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Disclaimer
Prezentul Ghid reprezintă un document de cercetare elaborat de Proiectul SUITS (Susținerea
sistemelor integrate de transport urban; instrumente transferabile pentru autoritățile locale), o
activitate de cercetare și inovare cu o durată de patru ani, având ca scop creșterea capacității
Autorităților Locale și stakeholderilor în domeniul transporturilor pentru implementarea unor
măsuri de transport sustenabil. SUITS este unul din cele trei proiecte din cadrul inițiativei UE
CIVITAS 2020 axate pe planuri de mobilitate urbană sustenabilă. Proiectul SUITS a primit
finanțare de la programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene, în cadrul
Acordului de Grant nr. 690650 / 2016.
Informațiile și punctele de vedere prezentate în acest Ghid sunt cele ale autorilor acestuia și
nu reflectă neapărat opinia oficială a Uniunii Europene. Nici instituțiile și organismele Uniunii
Europene, nici persoanele care acționează în numele acestora nu pot fi răspunzătoare pentru
utilizarea informațiilor incluse în acest material.
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Rezumat
În marile orașe europene, se acordă atenție deosebită aspectelor legate de transport și
mobilitate, în timp ce în orașele mici și mijlocii se menține lipsa capacității instituționale
necesare pentru a gestiona creșterea rapidă a populației și sistemul de mobilitate urbană.
Condițiile de poluare a aerului, traficul nelimitat, spațiile de parcare supraaglomerate sunt doar
câteva din problemele mobilității moderne cu care orașele se confruntă zilnic.
Comisia Europeană încearcă să abordeze aceste probleme oferind măsuri de îmbunătățire a
situației mobilității urbane în orașele mici și mijlocii. Proiectul SUITS ( Susținerea sistemelor
integrate de transport urban: instrumente transferabile pentru autoritățile locale) 1, finanțat în
cadrul programului HORIZON 2020 are ca scop creșterea capacității autorităților locale din
orașele mici și mijlocii pentru elaborarea și implementarea unor strategii de transport
sustenabil și integrat pentru îmbunătățirea sistemului de transport urban.
Conform obiectivelor proiectului, acest Ghid are ca scop furnizarea unor modele inovatoare de
afaceri și parteneriate în domeniul mobilității urbane pentru a mări capacitatea autorităților de
transport din orașele mici și mijlocii. Documentul descrie modele și parteneriate de afaceri în
domeniul mobilității inovatoare, identificând serviciile de mobilitate cele mai reușite din sector
și oferă exemple de bune practici din orașele partenere SUITS referitoare la noile servicii de
mobilitate și la modelele lor de afaceri aplicate în respectivele orașe. De asemenea, Ghidul se
axează pe creșterea atractivității din punct de vedere financiar a proiectelor de mobilitate,
făcând recomandări referitoare la modul de pregătire a unui proiect bancabil, mai exact prin
introducerea metodei studiului de fezabilitate.

1

https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Urban-Mobility/SUITS
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Rezumat
Capacitatea de dezvoltare sau de remodelare a modelelor organizatorice de afaceri necesită
know-how organizatoric și instrumente. Doar o strategie de afaceri bine elaborată permite
organizațiilor din domeniul transportului și mobilității să primească investiții, iar partenerii bine
aleși nu pot decât să mărească șansa de succes.
Ghidul de elaborare a proiectelor bancabile, a unor noi modele de afaceri și de dezvoltare de
parteneriate este unul din cele trei instrumente de suport decizional pentru autoritățile locale
și alți stakeholderi în domeniul mobilității, elaborate în cadrul Pachetului de lucru WP4 din
proiectul SUITS.
Celelalte două instrumente de sprijin, Ghidul de achiziții inovatoare și Ghidul de finanțare
inovativă vor incorpora mecanismele inovatoare pentru creșterea capacității autorităților locale
pentru susținerea sectorului de mobilitate urbană.
Ghidul de elaborare a proiectelor bancabile, a unor noi modele de afaceri și de dezvoltare de
parteneriate are ca scop oferirea organizațiilor din domeniul mobilității urbane din orașele mici
și mijlocii modele inovatoare de afaceri în paradigma serviciilor de mobilitate, ca urmare a unei
bune cunoașteri a unor noi forme de parteneriat. De asemenea, Ghidul contribuie la elaborarea
unui proiect bancabil furnizând sugestii referitoare la analiza de fezabilitate a proiectului.
Ghidul începe cu o scurtă introducere a proiectului SUITS, a scopului și a obiectivelor acestuia.
Descrierea scopului și a obiectivelor Ghidului este urmată de identificarea rolului diferiților
stakeholderi care au contribuit la elaborarea documentului. Se descrie apoi metodologia de
cercetare, subliniându-se limitele studiului. Urmează descrierea situației actuale în mobilitatea
urbană, cu exemplificări de tendințe moderne în mobilitatea urbană, de exemplu Mobilitatea
ca serviciu, Mobilitate integrată și Mobilitate partajată. Există un capitol special dedicat
formelor inovatoare de parteneriat în sectorul de transport și mobilitate, acordându-se atenție
specială Parteneriatului Public Privat (PPP) ca forma cea mai strategică de alianță în acest
domeniu și posibila sa colaborare cu alte forme de organizații. Ultimele două capitole ale
documentului prezintă modele inovatoare de afaceri și modul de elaborare a unui proiect
bancabil. De asemenea, Ghidul oferă recomandări elaborate după cercetarea aprofundată a
celor trei subiecte abordate în cadrul documentului.
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1. Introducere
Situația în orașele europene referitoare la mediul urban a atins un nivel critic. O paradigmă de
schimbare a mobilității care să abordeze în mod corespunzător provocările actuale și să
includă tendințele societale existente și emergente necesită în mod clar cercetarea noilor
scenarii referitoare la mobilitate, inovații tehnice, servicii și soluții suplimentare de mobilitate,
precum și programe de noi parteneriate. Peste 70 % din populația UE trăiește în orașe (inclusiv
cele mici și mijlocii) și justifică aproximativ 85 % din PIBul Uniunii Europene (CE, Pachet de
Mobilitate Urbană). Actuala situație referitoare la mobilitate a creat condiții nesustenabile de
viață: congestie accentuată, calitate necorespunzătoare a aerului, emisii de zgomot, precum
și un înalt nivel al emisiilor CO2. Creșterea numărului de autovehicule private a determinat o
creștere a expansiunii urbane și a navetei, fără ca extinderea rețelelor de transport public să
fi atins același nivel de dezvoltare. Necesitatea unei mobilități sustenabile pe trei coordonate:
economică, socială și legată de mediu atrage atenția Statelor Membre. Orașele europene au
provocări comune referitoare la dezvoltarea mobilității urbane, îmbunătățirea accesibilității și
crearea unor sisteme de transport sustenabil și de înaltă calitate, reducând totodată congestia,
poluarea și accidentele.
Comisia Europeană este hotărâtă să îmbunătățească eficiența transportului urban, făcând
astfel posibilă o schimbare semnificativă a situației mobilității urbane și atingerea obiectivelor
în numeroase domenii politice. Comisia Europeană sprijină sectorul de mobilitate furnizând
politici și documente, investind în programe de cercetare în domeniu și creând instrumentele
de sprijin. Un exemplu de astfel de program este Pachetul de Mobilitate Urbană 2 care asigură
măsuri de sprijin în domeniul transportului urban prin:





Împărtășirea experiențelor, prezentarea celor mai bune practici și stimularea cooperării
Furnizarea unui sprijin financiar cu scop précis,
Axarea cercetării și inovării pe furnizarea unor soluții pentru provocările mobilității
urbane,
Optimizarea implicării și cooperării internaționale a Statelor Membre.

Marile orașe europene sunt bine cunoscute pentru situația lor critică referitoare la mobilitatea
urbană, în timp ce orașele mici și mijlocii sunt neglijate în privința serviciilor de bază și le
lipsește capacitatea instituțională necesară de a gestiona creșterea rapidă a populației și, în
consecință, situația mobilității (Cohen, 2006).
Comisia Europeană a identificat această problemă și caută să asigure măsuri pentru
rezolvarea problemelor de mobilitate în orașele mici și mijlocii. SUITS are ca scop creșterea
capacității autorităților locale în orașele mici și mijlocii pentru a dezvolta și implementa strategii
și tehnologii în vederea unui transport sustenabil, integrat și accesibil.

Urban Mobility Package - European Commission
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en
2
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1.1. Scopurile și obiectivele SUITS
SUITS abordează tema consolidării cunoștințelor și capacităților autorităților locale (MG-5.42015).
Scopul general al proiectului este de a susține orașele mici și mijlocii în a-și îmbunătăți
capacitatea de a reduce congestia și poluarea aerului, precum și de a îmbunătăți situația
mobilității urbane.
SUITS intenționează să realizeze aceste scopuri aplicând instrumentele de suport decizional
în dezvoltarea finanțării inovatoare și sustenabile, implementarea programelor pentru achiziție
inovatoare și furnizare de noi modele de afaceri și de parteneriate.
În cadrul Pachetului de lucru 4 (WP 4) al SUITS, au fost elaborate trei Ghiduri în sprijinul
autorităților locale în orașele mici și mijlocii pentru integrarea noilor politici referitoare la
transportul sustenabil, inclusiv:
1. Ghid pentru abordarea unei finanțări inovatoare și sustenabile.
2. Ghid de achiziții inovatoare.
3. Ghid de elaborare a proiectelor bancabile, a unor noi modele de afaceri și de dezvoltare
de parteneriate.
Testarea celor trei Ghiduri din punct de vedere al aplicabilității și eficienței lor s-a realizat în
orașul Alba Iulia, România, ca Aplicație Pilot.
După finalizarea tuturor Pachetelor de Lucru și evaluarea rezultatelor Aplicației Pilot, nouă
orașe partenere (Coventry City Council, Stuttgart, Erfurt, Palanga, Roma, Valencia, Torino,
Alba Iulia, Kalamaria) au încercat să integreze know-how-ul dobândit în cadrul proiectului
SUITS inclusiv cele trei Ghiduri, Raportul Aplicației Pilot și instrumentele integrate. Acțiunea
va furniza orașelor partenere instrumente decizionale pentru a-și dezvolta capacitatea
administrativă în aplicarea unor noi programe de finanțare, achiziției de mobilitate și
implementarea unor noi modele de afaceri.
SUITS a asigurat activitățile de instruire organizate în cadrul WP5, WP8, WP9. Aceste activități
includ workshop-uri, webinare, întâlniri cu stakeholderii, proces de diseminare.

1.2. Ghid de elaborare a proiectelor bancabile, a unor noi modele de
afaceri și de dezvoltare a parteneriatelor
Mobilitatea urbană este crucială pentru societatea europeană în ceea ce privește asigurarea
accesului la servicii pentru călători și mărfuri și pentru susținerea creșterii economice. Orașele
europene mici și mijlocii se confruntă cu provocări similare, cum ar fi digitalizarea, economie
comună, mobilitate integrată etc. Pentru a gestiona această cerere în creștere, precum și
pentru a aborda celelalte provocări societale aferente, este necesară o gamă largă de soluții
și servicii complementare de mobilitate care să adopte abordări inovatoare axate pe utilizator,
inteligente, multimodale și intermodale. Una din provocările mobilității urbane moderne este
crearea unor modele de afaceri sustenabile. Rezolvarea provocării lansate de mobilitate
necesită acțiuni coordonate din partea sectoarelor privat și public. Este nevoie de progres
tehnologic și comercializare, finanțare, politici inteligente și inovație în modelele de afaceri
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pentru a realiza îmbunătățirea productivității și crearea unor medii mai sustenabile în orașele
mderne.
1.2.1. Scopuri
Scopul acestui Ghid este de a furniza un instrument decizional eficient care să permită
autorităților / stakeholderilor din domeniul privat și public care ține de mobilitate, să își
organizeze / modifice / consulte sau să își compare ideile de afaceri pentru a le îmbunătăți sau
a obține finanțare pentru dezvoltarea lor. Cadrul de lucru definit în acest Ghid acoperă cele
mai noi inovații în modelele de afaceri din domeniul mobilității urbane, noi programe de
parteneriate și are ca scop să ofere îndrumare în pregătirea unei propuneri de proiect pentru
investiții.
1.2.2. Obiective
Principalele obiective ale prezentului document sunt:






Furnizarea de cunoștințe referitoare la modelele inovatoare de afaceri în servicii de
mobilitate urbană inclusiv partajarea mobilității, mobilitate integrată și MaaS.
Abordarea principalelor programe de parteneriat în domeniu și introducerea unora noi.
Mărirea capacității de creare de proiecte finanțabile care să asigure îndrumare pentru
analiza de fezabilitate.
Identificarea strategiilor de afaceri viabile din punct de vedere comercial și a riscurilor
și beneficiilor aferente.
Îmbunătățirea capacității administrative și organizatorice a autorităților de mobilitate
urbană din orașele mici și mijlocii.

1.2.3. Rolul stakeholderilor în dezvoltarea prezentului Ghid
Acest Ghid a fost elaborat cu ajutorul diferiților stakeholderi implicați în proiect.
Eurokleis conduce Task 4.3 și răspunde de elaborarea Ghidului. Partenerii WP4 Task 4.3 au
fost implicați în pregătirea Ghidului, și anume au fost rugați să contribuie cu cunoștințele lor la
Secțiunea 5 „Modele de afaceri inovatoare”. Toți partenerii Task-ului au ales un serviciu
inovator de mobilitate și au elaborat un Plan de Model de Afaceri al serviciului respectiv. De
asemenea, au furnizat exemple de cele mai bune practici ale acestor servicii. Aceasta a
constituit un pas important în pregătirea Ghidului, deoarece Orașele partenere au putut să își
împărtășească expertiza și cunoștințele în legătură cu serviciul de transport care există în
orașul lor, sau despre care știu.
Pe parcursul pregătirii documentului au fost consultate CIVITAS și platforma Eltis3.

3

CIVITAS (http://civitas.eu/) is a network of cities for cities dedicated to cleaner, better transport in Europe and
beyond.
Eltis Platform (http://www.eltis.org) facilitates the exchange of information, knowledge and experiences in the field
of sustainable urban mobility in Europe.
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1.3 Modul de utilizare a prezentului Ghid
Numeroase proiecte de mobilitate urbană sustenabilă se confruntă cu dificultăți în faza de idée
din cauza lipsei de fonduri, expertizei interne limitate în vederea realizării de noi modele de
afaceri, sau a provocărilor legate de coordonarea diferitelor agenții din sectorul public și privat.
Ghidul de elaborare a proiectelor bancabile, a unor noi modele de afaceri și de dezvoltare de
parteneriate ajută la abordarea fiecăreia din aceste provocări pentru a facilita drumul de la idei
la implementarea acestora.
Pentru a maximiza eficiența instrumentului de suport decizional SUITS, acest Ghid trebuie citit
împreună cu celelalte două Ghiduri elaborate în cadrul task-urilor WP4, „Ghid de achiziții
inovatore” și „Ghid de finanțare inovatoare”.

2. Metodologia de cercetare
Partenerii din SUITS Task4.3 împreună cu orașele partenere își vor împărtăși cunoștințele și
experiența referitoare la modele de afaceri inovatoare, parteneriat și studii de fezabilitate
pentru a crea proiecte bancabile pentru orașele mici și mijlocii. În consecință, orașele pot să
implementeze soluțiile inovatoare și susenabile de mobilitate urbană. Studiile de fezabilitate
explorează viabilitatea economică și acceptul publicului în ceea ce privește măsurile și
evaluează factorii de succes și barierele care pot accelera, sau, dimpotrivă, inhiba asimilarea.
S-au efectuat o analiză primară și o analiză secundară a datelor.
Sursele primare includ grupul țintă și conversații informale cu orașele partenere. Datele
referitoare la noile modele de afaceri au fost culese prin convorbiri pe skyppe, prin mail și
telefonice. Toate acestea au ajutat la înțelegerea situației referitoare la mobilitatea urbană din
aceste orașe și la identificarea celor mai relevante servicii de mobilitate care pot fi incluse în
Ghid.
Datele secundare includ documente oficiale guvernamentale ale UE și ale diferitelor țări,
publicații din reviste revizuite de specialiști în domeniu, publicații media, site-uri web și cărți,
precum și rapoarte și documente din surse libere.
S-a aplicat o metodologie de studiu de caz pentru a obține cunoștințe mai profunde referitoare
la noile servicii de mobilitate și la modelele lor de afaceri integrate în infrastructura de transport
a orașelor partenere.

Limitări
Echipa SUITS a depus maximum de efort pentru a se asigura că acest document este atât
util, cât și eficient pentru stakeholderii din domeniul mobilității care doresc să aplice
constatările și recomandările referitoare la noile modele de afaceri și parteneriate, precum și
analiza de fezabilitate a propunerilor de proiecte. În ciuda acestui fapt, succesul implementării
Ghidului va depinde de guvernanța și legislația locale și de capacitatea autorităților publice și
private de a furniza resursele pentru crearea de noi oportunități de afacere.
Prin urmare, prezentul document trebuie considerat un instrument de suport decizional pentru
stakeholderii din domeniul mobilității din orașele mici și mijlocii care doresc să obțină finanțare
pentru proiectele lor. Din acest motiv, managerii autorităților din domeniul mobilității pot
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consulta Ghidul, adaptând constatările și recomandările incluse în acest document la realitatea
lor din domeniul transporturilor, dacă se poate. Ghidul nu reprezintă un manual.

3. Actuala situație în transport și mobilitate urbană
Prezentul capitol are ca scop să ofere o vedere de ansamblu asupra situației actuale în ceea
ce privește mobilitatea, identificând problemele în sectorul de mobilitate, modul în care CE
abordează aceste aspecte și posibilele inovații în mobilitate prin care acestea se pot rezolva.
Obiectivele curente vizând transportul și mobilitatea sunt de a obține acces la destinații,
activități, servicii și bunuri, precum și reducerea emisiilor de CO2 și a nivelului congestionării.
Totuși, trebuie făcute eforturi în sectorul de mobilitate urbană pentru îmbunătățirea eficienței
și eficacității sistemelor de transport pentru a acoperi măsurile orientate spre cerere, de
exemplu promovarea mersului pe jos, cu bicicleta și reducerea necesității de a utiliza propriul
autovehicul. Dar îmbunătățirea eficienței transportului nu se reduce doar la abordarea
problemelor legate de congestia traficului și de mobilitatea urbană, ci implică și abandonarea
scenariilor de transport tradiționale4. Răspunsul UE la aceste probleme poate consta în
diversele politici și instrumente pe care le oferă. Acestea variază de la adoptarea legislației
pentru elaborarea Ghidului și a recomandărilor, cu aplicabilitate în special la nivel urban și /
sau la transportul urban, la finanțarea proiectelor de mobilitate urbană. Pe lângă sistemele de
transport urban care intră sub incidența politicii europene de transport, trebuie luate în
considerație și alte politici UE, cum ar fi Politica de coeziune5, politica Rețelelor TransEuropene6, politica referitoare la mediu, la sănătate și la cercetare, inclusiv mobilitatea. Cea
mai recentă Strategie Europeană în domeniul transportului – Cartea albă din 20117 menționează în mod special că în domeniul mobilității urbane se va aplica o strategie mixtă
care să abordeze planificarea folosirii terenurilor, programe de stabilire a prețului, servicii de
transport public eficiente și infrastructura pentru moduri de transport nemotorizate, încărcarea
/ reîncărcarea vehiculelor curate și faptul că orașele trebuie încurajate să elaboreze planuri de
mobilitate urbană. În decembrie 2013, CE a adoptat un Pachet de Mobilitate Urbană8. Cu
această măsură, CE încearcă să își intensifice sprijinul și să încurajeze Statele Membre să

4

Urban mobility. Shifting towards sustainable transport system. In depth analysis.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/538224/EPRS_IDA(2014)538224_REV1_
EN.pdf
EU regional and urban development, The EU's main investment policy - European Commission
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
5

Trans-European Networks (TENs) – European Commission
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/t/trans-european-networks
6

European Commission, 2011: White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards
a competitive and resource efficient transport system, COM(2011) 144 final
8 COM(2013) 913 final, ’Together towards competitive and resource-efficient urban mobility ’http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0913&from=EN
7
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creeze condițiile cadru adecvate pentru ca autoritățile locale să dezvolte și să implementeze
strategii cuprinzătoare și integrate de mobilitate urbană.
CE intenționează să susțină mobilitatea urbană în Statele Membre prin:






Facilitarea schimbului de cele mai bune practici. Diseminarea experiențelor și a celor
mai bune practici (studii, portaluri web): Portalul pentru Mobilitate Urbană (Eltis)9;
Platforma pentru Planuri de Mobilitate Urbană Sustenabilă; Grup de Experți pentru
Statele Membre.
Asigurarea unor platforme pentru colaborare: Civitas Forum10 și URBACT 11.
Încurajarea angajării cetățenilor și stakeholderilor pe plan local: Săptămâna Mobilității
Europene.
Furnizarea de date și statistici referitoare la situația mobilității în Europa.

În cele din urmă, apar noi modalități de a investi în orașe prospere, inclusive și viabile, de
exemplu vehicule nemotorizate și electrice care îmbunătățesc calitatea aerului pe plan local și
sănătatea cetățenilor; mobilitatea orientată spre tranzit optimizează utilizarea terenurilor și
reduce congestia traficului și extinderea urbană etc. Noile tendințe în mobilitate și noile modele
de afaceri par să îmbunătățească situația sectorului de transport și să îl facă mai sustenabil.
Unele din aceste moduri de abordare a problemelor legate de mobilitate urbană vor fi discutate
în următoarele paragrafe.

3.1 Soluții pentru mobilitatea urbană
În prezent, se prevede o creștere în ceea ce privește vânzarea automobilelor de la aproximativ
70 milioane în anul 2010 la 125 milioane până în 2025, mai mult de jumătate din numărul
acestora urmând a fi achiziționate în orașe. Unii analiști din industria automobilelor au prevăzut
o posibilă dublare până în anul 2030 a actualului parc puternic global de autoturisme care
numără în prezent 1,2 miliarde (Dargay, 2007). Actuala infrastructură urbană nu poate susține
un număr atât de mare de vehicule pe șosele. Congestia a atins deja limite insuportabile și
poate cauza probleme cum ar fi pierdere de timp, risipă de combustibil și costuri mai mari în
derularea afacerilor.12
În ciuda acestor fapte îngrijorătoare, comunitatea implicată în transport și mobilitate încearcă
să găsească soluții la situația curentă. Diverse abordări inovatoare par să rezolve problemele
legate de transport. Multe dintre acestea sunt cauzate de progresul rapid al tehnologiilor și
digitalizării. Revoluția tehnologică a modificat modul în care operează sectorul de mobilitate și
transport. Au apărut noi modele de afaceri, modificând modul în care organizațiile de transport
își derulează afacerile, revoluționând modul de furnizare a serviciilor, introducând noi
propuneri de valoare și tipuri de parteneriate.

