
 
 

CHUMS 

Proiectul CHUMS abordează provocarea energetică  cu privire la consumul de 
carburant, la gradul scăzut de ocupare a automobilelor și la cele aproximativ 50% din 
deplasările în orașe care nu pot fi asigurate de către mijloacele de transport public 
convenționale. 

Potențialul enorm al strategiilor partajării de maşină a fost împiedicat de către 
barierele tradiționale comportamentale, sociale și cultural pe care le au oamenii în 
ceea ce priveşte punerea  în comun a automobilelor. 

Strategia CHUMS include:  

 organizarea unor Săptămâni Carpooling pentru promovarea sistemului 
 organizarea periodică de acțiuni Jackpot Lottery pentru recompensarea și 

stimularea celor care utilizează sistemul carpooling. 
 oferirea de Planuri de Transport Personalizate (PTP) pentru naveta zilnică de 

acasă la locul de muncă/școală și înapoi 

Partajarea mașinii înseamnă utilizarea prin ROTAȚIE a mașinilor în cadrul unui 
grup de 2-3-4 persoane care au același traseu zilnic 
de acasă la locul de muncă / școală și înapoi. 

În felul acesta se reduc cheltuielile de transport la 50%, 33% sau chiar 25% din 
cheltuielile lunare ale fiecăruia. 

Scopul proiectului este acela de a aplica o strategie CHUMS complexă de schimbare 
comportamentală, dezvoltată de către consorțiu şi de a transfera metodele 
confirmate în restul Europei, prin validarea metodei în 5 oraşe „susţinătoare” care 
reprezintă amploarea utilizării Sistemului Carpooling și diversitatea concepţiilor 
despre mobilitate în Europa: Craiova (RO), Edinburgh (UK), Leuven (B),  
Toulouse (F) si Perugia (IT).  

http://www.chums-carpooling.eu/ 

 
In Craiova se aplica sistemul de carpooling, un sistem European de sprijinire a 
oraselor curate. 
 
Detalii si aplicare pe site-ul: http://www.ipacv.ro/chums-carpooling/ 
 
Abordam provocarea consumului de carburant, a gradului scăzut de ocupare a 
automobilelor și a celor aproximativ 50% din deplasările în orașe care nu pot fi 
asigurate de către mijloacele de transport public, convenționale. 
 
 
 



Sistemul Carpooling sau "sa luam masina impreuna si sa impartim cheltuielile", 
aduce o serie de avantaje:  

 Reducerea de 2-3 ori a drumurilor spre și de la locul de muncă cu autoturismul 
personal 

 Economie la carburanti; 
 Economie la costurile de întreținere a mașinii personale; 
 Descongestionarea traficului; 
 Reducerea noxelor din aerul respirat; 
 Oportunități de socializare;   
 Reducerea stresului de a conduce.  
 Schimbarea obiceiurilor si a mentalitatii ! 

Rugam locuitorii orasului Craiova, sau pe cei ce lucreaza in Craiova sa faca 
inscrierea pe site pentru a putea beneficia de acest serviciu. 

Daca este nevoie de sprijin, va rugam sa scrieti la adresa:  

Valentin Istratie, valentin.istratie@ipacv.ro sau  

Aurel Mogosan,  aurel.mogosan@ipacv.ro  

care va stau la dispozitie cu precizarile necesare. 

Gasiti informatii si pe Facebook la adresa 
https://www.facebook.com/www.ipacv.ro/?skip_nax_wizard=true# 

 


