra
Matthew Noon 
mnoon@lambeth.gov.uk

Oslo
Hans Cats Myhre 
hanscats.myhre@bym.oslo.kommune.no

Suceava
Dan Dura 
dandura@primariasv.ro
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