ELTIS - http://www.eltis.org/
CIVITAS - http://civitas.eu/
11 URBACT - http://urbact.eu/urban-mobility
9

10

12Urban

mobility at a tipping point – McKinsey & Company
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/ourinsights/urban-mobility-at-a-tipping-point
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Există numeroase strategii inovatoare de management al mobilității care pot îmbunătăți
situația mobilității, de exemplu diversitatea tipurilor de transport (opțiuni de călătorie), diferite
stimulente pentru utilizatori pentru a-i determina să își schimbe modalitatea de călătorie
(frecvență, mod, destinație, rută sau orar). Altele oferă o modalitate alternativă de călătorie
prin substitute de mobilitate, sau o utilizare mai eficientă a transportului terestru. În unele cazuri
sunt necesare reforme în ceea ce privește strategia pentru dezvoltarea unor noi practici de
planificare a transporturilor. Câteva exemple de moduri inovatoare de îmbunătățire a
călătoriilor în mediul urban îl constituie (fără a se limita la acestea) noile servicii „multimodale”
care facilitează călătoriile zilnice, combinând mersul pe jos, cu mașina, cu autobuzul, cu
bicicleta și cu trenul etc., precum și servicii de transport partajate și Mobilitatea ca serviciu și
Reglementările referitoare la accesul vehiculelor în mediul urban / Urban Vehicle Access
Regulations (UVAR), pienotizarea cartierelor orașelor, reglementări privind traficul și
amenajarea spațiilor, prin care se limitează tranzitul prin orașe. Acest tip de mobilitate
inovativă necesită implementarea reglementării accesului vehiculelor ca parte a politicilor de
mobilitate integrată (Ghid PMUD – UVAR și PMUD13) la procesele de Planificare a Mobilității
Urbane Sustenabile. Aceste servicii nu numai că permit inovarea modului în care se
deplasează călătorii, dar și ajută la rezolvarea unor astfel de probleme de mobiltate cum ar fi
pierdea de timp, congestia etc. În acest caz, dezvoltarea tehnologică joacă un rol important.
De asemenea, piața europeană de Sisteme de Transport Inteligente (ITS) crește rapid.
Conform unui studiu suedez, se așteaptă o creștere a valorii de piață a ITS la vehiculele de
transport public cum ar fi autobuze și tramvaie de la 1,03 miliarde € în 2014 la 1,46 miliarde €
până în 2019 [4]. Dezvoltarea aplicațiilor pentru smartphone sau alte dispozitive digitale
constituie un sector economic emergent, în special în ceea ce privește mobilitatea urbană.
Cele mai mari platforme pentru aplicații pentru dispozitive digitale, iTunes și Google Play, au
peste 23450 și 17750 apps la categoriile sănătate și respectiv fitness, inclusiv instrumente
pedometru care să încurajeze mersul pe jos14.
Tabelul 1 oferă o vedere de ansamblu a paradigmei trecerii de la modul de transport tradițional
spre noi soluții, în cadrul transportului urban.
Tabelul 1 – Programe tradiționale de mobilitate vs noi tendințe în mobilitate
Strategie tradițională referitoare la

Soluții noi referitoare la mobilitate

mobilitate
Autoturismul personal ca prinicpală formă de
transport.

13

Autoturismul personal ca una din formele de
transport multimodal, la cerere și partajat.

SUMP Guidelines - UVAR and SUMPs: how to relate Urban Vehicle Access Regulations (UVARs)

https://www.eltis.org/sites/default/files/urban_vehicle_access_regulations_and_sustainable_urban_mo
bility_planning.pdf
14

Berg Insight, 2015, ITS in Public Transport - www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/ bi-its4-

ps.pdf
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Alegere limitată a consumatorului și mică
varietate de servicii.

Varietate mai mare de servicii și de furnizori de
servicii.

Transport public finanțat de guvern.

Parteneriat public și privat.

Sistem de transport neconectat, sub-optim.

Sisteme conectate la cerere.

Nouă paradigmă a serviciilor de mobilitate este valabilă și pentru mobilitatea la nivel individual
care determină schimbări în modelele de afaceri din domeniu. Se pot observa următoarele
modificări:



de la transportul cu autoturismul personal la partajarea călătoriei;
de la servicii de taxi la comandare de taxi online (proces de comandare de taxi sau
altă mașină prin intermediul aplicației la cerere. Aplicația repartizează un anumit șofer
pentru un anumit client).

Și mobilitatea grupului se confruntă cu noi tendințe:


de la transporul public la navete private puse la dispoziție la cerere (mai convenabile
decât transportul public și mai ieftine decât taxiul) și partajarea călătoriei.

Trecerea la noile strategii de afaceri în mediul urban poate aduce avantaje majore pentru
bugetele publice, inclusiv sănătatea, mediul sau energia, prin asigurarea unui transport mai
sigur, reducerea congestiei și creșterea ratei angajării15. În cele ce urmează sunt prezentate
exemple de noi tendințe în mobilitate care modifică realitatea situației mobilității.
3.1.1 Mobilitatea ca serviciu (MaaS)
Alături de dezvoltarea tehnologică, apar și noi așteptări legate de transportul persoanelor și
mărfurilor. Conceptul de „transport” pe baza unei abordări modale evoluează spre conceptul
mai larg de mobilitate bazat pe abordarea unui serviciu, de exemplu Mobilitatea ca Serviciu
(MaaS). În prezent, societatea acordă prioritate experienței utilizatorului, nu proprietății asupra
vehiculului, recunoscând utilizarea diferitelor moduri de transport. De asemenea, se acordă o
mai mare atenție economiei pe bază de partajare sau colaborare, pentru un număr mare de
persoane deținerea unui autoturism personal nemaifiind un obiectiv primar pentru a călători,
în special în zonele urbane. Schimbarea la nivelul concepției va modifica în întregime oferta
de mobilitate, precum și plata serviciilor de mobilitate. Va permite, de asemenea,
implementarea cu mai mare ușurință a strategiilor pentru internalizarea costurilor externe în
domeniile legate de transport, ceea ce înseamnă că se vor introduce noi modele de afaceri în
sectorul de mobilitate urbană care înregistrează o schimbare rapidă. Serviciile de călătorie
emergente (cum ar fi partajarea călătoriei cu autoturismul personal, cu bicicleta, sau cu un alt
mijloc de transport) vor avea un impact pozitiv asupra mobilității urbane, deoarece permit
reducerea numărului de autoturisme particulare și a congestiei traficului în zonele urbane
dense. Obiectivele MaaS sunt de a așeza utilizatorii în centrul serviciilor de mobilitate,

Eurostat figure. European Commission webpage on mobility facts and
http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/transport matters/index_en.htm
15

figures:
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oferindu-le soluții de mobilitate personalizate pe baza nevoilor lor individuale, cu acces ușor la
cel mai adecvat mod sau serviciu de transport. MaaS are trei dimensiuni de care trebuie să se
țină seama la planificarea activităților inovatoare:
1. Dimensiunea tehnologică: partajarea datelor, interoperabilitate, standardizare,
conectivitate și senzori incorporați ai dispozitivelor smart care oferă suport
pentru MaaS.
2. Impactul asupra comportamentului: cum se modifică tiparele de călătorie și
logistică (ex. pentru călătorii mai în vârstă), care este potențiala schimbare
modală?
3. Dimensiunea economică și politică, inclusiv aspectele organizatorice și de
reglementare. Aceasta poate determina o modificare în rolul diferiților jucători
implicați.
Conform Jittrapirom et all16, MaaS prezintă următoarele caracteristici de bază:








Integrarea modurilor de transport: utilizarea serviciilor de transport public, concentrând
transportul multimodal și facilitând călătoriile utilizatorilor.
Tarif opțional: MaaS oferă utilizatorilor două tipuri de tarife pentru accesarea serviciilor
de mobilitate – „pachet de mobilitate” și „plată pe măsura continuării călătoriei”.
O singură platformă: serviciul are la bază o platformă digitală sau o pagină de web
prin care utilizatorul poate avea acces la toate serviciile (planificarea călătoriei,
rezervare, cumpărare de bilete, plata călătoriei)
Actori multipli: actori care utilizează platformă digitală: solicitanți de mobilitate
(utilizatori privați sau de afaceri), furnizori de mobilitate (publici sau privați) etc.
Utilizarea tehnologiilor: se combină diferite tehnologii pentru a furniza MaaS:
dispozitive, rețea mobilă / internet, plată electronică, achiziționare de bilete online,
sistem de gestionare a bazei de date etc.
Soluții personalizate: abonamente care să răspundă cerințelor și așteptărilor
utilizatorilor cu soluție personală unică referitoare la planificarea călătoriei
Personalizare: utilizatorii pot modifica serviciul oferit conform propriilor preferințe.

3.1.2 Mobilitate integrată
Mobilitatea integrată permite conectarea călătorilor de la punctul de inițiere a călătoriei la
destinația finală prin utilizarea tuturor modurilor de transport prin integrarea planificării fără
bariere, proiectării, infrastructurii, soluțiilor tehnologice și personalizării. Conceptul de la baza
moblității integrate constă în faptul că, în mod tipic, călătorii utilizează mai multe moduri de
transport. Călătorii au diferite necesități în ceea ce privește călătoria și adesea schimbă
modurile de transport tocmai pentru a satisface aceste cerințe.
Beneficiile pe care mobilitatea integrată le poate furniza:


Mobilitate combinată. Crearea unei experiențe de călătorie neîntreruptă, de la punctul
de plecare la destinație, prin integrarea modurilor de transport public și privat într-un
singur serviciu, sub îndrumarea unui planificator de călătorie intermodală.

Jittrapirom, P., Knoflacher, H., & Mailer, M. (2017). The conundrum of the motorcycle in the mix of
sustainable urban transport. Transportation Research Procedia, 25, 4873–4894.
16
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O singură aplicație care să asigure toate serviciile. Facilitarea călătoriei combinând
planificarea călătoriei, achiziționare de bilete prin telefonul mobil și colectarea prețului
pentru călătorie cu ajutorul unei singure aplicații și efectuarea unei singure tranzacții
pentru întreaga călătorie.
Soluții personalizate. Fiecare călător își are propriul comportament de călătorie, diferit
de la persoană la persoană, inclusiv scopul călătoriei, destinația finală și ora. Prin
urmare, fiecare călător are nevoie de flexibilitate pentru a-și alege și adapta pachetul
individual de abonament.

Un bun exemplu de mobilitate integrată poate fi un Planificator Google de călătorii / Google
Trip Planner care permite identificarea celui mai bun traseu și ia decizii mai inteligente în ceea
ce privește ora de călătorie. Adăugarea modurilor alternative (tranzit, mers pe bicicletă și pe
jos) la aplicațiile pentru planificarea călătoriei asigură călătorului informații esențiale pentru a
compara orele de călătorie, identificarea diferitelor trasee de călătorie și o mai bună navigare
prin rețeaua de transport. Următorul pas în aplicațiile pentru planificarea călătoriei ar trebui să
se axeze pe mobilitate integrată, furnizând mai multe informații referitoare la modurile de
transport, permițând navetiștilor să se adapteze în timp real.
Tehnologia joacă un rol important în furnizarea de informații valoroase care să permită
călătorilor să facă alegeri de călătorie mai inspirate și trebuie să constituie o parte esențială a
mobilității integrate.
3.1.3 Mobilitate partajată
Academia Elvețiană de Mobilitate, care organizează o conferință europeană anuală pe tema
mobilității partajate, denumită Wocomoco17 (WOrld COllaborative MObility COngress),
definește mobilitatea partajată (sau colaborativă) după cum urmează : “Mobilitatea
colaborativă se axează pe partajarea călătoriilor, modurilor de transport și infrastructurii. Între
transportul în comun și individual, apar noi rețele în care proprietarul autoturismului pune la
dispoziție propriul autoturism, dezvoltând noi tipuri de mobilitate individuală dincolo de posesia
unui autoturism.”
Mobilitatea partajată face parte din domeniul mai larg al „economiei colaborative” sau
„economiei partajării” definite în agenda europeană pentru economie colaborativă ca „[o
varietate de] modele inovatoare de afaceri în care activitățile sunt facilitate de platforme
colaborative care creează o piață deschisă pentru utilizarea temporară a bunurilor și serviciilor
furnizate adesea de persoane particulare”18. Furnizorii de servicii își oferă bunurile sau
abilitățile diverșilor utilizatori printr-o platformă pusă la dispoziție de intermediari. „Partajarea”
a devenit, de asemenea, o realitate a mobilității urbane. Mobilitatea partajată prioritizează
importanța ajungerii la destinație, adesea cu un cost individual și societal mai mic decât prin
folosirea unui autoturism particular. Deoarece prin mobilitate partajată sunt deservite
necesitățile de transport locale într-o proporție mai mare, familiile care dețin mai multe

17

Mobility Academy, 2014, Wocomoco flyer (http://bit.ly/2lnIwkq).

European Commission, 2016, Communication A European agenda for the collaborative economy
http://bit.ly/2cFpEKq
18
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autoturisme pot începe să reducă numărul acestora, iar altele pot renunța total la ele, reducând
astfel cererea pe viitor.
Conform domeniului prezentului Ghid, Secțiunea 5 va aborda modelele de afaceri inovatoare
ale unor servicii de transport descrise în acest capitol.

4. Forme inovatoare de parteneriat
Pentru a dezvolta un model sustenabil de afacere pentru proiect, este crucial să se aleagă
forma adecvată de parteneriat care va transforma inovația proiectului într-o poveste de succes.
Buna organizare a parteneriatului permite obținerea investiției pentru proiect, deoarece diferiți
parteneri pot contribui la proiect în diferite moduri pentru a asigura viabilitate financiară
investitorilor. În acest capitol se prezintă formele inovatoare de parteneriat pe care autoritățile
locale din domeniul mobilității le pot lua în considerație la organizarea activității în vederea
unei strategii sustenabile și pe termen lung.

4.1 Parteneriate public-privat inovatoare
Este bine cunoscut faptul că parteneriatele cu caracter public – privat constituie instrumente
puternice în realizarea proiectelor de transport și mobilitate. Alianțele cu caracter public – privat
sunt vitale pentru formularea și implementarea strategiilor în sectorul de mobilitate. Înainte de
introducerea parteneriatului public privat inovator (IPPP) este necesar să se prezinte forma de
parteneriat public-privat, explicându-se beneficiile și provocările acesteia pentru organizațiile
din domeniul mobilității.
4.1.1 PPP
Majoritatea statelor membre din UE și Comisia Europeană consideră PPP ca instrument
important pentru atragerea unor resurse financiare suplimentare pentru investiții de înaltă
prioritate, cum ar fi transportul. Comisia Europeană a dat următoarea definiție pentru PPP:
“forme de cooperare între autoritățile publice și firme, cu scopul de a realiza proiecte de
infrastructură, sau de a furniza servicii către public” (EC, 2005).
Sectorul public joacă un rol important în construirea infrastructurii de transport urban. Totuși,
resursele necesare sunt mult mai mult decât poate furniza sectorul public și investiția publică
trebuie suplimentată cu investiții în sectorul privat. Pentru a aborda compensarea acestei
diferențe, acest sub-capitol se axează pe asigurarea unei bune cunoașteri a combinației de
parteneriat public și privat și a modului în care acest parteneriat poate aduce un beneficiu
stakeholderilor din domeniul mobilității urbane.
PPP constituie o parte importantă a pachetului de investiții urbane (set de material de
prezentare și documente necesare pentru obținerea unei investiții). Unele orașe au
departamente specifice PPP pentru a gestiona rolul sectorului privat în furnizarea serviciilor
municipale, care tind să difere de la oraș la oraș. PPP pot varia de la contracte pentru servicii
de bază cu proprietate limitată asupra unor bunuri, la proiecte mature de construire-operaretransfer / build-operate-transfer (BOT) pe bază de taxă, în care sectorul privat deține
responsabilitate deplină pentru exploatarea și investiția unui proiect.
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4.1.1.1 Beneficiile utilizării modelelor de parteneriat public-privat (PPP)
Care sunt beneficiile utilizării modelului PPP conform CE 19?
Se conștientizează tot mai mult posibilitatea oferirii unor avantaje prin cooperarea cu sectorul
privat în proiectele PPP. Printre aceste avantaje:
 Accelerarea furnizării de infrastructură – PPP permit sectorului public să transfere
înainte cheltuielile de capital în plăți de servicii în curs. Aceasta asigură desfășurarea
activităților în cadrul proiectelor chiar când disponibilitatea investiției publice poate fi
restrânsă, aducând o investiție foarte necesară.
 Implementare mai rapidă – alocarea responsabilității proiectării și construcției către
sectorul privat, împreună cu plățile legate de disponibilitatea unui serviciu, asigură
stimulente esențiale pentru ca partenerul privat să furnizeze proiecte capitale într-un
timp mai scurt.
 Costuri reduse pe întreaga durată de viață – proiectele PPP care necesită furnizarea
unui serviciu de exploatare și întreținere asigură sectorului privat stimulente puternice
pentru reducerea costurilor pe toată durata de viață a proiectului, ceea ce poate fi dificil
de realizat în cadrul restricțiilor bugetare din sectorul public.
 O mai bună alocare a riscurilor – una din principalele caracteristici ale PPP este
alocarea riscurilor. Obiectivul este de a optimiza transferul de riscuri, pentru a asigura
realizarea celei mai bune valori.
 Stimulente mai bune pentru o performanță mai bună – alocarea riscului proiectului face
ca partenerul din sectorul privat să își îmbunătățească managementul și performanța.
Partenerul din sectorul privat va fi plătit doar dacă au fost îndeplinite standardele pentru
serviciul solicitat.
 Îmbunătățirea calității serviciului – se susține că implicarea unui partener din sectorul
privat îmbunătățește calitatea serviciului datorită unei mai bune integrări a serviciilor
cu bunuri care vin în sprijinul acestora, a unor economii mai mari, a introducerii inovației
în livrarea serviciului etc.
 Generarea de venituri suplimentare – partenerul din sectorul privat poate ajuta la
obținerea unor venituri suplimentare de la terți prin reducerea costului ca urmare a
angajării unui terț, furnizor de servicii.
 Îmbunătățirea managementului public – prin impunerea responsabilității pentru
furnizarea serviciilor publice asupra partenerului din sectorul public, oficialitățile se vor
concentra asupra planificării serviciului și monitorizării performanței, nu pe livrarea
respectivelor servicii publice.
O structură foarte comună a PPP este Proiectarea, Construirea, Finanțarea și Exploatarea
pentru proiectele de transport și mobilitate. PPP acoperă un spectru larg de proiecte în care
sectorul privat construiește, exploatează și finanțează bunuri care furnizează servicii publice.
PPP se utilizează pentru programele contractual complexe și pe termen lung pentru transfer
de risc între sectoarele publice și private.

Guidelines for successful public – private partnerships – European Commission
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
19
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4.1.1.2 Posibile dezavantaje ale implementării PPP
Este important să se specifice unele riscuri cu care viitorul parteneriat se poate confrunta. În
cele ce urmează sunt descrise posibilele dezavantaje:










Costuri mari de ofertare şi contractare – contractele PPP sunt în general mai
complicate decât cele convenţionale de achiziţie. Aceasta este, în principal, ca urmare
a nevoii de a anticipa toate posibilele împrejurări neplăcute care pot apărea pe
parcursul relaţiilor contractuale pe termen lung. În plus, în negocierea contractelor
există în mod tipic costuri legale foarte semnificative. Proiectele PPP reclamă resurse
cu o mai mare specializare şi atenţie mai concentrată din partea autorităţii.
Cheltuieli publice mari – împărţirea riscului implicat de proiect între sectorul public şi
cel privat în cadrul parteneriaului public, înseamnă că partenerul din sectorul privat se
aşteaptă să fie recompensat pentru acceptarea acelor riscuri. Aceasta poate creşte
cheltuielile publice. Autoritatea poate avea, de asemenea, un cost mai ridicat pentru
monitorizarea realizării calităţii proiectului. Totuşi, acest cost mai ridicat este inclus în
preţul unei calităţi mai sigure a serviciului.
Profitabilitatea proiectului – acest aspect poate varia în funcţie de riscul asumat, nivelul
competitiv, complexitatea şi volumul proiectului care se execută. PPP poate fi criticat
pentru faptul că permite sectorului privat să câştige profit din serviciile furnizate, când
acestea ar fi putut fi furnizate de sectorul public.
Angajament pe termen lung – acest aspect poate cauza constrângeri pentru autoritatea
publică, iar acestea trebuie luate în consideraţie cu grijă.
- Angajamentul politic: mandatele politice durează mai puţin, în mod normal,
decât durata proiectului PPP.
- Constrângeri de planificare: PPP-urile necesită planificare pe termen lung
şi orice prevedere necompetiţională poate cauza probleme.
Renegocierea frecventă a contractelor – renegocierea contractelor a devenit o
caracteristică mai comună a PPP. Poate determina, de asemenea, costuri
suplimentare.

4.1.1.3 Bariere cheie în implementarea PPP în infrastructura mobilităţii urbane
Există câteva bariere în crearea PPP. Principalele probleme observate sunt incluse în tabelul
următor.
Tabelul 2 – Provocări ale dezvoltării PPP
Provocări
Politică
şi
instituţionale

Descriere
aspect

Cadru instituţional fragmentat, combinat cu o capacitate organizatorică
necorespunzătoare şi absenţa unor ghiduri cuprinzătoare constituie
principalele bariere politice şi instituţionale.
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Planificarea şi proiectarea
afacerii

Lipsa planificării integrate cu alte moduri de transport și absența
planificării modelului de afacere constituie barierele cele mai importante
în ceea ce privește proiectarea și planificarea. Lipsa investiției dedicate
și sursa nesigură de venit fac ca investitorii să se teamă de viabilitatea
proiectului.

Cadru contractual

Lipsa unui cadru contractual cuprinzător și bine organizat. În cazul în
care contractele nu acoperă exhaustiv toate posibilitățile în cadrul
proiectului, se poate da naștere la subiectivism și ambiguitate.

Implementarea proiectului

Absența unor parteneri privați competenți care să ofere un set de servicii
corespunzătoare apare ca barieră de implementare. Lipsa de protecție
a veniturilor și întârzierile în livrarea bunurilor pot deveni bariere
semnificative.

