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REZUMAT. Distribuţia mărfurilor în zonele urbane este esenţială pentru viaţa locuitorilor unui oraş şi pentru buna desfăşurare a
activităţilor economice. Transportul mărfurilor în zonele urbane se realizează utilizând aceeaşi infrastructură ca şi autoturismele şi
mijloacele de transport în comun de suprafaţă. Aceasta conduce la probleme cum ar fi congestia traficului, ocuparea spaţiilor de
parcare, reducerea siguranţei, poluarea atmosferei şi poluare fonică. Pentru ameliorarea efectelor negative ale transportului
mărfurilor în oraşe este necesară identificarea măsurilor posibile în domeniul logistic, tehnic şi administrativ, care să conducă la un
transport urban de mărfuri eficient. În prima parte a lucrării este prezentat sintetic un set de scheme de dezvoltare care pot fi
aplicate pentru îmbunătăţirea eficienţei transportului de mărfuri la nivel urban. În a doua parte sunt prezentate etapele de
dezvoltare a unui model pentru optimizarea soluţiilor propuse şi evaluarea efectelor măsurilor aplicate.
Cuvinte cheie: transport urban de mărfuri, scheme logistice, măsuri logistice.
ABSTRACT. The goods distribution in urban areas is essential for the citizens’ life and for all economic activities in a city. Vehicles for
urban goods transport use the same infrastructure as cars and transit vehicles, generating problems such as traffic congestion,
parking occupancy, safety reducing, air and noise pollution. Complex studies are necessarily to identify adequate logistic, technical
and administrative measures for reducing the negative effects of urban goods transport. In the first part of the paper a set of
schemes for organization of urban logistics areas, which can be applied for a better efficiency of urban goods transport is
summarized. The second part of the paper describes the steps for developing a model for optimization of the proposed solutions
and evaluating the effects of the applied measures.
Keywords: urban goods transport, logistic schememes, logistic measures.

1. INTRODUCERE
Importanţa transportului urban este subliniată de
rolul pe care acesta îl are în menţinerea funcţiilor
economice ale oraşelor. Transportul urban de mărfuri
are consecinţe semnificative asupra ocupării drumurilor
şi a spaţiilor de parcare, asupra amplasării şi dezvoltării
activităţilor economice şi asupra mediului. Conform
statisticilor realizate în mai multe capitale europene,
deplasarea vehiculelor pentru transportul mărfurilor
generează în medie aproximativ 10% din traficul urban,
dar este sursa a 40% din emisiile poluante rezultate din
deplasarea autovehiculelor (COST, 1998). Aceşti factori
demonstrează importanţa transportului urban de mărfuri
şi argumentează necesitatea unor studii complexe
care să permită dezvoltarea unor sisteme de transport
eficiente.
Principalele obiective avute în vedere la elaborarea
măsurilor pentru dezvoltarea unui sistem eficient de
transport urban de mărfuri sunt (MODUR 2005):
 eficienţa economică a lanţului logistic;
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 amenajarea teritoriului, care să ţină seama de
amplasarea activităţilor economice;
 alocarea fluxurilor de vehicule pentru transportului de mărfuri pe itinerarii pentru a ajunge la o utilizare
eficientă a infrastructurii;
 protejarea mediului ambiant.
Etapele care trebuie parcurse pentru realizarea acestor
obiective sunt:
– examinarea măsurilor administrative existente şi a
metodelor logistice aplicate în operarea parcurilor de
vehicule pentru a putea observa care dintre ele ar putea
contribui cel mai bine la reducerea impactului asupra
mediului;
– examinarea măsurilor şi metodelor noi care pot fi
aplicate pentru obţinerea eficienţei economice, ţinând
seama de efectele directe şi indirecte asupra fluxurilor
de trafic, amplasarea activităţilor comerciale, dar şi
calitatea vieţii în general;
– demonstrarea eficienţei economice a măsurilor
logistice în conducerea parcului de vehicule şi indicarea
modului în care ele pot fi aplicate pe scară largă în
sectorul privat.
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În continuare se va prezenta un set de scheme care
se pot aplica pentru organizarea spaţiului logistic urban,
iar apoi vor fi descrise principalele etape parcurse în dezvoltarea modelelor pentru evaluarea măsurilor aplicate
pentru dezvoltarea transportului urban de mărfuri.

