Companiile și instituțiile își pot încuraja angajații să
utilizeze alte mijloace de transport decât mașina
personală pentru a ajunge la serviciu, în cadrul unui
proiect lansat de Agenția pentru Managementul Energiei
și Protecția Mediului Brașov (ABMEE), în parteneriat cu
organizații similare din Olanda, Belgia, Bulgaria, Marea
Britanie și Portugalia și cofinanțat de Uniunea Europeană,
prin programul pentru energii inteligente.
„Este vorba despre un proiect de mobilitate urbană care a fost deja testat în Olanda și care își propune să
reducă traficul din orele de vârf cu 20% în orașele participante și să ne ajute să utilizăm un mod mai
sustenabil și mai sănătos de a călători în interiorul orașului. Proiectul se desfășoară prin intermediul unei
aplicații care ajută utilizatorul să contorizeze traseul parcurs zilnic, mijlocul de transport utilizat, emisiile de
CO2 economisite, caloriile arse, orele de deplasare, comparația cu alți utilizatori din echipă sau din
competiție și alți parametri de acest fel, totul fiind prezentat sub forma unui joc amuzant în care angajații
sunt angrenați într-un concurs desfășurat de compania sau instituția la care lucrează. Datele rezultate vor fi
utile nu numai pentru a oferi companiilor sau instituțiilor publice și angajaților acestora un mod mai eficient
de a ajunge la serviciu, ci și pentru alcătuirea proiectului de mobilitate în municipiul Brașov și Zona
Metropolitană, proiect important în contextul pregătirii pentru perioada de finanțare 2014 – 2020.
Deocamdată, proiectul este unicat în România, însă intenționăm să-l extindem și în București și alte orașe
din țară”, a explicat directorul ABMEE, Camelia Rață.
Aplicația, disponibilă atât pentru PC cât și pentru dispozitive mobile de tip tabletă sau smartphone, a fost
dezvoltată de partenerii olandezi, iar ABMEE a lucrat până acum la traducerea în românește și
implementarea ei. „F5to4” vine din titulatura în limba engleză și înseamnă „de la 5 la 4”, țelul inventatorilor
ei fiind de a reduce de la 5 la cel puțin 4 zilele din săptămână în care angajatul vine la serviciu cu mașina
personală. Mersul pe jos, transportul în comun, bicicleta și chiar „car pooling”-ul, adică împărțirea costurilor
de transport între colegi sau vecini pentru deplasarea la serviciu cu o singură mașină în loc de trei sau
patru sunt numai câteva dintre mijloacele de deplasare promovate în cadrul proiectului.
Aplicația este deja disponibilă on-line, la adresa www.f5to4.ro, iar ABMEE așteaptă companiile sau
instituțiile publice interesate să completeze formularul de înscriere, urmând ca apoi să fie contactate de
reprezentanții asociației pentru a pune la punct o strategie potrivită nevoilor fiecărei companii sau instituții.
În final, fiecare angajat pe care compania sau instituția îl dorește implicat va primi acces în sistem și va
participa efectiv la competiție. „Aplicația se adresează de fapt angajatorilor care doresc să-și implice
angajații într-o competiție distractivă, dar care are o componentă serioasă: angajamentul față de sănătatea
și bunăstarea personalului și față de protecția mediului”, a mai spus Camelia Rață. Costurile participării la
cest proiect pentru firme sunt zero.
Și pentru că introducerea datelor în sistem se face de către fiecare utilizator, iar acesta nu trebuie să se
simtă presat sau plictisit de acest lucru, aplicația le pune utilizatorilor la dispoziție un antrenor personal
către succes, prin intermediul mascotei MOBI, un personaj animat foarte simpatic și plin de sfaturi, care te
ajută să-ți îndeplinești scopurile. Desigur, el poate fi personalizat de fiecare utilizator.
Proiectul se numește „Promovarea mobilității inteligente printre angajați” – MOBI, se desfășoară în
perioada martie 2013 - martie 2016 și, la nivel european, este finanțat cu aproximativ 1 milion de euro. În
România, proiectul beneficiază de o finanțare de 45.000 de euro. Costurile de finanțare sunt suportate 75%
de Comisia Europeană și 25% de parteneri, în cazul României, de ABMEE.

Despre ABMEE. Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” (ABMEE) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit,
înfiinţată în anul 2003 ca urmare a preocupării municipalităţii Braşov pentru eficienţa energetică şi protecţia mediului, cu aliniere la cerinţele politicilor
europene în domeniu.