4.1.2 Parteneriat public - privat inovator (IPPP)
IPPP constituie o nouă formă de parteneriat în care principalii actori sunt organizații publice și
private și pot include alte tipuri de organizații cum ar fi cele ale societății civile, organizații nonguvernamentale (ONG) sau comunități. Aceste noi forme de colaborare permit identificarea
oportunităților pentru proiectarea și implementarea strategiilor pe termen lung pentru
parteneriat. Fiecare actor al IPPPurilor își are rolul său important în cadrul alianței.
De exemplu, organizațiile de stat răspund de stabilirea, finanțarea și implementarea politicilor
și programelor. În iPPP, organizațiile publice sunt definite ca actor important care are un rol
cheie nu numai în supervizarea, crearea de stimulente și cadre de lucru de reglementare, dar
și în dezvoltarea unor noi oportunități și mecanisme de guvernare care să permită colaborarea
sustenabilă pe termen lung cu sectorul privat și alte forme de organizare pentru a optimiza
rezultatele, impactul și sustenabilitatea.
Sectorul privat are un rol semnificativ în cadrul parteneriatului. Contribuie la aducerea de
investiții și experiență în cadrul alianței orientate spre afacerea pro-profit.
În cele din urmă, și alți actori importanți din acest tip de parteneriat, de tipul ONG, organizații
ale societății civile sau comunități pot contribui cu competența și viziunea lor asupra
transportului și sectorului de mobilitate. Înființarea unui iPPP necesită întărirea capacităților
tuturor actorilor implicați.
Sectorul de transport și mobilitate poate beneficia de această nouă formă de parteneriat care
include nu numai profesioniști din sectoarele legate de mobilitate, cum ar fi organizațiile publice
și private care încearcă să rezolve probleme de mobilitate, dar și alți actori importanți care pot
fi mai familiarizați cu problemele și nevoile din sectorul de transport. Această ultimă categorie
poate contribui prin modalitatea de abordare a situației și ajuta la dezvoltarea unor măsuri mai
eficiente legate de problemele de mobilitate. Logica iPPP-urilor este că problemele legate de
transport și mobilitate trebuie analizate împreună, nu separat, de autorități, sectorul public și
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privat și comunități, pe baza unei abordări complementare și a unei viziuni comune pe termen
lung.
Există un număr din ce în ce mai mare de factori pozitivi pentru stabilirea unei astfel de alianțe:
oportunitatea de a îmbunătăți dialogul, de a încuraja abordările colaborative și de a identifica
soluții inovatoare în ceea ce privește proiectarea și implementarea intervențiilor lor între
autorități, sectorul privat și alte tipuri de organizații.
4.1.2.1 Beneficii ale iPPP pentru autoritățile locale din domeniul mobilității
Parteneriatul public – privat inovator poate furniza autorităților locale din orașele mici și mijlocii
o nouă modalitate de organizare a afacerii ca urmare a implicării altor tipuri de organizații care
adaugă valoare prin:









Abordarea nevoilor și tendințelor pieții.
Transferul cunoștințelor instituționale localizate către public și organizațiile private.
Sensibilizarea față de soluțiile inovative create de alianță.
Elaborarea standardelor sociale și planurilor de clarificare.
Șanse mai mari ca proiectul să obțină investiții prin implicarea în consorțiu a ONGurilor,
Organizațiilor Societății Civile, comunităților cu rol în mobilitate.20
Dacă proiectul implică finanțare verde sau în scopul reducerii riscurilor la care este
supus mediul, participarea comunităților din domeniul comunității poate avea un aport
inovativ și veni cu o abordare etică în domeniul investițiilor.
Organizațiile din societatea civilă și ONG-urile pot câștiga relevanță și influență socială
și pot forma capacitate în vederea monitorizării politicii.

4.1.2.2 Recomandări practice pentru dezvoltarea unei colaborări de succes între
comunitățile implicate în mobilitate și PPP




Crearea unei identități și solidarități: alegerea organizației din societatea civilă / ONG
binecunoscute și relevante în sectorul transportului și mobilității. Reputația și
credibilitatea acestor organizații trebuie să fie impecabile; de asemenea, organizațiile
respective trebuie să aibă o sferă de influență care să susțină rețelele de mobilitate și
comunitățile relevante.
Resurse și planificare: Organizațiile din societatea civilă / ONG trebuie să găsească
resurse și modalitatea de muncă efectivă. Resursele se referă la finanțe, colaborare,
informare etc. Activitățile sunt crearea de rețele, comunicare efectivă și crearea de
comunități.

Civil Society and Public Private Partnership. Why collaborate? Three frameworks to understand
business-NGO partnerships – The World Bank
https://blogs.worldbank.org/category/tags/civil-society-and-public-private-partnership
20
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Campanii de sensibilizare: Organizațiile din societatea civilă / ONG trebuie să aibă
capacitatea de a face lobby și campanii pentru abordarea persoanelor relevante în
vederea promovării soluțiilor inovatoare create în cadrul iPPP prin anumite acțiuni.
Aptitudinile necesare: crearea unor modele de urmat, formarea de relații și negocierea.
Management și planificare: organizația din societatea civilă / ONG trebuie să își
planifice intervențiile pentru a obține rezultatele dorite. Trebuie să înțeleagă în mod
realist situația socio-politică a sectorului de mobilitate.
Monitorizare și evaluare: organizația din societatea civilă / ONG trebuie să elaboreze
mecanismele pentru monitorizarea și evaluarea deciziilor, acțiunilor și planului
autorității din domeniul mobilității.

Exemplu de implicare a unei organizații din societatea civilă în proiectele de transport
Organizația din societatea civilă a fost implicată în îmbunătățirea transportului public din
Germania în zona Rin-Main. Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) este cea mai mare asociație
de transport care organizează și coordonează transportul public în Germania. RMV este un
exemplu privind modul în care organizația de transport și-a implicat utilizatorii pentru a-și
îmbunătăți serviciile. RMV a instituit un consiliu consultativ al călătorilor reprezentat de
persoane particulare și organizația din societatea civilă. Consiliul consultativ organizează
ședințe de patru ori pe an și a inițiat deja îmbunătățiri concrete.21
4.1.3 Parteneriate din domeniul cercetării – dezvoltării
Parteneriatele din domeniul cercetării – dezvoltării sunt parteneriate strategice dintre companii
și organizații capabile să dezvolte un nou produs sau serviciu (sau să îmbunătățească unul
vechi) și alți actori interesați din punct de vedere economic în dezvoltarea unor astfel de
inovații. Concepția bazată pe resurse pune în evidență că, pentru a exploata resursele
existente și a dezvolta un avantaj competitiv pe termen lung, organizațiile au nevoie de
cunoștințe externe (Hottenrott, and Lopes-Bento, 2014). Organizația poate beneficia de
colaborarea cu cercetarea – dezvoltarea ca urmare a unei coordonări de către parteneri
competenți din domeniul C-D, a asumării în comun a riscurilor, folosirii în comun a resurselor
și competenței și prin formare de noi cunoștințe (Caloghirou et al. 2003).
În funcție de actorii implicați în parteneriatul de cercetare – dezvoltare, această formă de
colaborare poate include următoarele tipuri:




Parteneriat public în domeniul cercetare - dezvoltare.
Parteneriat privat în domeniul cercetare - dezvoltare.
Cercetare – dezvoltare – Parteneriat public și privat

RMV http://www.rmv.de/de/Verschiedenes/Informationen_zum_RMV/Der_RMV/Wir_ueber_uns/Struktur_de
s_RMV/33022/RMV-Fahrgastbeirat.html
21
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4.1.3.1 Beneficii ale parteneriatelor cercetare-dezvoltare pentru autoritățile locale din
domeniul mobilității








Partenerul din cercetare-dezvoltare poate ajuta la dezvoltarea unui nou produs sau
serviciu, la îmbunătățirea celui existent, sau la operațiuni de inovare. Parteneriatele de
cercetare-dezvoltare permit, de asemenea, organizațiilor din domeniul mobiltății să
rămână pe piață prin monitorizarea cerințelor și tendințelor pieții.
Ajutor acordat organizațiilor publice sau private în vederea dezvoltării activității lor.
Împărțirea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare și a riscurilor legate de investirea
timpului, banilor și a altor resurse.
Partenerul din cercetare – dezvoltare poate ajuta la evaluarea pieții și la testarea
prototipului.
Partenerul din cercetare-dezvoltare asigură monitorizarea rezultatelor proiectului.
Implicarea partenerului din cercetare-dezvoltare poate adăuga valoare în ceea ce
privește căutarea de investiții, datorită competenței sale.

4.1.3.2 Recomandări practice pentru dezvoltarea unei colaborări de succes între C-D și alți
parteneri din domeniul mobilității






Organizația C-D trebuie să fie una de frunte din domeniu, cu reputație sigură și cu
experiență largă.
Echipamentul tehnic de cercetare-dezvoltare trebuie să răspundă tendințelor curente
pentru a asigura că inovația care urmează să fie dezvoltată se aliniază tendințelor pieții
și tehnologice.
Drepturile de proprietate intelectuală trebuie stabilite sub formă contractuală și trebuie
să includă toate părțile interesate și drepturile lor referitoare la inovație.
Responsabilitatea fiecărui partener trebuie specificată în mod clar pentru a evita riscul
unor costuri mari.

Exemplu de implicare a instituțiilor de Cercetare-Dezvoltare în proiectele de transport
Această nouă formă de parteneriat pentru cercetare în domeniul transporturilor a fost
organizată în regiunea centrală a Germaniei, Frankfurt RheinMain, de principalele autorități și
operatori de transport, inclusiv parteneri din industrie și consultanță și sprijinită de Autoritatea
Statală din Hessen. Și anume, Institutul ZIV a fost fondat la Universitatea Tehnologică din
Darmstadt. Permite încurajarea schimbului dintre cercetare și practică. Institutul întreprinde o
cercetare în sfera Sistemelor integrate de transport și trafic, acoperind domeniile Infrastructura
transportului și Managementul traficului, Ingineria traficului și Controlul traficului, Transport
public etc. Aproape 25 de asociații din domeniul cercetării lucrează împreună în ZIV la
concepte inovatoare pentru optimizarea sistemelor de trafic și transport. Institutul este finanțat
exclusiv prin comenzi pentru planificare și consultanță, cu accent pe cercetare orientată pe
aplicare și dezvoltare. ZIV a constituit un consiliu de consultanță științifică, a cărui activitate la
proiecte adaugă valoare. ZIV a desfășurat peste 60 proiecte. ZIV a colaborat la proiecte cu
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următoarele organizații: Frankfurt Airport Authority (Fraport AG), German Rail (DB Reise &
Touristik AG), Deutsche Lufthansa AG și Autoritatea Regională de Transport Public (RMV)
din 2000.22

5. Modele inovatoare de afaceri
Orașele de dimensiuni mici și mijlocii funcționează într-un cadru în care sectorul mobilității se
confruntă cu competiție crescută, și cu un mediu economic nesigur și foarte schimbător care
determină autoritățile locale să ia decizii complexe și dificile referitoare la activitățile
economice. Organizațiile de transport și mobilitate își desfășoară activitatea într-o eră digitală
în care noile tehnologii inovează modele de afaceri care să permită soluționarea problemelor
curente legate de mobilitate. Trebuie să se ia în considerație numeroși factori la începerea
unei noi afaceri, de exemplu mediul de afaceri legat de mobilitate, parteneriatele strategice,
inovația tehnologică, tendințele pieței, constanța surselor de venit etc. Un model de afaceri
bine elaborat va permite organizației de transport și mobilitate să obțină fondurile pentru
exploatarea inovației sale, iar un studiu de fezabilitate bine pregătit va dovedi viabilitatea
financiară a proiectului. Acest capitol introduce noilel servicii de mobilitate și modelele lor de
afaceri (business models (BM)). Anexa 1 va furniza autorităților locale din domeniul mobilității
instrumentul strategic de afaceri care permite orașelor de dimensiuni mici și mijlocii să își
creeze propriile modele inovatoare de afaceri.

5.1 Abordare de tip plan de afaceri model Canvas / Business Model
Canvas
Prezentul capitol are ca scop prezentarea abordării pe care am ales să o aplicăm pentru a
descrie modelul de afacere (BM) inovator prezentat în Anexa 1, și anume Modelul de afaceri
tip Canvas / Business Model Canvas (BMC).
Un model de afaceri se referă la logica acesteia și furnizează informații referitoare la modul în
care o afacere creează și furnizează valoare clienților (Teece, 2010). În plus, explică
arhitectura veniturilor, costurile și profiturile asociate cu organizarea afacerii. Modelul de
afacere reprezintă combinația dintre „arhitectura” organizatorică și financiară a unei afaceri
(Chesbrough and Rosenbloom, 2002). Pentru proiectele de mobilitate urbană, este crucial să
se aleagă modelul de afaceri corect, deoarece acesta va stabili dezvoltarea generală a
afacerii.

22
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Modelul de afaceri tip Canvas, elaborat de Österwalder and Pigneur (2010) și Österwalder et
al. (2005), este un instrument conceptual care permite dezvoltarea unui model de afacere în
mod ușor și creativ.

Figure 1 – Model de afacere tip Canvas elaborat de Österwalder și Pigneur (2010)

Cuprinde obiectele, conceptele și relațiile dintre ele, exprimând logica pe baza căreia se
fundamentează respectiva afacere. Modelul de afaceri tip canvas este structurat în nouă
blocuri de construcție: 1) piața / segmente clienți, 2) valori propuse, 3) canale, 4) relații cu
clienții, 5) surse de venituri, 6) resurse cheie, 7) activități cheie, 8) parteneriate cheie și 9)
structura costului. Fiecare bloc include un set de întrebări pentru evaluarea modelului și
sprijinirea utilizatorului în crearea acestuia. Pentru a simplifica înțelegerea și analiza tuturor
pilonilor afacerii, cele nouă blocuri introduse de elaboratori pot fi grupate din punct de vedere
ontologic în: produs, client, infrastructură și finanțe. Produsul (blocul 2) prezintă propunerea
de valoare a afacerii, respectiv produsele și serviciile pe care compania le livrează pieței.
Blocurile 1, 3 și 4 descriu relaționarea cu clienții, identificând audiența vizată, cererile, modul
în care clienții percep valoarea și ce tip de relație stabilește compania cu fiecare segment de
clienți. Blocurile 6 și 8 prezintă managementul infrastructurii, descriind funcțiile logisticii și
producției și definesc relațiile dintre partenerii principali și organizație. În cele din urmă, zona
financiară (blocurile 5 și 9) are în vedere informațiile referitoare la sustenabilitatea companiei,
structura costului și modul în care compania va obține venituri. Conform Hulme (2011a),
utilizarea acestui model este esențială pentru ciclul de învățare al unui proiect. Modelul de
afaceri tip canvas permite:
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Implicarea antreprenorilor într-un proces de reflecție constantă. Elaborarea unui
model de afacere cu ajutorul unui instrument grafic în care toate elementele au
legătură între ele.
Înțelegerea modului în care afacerea își abordează diferitele componente. În plus,
modelul de afacere tip canvas simplifică dialogul cu diferiți stakeholderi, deschizând
discuția referitoare la noi oportunități de afacere și despre modalitatea de a conecta
activitățile cu misiunea companiei.
Luarea în considerație a elementelor afacerii individual și ca întreg.
Creșterea creativității și a gradului de inovare prin utilizarea instrumentului grafic.
Modelul de afacere tip canvas include metodologia de concepere a proiectului.

5.2 Modele inovatoare de afacere în sectorul mobilității
Unii cercetători din sectorul de transport și mobilitate susțin că structura organizatorică și
modelele de afacere tradiționale nu mai sunt viabile (Wells, 2013; Abdelkafi et. al., 2013).
Provocările din ce în ce mai mari în sectorul mobilității, de exemplu saturarea pieței,
problemele legate de mediu (starea necorespunzătoare a aerului), congestia, urbanizarea
accelerată, cererea și nevoile în schimbare din partea clienților determină respectiva
organizație de mobilitate să își schimbe modelul de afacere pentru a aborda aceste aspecte.
Caracteristicile pieței în schimbare și noile tehnologii care evoluează rapid determină
autoritățile locale să se reorganizeze, sau chiar să își inoveze modelul de afacere (Holweg,
2008). Evoluția noilor tehnologii permite rezolvarea unor probleme de mobilitate și organizațiile
de transport deja le implementează la elaborarea unor noi servicii.
Progresul tehnologic permite în mai mare măsură optimizări și dezvoltare tehnologică în
numeroase domenii din transport și mobilitate, de exemplu trenuri cu putere alternativă,
digitalizare, software și hardware pentru sectorul auto, conectivitate și tehnologii cu dispozitive
inteligente care influențează în continuare dezvoltarea modelului de afaceri inovatoare în
sectorul transporturilor.
“Inovațiile în tehnologie și cele în cea ce privește modelul de afaceri sunt strâns legate între
ele. Un model de afaceri arată modalitatea în care companiile pot obține bani dintr-o anumită
tehnologie. Indiferent de cât de inovatoare și sofisticată este tehnologia, nu va avea șanse de
reușită dacă jucătorii de piață nu pot să obțină profit de pe urma sa.”- Abdelkafi et al., (2013).
Potrivit acestui enunț, se poate susține că inovația tehnologică emergentă în industria
transportului trebuie secondată de inovația în modelul de afacere.
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Figure 2 – Ecosistemul mobilității urbane

După cum s-a menționat deja în Capitolul 3, noua paradigmă a mobilității modifică sectorul
mobilității urbane prin furnizarea unui nou model de afaceri și prin modalitățile în care
autoritățile de transport furnizează servicii. Noile modele de afaceri se referă la Mobilitate ca
serviciu, servicii de partajare și integrare a mobilității. Acest capitol prezintă modele inovatoare
de afacere și parteneriate reprezentând tendințe inovatoare în mobilitate. Exemplele de
modele de afacere prezentate în acest capitol se pot utiliza ca model cognitiv pentru
stakeholderii din domeniul mobilității care doresc să furnizeze astfel de servicii în orașele lor.
Anexa 1 include cele mai bune practici referitoare la serviciile ilustrate în următoarele
paragrafe, aplicate în orașele partenere SUITS.
5.2.1 Mașină la cerere
Scurtă descriere

Mobilitatea la cerere reprezintă integrarea serviciilor de partajare a călătoriei și a
comandării de taxi cu operațiile de tranzit. Asigurarea unei mașini la cerere este o
abordare inovatoare, axată pe utilizator, care realizează un echilibru între serviciile de
mobilitate emergente, rețelele și operațiunile de tranzit integrate, datele în timp real,
conectarea pasagerilor și Sisteme de Transport Inteligente (STI) cooperative care să
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permită un sistem de transport axat mai mult pe călător, oferind opțiuni de mobilitate
îmbunătățite pentru toți călătorii și utilizatorii sistemului în mod eficient și sigur.
Impactul asigurării mașinii la cerere






Impact asupra mediului: scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) și a poluării
aerului prin reducerea numărului de vehicule.
Impact asupra societății: alternativă efectivă de mobilitate la folosirea vehiculului
personal, reducerea congestionării traficului în zonele urbane, posibila reducere a
distanței parcurse de autovehicul (vehicle miles traveled / VMT) prin creșterea partajării
călătoriilor, dar în cazul în care depășește utilizarea transportului în comun, poate
cauza o creștere a acesteia.
Impact asupra utilizării terenurilor în zona urbană: scutirea spațiului de parcare.
Impact asupra transportului: poate veni în completarea altor moduri de utilizare în
comun (trenuri, metrou și autobuze), ajutând la rezolvarea problemei „ultimei mile”23

Tipuri de moduri
Asigurarea mașinii la cerere oferă câteva modele, și anume:




Comandă online
Companii de rețele de transport (TNC)
Autobuze navetă

Modelele de afacere pentru asigurarea de mașini la cerere referitoare la aceste tipuri de
moduri de transport sunt descrise în Anexa 1.
Ideea afacerii
Mobilitatea la cerere reprezintă utilizarea de vehicule partajate accesate la cerere. În mod
obișnuit, călătorii rezervă un vehicul sau o călătorie prin intermediul unei aplicații smartphone
(app) la puțin timp înainte de efectuarea călătoriei. Serviciul la cerere necesită înregistrarea
pe o platformă. În mod normal, vehiculele sunt disponibile 24/7 și pot fi găsite cu ajutorul unei
aplicații de tracking în timp real în cadrul orașului. Utilizatorii închiriază o mașină cu șofer prin
intermediul unei aplicații. Tarifele sunt stabilite de furnizorul serviciului de mobilitate și trebuie
făcute cunoscute călătorilor și plătite prin intermediul aplicației online de dispecerat.
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Modele de afacere
Recenta creștere exponențială a mobilității la cerere și a serviciilor de asigurare a ultimei mile
a călătoriei reprezintă o trecere globală de la utilizarea unui vehicul personal la modelul de
călătorie partajată cu vehicul la cerere.
Comandă de taxi online
Serviciul de comandă online este un mod de serviciu pentru închiriere care utilizează o
aplicație a unui dispozitiv electronic pentru a chema un taxi la cerere. Pentru a închiria o
călătorie, sau a chema un taxi electronic, călătorul trebuie să se înregistreze pe o platformă
a companiei și trebuie să anunțe locul de unde să fie preluat, fie prin introducerea unei adrese,
fie prin anunțarea unui punct GPS. Plata se poate face direct șoferului, sau prin aplicație.
Tabelul 3 – Ghid de elaborare a proiectului de comandă de taxi online
Aspecte cheie pentru implementarea comenzii de taxe online

Costuri

Stakeholderi implicați



Elaborare software pentru dispecerat.



Achiziționare de vehicule (leasing) adaptate pentru călători cu bagaje.



Întreținerea vehiculelor (combustibil, ulei etc.).



Achiziționarea asigurării pentru vehicule.



Activități de marketing.



Costuri operaționale.

Autorități locale, sectorul privat, companii auto, investitori, dezvoltatori de software,
șoferi de taxi, companii de asigurări, companii de telecomunicații, sectorul turism,
sectorul hotelier și de restaurante, aeroporturi.

Tipuri de investiție




Finanțare publică: fonduri federale, de stat și locale.
Finanțare privată: granturi din fundații private, daruri și donații private și investiția
în sectorul privat.



PPP (Parteneriat Public-Privat)



Sponsorizare și publicitate.



Crowdfunding.



Finanțare UE.
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Ghid de implementare



Studii preliminare înainte de dezvoltarea afacerii. Căutarea celor mai bune
practici în alte orașe.



Asigurarea analizei diferitelor programe de investiții.



Un aspect important pentru comanda online de taxi este selectarea unui furnizor
tehnologic care dezvoltă și mentține aplicația de dispecerat și are cunoștințe
temeinice în domeniul IT.



Autoritățile locale pot sprijini sectorul privat oferind consultanță pentru furnizorii
de servicii de transport, prin reglementarea numerelor de înmatriculare,
sugerând tarife și furnizând spații de taxi.



Prevederea activităților de marketing pentru a ajunge la audiența țintă.

Companii de rețele de transport
Acestea sunt companii care furnizează servicii de transport aplicând tehnologii digitale care
permit conectarea călătorilor la șoferul care își utilizează vehiculul personal pentru a lua un
client. Acest serviciu este cunoscut și ca furnizarea / comandarea unei călătorii (ride sourcing
sau ride hailing).
Companiile de rețele de transport dezvoltă aplicații smartphone prin utilizarea cărora călătorii
pot închiria un vehicul de la un șofer particular care are, de obicei, autorizație non-comercială.
Aceste aplicații arată șoferului, prin intermediul GPS, locul în care se află călătorul și fixează
tariful pe baza distanței. Plata se face în mod normal prin aceeași aplicație.
Tabelul 4 – Ghid pentru dezvoltarea proiectului pentru Companii de rețele de transport
Aspecte cheie pentru implementarea companiilor de rețele de transport

Costuri

Stakeholderi implicați



Studii preliminare.



Licență de afacere.



Dezvoltare și întreținere software pentru dispecerat.



Costuri operaționale.