Aplicarea acetei scheme crează rupturi în legătura
transportator-beneficiar şi de aceea necesită un nou mod
de organizare a livrărilor, cu costuri de funcţionare
relativ ridicate.
 Schema cu puncte dedicate staţionării vehicu-

2. ORGANIZAREA SPAŢIILOR LOGISTICE
URBANE

evitându-se incomodarea celorlaţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. În acest caz livrările din punctele de
staţionare la beneficiarii din zonă, pe o rază de aproximativ 100 m, se fac pietonal (eventual cu cărucioare).
Relaţiile transportator-beneficiar nu se modifică, iar
secvenţa operaţiilor realizate este aceeaşi, modificânduse doar distanţa parcursă pe jos, cu marfa. Pentru
aplicarea acestei scheme sunt necesare investiţii reduse,
costuri de exploatare rămân aproximativ aceleaşi, însă
este necesară implicarea transportatorilor în stabilirea
adecvată a rutelor.
 Schema cu puncte destinate acumulării mărfurilor, în care aprovizionarea acestor puncte se realizează
de transportatori în afara orelor de vărf, iar parcursul
final, până la origine, revine în sarcina beneficiarului.
Obiectivele urmărite sunt îndeplinirea cerinţelor zonelor
cu accesibilitate redusă şi satisfacerea beneficiarilor mai
puţin disponibili. Această schemă modifică amplasarea
punctelor de livrare, informaţia trebuie adaptată şi necesită eforturi importante pentru realizarea interacţiunilor
dintre actorii lanţului logistic.
 Schema cu cutii logistice urbane constă în amplasarea unor containere, de dimensiuni variabile, în
locuri accesibile beneficiarilor, care să constituie depozite
temporare pentru mărfuri, aprovizionate de transportatori în afara orelor de vârf, fără să fie necesară prezenţa
beneficiarilor. Avantajul acestei scheme constă în posibilitatea livrărilor în perioade cu trafic redus. Aplicarea
acestei scheme necesită implicarea redusă a autorităţilor, însă modifică relaţiile dintre transportatori şi
beneficiari (se modifică poziţiile punctelor de livrare,
precum şi orarul).