Activități de marketing

Companii de telecomunicații, dezvoltatori IT, șoferi cu autorizație non-comercială,
autorități locale, investitori, analiști de date.

Tipuri de investiție



Finanțare publică: fonduri federale, de stat și locale.



Finanțare privată: granturi de la fundații private, daruri private și donații și
investiții în sectorul privat



PPP (parteneriat public-privat)
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Ghid de implementare



Sponsorizare şi publicitate.



Crowdfunding.



Finanțare UE.



Efectuarea unui studiu preliminar înainte de începerea afacerii.



Autoritățile Locale trebuie să aisgure cadrul de reglementare pentru cerințele
Companie de rețele de transport în ceea ce privește șoferii și vehiculele, taxele
etc.



Compania de rețele de transport trebuie să aleagă cu grijă un furnizor sigur de
tehnologie care să dezvolte și să întrețină o aplicație de dispecerat



Selectarea unei investiții adecvate pentru proiect.



Autoritățile locale pot oferi cursuri de instruire pentru șoferi în ceea ce privește
conducerea în siguranță a vehiculului



Asigurarea faptului că vehiculele au trecut toate probele tehnice și au asigurare.
În plus, vehiculele trebuie să aibă toate condițiile pentru a asigura o călătorie
sigură și confortabilă.



Șoferii trebuie să aibă minimum 21 de ani și o experiență de cel puțin 3 ani. De
asemenea, trebuie să fie proprietarii vehiculelor.



Pregătirea unei campanii efective de marketing pentru promovarea serviciilor.

Autobuze navetă
Serviciile cu autobuze navetă includ mersul regulat la serviciu în cadrul corporațiilor, precum
și navete cu caracter regional și local, oferind un număr limitat de stații și preluând călători
doar din anumite puncte. Destinația finală poate varia în funcție de segmentul din care provin
clienții. Autobuzele navetă asigură servicii de transport al călătorilor la aeroporturi regionale
sau ale unor hub-uri, sau la centrele de afaceri ale clienților, spitale, centre educaționale,
hoteluri etc. De exemplu, navetele pot fi autobuze private puse la dispoziție de o companie IT
pentru angajații săi.
Tabelul 5 – Ghid pentru dezvoltarea proiectului de autobuze navetă
Aspecte cheie pentru implementarea serviciilor de autobuze navetă

Costuri



Studii preliminare



Achiziționarea



Achiziționarea asigurării vehiculelor.

autobuzelor,

camionetelor

sau

autovehiculelor

necesare pentru servicii de navetă.
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Dezvoltarea de software și hardware pentru operarea serviciului.



Echipament la bord.



Salariile angajaților (șoferi etc.)



Alimentarea cu combustibil și curățarea vehiculelor.



Echipament birotic și cheltuieli pentru birouri.



Costuri pentru parcare.



Taxe de drumuri.



Costuri administrative.



Activități de marketing.
Autorități locale, companii private, companii de asigurări, investitori,

Stakeholderi implicați

companii IT, companii auto.
Tipuri de investiție



Finanțare publică: fonduri federate, de stat și locale.



Finanțare privată: granturi de la fundații private, cadouri și donații



PPP (parteneriat public-privat)



Sponsorizare și publicitate



Crowdfunding



Finanțare UE.



Realizarea studiilor preliminare și căutarea celor mai bune practici.



Stabilirea reglementărilor pentru cerințele pentru șoferi și vehicule,

private și investiții din sectorul privat

Ghid de implementare

taxe etc.


Acordurile necesare pentru parcări.



Obținrea permiselor și autorizațiilor necesare de la autoritățile locale



Navetele pot fi acționate de companii private și reglementate de



Companiile private pot, de asemenea, asigura investiția pentru



Proiectarea dotărilor de serviciu



Organizarea spațiilor de așteptare în funcție de tipul / dimensiunea

pentru a începe afacerea.
autoritățile locale
începerea afacerii.

vehiculelor de navetă și adăugarea facilităților, de exemplu scaune
și ecrane pe care se anunță sosirea curselor


Prevederea reglementărilor referitoare la vizibilitate și siguranță la
bord.



Se poate lua în considerație reducerea costurilor generale de
exploatare / costurilor companiilor individuale care asigură vehicule
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pentru navetă pentru a stimula participarea sectorului privat în cadrul
unui sistem consolidat.


Pregătirea unei campanii de marketing pentru promovarea
serviciilor.

5.2.2 Micromobilitate
Scurtă descriere
Autoritățile locale sprijină dezvoltarea dispozitivelor de micromobilitate și a industriei
microvehiculelor, în special în zonele urbane. Micromobilitatea se referă la o nouă categorie
de vehicule care pot constitui o alternativă la modurile tradiționale de transport. Există câteva
tipuri de vehicule de micromobilitate: soluții de transport personal, cum ar fi trotinete / trotinete
electrice, biciclete electrice etc. și mașini electrice de mici dimensiuni cu unul sau două locuri,
vehicule electrice. Industria de vehicule de micromobilitate se dezvoltă rapid. Preferințele
consumatorilor sunt în continuă schimbare și modelele de afacere se străduiesc să analizeze
și să îndeplinească noile cerințe ale clienților moderni.
Impactul micromobilității





Impact asupra mediului: scade emisiile de CO2 și poluarea aerului prin reducerea
transportului și introducerea vehiculelor electrice.
Impact asupra societății: o alternativă efectivă la vehiculele proprietate personală,
descongestionarea traficului în zonele urbane, ușurința găsirii unui spațiu de parcare.
Impact asupra utilizării terenurilor în zona urbană: scutirea spațiului de parcare.
Impact asupra transportului: poate veni în completarea altor moduri de partajare a
călătoriei, de exemplu transportul în comun (trenuri, metrou și autobuze) ajutând la
soluționarea problemei acoperirii „ultimei mile”.

Modele de micromobilitate
Microconcepte dedicate (mașini electrice mici cu unul sau două locuri, vehicule electrice,
trotinete, trotinete electrice).
Modelele de afaceri referitoare la micromobilitate și la aceste moduri sunt descrise în Anexa 1.
Modele de afaceri
Micromobilitate dedicată (închirierea trotinetelor electrice)
Aceste servicii oferă servicii de închiriere a trotinetelor electrice, în general fără punct fix de
preluare / abandonare, adică utilizatorul poate lua și lăsa trotineta oriunde în zona de
exploatare a furnizorului serviciului. Modelul de afacere constă în furnizarea de trotinete
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flexibile pentru utilizatori, care au acces la un serviciu de e-trotinete când devin membri ai unui
program de utilizare a trotinetelor care necesită înregistrarea pe o platformă cu ajutorul unei
aplicații smartphone. În mod normal, trotinetele sunt disponibile non stop și se pot găsi cu
ajutorul unei aplicații de urmărire în timp real în zona furnizorului de serviciu. Utilizatorii găsesc
o trotinetă folosind un sistem GPS, o deblochează prin introducerea unui cod pin pe care îl
primesc când rezervă trotinetă sau prin scanarea unui cod QR. Plata se face la terminarea
călătoriei și se calculează conform timpululi petrecut pe vehicul. Costul este taxat pe cartea
de credit a utilizatorului. Compania de exploatare angajează organizațiile locale care încarcă
bateriile trotinetelor pe perioada nopții. Modelul de afacere se bazează pe tehnologii digitale
și pe utilizarea smartphonului.
Tabelul 6 – Ghid pentru dezvoltarea proiectului de micromobilitate dedicată

Aspecte cheie pentru implementarea micromobilității dedicate – închirierea
trotinetelor electrice

Costuri

Stakeholderi implicați



Studii preliminare



Crearea platformei



Leasing / cumpărare de trotinete



Salarii personal



Vânzare. Cheltuieli generale și administrative



Echipament birotic și cheltuieli pentru birouri



Asigurare



Reparații și întreținere



Upgradare software



Marketing



Managementul relațiilor cu clienții

Autorități locale și regionale, operatori de transport local, investitori, companii IT,
companii producătoare de trotinete, companie de asigurare, companie care se
ocupă de alimentarea cu energie, companii de telecomunicații

Tipuri de investiție




Finanțare publică: fonduri federale, de stat și locale.
Finanțare privată: granturi din partea unor fundații private, daruri și donații cu
caracter privat, investiții din sectorul privat.



PPP (parteneriat public-privat)



Crowdfunding.



Finanțare UE.
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Ghid de implementare

Autoritățile locale trebuie să prevadă următoarele aspecte pentru a asigura abordarea
în mod similar a reglementărilor în cadrul comunităților: 1) dreptul de exploatare; 2)
dreptul de retragere a permiselor; 3) transferul permisiunii; 4) legi statale și federale;
5) responsabilitate comercială; 6) obligațiuni de asigurare; 7) contract de servicii
(consiliul orășenesc permite introducerea imediată a operațiunilor de furnizor cerând
operatorilor să intre într-un contract de servicii cu orașul); 8) permis / autorizație; 9)
permise totale (referitoare la dimensiunile parcului auto, orașele trebuie să ia în
considerație numărul de permise de funcționare care se vor acorda în total
operatorilor).


Număr fără limită al operatorilor în cadrul unei comunități



O anumită limită asupra numărului de companii care pot funcționa



Număr fără limită al furnizorilor, dar orașul va înceta de a mai acorda noi
permise odată ce numărul total de vehicule din oraș a atins un număr specific).

Decizie asupra structurii taxei: taxă pentru permis / licență, taxă per vehicul, taxă per
călătorie.

5.2.3. Închirierea scuterelor
Scurtă descriere
Serviciul de închiriere a scuterelor oferă navetiștilor acces la scutere pentru utilizare pe termen
scurt. Vehiculele sunt distribuite pe o rețea de spații destinate partajării scuterelor în cadrul
unei zone metropolitane.
Impactul închirierii scuterelor




Impact asupra mediului: scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării
aerului ca urmare a reducerii transportului.
Impact asupra societății: alternativă de mobilitate ieftină și eficientă pentru familii:
congestionare mai mică a traficului cu autoturisme în zonele urbane.
Impact asupra utilizării terenului urban: economisirea spațiului de parcare.

Modele de închiriere a scuterelor
Închirierea scuterelor oferă câteva modele, inclusiv:




Călătorie dus-întors: acest tip de utilizare a scuterelor furnizează un serviciu în cadrul
căruia, la sfârșitul călătoriei, utilizatorul trebuie să returneze scuterul în punctul de la
care l-a luat.
Preluare și returnare fără punct fix: acest serviciu de utilizare a scuterelor permite
utilizatorilor să preia și să lase vehiculele oriunde doresc.
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Preluare și returnare în puncte fixe: serviciul de închiriere a scuterelor în puncte fixe
permite utilizatorilor să ia vehiculul dintr-un anumit punct și să îl returneze în altul.

Modelele de afaceri având ca obiect închirierea scuterelor, referitoare la unele din aceste
moduri, sunt descrise în Anexa 1.
Model de afaceri
Aceste servicii oferă atât închirierea scuterelor pentru călătorii dus-întors, cât și pentru
călătorii într-un singur sens, inclusiv asigurare și căști de protecție, iar unele oferă diferite
modele de scutere, de exemplu cargo, cu patru roți și chiar motociclete.
Utilizatorii obțin acces la un serviciu de scutere odată ce devin membri ai unui program de
închiriere de scutere care necesită înregistrarea pe o platformă. Scuterele sunt de obicei
disponibile non stop și se pot găsi cu ajutorul unei aplicații de urmărire în timp real în
perimetrul ariei de deservire din oraș. Utilizatorii pot accesa scuterul introducând un cod
PIN pe care îl primesc la rezervarea scuterului. Plata se face la terminarea călătoriei și se
calculează pe baza timpului petrecut pe vehicul. Costul se percepe pe cartea de credit a
utilizatorului.
Tabelul 7 – Ghid pentru dezvoltarea proiectului de închiriere de scutere

Aspecte cheie pentru implementarea închirierii scuterelor

Costuri



Studii preliminare



Achiziționare sau leasing de parc de scutere



Achiziționare de căști de protecție



Asigurare și întreținere vehicule



Infrastructură pentru alimentare (pentru scuterele electrice)



Elaborare software



Chirie și cheltuieli pentru birouri



Costuri operaționale



Activități de marketing



Costuri administrative
Autoritățile locale, dezvoltatori IT, companii din sectorul privat,

Stakeholderi implicați

producători de scutere, furnizori de spații de parcare, investitori,
companii de asigurare, companii de telecomunicații, organizații ale
societății civile
Tipuri de investiție



Finanțare publică: fonduri federale, de stat și locale
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Finanțare privată: granturi de la fundații private, daruri și donații
private și investiții din sectorul privat

Ghid de implementare



PPP (parteneriat public-privat)



Sponsorizare și reclamă



Crowdfunding



Finanțare UE



Furnizare studii preliminare referitoare la afacere și căutare de cele



Alegerea modelului de investiții



Alegerea unui dezvoltator de tehnologie care va dezvolta o aplicație

mai bune practici

pentru efectuarea serviciilor de închiriere scutere


Alegerea modului în care să obțină venit – prin abonament, sau pe
baza modelului de plată pe măsura utilizării?



Organizarea unei strategii de marketing pentru sensibilizarea
publicului referitor la proiect



Introducerea închirierii scuterelor în planul orășenesc



Pregătirea



AL trebuie să asigure companiilor de închiriere a scuterelor



AL trebuie să își rezerve dreptul de limita numărul de companii în



AL trebuie să își rezerve dreptul de a revoca premise, licențe sau



AL trebuie să își rezerve dreptul de a retrage anumitor companii

planului

și

conceperea

serviciilor

pe

care

se

fundamentează regulamentul
permisiunea de parcare
exploatare
contracte de la anumite companii
dreptul de a funcționa pe o anumită cale de acces pe baza conduitei
prezente sau anterioare


AL trebuie să stabilească zone de funcționare



Orașele trebuie să solicite companiilor un acord cu orașul referitor
la: condiții meteo extreme, urgențe, evenimente speciale și
întreținere pentru zonele de parcare a vehiculelor.

5.2.4 Partajarea autoturismelor
Scurtă descriere
Partajarea autoturismelor este un tip de serviciu care pune la dispoziția călătorilor autoturisme
pentru utilizare pe termen scurt. Vehiculele sunt repartizate pe o rețea de spații dedicate în
acest sens, în zona metropolitană. Călătorii pot avea acces la vehicule 24/7 cu rezervare, fiind
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taxați per durată de timp sau per milă. Serviciul de partajare a autoturismelor asigură
beneficiile deținerii unui autoturism personal, fără a implica însă și costurile aferente.
Impactul partajării autoturismelor





Impact asupra mediului: reduce emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului
prin reducerea transportului (Shaheen and Cohen, 2013).
Impact asupra societății: alternativă de mobilitate ieftină și eficientă pentru familii
(Nenseth et al., 2012); reducerea congestiei traficului în zonele urbane, încurajarea
locuitorilor de a utiliza alte forme de transport (Carsharing Association, 2011).
Impact asupra utilizării terenurilor în zona urbană: scutirea spațiului de parcare.

Tip de moduri de partajare autoturisme
Serviciul de punere la dispoziție de autoturisme oferă câteva modele, și anume:





Călătorii complete dus-întors (servicii oferite membrilor, parc de mașini pentru
companii sau instituții, servicii oferite nemembrilor (ex. vacanța)).
Călătorie cu preluare și părăsire a vehiculului în orice punct
Călătorie cu preluare și părăsire a vehicullui în locuri fixe prestabilite
Închiriere autoturism personal pe baza tranzacției de la persoană la persoană
(proprietate fracțională – subînscriere sau subleasing pentru călătorie cu autoturismul
unui terț, având drept la serviciul respectiv ca urmare a participării la costurile de
întreținere și exploatare), P2P Hybrid (tranzacție de la persoană la persoană prin
internet), P2P Marketplace (tranzacție de la persoană la persoană prin internet, inclusiv
acorduri în privința prețurilor).

Modelele de afacere de partajare a autoturismelor în aceste moduri sunt descrise în Anexa 1.
Model de afacere
Clientul are acces la serviciul de punere la dispoziție a unui autoturism pe baza calității sale
de membru al unui program de partajare a autoturismelor, în urma înregistrării sale și plății
unei cotizații. Cotizația include în mod normal asigurarea, combustibilul, întreținerea și adesea
costul redus al parcării (Shaheen and Cohen, 2013). În mod normal, autoturismele sunt
disponibile 24/7, prin intermediul unei aplicații de urmărire în timp real în zona urbană.
Utilizatorii au acces la autoturism prin utilizarea unei chei, unui smartcard, sau a unei aplicații
de smartphone (ZipCar, 2016).
Modelele de afacere de partajare a autoturismelor oferă avantaje pe piețele mature și se pot
utiliza ca exemplu de model de afacere în domeniul mobilității sustenabile. De asemenea,
partajarea autoturismelor permite companiilor de mobilitate să vândă mile, nu produse
(Kessler & Stephan, 2013).
Cele mai comune modele de afaceri de închiriere de autoturisme sunt pentru călătoriile
complete dus-întors, care cer călătorului să împrumute și să returneze autoturismul în același
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loc și călătoriile între două puncte, care permit călătorilor să ia un autoturism dintr-un loc și să
îl lase în altul.
Închirierea autoturismului de către proprietarul acestuia – proprietarii autoturismelor obțin profit
înscriindu-și autoturismul personal în programele de partajare de autoturisme.

Tabelul 8 – Ghid pentru elaborarea proiectului de partajare de autoturisme
Aspecte cheie pentru implementarea partajării / închirierii autoturismelor

Costuri

Stakeholderi implicați



Studii preliminare



Achiziționare / leasing parc de autoturisme



Asigurarea și întreținerea vehiculelor.



Elaborare software



Costuri operaționale



Costuri de marketing.

Autorități locale, companii IT, companii din sectorul privat, fabricanți de automobile,
investitori, companii de asigurare, companii de telecomunicații COS.

Tipuri de investiție




Finanțare publică: fonduri federale, de stat și locale.
Finanțare privată: granturi din partea unor fundații private, daruri și donații
private și investiții din sectorul privat

Ghid de implementare



Sponsorizare și publicitate



Crowdfunding.



Parteneriat public-privat.



Finanțare UE.



Selectare mecanism de finanțare adecvat.



Introducerea partajării autoturismelor în planificarea orașului.



Autoritatea orășenească ar putea limita numărul operatorilor de partajare
autoturisme, sau alege operatorii.



Autoritățile locale trebuie să asigure companiilor de închiriere a autoturismelor
permisiunea de parcare care să le permită utilizatorilor să lase autoturismele
oriunde în cadrul orașului, sau să asigure infrastructura pentru stațiile de
autoturisme ca locuri de informare și să asigure un design ușor de recunoscut
pentru stațiile de partajare a autoturismelor din tot orașul.



Autoritățile locale trebuie să emită reglementarea.
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Autoritățile locale pot încuraja operatorii locali de transport public să colaboreze
cu companiile de partajare a autoturismelor pentru a furniza avantaje atât
utilizatorilor de transport public, cât și celor de partajare autoturisme



Alegerea unui dezvoltator adecvat de software care să furnizeze o aplicație
pentru realizarea serviciilor de partajare a autoturismelor.



Alegerea modului de obținere a venitului: abonament sau plata pe măsura
utilizării?



Organizarea unei strategii de marketing pentru sensibilizarea publicului în
privința proiectului. De exemplu, operatorii de transport public pot furniza
informații referitoare la partajarea autoturismelor.

5.2.5 Partajarea călătoriei
Scurtă descriere
În mod tradițional, partajarea călătoriei include partajarea unui autoturism (călătorii călătoresc
împreună într-un autoturism proprietate personală pentru a face naveta), partajarea unei
camionete (pentru a călători la / de la locul de muncă) și servicii de partajare a călătoriei în
timp real (repartizarea călătorilor șoferilor respectivi în funcție de destinația la care trebuie să
ajungă, prin intermediul unei aplicații mobile înainte de începerea călătoriei, prin care călătorul
plătește o parte din costul acesteia).
Inițial, partajarea călătoriei are ca scop ocuparea locurilor libere dintr-un autoturism, ceea ce
permite o mai bună folosire a autoturismului și reduce numărul de vehicule de pe șosea.
Impactul partajării călătoriei





Impact asupra mediului: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Impact asupra societății: costuri de călătorie partajate, economie de timp ca urmare a
reducerii aglomerației pe șosele, modalitate alternativă de a călători, reducerea
congestiei.
Impact asupra utilizării terenului în zona urbană: scutirea spațiului de parcare.
Impact asupra transportului: modalitate alternativă de a călători

Tip de moduri de partajare a călătoriei




Partajarea autoturismului
Partajarea camionetei.
Prin intermediul unei companii.

Modelele de afacere referitoare la unele dintre aceste modele de partajare a călătoriei sunt
descrise în Anexa 1.
Model de afacere
Ideea generală de model de afacere de partajare a călătoriei constă în folosirea autoturismului
proprietate personală în comun cu alți călători care călătoresc spre aceeași destinație ca
proprietarul autoturismului, sau spre o destinație apropiată. Pentru a participa la călătorie,
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călătorul trebuie să se înregistreze pe platforma de partajare a călătoriei, să aleagă șoferul
care se îndreaptă spre aceeași destinație cu el, sau în direcție apropiată și să își rezerve locul.
Șoferul percepe din partea călătorului o taxă de călătorie (incluzând costul combustibilului,
fără a se limita la aceasta).
Tabelul 9 – Ghid de elaborare a proiectului de partajare a călătoriei

Aspecte cheie pentru implementarea partajării călătoriei

Costuri

Stakeholderi implicați



Studii preliminare



Elaborarea de software și întreținerea acestuia



Costuri operaționale



Activități de marketing.

Organizații locale municipale, ONG-uri, organizații private, elaborator de software,
organizații din societatea civilă.

Tipuri de investiție



Finanțare din fonduri private: granturi provenind de la fundații private, daruri și
donații cu caracter privat și investiții din sectorul privat.

Ghid de implementare



Crowdfunding.



Sponsorizare și publicitate.



Selectarea celor mai adecvate oportunități de finanțare



Selectarea celor mai buni contractori inclusiv elaboratorii de software.



Asigurarea publicității și promovarea serviciilor de către autoritățile locale



Încurajarea oamenilor de către autoritățile locale în vederea utilizării serviciilor
de partajare a autoturismelor prin asigurarea unor spații de parcare gratuită
pentru cei ce partajează autoturismele și prin permisiunea de a utiliza benzi de
circulație rezervate lor.



Posibilitatea integrării programelor de partajare a călătoriei cu sistemele de
transport public (ex. parcarea autoturismului și continuarea călătoriei cu un
mijloc de transport public)



Soluții de infrastructură, de exemplu posibila implementare a unor benzi de
circulație pentru vehiculele cu grad înalt de ocupare.

5.2.6 Punerea la dispoziție a bicicletelor pentru a fi închiriate
Scurtă descriere
Punerea la dispoziție a bicicletelor pentru a fi închiriate este în mod obișnuit un serviciu public
exploatat de o companie privată ca urmare a unei licitații publice. Se prezintă sub forme
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multiple, inclusiv sisteme publice, comunitate închisă și de la persoană la persoană. Punerea
la dispoziție a bicicletelor permite utilizatorilor să facă scurte călătorii între două puncte folosind
un parc de biciclete din domeniul public, distribuite în cadrul comunității. Sistemul are
potențialul de a juca un rol important în realizarea unor punți pe porțiunile neacoperite de
rețelele de transport existente, precum și în încurajarea persoanelor particulare de a utiliza
multiple moduri de transport. Scopul este de a extinde și integra deplasarea pe bicicletă în
sistemele de transport, astfel încât aceasta să devină un mod de transport zilnic pentru
efectuarea navetei.
Impactul închirierii bicicletelor
Impact asupra mediului: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Impact asupra societății: creșterea mobilității și conectivității, beneficii pentru sănătate datorită
mișcării, economii de cheltuieli la nivel personal.
Impact asupra utlizării terenului în zonele urbane: economisirea spațiilor de parcare.
Impact asupra transportului: reducerea utilizării autoturismului personal, costuri reduse pentru
transport.
Tip de moduri





Locuri fixe de unde se pot închiria și returna bicicletele.
Sistem în care bicicletele se pot lăsa oriunde.
Sisteme hibride.
Închirierea bicicletei de la o persoană particulară

Modelele de afaceri referitoare la câteva din modurile de închiriere a bicicletelor sunt descrise
în Anexa 1.
Modele de afacere
În modelul de afacere pentru închirierea bicicletelor în locuri fixe de preluare și returnare,
utilizatorii au acces la biciclete în puncte / chioșcuri fixe nedeservite de personal. În cadrul
modelului de afacere pentru închirierea bicicletelor fără limitare doar la anumite puncte
stabilite, călătorii pot lua și returna bicicletele oriunde într-o zonă geografică stabilită. În
modelul hibrid, călătorii pot lua o bicicletă de la unul din chioșcurile special desemnate și apoi
o pot returna fie în una din stațiile special desemnate, fie o pot lăsa oriunde în zona stabilită.
Bicicletele pot fi găsite prin aplicația smartphone după plătirea unei taxe. Bicicleta se
deblochează prin scanarea sau tastarea unui cod.
Tabelul 10 – Ghid pentru elaborarea proiectului de închiriere de biciclete

Aspecte cheie pentru implementarea închirierii de biciclete

Costuri



Costuri pentru studii preliminare



Achiziționarea de echipamente (biciclete și stații de preluare / returnare, dacă
tipul afacerii este de așa natură)
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Stakeholderi implicați



Piese de schimb și localizarea stațiilor



Elaborarea de software.



Exploatare și publicitate.



Costuri pentru asigurarea echipamentului și cheltuieli de personal

Autoritățile locale, sectorul privat ca furnizor de servicii, dezvoltatori de aplicații,
organizații ale societății civile, crearea unei comunități prietenoase cu ciclismul,
companii de telecomunicații, ONGuri, agenții de turism.

Tipuri de investiții



Finanțare publică: fonduri federale, de stat și locale



Finanțare privată: granturi provenind de la fundații private, daruri și donații cu
caracter privat și investiții din sectorul privat

GHid de



Parteneriat public-privat



Sponsorizare și publicitate



Crowdfunding.



Finanțare UE.



Selectarea celui mai adecvat instrument de finanțare. Autoritățile locale pot

implementare

furniza granturi pentru realizarea proiectului.


Autoritățile locale oferă un program de reglementare inclusiv stabilirea
siguranței bicicletelor, dezvoltarea parcului de biciclete, zone permise pentru
parcarea bicicletelor și măsuri suplimentare pentru dezvoltarea efectivă și
eficientă a proiectului de închiriere de biciclete în oraș



Autoritățile locale trebuie să asigure infrastructura, de exemplu piste pentru
biciclete.



Asigurarea unui dialog între sectoarele public și privat în ceea ce privește
stabilirea politicii



Alegerea unui dezvoltator IT pentru elaborare și întreținere software de
închiriere biciclete.



Pentru a sensibiliza publicul în legătură cu serviciile respective, este important
să se organizeze o campanie efectivă de marketing.



Alocarea de oameni pentru derularea proiectului.

5.2.7 Parcare inteligentă
Scurtă descriere
În zonele urbane, gestionarea parcărilor are impact asupra șoferilor ca urmare a timpului pe
care aceștia trebuie să îl aloce căutării spațiilor de parcare și a plătirii costului acestora, asupra
veniturilor obținute din parcare și a congestiei traficului. Utilizarea unui sistem inteligent de
parcare include parcometre fără fir (wireless) și a unor senzori permite autorității care se ocupă
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de parcare să controleze starea fiecărui lot de parcare în timp real și să îmbunătățească
gestionarea parcării. Inovațiile din acest sector pot îmbunătăți situația mobilității referitoare la
parcare, mai ales în orașele mici și mijlocii, unde, ca urmare a lipsei mai multor moduri de
transport, cetățenii trebuie să se deplaseze cu autoturismele personale.
Impactul modelelor de parcare
Impact asupra societății: încurajează utilizarea modurilor de transport alternative,
îmbunătățește confortul și siguranța utillizatorilor
Impact asupra utilizării terenurilor din zonele urbane: utilizare eficientă a spațiului de parcare
în tot orașul.
Modele de parcare inteligentă







Sisteme de ghidare și informare referitoare la parcare
Sisteme de informare pe baza tranzitului
Aplicație pentru parcare
Sistem de plată inteligent pentru parcare
Sisteme electronice de parcare
Sisteme automate de parcare.

Unele modelele de afacere referitoare la aceste moduri de parcare sunt descrise în Anexa 1.
Model de afacere
Ghid de parcare și sistem de informare
Acestea sunt noi servicii care ajută șoferul să găsească un loc liber de parcare. Utilizatorul se
înregistrează pe platformă și descarcă aplicația care îi permite să vadă spațiul liber de parcare
la o distanță apropiată de locul în care se află. Aplicația permite șoferului să rezerve spațiul de
parcare și să furnizeze altor utilizatori informații despre vehiculul pentru care s-a făcut
rezervarea. La rândul lor, parcometrele sunt dotate cu senzori care detectează starea lor (liber
sau ocupat) și transmit în timp real aceste date utilizatorului.
Unele aplicații oferă șoferilor și opțiunea de a plăti pentru parcare, scutind astfel timpul
acestora și evitându-se manevrarea banilor cash.
Tabelul 11 – Ghid de elaborare a proiectului pentru aplicația de îndrumare și sistem de plată pentru
parcare

Aspecte cheie pentru implementarea ghidului și sistemului de informare pentru
parcare

Costuri



Studiu preliminary și elaborare arhitectură sistem



Elaborare software



Achiziționarea de senzori și camere video pentru parcări
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Stakeholderi implicați



Închiriere de birouri și echipament birotic



Costuri operaționale



Costuri pentru marketing.

Municipalități locale, stakeholderi implicați în parcări private, elaboratori de
software, planificatori de transport, planificatori urbani, sectorul local de
afaceri, companii de telecomunicații, furnizori de senzori, investitori.

Tipuri de investiție




Finanțare publică: fonduri federale, de stat și locale.
Finanțare privată: granturi provenind de la fundații private, daruri și donații cu
caracter privat și investiții din sectorul privat.



Parteneriat public - privat.



Sponsorizare și publicitate.



Finanțare UE.



Selectarea mecanismului financiar adecvat



Stabilirea de parteneriate cu jucători cheie



Identificarea rolului proprietarilor de teren și operatorilor de parcări



Punerea la dispoziție de către autoritățile locale a reglementărilor sistemului.



Stabilirea parametrilor de referință referitori la parcare



Culegerea datelor referitoare la situația parcărilor din oraș



Identificarea modului în care alte departamente pot beneficia de parcare

Ghid de implementare

inteligentă


Selectarea elaboratorului adecvat de software



Crearea bazei de date referitoare la parcare, elaborarea de informații în timp
real referitoare la parcare



Implementarea unor camere video și senzori în parcări



Testarea funcționalității aplicației, prin testarea utilizatorilor și obținerea de
feedback



Integrarea în panourile municipale.

5.2.8 Transport public
Scurtă descriere
Acesta este un tip de transport în proprietatea statului, care include autobuze, trenuri,
feriboturi, facilități etc., cu trasee locale fixe și servicii expres. Este un serviciu de bază de
mobilitate urbană partajată. Există un potențial uriaș pentru agențiile de transport public pentru
a integra sau oferi moduri partajate pentru a optimiza accesul la transport și a scădea costurile.
Companiile IT și antreprenorii de aplicații emergente colaborează în vederea elaborării de
platforme care pot integra aceste moduri.
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Impactul transportului public
Impact asupra mediului: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Impact asupra societății: creșterea conectivității mobilității, reducerea congestiei
Impact asupra utilizării terenului urban: scutirea spațiilor de parcare
Impact asupra transportului: reducerea utilizării autoturismelor private
Tip de moduri de transport public






Metrou
Tramvaie
Trenuri
Autobuze (Tranzit Rapid cu Autobuzul / Bus Rapid Transit (BRT))
Etc.

În Anexa 1 este descris modelul de afaceri referitor la BRT.
Model de afacere
Pentru a rezolva problemele de mobilitate și a se alinia cererilor tehnologice și de piață,
modelele de afacere pentru unele moduri de transport se confruntă cu schimbări și
transformări.
De exemplu, un nou model de afacere în domeniul transportului este BRT – Tranzit rapid cu
autobuzul. BRT este un sistem pe bază de autobuze de mare capacitate și caracteristici de
înaltă performanță. BRT circulă în mod obişnuit pe benzi de circulaţie dedicate în exclusivitate
autobuzelor. Serviciile BRT mai sofisticate sunt echipate cu Localizare Automată a Vehiculului
- Automated Vehicle Location (AVL). În funcţie de nivelul de dezvoltare a BRT, călătorii pot
plăti cu card smart, sau adopta un mod de plată mai tradiţional.
Tabelul 12 – Ghid de elaborare a proiectului pentru Tranzit Rapid cu Autobuzul

Aspecte cheie pentru implementarea Tranzitului Rapid cu Autobuzul

Costuri



Achiziționarea de autobuze, vehicule de alimentare și echipament de
colectare a taxei și verificare (tonomate de bilete, dispozitive de citire
și verificare bilete, turnicheți)



Elaborare software și hardware



Asigurarea parcului de vehicule



Costuri operaționale



Costuri de marketing.
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Autorități locale, departamentul de transport, operatori de transport

Stakeholderi implicaţi

local, investitori, companii de asigurare
Tipuri de investiţie



Finanțare publică: fonduri federale, de stat și locale



Finanțare privată: granturi de la fundații private, daruri și donații cu
caracter privat și investiții din sectorul privat

Ghid de implementare



PPP (parteneriat public-privat)



Sponsorizare și publicitate



Finanțare UE



Explorarea conceptelor de planificare BRT. Consultări cu persoane
cu experiență internațională din domeniu.



Găsire investitori. Investițiile și riscurile pot fi allocate împreună cu
companiile private



Punerea la dispoziție a reglementărilor de către Autoritățile Locale



Obținerea de permisiune, licență din partea autorității locale



Prevederea infrastructurii necesare pentru BRT. De exemplu, benzi
de circulație dedicate, stații de autobuz etc.



Introducerea accesului călătorilor la nivelul platformei pentru a
reduce timpii de îmbarcare și a facilita accesul călătorilor cu trolere,
scaune cu rotile, sau cu mobilitate limitată. Ușile vehiculelor BRT se
deschid prin glisare, la nivel cu peroanele înalte, astfel încât toți
călătorii se pot îmbarca rapid.

5.2.9 Mobilitate integrată
Scurtă descriere
Mobilitatea integrată este un serviciu strategic pe bază de tehnologie pentru a asigura
călătorilor transportul cel mai convenabil posibil pentru călătoria respectivă. Mobilitatea
integrată are ca scop conectarea oamenilor şi locurilor.
Impactul mobilităţii integrate
Impact asupra mediului: reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră
Impact asupra societăţii: creşterea mobilităţii şi conectivităţii utilizând transportul multimodal,
reducerea congestiei, creşterea gradului de satisfacţie a călătorilor.
Impact asupra utilizării terenului urban: scutirea spaţiilor de parcare.
Impact asupra transportului: reducerea utilizării autoturismului personal, selectarea modalităţii
optime de transfer.
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Modele de mobilitate integrată




Planificarea unei călătorii multimodale
Rezervare agregată
Plată şi achiziţionare de bilete inteligente

În Anexa 1 sunt descrise modelele de afaceri pentru unele din aceste servicii.
Modele de afacere
Planificarea călătoriei multimodale
O călătorie multimodală planificată este un web şi / sau o aplicaţie care necesită şi combină
caracteristicile unui sistem de transport public, previzionând cererea şi coordonând serviciile
care au ca principale elemente diferite alternative de transport şi operatori. În detaliu, sistemul
este alcătuit din multiple surse de date disponibile în locuri specifice în cadrul reţelei urbane.
Utilizatorul are opţiunea de a alege cea mai adecvată alternativă, îmbinând diferite moduri de
transport în funcţie de obiectivul transportului şi de disponibilitate.
Tabelul 13 – Ghid pentru elaborarea proiectului referitor la planificarea călătoriei multimodale

Aspecte cheie pentru implementarea planificării călătoriei multimodale

Costuri



Dezvoltarea şi întreţinerea datelor statice, introducerea datelor referitoare la
tranzit şi întreţinerea alimentării cu date regionale de către autorităţile regionale
de tranzit



Costuri de marketing şi de vânzări, cum ar fi evenimente şi excursii pentru a se
conveni asupra culegerii de date cu diferite organizaţii

Stakeholderi implicaţi



Costul sistemului utilizând servicii Cloud.



Instrumente analitice pentru BIG DATA.



Marketing, Proiectare. Sisteme IT şi elaborare software

Autorităţi regionale şi locale, agenţii de mobilitate şi companii de transport public,
dezvoltatori IT, companii de telecomunicații și investitori.

Tipuri de investiţie




Finanţare publică: fonduri federale, de stat şi locale
Finanțare privată: granturi provenind din fundații private, daruri şi donaţii cu
character privat şi investiţie în sectorul privat.



Sponsorizare şi publicitate.



Parteneriat public- privat



Finanţare UE.
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Ghid de implementare



Crearea unei reţele de stakeholderi necesari pentru a oferi soluţii de transport
multimodal, cum ar fi operatori de transport, autorităţi locale, dezvoltatori IT,
manageri de trafic etc.



Planificarea transportului multimodal trebuie să integreze instituţii, reţele, staţii,
informaţii referitoare la utilizatori şi sisteme de plată a costului călătoriei



Autorităţile locale trebuie să aibă în vedere opţiuni de optimizare a transportului,
inclusiv îmbunătăţiri ale diverselor moduri şi strategii de gestionare a mobilităţii.



Autorităţile locale trebuie să aibă în vedere impacturi cum ar fi cel pe termen
lung şi non-monetar, pe care modul de călătorie multimodală le poate furniza.



Se va acorda atenţie deosebită calităţii opţiunilor de mobilitate disponibile
pentru persoanele dezavantajate din punct de vedere fizic sau economic.

Plată smart şi achiziţionarea online a biletelor
Achiziţionarea biletelor online (sau achiziţionarea electronică a biletelor, sau colectarea
automată a taxei de călătorie, sau achiziţionare inteligentă a biletelor) înseamnă, în general,
noi tehnologii şi integrarea serviciilor pe care utilizatorul le poate plăti pe baza unei aplicaţii
sau a unei cartele smart. Principalele aspecte ale achiziţionării online a biletelor sunt:
 Propunerea unor servicii complementare pentru utilizatori în ceea ce priveşte
mobilitatea lor la achiziţionarea online a biletelor;
 Modificarea relaţiei dintre utilizatorul transportului public / privat şi operatorul de
transport public / privat referitor la noua modalitate de plată;
 Îmbunătăţirea eficienţei totale şi a imaginii reţelei de transport public
Sistemele de achiziţionare online a biletelor contribuie la îmbunătăţirea generală a nivelului
serviciilor, a imaginii şi accesibilităţii reţelelor de transport public, principalul scop fiind de a
facilita şi / sau a intensifica utilizarea transportului public, contribuind astfel la obiectivul politic
general de dezvoltare a unei politici de transport sustenabil.
Sistemele de achiziţionare on-line de bilete nu înseamnă neapărat a avea un bilet pentru o
călătorie, ci a avea un portofel electronic cu mai multe bilete.
Există câteva opțiuni de implementare a sistemelor de achiziţionare online de bilete:
 utilizarea unei aplicaţii dedicate;
 pe baza virtualizării pe dispozitiv a biletelor electronice achiziţionate;
 pe baza identităţii sigure şi procesului administrativ.
Tabelul 14 – Ghid pentru elaborarea proiectului pentru plata inteligentă şi achiziţionare online de bilete

Aspecte cheie pentru implementarea plăţii inteligente şi achiziţionării online de
bilete

Costuri



Elaborare software



Sistem de control, sistem administrativ, achiziţionare sistem la bord



Achiziţionare tonomate şi canale de distribuire online
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Stakeholderi implicaţi

Personal de operare (vânzători, controlori, echipe de întreţinere etc.);



Întreţinere şi optimizare hardware şi software



Marketing şi gestionare relaţii cu clienţii.

Autorităţi locale şi regionale, operatori de transport public, instituţii de finanţare,
companii de inginerie IT, vânzători de sisteme integrate, component pentru
achiziţionare online de bilete, soluţii software etc.

Tipuri de investiţii




Finanţare publică: fonduri federale, de stat şi locale
Finanţare privată: granturi de finanţare provenind de la fundaţii private, daruri
şi donaţii cu caracter privat şi investiţii în sectorul privat.

Ghid de implementare



Parteneriat public - privat.



Sponsorizare şi publicitate



Finanţare UE



Selectarea mecanismului adecvat de investiţie



Selectarea unui dezvoltator de software, preferabil cu cunoştinţe în sectorul de
mobilitate



Autorităţile locale trebuie să sprijine în ceea ce priveşte proiectarea,
personalizarea proiectului, testarea şi dezvoltarea unui sistem de achiziţionare
de bilete pe bază web



Asigurarea unui plan de proiect integrat pentru tot proiectul, care să acopere
în detaliu sarcinile care urmează să fie realizate în cadrul proiectului




Stabilirea clară a tuturor rolurilor şi responsabilităţilor echipei de proiect.
Rolul cel mai important pe care autoritățile trebuie să îl aibă este de a convinge
jucătorii cei mai importanți să participe la proces.



Cei ce elaborează politica de transport public și autoritatea contractantă pentru
serviciile de transport public ar putea juca un rol de facilitare în sprijinirea
procesului de standardizare și reglementare acolo unde este necesar și în
coordonarea utilizării eficiente a infrastructurilor.

6. Realizarea proiectelor bancabile
Există acum numeroase mecanisme de finanţare pentru dezvoltarea proiectelor de mobilitate
urbană şi transport (fonduri naţionale şi internaţionale, granturi etc.) (vezi Ghidul de Finanţare
Inovativă). Totuşi, organizaţiilor de transport şi autorităţilor naţionale de mobilitate le lipsesc
adesea capacitatea, cunoştinţele şi resursele pentru pregătirea unor oferte de proiecte
bancabile. Iniţial, se cere verificarea componentelor cheie ale proiectului, asigurându-se că
fiecare dintre acestea este evaluat corespunzător, că planul este gestionat eficient şi că toate
cerinţele proiectului sunt bine înţelese. Fiecare aspect comportă un factor de risc şi fiecare
factor de risc are un preţ. Când un proiect de transport şi mobilitate este studiat de o bancă
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sau de un alt potenţial investitor, obiectivul este să se cunoască nivelul de risc printr-un proces
de evaluare. Nu există o modalitate comună de abordare pentru a acoperi toate proiectele de
mobilitate urbană de orice tip, dimensiune sau categorie. De asemenea, modalitatea în care
se iau în consideraţie diferite aspecte poate diferi de la proiect la proiect. Cu toate acestea,
pentru majoritatea proiectelor din domeniul transportului, se poate aplica în general formatul
descris în linii largi în prezentul Ghid, domeniul de acțiune fiind acordarea de sprijin pentru
managementul mobilităţii în pregătirea proiectului bancabil.

6.1. Studii de fezabilitate şi aspecte importante referitoare la
managementul de proiect
Analiza de fezabilitate este considerată a fi un pas important pentru proiect în diferite faze ale
dezvoltării acestuia în scopul obţinerii finanţării, sau pentru a avea certitudinea că misiunea
este oficial fezabilă, că este rentabilă pentru organizaţie şi benefică pentru societate. După
elaborarea modelului de afacere şi alegerea partenerilor strategici de proiect, este crucial să
se facă o analiză de fezabilitate a afacerii, pentru obţinerea investiţiilor. Analiza de fezabilitate
a afacerii poate fi definită ca fiind o procedură controlată pentru identificarea problemelor şi
oportunităţilor, stabilirea obiectivelor şi rezultatelor de succes şi evaluarea gamei de beneficii
împreună cu scenarii alternative pentru rezolvarea problemelor. 24 Studiul de fezabilitate este
un instrument analitic care sprijină potenţialii investitori în procesul decizional. Se utilizează
pentru a analiza viabilitatea proiectului, de exemplu asigurând faptul că proiectul respectiv este
fezabil din punct de vedere juridic şi tehnic şi justificabil economic. Analiza fezabilităţii trebuie
să furnizeze toate informaţiile necesare pentru luarea unei decizii referitoare la investiţii. Un
proiect bancabil trebuie să furnizeze premize comerciale, tehnice, financiare, economice,
ecologice şi de altă natură pentru a se investi în el. În cele ce urmează sunt discutate
principalele elemente ale analizei de fezabilitate.
6.1.1 Rezumat
Documentul reprezentând studiul de fezabilitate începe cu un rezumat. Această secţiune
prezintă rezumatul lucrării. Rezumatul prezintă proiectul în ceea ce priveşte sfera de
cuprindere, amplasarea, persoanele implicate şi motivaţia comercială pentru implementarea
acestuia. În această secţiune este important să se evidenţieze oportunitatea de piaţă şi
beneficiile ideii tehnologice a afacerii propuse. Sumarul oferă o scurtă istorie a proiectului,
inclusiv o planificare a activităţilor întreprinse sau efectuate la momentul respectiv. De
asemenea, prezintă în linii generale suma şi tipul de investiţie / finanţare necesar, modul în
care investiţia va fi utilizată, ce strategii posibile de retragere vor fi propuse investitorilor externi
şi care sunt următorii paşi critici pe care proiectul urmează să îi parcurgă.
După acest rezumat, documentul continuă prin a descrie diferite domenii de fezabilitate ale
căror sfere de activitate pot convinge viitorul investitor că proiectul este viabil şi merită să se
investească în el.

24

Thompson, A. (2003). Business Feasibility Studies: Dimensions of Business Viability. Perth, Best
Entrepreneur.