lelor pentru realizarea livrărilor şi aprovizionărilor,

Operaţiile logistice se pot dezvolta în zone adecvate,
incluse în spaţiul urban sau suburban. Aceasta se poate
realiza prin păstrarea depozitelor şi platformelor existente şi amenajarea lor, dacă sunt necesare modificări
tehnologice (instalaţii din porturi şi staţii feroviare),
crearea unor platforme, cât mai apropiate de centru,
care să concentreze ofertanţii şi grupurile de distribuţie,
şi crearea unor platforme mari, în zone periferice, cu
legături cu reţeaua de centură şi cu arterele principale
de acces în oraş. Efectele amplasării centrelor de distribuţie depind de condiţiile locale din fiecare oraş, de
dimensiunile oraşului şi de modul de aplicare a distribuţiei.
Reprezentarea spaţiilor logistice urbane au obiective,
mijloace şi efecte globale specifice. Se disting cinci
scheme principale de organizare a spaţiilor logistice urbane, fiecare caracterizată de obiective diferite (Boudouin
2006).
 Schema cu zone logistice urbane, constă în
gruparea operatorilor logistici în apropierea zonelor cu
densitate mare a beneficiarilor (în general în apropierea
zonei centrale), şi are ca principale obiective:
 scăderea numărului de vehicule utilitare care folosesc arterele urbane principale;
 creşterea productivităţii operaţiilor de livrare.
Pentru realizarea acestei scheme sunt necesare investiţii imobiliare mari pentru crearea zonelor logistice
urbane, fără a fi însă necesare modificări ale tehnologiilor, nici la transportatori, nici la beneficiari. Aplicarea
acestei scheme necesită intervenţii ale autorităţilor din
urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi implicarea tuturor transportatorilor şi a operatorilor din
lanţul logistic.
 Schema cu centre de distribuţie urbane, în care
sunt concentrate mărfurile destinate beneficiarilor din
zona centrală, activităţile de distribuţie fiind reunite şi
realizate de un singur operator, desemnat de autorităţi.
Avantajele în acest caz sunt:
 reducerea parcursurilor vehiculelor pentru transportul
mărfurilor şi
 îmbunătăţirea utilizării spaţiului urban;
 limitarea perturbaţiilor create de vehiculele pentru
transportul mărfurilor în anumite perioade ale zilei.
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3. METODE DE ESTIMARE A EFECTELOR
SCHEMELOR LOGISTICE APLICATE
Pentru identificarea celor mai adecvate măsuri în
domeniul logistic, tehnic şi administrativ, care să conducă
la un transport urban de mărfuri eficient, este necesară
dezvoltarea unor modele complexe. Principalele etape
de dezvoltare a modelelor pentru evaluarea consecinţelor măsurilor asupra transportului de mărfuri este
prezetată în figura 1. Fiecare etapă reprezentată este
dificilă din cauza complexităţii transportului de mărfuri
în oraşe, justificată de următorii factori:
 neregularitatea şi neuniformitatea cererilor;
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Proiectarea bazelor de date şi
colectarea datelor

Dezvoltarea modelelor
matematice şi de simulare

Proiectarea măsurilor/schemelor
aplicate în sistemul urban de
transport al mărfurilor

Calibrarea modelelor

Aplicarea modelelor

Efecte şi rapoarte de evaluare
Fig.1. Etapele realizării modelelor pentru evaluarea efectelor măsurilor
aplicate sistemului de transport urban de mărfuri.

 diversitatea mărfurilor transportate;
 diversitatea vehiculelor utilizate;
 caracteristicile infrastructurii de transport;
 diversitatea condiţiilor de expediere şi livrare;
 diversitatea intereselor participanţilor.
Toţi aceşti factori fac dificil controlul gradului de
imobilizare a vehiculelor, durata de circulaţie, coeficientul
de încărcare pe parcursul lanţului logistic. Pentru
completarea bazelor de date trebuie realizate sondaje
de trafic care să ofere informaţii privind deplasarea
vehiculelor între punctele de încărcare/descărcare; de
asemenea trebuie realizate sondaje în punctele de
intrare/ieşire din oraş pentru a determina fluxurile de
intrare şi fluxurile de ieşire şi pentru a separa fluxurile
interne de fluxurile de tranzit. Datele de intrare ale
modelelor pentru estimarea efectelor măsurilor aplicate
în sistemul de transport urban de mărfuri sunt strucurate
în două categorii principale. Prima categorie se referă la
amplasarea activităţilor (accesibilitatea punctelor de distribuţie, amenajarea teritoriului, efectele asupra mediului,
congestia urbană) şi la descrierea reţelei de transport
(fig. 2)). A doua categorie de date de intrare descrie
organizarea logistică: parcuri de vehicule, număr de
deplasări, parcursuri, organizarea încărcărilor/descărcărilor, numărul centrelor de transfer.
Pentru identificarea soluţiilor care să conducă la
sisteme de transport urban de mărfuri eficiente este
necesară analiza diferitelor scenarii de dezvoltare şi
elaborarea unui set complex de modele: modele pentru
delimitarea zonelor logistice, modele pentru amplasarea
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centrelor de distribuţie, modele analitice şi de simulare
pentru dimensiunarea centrelor logistice, modele pentru
optimizarea rutelor de transport, modele pentru planificarea vehiculelor (fig. 2). Pe baza volumului traficului
într-o regiune (împărţită în zone de trafic), a numărului
numărului de locuitori, a numărului de angajaţi şi a
numărului de companii care realizează transporturi de
mărfuri se identifică schemele logistice adecvate. Pentru
o situaţie dată a traficului, cu ajutorul modelelor dezvoltate se pot evalua efectele pentru fiecare schemă propusă.
Rezultatele finale ale modelelor trebuie să conducă
la (Ma, 1999):
 estimarea congestiei urbane, prin cunoaşterea
condiţiilor de încărcare a reţelei de drumuri din fiecare
zonă;
 estimarea consumului de energie prin cunoaşterea
activităţii de transport (exprimată în vehicule km).
Setul de modele dezvoltate vor permite simularea
efectelor aplicării diferitelor instrumente de control şi
modificări ale soluţiilor logistice. Pe baza rapoartelor de
evaluare sintetizate pe baza rezultatelor modelelor se
pot stabili concluzii fundamentate privind:
 schema logistică adecvată pentru fiecare zonă urbană;
 utilizarea diferitelor categorii de vehicule pe domenii de activitate;
 restricţiile impuse pe categorii de vehicule în fiecare
zonă;
 situaţia transportului pe domenii de activitate (pe
intervale de timp).
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Inrări:
 amplasarea activităţilor economice
şi factorii care caracterizează
accesibilitatea
 reţeaua de transport
 lungimea drumurilor
 număr de benzi
 viteze de deplasare
 parcuri de vehicule
 tipuri de vehicule
 viteze de circulaţie
 consum specific de energie
 emisii specifice
 mărfuri transportate pe categorii
de vehicule
 tip de combustibil
 sistem logistic
 număr de vehicule
 număr de curse
 rute servite