54 / 74

D4.2 Ghid de elaborare de proiecte bancabile, de noi modele de afacere şi de dezvoltare
de parteneriate

6.1.2 Domeniile de fezabilitate a proiectului
În această secţiune se discută diferite domenii de fezabilitate a proiectului, care pot fi luate în
considerare la evaluare. Evaluarea fezabilităţii se clasifică în principal în următoarele secţiuni.
6.1.2.1 Fezabilitatea produsului / serviciului
În această secţiune se descrie produsul sau serviciul companiei. Se va vorbi despre un mix
de produse în cazul în care compania se va axa iniţial pe mai mult de un produs sau un
serviciu. Trebuie să se explice cum vor utiliza şi cumpăra clienţii produsul sau serviciul de
mobilitate şi să se dea suficiente detalii pentru a ajuta investitorul să judece eficienţa
comercializării proiectului şi planurile de poziţionare.
Fezabilitatea produsului / serviciului descrie vehiculele cheie, tehnologiile şi serviciile
externalizate etc. care vor fi folosite pentru furnizarea serviciilor din cadrul proiectului, cum va
externaliza organizaţia tehnologii sau vehicule, sau servicii externe şi cât de disponibile sunt
acestea. În această secţiune se prezintă planuri pentru testarea produsului / serviciului pentru
a se asigura că funcţionează aşa cum s-a prevăzut şi este suficient de durabil, sigur etc. (ex.
testarea produsului / serviciului de către consumator, beta test la o companie importantă etc.).
La finalul acestei secţiuni, se va furniza o descriere a planurilor pentru optimizarea produsului
/ serviciului sau pentru a extinde linia produsului sau serviciului.
6.1.2.2 Fezabilitate tehnică / tehnologică
Acest tip de studiu de fezabilitate se referă la evaluarea tehnologică a proiectului și este
efectuat în general de ingineri şi expertul IT, care evaluează proiectul din punct de vedere
tehnic / tehnologic. În această fază a evaluării se iau în considerare cerinţele tehnice /
tehnologice. Respectivele cerinţe se compară cu capacitatea tehnică / tehnologică a
companiei. Proiectul poate fi considerat fezabil din punct de vedere tehnic / tehnologic în cazul
în care capacitatea tehnică / tehnologică din cadrul consorţiului este suficientă pentru a sprijini
cerinţele proiectului.
Compania trebuie să răspundă la următoarele întrebări pentru a furniza acest tip de analiză:








Cât de practică este tehnologia sau soluţia propusă?
Are compania în mod curent tehnologia necesară?
Are compania competenţa tehnică necesară?
Are compania suficiente resurse tehnice pentru elaborarea unui serviciu / produs?
Pot fi optimizate resursele pentru a asigura nivelul de tehnologie necesar?
Poate compania să achiziţioneze tehnologia dacă nu o are?
Poate fi tehnologia aplicată cu ușurință?

Această analiză a fezabilităţii prevede următorii paşi:
Tehnologia şi procesul de dezvoltare: tehnologie existentă sau nouă, baza de selecţie a
tehnologiei, tehnologii concurente, detalii referitoare la furnizorul de licentă pentru tehnologie.
Software şi hardware: Lista de software, hardware şi echipamente, detalii referitoare la
furnizori, oferte de preţ competitive, evaluarea tehnică şi comercială a principalelor
echipamente.
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Analiza manoperei: baza estimărilor de manoperă, detalii referitoare la manoperă, de exemplu
instruire managerială, pentru supervizare, experienţă sau lipsa acesteia.
Contracte: Acordurile contractuale cu contractorii care aobrdează know-how, inginerie,
achiziţii, dezvoltare, soliditate financiară şi experienţa contractorilor.
Controlul şi implementarea proiectului: modalitatea de implementare, detalii referitoare la
echipa de monitorizare, program detaliat al implementării.
Acest stadiu al analizei de fezabilitate demonstrează dacă proiectul poate fi realizat din punct
de vedere tehnic.
6.1.2.3 Fezabilitate din punct de vedere al domeniului / pieţei
În această secţiune se face o analiză a fezabilităţii din punct de vedere al pieţei şi al domeniului
de activitate. Se descrie piaţa curentă pentru produsul sau serviciului din cadrul proiectului.
Analiza începe cu descrierea domeniului:
 Dimensiunea şi sfera de cuprindere a domeniului, pieţei şi / sau segmentului
(segmentelor) de piaţă.
 Estimarea viitoarei direcţii a domeniului, pieţei şi / sau segmentului (segmentelor) de
piaţă
 Identificarea naturii domeniului, pieţei şi / sau segmentului (segmentelor) de piaţă. Este
vorba despre stabilitate sau despre o trecere printr-o schimbare rapidă?
 Analiza ciclului de viaţă al domeniului, a pieţei şi /sau a segmentului (segmentelor) de
piaţă. Este acesta emergent, în plină dezvoltare, ajuns în stadiul de maturitate etc.?
După descrierea domeniului, urmează studiul de competitivitate a acestuia:
 Identificarea concentraţiei domeniului. Există doar câţiva furnizori mari de servicii de
mobilitate, sau numeroşi furnizori mici?
 Definirea principalilor competitori. Sunt competitori direcţi ai proiectului?
 Examinarea barierelor apariţiei de noi competitori pe piaţă sau în domeniu. Pot apărea
cu uşurinţă noi competitori?
 Analiza concentraţiei şi competitivităţii furnizorilor de factori de producţie şi a
cumpărătorilor de produse / servicii.
 Analiza competitivităţii preţului produsului / serviciului care face obiectul proiectului.
După descrierea competitorilor din domeniu, proiectul continuă cu o analiză a potenţialului
pieţei.
Pentru a efectua analiza potenţialului pieţei, se vor urma următorii paşi:
 Identificarea pieţei pe care se va vinde produsul: o piaţă a transportului şi mobilităţii,
sau o piaţă de produse / servicii diferenţiate.
 Analiza tendinţelor de cerere şi utilizare pe piaţa transportului şi mobilităţii, sau pe
segmentul de piaţă în care va participa produsul sau serviciul.
 Analiza potenţialelor oportunități pe piața emergentă, de nişă, sau segmentată
 Evaluarea cotei sau segmentului de piaţă potenţial pentru proiect.
 Definirea potenţialilor clienţi şi a costurilor de piaţă aferente.
 Identificarea sistemului de distribuire a rezultatelor proiectului şi a costurilor acestuia.
Analiza planului de vânzări:
 Estimarea vânzării sau utilizării produsului / serviciului
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Evaluarea posibilităţii de a face față ipotezelor privind schimbările care pot apărea în
planul de vânzări
Diferite scenarii referitoare la vânzare dacă se confirmă respectivele ipoteze (ex. preţuri
de vânzare pentru serviciul de mobilitate, servicii furnizate etc.).

6.1.2.4 Fezabilitate economică
Analiza fezabilităţii economice evaluează condiţiile economice, identifică planul de afaceri şi
evaluează costurile şi veniturile pentru operaţiile prevăzute. Analiza fezabilităţii permite
evaluarea oportunităţilor şi riscurilor şi atragerea investitorilor. Realizarea analizei de
fezabilitate economică este un pas important în evaluarea costurilor, beneficiilor, riscurilor şi
recompenselor unei noi afaceri.
În acest stadiu al analizei, studiul de fezabilitate trebuie să răspundă la întrebarea: merită
făcut?
Analiza fezabilităţii economice furnizează informaţii în ceea ce priveşte dacă merită sau nu să
se investească în proiect. Odată stabilite cerinţele şi soluţiile specifice, analistul poate evalua
costurile şi beneficiile fiecărei soluţii alternative. În mod normal, analiza include o Analiză CostBeneficii / Cost Benefits Analysis (CBA) a proiectului, permiţând companiilor să determine
viabilitatea, costul şi beneficiile unui proiect înainte de investiţii. De asemenea, se consideră
că această analiză măreşte credibilitatea proiectului, ajutând factorii de decizie să identifice
beneficiile economice pozitive ale proiectului. Analiza cost-beneficii este utilizată pe scară
largă pentru a analiza proiectele de transport şi mobilitate, în special cele referitoare la
infrastructura mare. Din anul 2000, Politica de coeziune a UE25 cere ca proiectul să efectueze
o analiză a costurilor şi beneficiilor pentru a atrage investitorii. CE a furnizat fonduri pentru
proiectele CIVITAS, oferind posibilitatea de a câştiga experienţă în ceea ce priveşte analiza
cost-beneficii pentru proiectele de transport urban.
Analiza cost-beneficii are ca scop să răspundă următoarelor întrebări:





Este proiectul viabil (dacă beneficiile depăşesc cheltuielile)?
Poate fi proiectul implementat în limitele cheltuielilor impuse?
Care este costul minim al proiectului?
Care sunt alternativele, dintre soluţiile predeterminate?

Dificultatea de a efectua o analiză cost-beneficiu este de a identifica şi evalua costurile şi
beneficiile. Pot fi intangibile, ascunse şi / sau greu de estimat.
Etape pentru efectuarea unei analize cost - beneficii:
1. Identificarea obiectivelor şi criteriilor. Obiectivele proiectului se stabilesc împreună cu
criteriile de evaluare. De asemenea, este important să se definească limitele
sistemului, de exemplu, dacă evaluarea este limitată la efectele locale. În ce măsură

An introduction to EU Cohesion Policy 2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_en.pdf
25
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2.

3.

4.

5.

6.

sunt incluse efectele externe? Se va indica perioada de timp în care sunt analizate
costurile şi beneficiile.
Identifcarea alternativelor de proiect. Costurile şi beneficiile proiectului se compară cu
cele de referinţă: scenarii “a nu face nimic” / valoare de referinţă, “a face minimum” sau
a “face ceva”. Scenariul “valoare de referinţă” demonstrează o abordare investiţie zero
implicând costuri operaţionale şi de întreţinere în cadrul situaţiei prezente. Scenariul “a
face minimum” descrie condiţiile în care este necesar minimum de efort şi de costuri.
Pentru acest scenariu este posibil să fie necesare investiţii suplimentare care depăşesc
cheltuielile operaţionale şi de întreţinere. De exemplu, îmbunătăţirea unei infrastructuri
de transport existente poate necesita resurse de finanţare suplimentare. În scenariul
“a face ceva” este necesară o sumă mai mare de investiţie care trebuie definită pe
baza oportunităţilor şi limitărilor tehnice, de reglementare, de conformitate şi de cerere.
Totuşi, scenariul de referinţă este mai degrabă de tipul a face minimum, decât a nu
face nimic.
Identificarea impacturilor proiectului. Trebuie identificate toate tipurile de costuri şi
beneficii referitoare la implementarea proiectului. Este important să se înţeleagă relaţia
dintre măsură şi diversele impacturi (pozitive şi negative). De asemenea, trebuie
definită perspectiva Analizei Cost Beneficiu. O astfel de analiză din perspectiva unei
organizaţii private ia în considerare de obicei doar costurile şi beneficiile proprii
companii. O analiză cost-beneficii socială, realizată pentru investiţii publice, va include
impacturile asupra societăţii în totalitatea sa. Definirea scării geografice a analizei costbeneficii este un alt punct sensibil. O analiză prea îngustă poate să nu includă efectele
advese ale unui proiect în afara ariei de implementare (de exemplu, taxa de congestie
care duce la o creştere a nivelului traficului în afara zonei de aplicare a taxei). La polul
opus, o analiză cost-beneficii extinsă dincolo de limitele administrative va deveni mai
complexă şi intensivă din punct de vedere al datelor. În general, scara geografică
trebuie să fie adaptată măsurii şi obiectivelor municipalităţii.
Cuantificarea impacturilor relevante. Pentru fiecare impact inclus în analiza costbeneficii, este identificată o metodă de măsurare şi cuantificare. De exemplu,
estimarea efectului asupra poluării locale a aerului poate utiliza factorii de emisii medii
ale vehiculelor cu factori de corecţie, pentru a justifica diferite condiţii locale specifice,
dacă este necesar. Este posibil ca unele impacturi să nu fie cuantificabile și / sau să
fie dificil de măsurat. Într-o analiză cost-beneficii tradiţională, aceste impacturi sunt
adesea pur şi simplu excluse.
Evaluarea monetară a impacturilor. Valorile monetare sunt definite și aplicate efectelor
non-piață. Există diferite moduri de a evalua monetar efectele non-piață. Este dificil de
a stabili valoarea monetară a unor efecte non-monetare. Fiind vorba despre un proces
elaborat, adesea sunt utlizate valori de ghidare. Se recomandă o analiză sensibilă
pentru acele efecte ale căror valori nu sunt atât de sigure. Aceasta abordează factorii
/ combinațiile de factori care pot duce la consecințe nefavorabile. Acești factori se vor
identifica în cadrul proiectului drept „riscurile proiectului”.
Rate de scont. Viitoarele costuri și beneficii sunt reduse la valoarea lor prezentă,
permițând compararea costurilor sau beneficiilor care apar la diferite momente. Totuși,
ratele de scont variază semnificativ între țări, afectând semnificativ posibilitatea de
comparare a rezultatelor. Există tendința ca ratele mari de scont să supraevalueze
beneficiile (și costurile) curente și să subestimeze viitoarele beneficii.
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7. Prezentarea rezultatelor conform unuia sau mai multor indicatori. În funcție de scopul
Analizei Cost – Beneficiu, se pot utiliza diferiți indicatori: Valoarea actuală netă, rata
internă a rentabilității și raportul cost – beneficiu. Adesea se folosește valoarea actuală
netă pentru a justifica adoptarea sau respingerea unui proiect. Raportul beneficiu –
cost se utilizează de multe ori pentru a clasifica diferite proiecte în ordinea beneficiilor
per unitate de capital investit, permițând compararea între proiecte de diferite
dimensiuni.
8. Analiza sensibilității. Valorile impactului (ex. rata de scont, durata de viață a proiectului)
pot fi asociate cu incertitudini. În acest caz, se cere în mod normal o analiză a
sensibilității pentru a identifica impactul fiecărui parametru asupra rezultatelor
generale. Analiza sensibilității evaluează efectul atingerii obiectivelor proiectului în
situația în care nu se materializează anumite ipoteze, sau se materializează doar
parțial.
Tipuri de beneficii
Beneficiile pot fi clasificate în una din următoarele categorii:




Monetare – când valorile pot fi calculate;
Tangibile (cuantificate) – când beneficiile pot fi cuantificate, dar valorile nu pot fi
calculate.
Intangibile – când nu se aplică niciunul din cazurile de mai sus.

Proiectul poate furniza beneficii pe termen lung non-monetare și avea un impact pozitiv asupra
societății din punct de vedere al mobilității (accesibilitate, reducerea congestiei, îmbunătățirea
mobilității urbane, reducerea numărului de vehicule proprietate personală etc.), impactul
asupra mediului (reducerea gazelor cu efect de seră, reducerea poluării aerului), impact
asupra peisajului urban (o mai bună utilizare a terenului, creșterea disponibiliății spațiului de
parcare) etc.
Beneficiile pot fi clasificate din punct de vedere organizatoric (operațional, management la
nivel inferior / mediu / superior), sau al departamentului (dezvoltare, achiziție, vânzări etc.).
Tipuri de costuri







Costuri directe
Costul direct este un preț care poate fi alocat total dezvoltării de bunuri / servicii
specifice. Costul direct poate fi clasificat drept variabil dacă nu este consecvent.
Costuri indirecte
Costul indirect reprezintă o cheltuială care nu are legătură directă cu producerea unui
produs sau serviciu. Costul indirect nu poate fi alocat cu ușurință unui produs,
departament, proiect sau unei activități.
Cost fix
Este un cost care nu se modifică odată cu creșterea sau scăderea cantității de bunuri
sau servicii produse sau vândute. Companiile plătesc costuri fixe, independent de
activitatea desfășurată. Costul fix împreună cu costurile variabile alcătuiesc costul total
al desfășurării activității.
Costuri variabile
Spre deosebire de costul fix, costul variabil depinde de modificările la nivelul producției.
Acest tip de cost variază în funcție de numărul de produse în cadrul unui proiect. Costul
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variabil crește odată cu creșterea volumului de producție și scade odată cu scăderea
acestuia.
6.1.2.5 Fezabilitate financiară
Fezabilitatea financiară furnizează informații referitoare la investiția propusă și la structura de
finanțare. Propunerea de investiție se referă la fonduri pentru o investiție comercială care
asigură rentabilitate capitalului investitorului și / sau care plătește o rată a dobânzii unui
creditor pentru o datorie plătibilă conform unor condiții convenite. Propunerea poate include
componente de grant sau subvenționate, dar oportunitatea de investiție trebuie structurată ca
propunere comercială.
Aceasta constituie o secțiune cheie a propunerii, în care se elaborează natura și suma
investiției cerute de proiect. Este important ca această secțiune să fie clară și explicită.
Analiza fezabilității financiare trebuie să furnizeze detalii referitoare la:











Suma totală de investiție solicitată din partea investitorului / băncii;
Suma totală a costului de investiție al întregului proiect;
Tipul de investiție solicitată: capital propriu sau datorie (sau alt instrument);
Propunerea de proiect poate cuprinde atât componente ale capitalului, cât și ale
datoriei;
Cât va investi antreprenorul din propriile sale fonduri (atât sume deja investite, cât și
sume pe care urmează să le investească).
Ce alte surse de investiție se vor aplica și condițiile respective: ex: finanțare prin
împrumut / bănci / finanțare pentru dezvoltare / furnizori de capital propriu / granturi /
finanțare pentru echipamente / leasing / cumpărare în rate). Este important să se
specifice dacă fondurile au fost deja folosite / sunt angajate / solicitate / identificate ca
posibile;
Venituri planificate pentru deținătorii de capital (după cum e cazul);
Rate ale dobânzii planificate și anticiparea unor programe de achitare a plăților pentru
creditori;
Identificarea perioadei de investiție și a perioadelor de achitare a plății;
Programe estimate de execuție a proiectului și costuri pe parcursul perioadei de
dezvoltare inclusiv dobânda.

În cele ce urmează se detaliază aspectele cheie și câteva considerații din punct de vedere al
costului cerut pentru capitalul propriu și pentru datorie.
Cerere de capital propriu




Tipul de produs ales de investitor pentru a obține profit: cui îi furnizează investitorul
structura corporată / entitatea de finanțare. Aceste informații există în Modelul de
afacere / structura proiectului;
Suma de investiție (preț cerut): câtă investiție se cere în cadrul proiectului. Câtă
investiție furnizează partenerii de proiect?
Cota investitorului în afacere: ce cotă în afacere va primi investitorul pentru investiția
sa? Cum a fost calculată?

60 / 74

D4.2 Ghid de elaborare de proiecte bancabile, de noi modele de afacere şi de dezvoltare
de parteneriate












Raportul dintre creanțe și capital în cadrul finanțării: care este relația dintre capitalul
propriu total și datoria totală? Cum se va strânge suma creanței? Este deja angajată?
De la ce instituții? Care este rata dobânzii și cu ce condiții de rambursare?
Utilizarea fondurilor: în ce scopuri se vor utiliza fondurile de investiție ale investitorului?
Trebuie să se facă o estimare a capitalului și a cheltuielilor operaționale și a planificării
cerințelor de finanțare. Se recomandă să se furnizeze o sursă și un tabel / o planificare
pentru folosirea fondurilor.
Câștiguri: la ce câștiguri se poate aștepta investitorul și care este planificarea
acestora? Este util ca aceste câștiguri să se exprime sub formă de rată internă a
rentabilității capitalului propriu, rentabilitate a investiției, rambursare a capitalului și alți
indicatori similari. Trebuie de asemenea să se prezinte fluxul de numerar al capitalului
în schema financiară, pentru a reflecta fluxurile de investiții din perspectiva
investitorului.
Condiții de investiții și așteptări: Trebuie identificate clar așteptările / cerințele
participanților la proiect referitoare la obligațiile, drepturile și beneficiile investitorilor în
ceea ce privește reprezentarea în consiliu și conducere, respectarea termenelor,
drepturile la dividende, opțiunile de plată, tratament preferențial etc.
Strategia de ieșire de pe piață: planificarea propusă pentru investiție constituie o
informație importantă pentru investitori. Trebuie definită clar strategia de ieșire a
investitorului. Pentru a mări flexibilitatea ofertei, pot fi anunțate diferite puncte de ieșire,
incluzând vânzarea domeniului de activitate, cumpărarea produselor rezultate de către
dezvoltator etc.
Investitor: Ce tip de investitor se selectează și de ce? Instituție care investește, capital
privat, capital de risc, investitor industrial etc.

Cererea de creanță










Debitorul: furnizarea de informații referitoare la debitor (structură corporatistă sau
entitate) căreia investitorul îi va împrumuta banii. Aceste informații trebuie descrise în
structura modelului de afaceri / proiectului.
Suma împrumutului: furnizează informații referitoare la suma împrumutului solicitat.
Raportul dintre creanţe şi capital propriu în cadrul finanţării: care este raportul dintre
creanţa totală şi capitalul total? Cum se va obţine capitalul propriu? De la ce investitori?
Sunt furnizorii de capital propriu deja angajaţi? Dacă da, care sunt condiţiile investiţiei
lor?
Utilizarea fondurilor: pentru ce se vor utiliza fondurile investitorilor? Se vor furniza
programe pentru cheltuirea capitalului şi cheltuieli de exploatare, precum şi datele
preconizate pentru cerinţele de finanţare. Se recomandă întocmirea unui tabel cu
sursele şi folosirea fondurilor.
Câştiguri: se vor furniza informaţii referitoare la câştigurile la care se poate aştepta
investitorul şi planificarea acestora. Aceasta se poate realiza exprimând aceste
câştiguri sub formă de rată internă a rentabilităţii capitalului propriu, rentabilitate a
investiţiei, rambursarea capitalului şi alţi indicatori similari. De asemenea, trebuie să se
prezinte în modelul financiar fluxurile de numerar ale capitalului pentru a reflecta
fluxurile de investiţii din perspectiva investitorului.
Condiţii şi aşteptări referitoare la investiţie: se vor specifica aşteptările / cerinţele
dezvoltatorilor de proiect în legătură cu obligaţiile, drepturile şi beneficiile potenţialilor
investitori în ceea ce priveşte reprezentarea în consiliu şi în conducere, respectarea
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termenelor, alte angajamente, drepturi legate de dividend, opţiuni de plată, tratament
preferenţial etc.
Strategia ieşirii de pe piaţă: este important să se pună la dispoziţia investitorului
planificarea propusă pentru investiţia afacerii. De asemenea, respectiva strategie
trebuie clar descrisă. Pentru a face propunerea mai flexibilă, pot fi sugerate posibile
soluţii multiple de ieşire de pe piaţă, acestea incluzând vânzarea afacerii, cumpărarea
de către dezvoltatori a produselor rezultate etc.
Investitor: descrierea tipului de investitori care se selectează şi de ce. Fondul de
dezvoltare, investitorul instituţional, capital propriu privat, capitalul afacerii, investitor
strategic, investitor industrial etc.
Termeni şi condiţii: care este rata dobânzii şi perioada de împrumut cerută / propusă,
care sunt condiţiile propuse de rambursare? Ce garanţie / garanţie suplimentară se
oferă? Trebuie descrise în programul financiar şi fluxurile de numerar ale creanţei.
Instituţia de finanţare: ce instituţie de creditare se selectează şi de ce? Bancă de
dezvoltare, bancă comercială, altele.

Pentru a face o evaluare a fezabilităţii, se vor parcurge următorii paşi:
Costul proiectului: proiectul trebuie să ofere estimări precise şi costuri justificate care vor fi
evaluate referitor la diferite aspecte, de exemplu perioada de implementare, inflaţia, diferite
acorduri, oferte de preţuri etc.
Mijloace de finanţare: această parte a studiului de fezabilitate financiară trebuie să
corespundă unei combinaţii adecvate între capitalul social şi creanţă. Aceasta include capitalul
social, creanţe fără garanţie, dobânzile acumulate interne, împrumuturi la termen şi investiţie
din partea autorităţii. Contribuţia la proiect sub forma capitalului propriu şi a creanţelor fără
garanţie şi fără dobândă, dacă există, se va confirma în vederea angajamentului faţă de
proiect.
Estimare profitabilităţii: compania va fi examinată în ceea ce priveşte performanţa financiară
anterioară. Se solicită din partea companiei estimări referitoare la profitabilitate, fluxul de
numerar şi bilanţul prevăzut pentru proiect şi pentru organizaţie în general.
6.1.2.6. Fezabilitate operaţională
Această evaluare determină dacă şi cât de bine pot fi îndeplinite nevoile organizaţiei prin
realizarea proiectului.
Fezabilitatea operaţională evaluează capacitatea organizaţiei de a sprijini modelul de afaceri
propus. În acest punct al studiului de fezabilitate este important să se determine angajamentul
managementului faţă de proiectul propus.
Pentru evaluarea fezabilităţii operaţionale, proiectul trebuie să ia în considerare următoarele
aspecte:
Performanţă: Echipa operaţională trebuie să asigure o performanţă adecvată şi timp de
răspuns corespunzător.
Informare: Informaţiile pe care echipa operaţională le furnizează conducerii şi beneficiarului
trebuie să fie adecvate, precise şi utile.
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Economie: Proiectul trebuie să asigure un mod de exploatare curent care să furnizeze servicii
de informare eficiente din punct de vedere al costului. Este posibilă creşterea beneficiilor şi /
sau reducerea cheltuielilor?
Control: Modul curent de operare asigură control efectiv asupra sistemului de protecţie şi
garantează acurateţea şi securitatea datelor şi informaţiilor?
Eficienţă: Asigură modul curent de operare utilizarea maximă a resurselor existente, inclusiv
oameni, timp etc.?
Servicii: Este serviciul oferit sigur? Este flexibil şi extensiv?
6.1.2.7 Fezabilitate organizatorică
Fezabilitatea organizatorică prezintă conducerea / echipa de proiect propusă, pregătirea lor şi
ce aduc proiectului. Structura echipei de management trebuie să reflecte de asemenea, scara
şi complexitatea proiectului sau afacerii. Aspecte importante de luat în considerare:







Structura organizatorică: se vor specifica foarte clar managementul proiectului şi
structura organizatorică, furnizând, dacă este posibil, numele membrilor echipei
selectaţi şi funcţiile lor.
Rolurile și responsabilitățile în cadrul managementului: se trasează responsabilitățile
fiecărui manager din eșalonul superior care va fi implicat în derularea proiectului, în
implementare și operații.
Competența managementului: este important să se specifice profilul membrilor cheie
din conducere și ai echipei implicați în derularea și implementarea proiectului.
Prezentarea se poate face sub forma unor scurte CV-uri. CV-urile pot include informații
referitoare la experiența de lucru relevantă, contribuții și aptitudini care vor fi necesare
pentru o implementare de succes a proiectului.
Planul de repartizare a forței de lucru: repartizarea forței de lucru trebuie bine gândită
și prezentată într-o formă scurtă cuprinzătoare. Este important să se asigure că
ipotezele din această secțiune sunt realiste și realizabile.
Parteneriate: se specifică și se descrie rolul fiecărui partener cheie, acesta putând fi o
companie sau o instituție implicată în derularea și implementarea proiectului. După cum
s-a descris în Secțiunea 4, partenerii pot fi de diferite tipuri: companii publice și private,
ONGuri, organizații ale societății civile, instituții cercetare – dezvoltare, membri ai
consorțiilor, furnizori de echipamente, furnizori de tehnologie etc. Este crucial ca
relațiile partenerilor față de proiect să fie clar prezentate și explicate.

6.1.2.8 Proprietate intelectuală
În această secțiune se descriu pe scurt brevete, drepturi de autor și mărci înregistrate obținute
și în curs de obținere. Secțiunea referitoare la proprietate intelectuală trebuie să includă toate
denumirile care au drepturi de brevete și să prezinte un rezumat al cercetărilor întreprinse
pentru stabilirea caracterului inovator care să aibă dreptul de a fi brevetat. Dacă proiectul se
va desfășura în cadrul unui acord de licență sau de transfer de drepturi de proprietate asupra
brevetelor, se vor indica toate numele licențiatorului / cedentului și condițiile cheie (ex.
exclusivitate, drepturi și responsabilități). Este important să se prezinte anterior un plan
referitor la proprietatea intelectuală, dacă este posibil înainte de elaborarea conceptului de
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afacere și să se valideze, astfel încât să se asigure și să se identifice dreptul de proprietate
asupra rezultatelor.
6.1.1.9 Fezabilitate juridică
Studiul de fezabilitate juridică analizează dacă există vreun aspect al proiectului propus care
să vină în contradicție cu cerințele juridice la nivel național și internațional. Studiul de
fezabilitate juridică evaluează dacă proiectul propus corespunde cu cerințele legale și etice ale
țării și în special ale regiunii. Este important ca proiectul să se conformeze cu cerințele
necesare pentru a începe o afacere, inclusiv brevetele de afacere, certificate, drepturi de autor,
asigurarea afacerii, norme fiscale, măsuri de protecția sănătății și de siguranță etc. Prin
urmare, legislația referitoare la elaborarea legislației de mobilitate urbană rămâne în
responsabilitatea administrațiilor locale (orașe mai mici sau mai mari, regiuni).
6.1.2.10 Analiza riscurilor
Propunerea trebuie să includă o evaluare a riscurilor în care să se identifice principalele riscuri
implicate în elaborarea, implementarea și exploatarea proiectului / afacerii. Analiza trebuie să
identifice natura riscului, probabilitatea apariției acestuia, impactul posibil și posibilele măsuri
de reducere a acestuia. În mod tipic, aceste riscuri includ următoarele categorii, fără a se limita
la acestea:






Riscuri specifice pentru afacere: risc în ceea ce privește execuția și finalizarea, riscuri
legate de neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către unul din partenerii din cadrul
proiectului. Aceste riscuri, în cazul materializării lor, afectează proiectul, amenințând
desfășurarea acestuia per total.
Riscuri financiare și economice: riscuri referitoare la cost și venit; riscuri referitoare la
rata dobânzii; fluctuația ratei de schimb valutar. Acestea afectează economia
proiectului, dar pot fi reduse.
Riscuri referitoare la tehnologie: în funcție de proiect, aceste riscuri vor avea impact
asupra economiei proiectului și pot constitui o amenințare pentru proiect.
Risc legat de specificul țării (Risc politic și de reglementare): este important să se
identifice și să se pună accent pe riscurile cheie legate de un anumit model de afacere
sau domeniu, care periclitează proiectul și amenință excluderea sa din afacere mai
mult decât alte riscuri cu caracter mai general sau mai puțin amenințătoare.

În această secțiune se va prezenta, suplimentar, o analiză a scenariilor. Se ia în considerare
utilizarea graficelor sau diagramelor pentru a arăta punctele sensibile ale modelului financiar.
6.1.2.11 Fezabilitatea planificării
O parte foarte semnificativă a studiului de fezabilitate este planificarea. Este foarte important
ca proiectul să fie finalizat în timpul planificat. Trebuie planificate toate etapele de dezvoltare
a proiectului. În acest scop, managerii de proiect utilizează diferite abordări de planificare, de
exemplu diagrame Gantt, diagrame PERT etc.
6.1.1.12 Impacturi non-financiare
Este important să se rezume și să se cuantifice, dacă este posibil, impacturile și beneficiile
non-financiare ale proiectului:
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Impacturi de mediu: evaluarea impacturilor proiectului asupra mediului – atât negative,
cât și pozitive. Identificarea și descrierea unor posibile impacturi asupra mediului:
colectarea și tratarea deșeurilor, alimentarea cu apă și tratarea deșeurilor, poluare,
reducerea emisiilor de gaze, eco-sisteme învecinate etc.
Dezvoltare și impacturi sociale: evaluarea impactului proiectului în ceea ce privește
obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Identificarea și descrierea impacturilor asupra
transferului de tehnologie și de aptitudini, locurilor de muncă, sănătății, autorizarea
femeilor, educație, reducerii sărăciei, electrificare rurală, acces la energie, apă și
domeniul sanitar. Cuantificarea rezultatelor evaluării (de exemplu, în ceea ce privește
crearea locurilor de muncă, persoanelor / familiilor care au beneficiat efectiv de
aceasta).

Observații importante






Acest Ghid include secțiunile pe care investitorii le vor examina și pe care se așteaptă
să le primească pentru a evalua fezabilitatea unui proiect. Cu toate acestea, sunt
permise și încurajate abateri și secțiuni suplimentare, dacă dezvoltatorul unui proiect
le consideră adecvate și utile.
Nu există restricții în ceea ce privește lungimea documentului. Totuși, un studiu de
fezabilitate include în general de la 10 la 20 pagini A4 plus anexe. Acestea ar trebui să
fie suficiente pentru a rezuma planul de afaceri al proiectului. În general, sunt apreciate
documentele mai scurte.
Modul de prezentare a documentului, incluzând dimensiunea fontului, distanța dintre
rânduri etc. depinde de preferința dezvoltatorului. Important este ca documentul să
poată fi ușor citit.
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7. Recomandări
Sectoarele de mobilitate și transport sunt prezentate prin trei componente principale: servicii
de mobilitate pentru utilizatori, infrastructura care permite integrarea și stakeholderii care
furnizează astfel de servicii. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor a schimbat modul în care se
asigură serviciile de mobilitate în acest sector, identificându-se beneficiile integrării, mobilității
partajate și mobilitatea ca serviciu. Adevărata valoare rezidă în integrarea acestor noi soluții
tehnologice în ecosistemul mobilității, aplicându-le modelelor inovatoare de afacere.
Noile servicii de mobilitate pot avea un potențial enorm pentru dezvoltarea economică a
orașelor mici și mijlocii, nu doar prin contribuții directe, dar și prin rolul lor de catalizator pentru
inovare în domenii care depășesc sfera transporturilor, de exemplu tehnologie, comunicare,
achiziții etc. Chiar dacă utilizarea unor noi servicii de mobilitate este încă limitată la zonele
urbane de dimensiuni mici și mijlocii, conceptele care constituie punctul central al noilor servicii
de mobilitate vor servi ca punct de inspirație pentru îmbunătățirea politicii de transport în
general și transportul public în special, prin crearea de noi modele de afacere și parteneriate.
Noile servicii de mobilitate constituie o soluție inovatoare pentru întregul sector de transport în
orașele mici și mijlocii în special. Numeroase companii de transport și mobilitate au aplicat noi
moduri de a furniza servicii de mobilitate pentru a-și face serviciile mai atractive pentru clienți
și, prin urmare, pentru a rezolva problemele actuale de mobilitate prin crearea unui sector mai
sustenabil.
Tabelul de mai jos ilustrează unele schimbări care au avut loc în noile modele de afacere din
domeniul mobilității.
Tabelul 15 – Schimbări în paradigma de mobilitate
Caracteristica de
mobilitate
Necesitățile
consumatorilor în ceea ce
privește mobilitatea

Infrastructura
mobilității

Stakeholderi

integrării

Schimbări în dezvoltarea serviciului de mobilitate
Trecerea de la deținerea de autoturisme personale la accesul la
mobilitate (accesibilitate, flexibilitate, convenabilitate, economie de
timp)
Informare și planificare cu referire la mobilitate în timp real
O singură interfață de plată
Intermodalitatea transportului
Conectivitate (interacțiunea cu mediul extern)
Managementul datelor
Tehnologia și integrarea sistemului pentru realizarea unei interfețe
Comerț online, gestionarea conturilor și plata online
Gestionarea parcărilor și stații de tranzit rapid
Furnizori de infrastructură (companii Telecomm, sisteme IT și de
plată, operatori de parcare etc.)
Administratori de orașe (autorități civile de transport, consilii de
dezvoltare urbană)
Operatori de moduri de transport (furnizori publici și privați)

Pentru a crea proiecte bancabile și a introduce noi idei de afaceri în orașele mici și mijlocii,
autoritățile locale trebuie să prevadă următoarele măsuri:


Alocarea investiției și resurselor umane pentru activități de cercetare – dezvoltare
pentru căutarea de noi servicii de mobilitate și oportunități de afacere.
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Înființarea de noi forme de parteneriat, cum s-a menționat în documentul care include
parteneriatele public – privat inovatoare. Aceste forme de parteneriate pot include, pe
lângă instituții de cercetare-dezvoltare din sectorul privat, organizații din societatea
civilă, ONGuri și comunități locale.
Alocarea de resurse umane pentru cercetarea de noi oportunități de investiții.
Îmbunătățirea / crearea infrastructurii locale dacă este necesar pentru implementarea
noilor servicii de mobilitate.
Consultarea documentelor de politică națională și regională referitoare la serviciile de
transport și mobilitate pentru crearea unui ecosistem de mobilitate sustenabilă și
inovatoare.
Crearea unei rețele de transfer de cunoștințe între departamentele care asigură
cercetarea în sectorul de mobilitate, autoritățile locale și alți stakeholderi din domeniul
mobilității și transportului. De asemenea, participare la instruiri și workshop-uri pentru
a dezvolta aptitudinile strategice și de modelare a afacerii.

7.1 Noi forme de parteneriat
Noile servicii de mobilitate reprezintă de asemenea o oportunitate pentru agențiile publice din
orașele mici și mijlocii pentru a introduce inovația în sistemele lor de transport din punct de
vedere al transportului public, politica de parcare, managementul traficului etc. De asemenea,
unui număr tot mai mare de municipalități și de agenții de transport le lipsesc formele adecvate
de parteneriat pentru dezvoltarea noilor servicii de mobilitate.
Din analiza efectuată în acest document reiese că sistemul de transport urban și mobilitate
trebuie să creeze noi parteneriate cum ar fi parteneriatele public-privat inovatoare pentru a
maximiza eforturile și a-și asuma împreună riscurile implicate în proiectele de transport. Noile
forme de parteneriat ar putea să mărească probabilitatea obținerii unei investiții. După
analizarea și abordarea problemelor legate de parteneriatele public-privat, acest Ghid face
recomandările de care trebuie să se țină seama pentru a depăși principalele bariere ale
parteneriatelor în domeniu și a crea un parteneriat sustenabil și de succes.






Crearea unui mecanism instituțional solid care abordează politici specifice din sectorul
respectiv.
Abordare integrată a planificării financiare, tehnice și de afaceri.
Dezvoltarea unui management de proiect eficient referitor la ideea de afacere și la
formele contractuale.
Succesul implementării depinde de recunoașterea obiectivelor partenerului.
Parteneriatele public-privat inovatoare necesită analiza atentă a sistemelor de control
și management prin acorduri în cadrul proiectului.

După cum rezultă, caracterul adecvat al modelelor de parteneriat public – privat depinde de
câțiva factori, cum ar fi forța financiară a autorității, contextul specific al orașului, maturitatea
jucătorilor privați din sector și nivelul de control pe care autoritatea dorește să îl mențină în
sistem.
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Viabilitatea
proiectului

Eficiența
operațională

Accesul la
finanțe

Parametrii
pentru
evaluarea
parteneriatului
public-privat

Cererea de
investiție

Posibile
stimulente
pentru
partenerul din
sectorul privat

Figura 3 – Evaluarea modelelor de parteneriat public-privat

Pentru a asigura succesul unui parteneriat, atât sectorul privat, cât și cel public trebuie să fie
transparente în ceea ce privește principiile fundamentale și obiectivele care stau la baza
parteneriatului public-privat. Prin parteneriatele public-privat, partenerul din sectorul public
devine furnizorul de servicii pe termen lung și nu realizează numai bunurile iniţiale, ci îşi asumă
responsabilitatea de a proiecta, construi, exploata şi, în plus, de a furniza investiţiile pentru
furnizarea serviciilor necesare sectorului public. În acest caz, autorităţile locale devin factorii
de reglementare care îşi pun la dispoziţie resursele pentru planificarea serviciilor,
monitorizarea performanţei şi managementul contractului, mai degrabă decât pentru
managementul direct şi livrarea serviciilor.
Se poate adăuga valoare incluzând în consorţiu companii de cercetare – dezvoltare, precum
şi comunităţile locale, organizaţii din societatea civilă, ONGuri. Parteneriatul poate beneficia
de cunoştinţele, reputaţia şi influenţa lor asupra consumatorilor de servicii.

7.2 Modele de afacere inovatoare
Pentru a furniza servicii de mobilitate sustenabilă şi pentru a aduce inovaţii în ecosistemul de
mobilitate existent, autorităţile locale trebuie să aibă în vedere următoarele măsuri:


Inovarea în modelul de afacere prevede abordarea de sus în jos. Managementul la
eşalon superior trebuie să sprijine şi să asigure resursele pentru cercetarea, elaborarea
şi implementarea unor noi oportunităţi de afacere. Trebuie să acorde sprijin puternic
echipei în toate etapele derulării noului model de afacere.
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Monitorizarea constantă a mediului de afacere analizând noile modele de afacere în
sectorul de transport şi mobilitate şi tendinţele pieţei.
Monitorizarea inovaţiei tehnologice în cadrul sectorului în ceea ce priveşte mobilitatea
ca serviciu, partajarea mobilităţii şi mobilitatea integrată.
Crearea de noi capacităţi şi structuri organizatorice. Dezvoltarea şi aplicarea unui nou
model de afacere necesită crearea unor noi capacităţi şi structuri organizatorice. De
asemenea, necesită stabilirea de noi relaţii cu furnizorii, clienţii şi noii parteneri de
afaceri.
Adaptarea ideii de afacere la o situaţie locală având în vedere legislaţia naţională şi
locală.
Consultarea analogiilor modelului de afacere şi învăţarea din cele mai bune practici.
Căutarea de noi oportunităţi de investiţii pentru derularea proiectului.








7.3 Realizarea unui proiect bancabil
Un pas important pentru implementarea proiectului de mobilitate este de a găsi investitorul
interesat să beneficieze de pe urma lui. În acest caz, bancherii vor solicita documentul bancabil
pentru a hotărî dacă merită să investească în proiect.
Autorităţile locale şi părţile interesate trebuie să prevadă următoarele măsuri:






Realizarea cercetării pentru diferite programe de investiţie şi oportunităţi financiare.
Alocarea resurselor umane pentru elaborarea de documente bancabile.
Pregătirea documentelor bancabile care vor confirma viabilitatea proiectului. Aceste
documente includ rapoarte de fezabilitate (de exemplu studiu de fezabilitate al pieţei,
analiza fezabilităţii tehnice, studiu de fezabilitate financiară şi economică etc. V.
capitolul 6)
Realizarea analizei riscurilor.
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Concluzii
Autorităţile locale din oraşele mici şi mijlocii se străduiesc să creeze un sistem de mobilitate şi
transport sustenabile. Oraşele mici şi mijlocii europene caută soluţii noi de mobilitate adecvate
realităţii şi nevoilor oraşului şi care să permită o dezvoltare sustenabilă, făcând posibile
economisirea de timp şi resurse, reducerea emisiilor de gaze şi a congestiei, promovarea
utilizării eficiente a terenurilor, îmbunătăţirea siguranţei etc.
Inovaţiile promiţătoare aduse în serviciul mobilităţii urbane, deja existente în marile oraşe
trebuie să îşi atingă potenţialul maxim pentru ca oraşele mici şi mijlocii să îşi dea seama pe
deplin de beneficiile dezvoltării urbane sustenabile. O implementare de succes a programelor
de investiţie necesită modificări în modelele de afacere tradiţionale care aliniază interesele
private şi publice. Este nevoie de noi abordări pentru a dezvolta căi sigure pentru a uşura şi
accelera procesul de investiţie în stadiul iniţial, unde pot exista lacune importante în ceea ce
priveşte cunoştinţele, capacitatea şi interesul.
Prezentul Ghid furnizează autorităţilor locale din oraşele europene mici şi mijlocii un instrument
util care va ajuta la stabilirea unor forme inovatoare de parteneriate, precum şi la dezvoltarea
unor noi servicii de mobilitate şi crearea de proiecte bancabile. Instrucţiunile referitoare la
Modelul de afacere prezentat în Anexa 1 descriu serviciile de mobilitate inovatoare pe care
autorităţile locale din oraşele mici şi mijlocii le pot consulta pentru a implementa servicii
similare fiecare în propriul oraş.
Elaborarea unor noi modele de afaceri, ca acelea menţionate în prezentul Ghid, pentru a
accelera şi mări investiţia în mobilitate urbană sustenabilă va depinde de răspunsul la
următoarele întrebări principale: în ce se face investiţia, cum se plăteşte, cum se mobilizează
capitalul de investiţie şi cum se structurează implementarea. Pentru a răspunde cât mai bine
la aceste întrebări, următorii stakeholderi trebuie să elaboreze împreună soluţii sustenabile:
factorii de decizie din oraş, furnizorii de servicii de mobilitate şi investitorii trebuie să înţeleagă
provocările şi oportunităţile referitoare la alegerea unor modele de afaceri diferite.
Prezentul Ghid a fost elaborat împreună cu alte două, şi anume cel referitor la Inovaţia în
achiziţii şi cel de Finanţare inovatoare, care vor pune la dispoziţia oraşelor mici şi mijlocii un
set de instrumente inovatoare pentru a aborda problemele legate de mobilitate şi transport şi
vor mări capacitatea autorităţilor locale.
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Link-uri
Urban Mobility Package - European Commission
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en
INEA, SUITS - European Commission
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Urban-Mobility/SUITS
Urban mobility. Shifting towards sustainable transport system. In depth analysis.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/538224/EPRS_IDA(2014)538224
_REV1_EN.pdf
EU regional and urban development, The EU's main investment policy - European

Commission
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
Trans-European Networks (TENs)
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/t/trans-european-networks
ELTIS - http://www.eltis.org/
CIVITAS - http://civitas.eu/
URBACT - http://urbact.eu/urban-mobility
COM(2013) 913 final, ’Together towards competitive and resource-efficient urban
mobility’
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0913&from=EN
Urban mobility at a tipping point – McKinsey & Company
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/ourinsights/urban-mobility-at-a-tipping-point
Berg Insight, 2015, ITS in Public Transport - www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/ biits4-ps.pdf

Eurostat figure. European Commission webpage on mobility facts and figures:
http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/transport matters/index_en.htm
Mobility Academy, 2014, Wocomoco flyer - http://bit.ly/2lnIwkq
European Commission, 2016, Communication A European agenda for the
collaborative economy http://bit.ly/2cFpEKq
Guidelines for successful public – private partnerships – European Commission
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
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Civil Society and Public Private Partnership. Why collaborate? Three frameworks to
understand business-NGO partnerships – The World Bank
https://blogs.worldbank.org/category/tags/civil-society-and-public-private-partnership
RMV http://www.rmv.de/de/Verschiedenes/Informationen_zum_RMV/Der_RMV/Wir_ueber_uns/Str
uktur_des_RMV/33022/RMV-Fahrgastbeirat.html
Institute für Verkehr. Transport Planning and Traffic Engineering
http://www.verkehr.tudarmstadt.de/vv/fg_verkehrsplanung_und_verkehrstechnik/forschung_7/profil/index.en.jsp
Mobility-on-Demand: Understanding Energy Impacts and Adoption Potential https://www.kapsarc.org/wp-content/uploads/2016/10/KS-1658-WB052A-Mobility-onDemand-Energy-and-Adoption-Potential.pdf
An introduction to EU Cohesion Policy 2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_en.pdf
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Disclaimer
Prezentul Ghid reprezintă un document de cercetare elaborat de Proiectul SUITS (Susținerea
sistemelor integrate de transport urban; instrumente transferabile pentru autoritățile locale), o
activitate de cercetare și inovare cu o durată de patru ani, având ca scop creșterea capacității
Autorităților Locale și stakeholderilor în domeniul transporturilor pentru implementarea unor
măsuri de transport sustenabil. SUITS este unul din cele trei proiecte din cadrul inițiativei UE
CIVITAS 2020 axate pe planuri de mobilitate urbană sustenabilă. Proiectul SUITS a primit
finanțare de la programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene, în cadrul
Acordului de Grant nr. 690650 / 2016.
Rezultatele Ghidului au fost testate și analizate în timpul Aplicației Pilot derulate de
Municipalitatea Alba Iulia (România) ca parte a proiectului SUITS.
Este interzisă copierea, distribuirea sau publicarea conținutului materialului prezentat în acest
Ghid sub orice formă, de persoane fizice sau juridice, fără acordul în scris al autorilor.
Informațiile și punctele de vedere prezentate în acest Ghid sunt cele ale autorilor acestuia și
nu reflectă neapărat opinia oficială a Uniunii Europene. Nici instituțiile și organismele Uniunii
Europene, nici persoanele care acționează în numele acestora nu pot fi răspunzătoare pentru
utilizarea informațiilor incluse în acest material.
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Rezumat
Anexa oferă exemple de noi modele de afaceri în sectorul Mobilitate, identificate în Ghid și
având ca scop susținerea factorilor de decizie în luarea în considerare a unor noi programme
de mobilitate pentru îmbunătățirea situației în mobilitatea urbană în orașele mici și mijlocii.
Fiecare serviciu de mobilitate are o scurtă descriere și un exemplu de model generic de
afacere aferent.
Istoria documentului
Data

Autor

Activitate

Stadiu

Nivel
disem.