ă l
t l d di t ib ţi

Modele matematice şi de simulare

 Model pentru amplasarea
centrelor logistice

 Model pentru delimitarea zonelor
logistice

 Model pentru dimensionarea
centrelor logistice

 Model pentru determinarea
rutelor de transport şi planificarea
vehiculelor
 Model de simulare a traficului

Rezultate:
 harta zonelor logistice
 amplasarea centrelor
logistice
 activitate de transport
(km.ore, tone.km)
 cost de transport
 consum de energie

Fig. 2. Structura de bază a modelelor dezvoltate pentru evaluarea consecinţelor
măsurilor asupra transportului de mărfuri.

4. CONCLUZII
Pentru ameliorarea efectelor negative ale transportului mărfurilor în oraşe este necesară dezvoltarea
unor modele complexe, care să permită identificarea
măsurilor posibile în domeniul logistic, tehnic şi administrativ şi care să permită evaluarea efectelor aplicării
măsurilor propuse.
Structura unui oraş are o influenţă majoră asupra
situaţiei transportului rutier de mărfuri. În funcţie de
dimensiunile oraşului şi de profilul economic (putere
comercială, sectoare industriale şi sectoare ale serviciilor),
sistemele de transport sunt diferite. Pentru a putea face o
caracterizare a efectelor structurilor zonelor urbane asupra
măsurilor studiate trebuie analizate următoarele elemente:
 structura populaţiei - caracterizată de număr de
locuitori, număr de angajaţi, pe domenii de activitate;
 structura economică - caracterizată de număr de
întreprinderi, pe domenii de activitate;
 infrastructură - caracterizată de densitatea reţelei,
tipul şi caracteristicile drumurilor, facilităţi speciale;
 structura cererii de transport şi structura traficului
(volumul traficului de mărfuri, consumul de energie,
poluarea aerului).
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Este esenţial ca strategiile de dezvoltare a sistemului
de transport urban să fie sprijinite de toate părţile
implicate (autorităţi locale, transportatori, beneficiari,
poliţie, locuitori). Autorităţile locale trebuie să intervină
în controlul transporturilor pentru a asigura satisfacerea
cerinţelor locuitorilor în condiţiile asigurării eficienţei
transportului urban de mărfuri şi protejării mediului
ambiant.
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