28.04.19

EUROKLEIS Completarea Anexelor

V1.0

PP

30.04.19

INTECO

V1.1
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31.10.19

EUROKLEIS Versiune finală

V1.1

PP

Împărțirea Ghidului și Anexelor 1 în volume separate, în mod
similar pentru cele trei ghiduri

Nivel de diseminare:
PU - Public
PP – Restrâns la ceilalți participanți la program (inclusiv Serviciile Comisiei)
RE – Restrâns la un grup specificat de consorțiu (inclusiv Serviciile Comisiei)
CO – Confidențial, doar pentru membrii consorțiului (inclusive Serviciile Comisiei)
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1. Autoturism la cerere
Comandare online taxi
Definiție
Serviciile de taxi reprezintă una din formele tradiționale de a a
furniza mobilitate urbană. Adesea, modul tradițional de a oferi
servicii de taxi au un model de afacere strict. În ultimii ani, companiile de taxiuri și-au
revoluționat serviciile aplicând ICT și asigurând o călătorie de la punctul de plecare la
destinație, prin serviciile electronice de comandare. Această modalitate constă în procesul de
comandare a unui taxi (autoturism, taxi sau orice altă formă de transport) utilizând un calculator
sau un smartphone. Pentru a comanda electronic un taxi, utilizatorul trebuie să informeze
companiei de taxiuri locul dorit / în care se află la momentul respectiv, indicând adresa, sau
trimițând o localizare GPS curentă. Dezvoltarea aplicațiilor de comandare electronică în
industria taxiurilor reprezintă una din cele mai importante inovații tehnologice recente.

Principale concepte ale comandării electronice a taxiurilor







Utilizarea aplicației pe telefoane mobile pentru comandarea mașinii.
Plata se face prin aplicație.
Economie de timp pentru utilizator prin comandarea electronică, și nu prin intermediul
unui operator, a unei mașini.
De asemenea, utilizatorului i se furnizează în avans, tot electronic, informații referitoare
la tipul de vehicul, șofer, ora de preluare și costul călătoriei.
GPS este o tehnologie important în cadrul afacerii de comandare taxiuri, deoarece
permite clienților să urmărească taxiul în timp real.

Beneficii pentru stakeholderi ca urmare a implementării comandării electronice
a taxiurilor
Autorități locale și regionale:



Îmbunătățirea livrării serviciului de mobilitate integrată.
Îmbunătățirea imaginii orașului.

Operatori de transport:






Îmbunătățirea alocării resurselor.
Reducerea costurilor totale ca urmare a digitalizării afacerii.
Simplificarea procesului afacerii.
Creșterea venitului prin atragerea mai multor clienți, economie de timp, nemaifiind
necesar să se stea în stația de taxi, economii la costul combustibilului.
Crearea unei mai bune relații cu clienții prin îmbunătățirea calității serviciului și
creșterea satisfacției clienților.
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Utilizatori:







Reducerea costurilor de tranzacție. În mod concret, platformele elimină costul
expeditorilor și echipamentele specializate, de exemplu radiouri special incorporate,
aparate de taxat și cărți de credit.
Înlocuirea rezervărilor anticipate cu aranjamente în timp real oferă, de asemenea,
potențiale beneficii.
Comandare de taxi mai rapidă și mai eficientă.
Modalitate mai ușoară de plată prin intermediul plății electronice.
Modelul care presupune calcularea costului în avans permite furnizarea informațiilor
referitoare la plată înaintea efectuării călătoriei.
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Analiza modelului de afacere pentru comandarea electronică a taxiurilor
Parteneri cheie
• Autoritățile locale și regionale vor
acorda autorizația pentru afacere;
• Furnizori privați de servicii de
taxi;
• Companii auto: vor furniza
mașinile;
• Companii IT: vor proiecta
dimensiunea și arhitectura
sistemului;
• Companii de asigurare;
• Sectorul de turism;
• Companii de telecomunicații;
• Sectorul hotelier și de
restaurante;
• Aerporturi.

Activități cheie

Propunere valorică

• Studii preliminare;
• Obținerea permisiunii și a
licențelor;
• Achiziționarea vehiculelor
(leasing);
• Obținerea asigurării pentru
vehicule;
• Planificarea politicii de prețuri și
compensații;
• Proiectarea arhitecturii sistemului
aplicației;
• Operarea și gestionarea serviciilor;
• Activități de marketing;
• Angajarea șoferilor.

Furnizează servicii de taxi
personalizate și convenabile
cu sistem de urmărire în timp
real și posibilitatea de a
comanda un taxi și a plăti
folosind doar o aplicație pe
telefonul mobil.

Resurse cheie

Categorii de clienți
• Utilizatori ocazionali.
• Clienți ai hotelurilor.
• Clienți ai restaurantelor.
• Persoane aflate în călătorie
(aeroport)
• Turiști
• Angajații companiilor

Canale

• Investiție
• Software și Hardware
• Tehnologie GPS
• Aplicație pe mobil pentru
comandarea electronică a taxiului
• Resurse umane:
- personal pentru relații cu clienții
- șoferi
• Parcul de mașini

Structura costului
Costuri pentru implementarea sistemului
• Studii preliminare și proiectare arhitectură serviciu;
• Asigurare vehicul
• Dezvoltare Software;
• Achiziționare mașini (leasing)

Relații cu clienții
• Serviciu automatizat: utilizatorii nu
interacționează direct cu personalul
companiei.
• Asistență personală.

• Aplicație pe telefonul mobil
• Website taxiuri
• Publicitate în aeroport, hoteluri etc.

Modalități obținere venituri
Costuri operaționale
• Salarii ale personalului de exploatare;
• Gestionare relații cu clienții.
• Întreținere și optimizare software;
• Marketing;

• Colectarea costului călătoriei (compania obține un procent din fiecare
călătorie cu taxiul comandată prin intermediul său)
• Publicitate (pe carduri, în aplicațiile web și pe mobil etc.).
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Studiu de caz de furnizor de comandă electronică de taxi: MyTaxi
Mytaxi este o aplicație de comandă de taxi pe telefonul mobil concepută de grupul industrial
Daimler AG și este disponibilă în diverse state membre ale UE. Clienții pot comanda un taxi
folosing aplicația MyTaxi Mobile App sau MyTaxi Website, sau apelând la numărul de
comandă MyTaxi.
Compania Daimler deține, de asemenea, serviciul de partajare autoturisme Car2Go și a
cumpărat Mytaxi în Septembrie 2014.
În iulie 2016, Daimler AG a anunțat fuziunea cu aplicația pentru taxi Hailo din Marea Britanie,
pentru a crea cea mai mare aplicație pentru taxi din UE, cu 100.000 șoferi înregistrați în peste
50 de orașe din 9 țări din UE. Toate activitățile Hailo au fost redenumite cu noul brand Mytaxi.
Sediul Mytaxi este în Hamburg, Germania.
Șoferii de taxi de la MyTaxi permit gestionarea propriilor clienți, asigurând plata prin
acceptarea cărților de credit prin intermediul aplicației Mytaxi. Aplicația permite o mai mare
transparență și permite economisirea banilor prin modelul de plată per călătorie, în locul
modelului cu abonament lunar, cum oferă majoritatea dispecerilor [5].
Mytaxi a primit o finanțare în total de $13M. Principala concurență pentru Mytaxi o constituie
Easy Taxi.

Referințe
1. European Comission: Study on passenger transport by taxi, hire car with driver and
ridesharing

in

the

EU.

Final

report

-

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-09-26-pax-transport-taxihirecar-w-driver-ridesharing-final-report.pdf
2. App-Based

Ride

and

Taxi

Services.

Principles

for

Regulation

-

https://www.transport.govt.nz/assets/Uploads/Land/Documents/app-ride-taxiregulation.pdf
3. https://it.mytaxi.com/index.html
4. International Transport Forum's Corporate Partnership Board (2016). App-Based Ride
and Taxi Services: Principles for Regulation.
5. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-26/uber-targeted-as-daimler-smytaxi-merges-with-u-ks-hailo
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Companii de rețele de transport / TNC
Definiție
O companie de rețele de transport este o corporație, un
parteneriat sau orice alt tip de entitate care derulează o afacere
de transport utilizând doar rețele digitale pentru a conecta
pasagerii cu șoferii care organizează călătoria prestabilită. Compania oferă partajare de
călătorii în timp real, prin intermediul unei aplicații pe telefonul mobil, care permite indicarea
nu numai a locului în care se află potențialul client, dar și a densității de șoferi din apropiere și
a timpului de așteptare pâna la sosirea celui mai apropiat șofer. Compania de Rețele de
Transport oferă posibilitatea de a comanda autoturism pe baza unui acord între două persoane
particulare și a unei aplicații pe telefon, ca alternativă la serviciul obișnuit de taxi. [1].

Principalele concepte ale TNC






TNC furnizează călătorii prestabilite utilizând autoturisme deținute, aflate în leasing sau
autorizate pentru a fi folosite de șoferii săi.
Utilizarea aplicației pe telefonul mobil sau pe internet pentru stabilirea călătoriei.
Plata se face prin modalitate inteligentă de plată.
Tehnologia GPS permite urmărirea poziției șoferului și indică pasagerului punctul de
întâlnire.
TNC funcționează datorită următoarelor principale tehnologii: navigare GPS,
smartphone și rețele sociale, fiecare tehnologie avându-și propriul scop. Sistemul de
navigare GPS garantează eficiența călătoriei din punct de vedere al distanței și
timpului, smartphone-urile fac posibilă accesarea aplicației pe mobil și rețelele sociale
asigură încredere și responsabilizează atât șoferii, cât și clienții.

Beneficii pentru stakeholderi ca urmare a implementării TNC
Autoritățile locale și regionale:




Reducerea numărului de mașini deținute de persoane particulare.
Mărirea numărului de spații de parcare, reducerea congestiei traficului.
Posibilitatea de a alege între diferite modalități de transport.

Utilizatori:




Modalitate rapidă de transport.
Plata inteligentă mărește atractivitatea acestui mijloc de călătorie.
Sistemul GPS permite urmărirea mașinilor și alegerea opțiunii celei mai apropiate de
client.
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Analiza modelului de afacere pentru companii de rețele de transport / TNC
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale:
acordă permisiunea și
reglementează serviciile;
• Investitori;
• Cei ce fac lobby;
• Companii IT;
• Șoferi care pun la dispoziție
propriile mașini;
• Analiști de date
• Companii de telecomunicații.

Activități cheie
• Studii preliminare;
• Obținerea permisiunii;
• Obținerea asigurării pentru vehicule;
• Planificarea politicii de prețuri de
călătorie și compensări;
• Proiectarea arhitecturii sistemului de
aplicații;
• Operare și administrare servicii;
• Activități de marketing;
• Angajarea de șoferi cu vehicule.

Key Resources
• Funds to start the business
• Platform architecture
• Software & Telematics Systems
• Human resources: drivers, data
analysts, engineers to create the platform
• Mobile apps both for drivers and
costumers

Propuneri valorice

Relațiile cu clienții

Pentru șoferi:
• Generare de venit / venit
suplimentar;
• Liberi profesioniști;
• Program flexibil de lucru;
• Modalitate simplă și ușoară
de a intra în TNC.
Pentru clienți:
• Serviciu ușor de utilizat,
accesibil;
• Grad maxim de flexibilitate,
clienții putându-și alege șoferul
cel mai apropiat de locul în
care se află;
• Modalitate mai ușoară și
eficientă de tranzacționare.

Sistemul și relația cu utilizatorii este
complet automatizată. În mod
normal, interacțiunea are loc doar
prin aplicația web, utilizatorii
neavând contact direct cu
personalul companiei.

• Șoferi: persoane care doresc un
venit suplimentar
• Clienți:
Persoane care
călătoresc
Pasageri ocazionali

Canale
• canale de socializare
• aplicație web
• pagină web
• din recomandări de la clienți

Structura costului
Costuri pentru implemenarea sistemului:
• Dezvoltare software
• Dezvoltare tehnologie

Categorii de clienți

Surse de venit
• Costuri operaționale:
• Cheltuieli de marketing
• Salarii angajați permanenți (echipă de service și de suport)
• Întreținere service

• Călătorii cu mașina taxate per km/milă prin modalități de plată
inteligentă
• Oferte promoționale și parteneriate care implică terți
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Studiu de caz: Implementarea TNC în SUA
Cadru de reglementare
Comisia pentru Utilități Publice din California / California Public Utilities Commission (CPUC)
a definit TNC, în septembrie 2013 ca fiind o nouă categorie de furnizor de transport. Conform
CPUC, TNC este „o companie care utilizează o platformă online pentru a face legătura dintre
pasageri și șoferii care își utilizează vehiculele personale, necomerciale”1 CPUC a furnizat o
nouă reglementare referitoare la serviciile de mobilitate emergente.
Principalele diferențe dintre TNC și taxiuri constau în utilizarea tehnologiei și în proprietatea
asupra vehiculelor și / sau responsabilitatea pentru acestea. TNC utilizează aplicații mobile,
pe când taxiurile au început utilizarea acestora mai recent. În cazul TNC, vehiculele sunt
deținute în proprietate sau în leasing de persoane particulare; în cazul taxiurilor, este vorba în
general de mașini ca parte a unei firme sau a unui parc comercial.
Reglementarea TNC trebuie să prevadă aspecte cum ar fi siguranța publică, protecția
consumatorilor, dinamica pieței, echitatea socială și accesibilitatea. Aspectele privind
reglementarea TNC au constituit subiect de discuție pentru jurisdicția a numeroase state.
Aceste aspecte se referă la:





Calificarea șoferilor, inclusiv antecedentele și verificările permiselor de conducere
Siguranța și funcționarea vehiculelor
Asigurare
Partajarea datelor în scopul protecției consumatorului și planificării urbane (ex. trafic și
congestie)
 Stabilirea prețurilor, în scopul corectitudinii față de utilizatori și al accesibilității acestora,
beneficii pentru orașe / state și avantaj competitiv
 Accesibilitate, în primul rând vizând persoanele cu dizabilități
 Încălcarea legii și aplicarea legii
SUA a elaborate reglementări referitoare la TNC. Cadrul de reglementare este dinamic, de
exemplu orașul New York a decis să reducă numărul de vehicule TNC în august 2018 și să
introducă un salariu minim pentru șoferii TNC în decembrie 2018.
Autoritatea de reglementare pentru TNC variază în funcție de stat. Cea mai comună autoritate
de reglementare este Division of Motor Vehicles.
Cerințe referitoare la șoferi
Experiență de conducere a mașinii. Vârsta minimă a șoferilor variază între 18 și 21 de ani și
în unele state se cere o experiență anterioară minimă de șofat de până la un an.

POLICY
GUIDE,
Regulation
of
Transportation
Network
http://leg.wa.gov/JTC/Documents/Final%20Studies/TNC_PolicyGuideFinal.pdf
1

Companies
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Verificări antecedente. În unele state se cere o verificare a antecedentelor șoferului în ceea ce
privește conducerea mașinii, precum și a cazierului acestuia, pe plan local și național. Aceste
verificări pot fi făcute de TNC sau de un terț.
Timpul de lucru. În unele state se stabilește limita de ore de lucru pentru șoferi, și anume
numărul de ore pe care șoferul le poate efectua pe zi.
Cerințe referitoare la vehicule
Majoritatea statelor solicită verificări de bază ale vehiculelor. Doar în Connecticut este permisă
certificarea proprie. Unele state permit TNC să efectueze inspecția, pe când altele impun
efectuarea acesteia de către mecanici autorizați. Frecvența inspecției variază în funcție de
stat, majoritatea statelor impunând inspecția anuală. De asemenea, în majoritatea statelor se
cere ca vehiculele afiliate la TNC să îndeplinească aceleași condiții referitoare la siguranță și
emisii ca și autoturismele personale.
Câteva exemple de taxe aplicate în diferite state:
Taxele pot varia de la stat la stat. Unele state percep o taxă paușală de la fiecare TNC, în timp
ce alte state percept axe per călătorii. În cele ce urmează sunt câteva exemple [5].









Arkansas percepe de la fiecare companie TNC o taxă anuală pentru permis de
$15,000.
Kentucky percepe de la TNC o taxă anuală de $250 și o taxă anuală de $30 pentru
autorizație pentru vehiculele TNC.
New Jersey percepe de la TNC o taxă anuală de $25,000 pentru permis, plus o
suprataxă de $0.50 per călătorie și o suprataxă de $0.25 per călătorie partajată.
Massachusetts percepe de la TNC $0.20 per călătorie, jumătate din care merg la un
Fond de Îmbunătățire a Infrastructurii de Transport, cealaltă jumătate fiind repartizată
proporțional fiecărui oraș mai mare și mai mic, în funcție de numărul de călătorii
avându-l ca punct de plecare.
Carolina de Sud percepe o taxă de evaluare locală de 1% din costul brut al călătoriei,
repartizată orașelor având ca punct de plecare respectivele călătorii, după ce statul
recuperează cheltuielile pentru colectarea taxei.
Colorado percepe de la fiecare TNC o taxă anuală de $111,250 [5].

Aceste tipuri de taxare (per călătorie sau per vehicul) permit creșterea veniturilor și facilitarea
intrării pe piață a companiilor mai mici.

Studiu de caz de furnizor TNC: Uber
Uber Technologies Inc este proprietarul și dezvoltatorul aplicației de transport Uber, care
permite clienților să își aranjeze în avans călătoria rezervând șoferul și mașina. Uber a fost
înființat de Travis Kalanick și Garrett Camp în 2009, iar aplicația a fost lansată în iunie 2010.
Modelul de afacere pentru Uber aparține categoriei de Model de Afacere Integrator /
Aggregator Business Model sau Model de Livrare la cerere / On Demand Delivery Model.
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Conform acestui model de afacere, o companie culege și organizează diferite elemente care
alcătuiesc un serviciu și îl pun la dispoziția clienților sub un singur brand.
Modelul de afacere Uber constă dintr-o aplicație pe mobil care pune șoferii în legătură cu
clienții. Uber nu deține vehiculele. Adună colaboratori (șoferi) (Uber nu consideră șoferii
angajați) care dețin vehicule și le conduc. Mai exact, Uber face afacerea sub numele său de
brand. În ciuda faptului că șoferii nu sunt angajații Uber, aceștia semnează un contract cu
compania prin care își exprimă acordul cu condițiile serviciilor de partajare a călătoriei
referitoare la calitate și preț.
Uber oferă diferite tipuri de servicii:
1. Economy. Opțiunile Economy includ UberX (vehicul maximum pentru 4 persoane) și UberXL
(călătorie pentru până la șase persoane).
Deși UberSELECT este înregistrat ca opțiune economică (Economy) pe website-ul Uber,
apare și ca opțiune premium în aplicație.
2. Premium. Călătoriile Premium sunt opțiunile de transport exclusivist, de lux. Aceste tipuri de
călătorii costă mai mult decât UberX. Acest serviciu pune la dispoziție mașini de lux, de
exemplu BMW, Mercedes, sau SUV exclusivist. Serviciul include
 UberBLACK,
 UberSUV,
 UberLUX.
3. Accesibilitate. Acest tip de serviciu este destinat persoanelor cu probleme de accesibilitate,
de exemplu utilizatori de scaune cu rotile și familii care au nevoie de scaune pentru copii.
Programul de accesibilitate include:
 UberACCESS,
 WAV,
 UberX + Car Seat / + scaun special de mașină.
Aceste opțiuni, în mod normal, costă mai mult decât partajarea călătoriei standard.
4. Carpool. Călătoriile UberPOOL sunt călătorii partajate cu alte persoane care merg în
aceeași direcție. Aceasta este opțiunea cea mai ieftină, dar cea mai lentă.
5. UberEATS. Opțiune oferită de Uber prin care se livrează clienților produse alimentare.
6. Uber for Business. Uber pentru afaceri este un serviciu care permite oamenilor de afaceri
să călătorească.
7. Uber Freight / transport de mărfuri. Uber Freight este un serviciu care pune în legătură
transportatori cu expeditori.
8. Uber Health (Sănătate). Acest tip de serviciu pune la dispoziție transportul spre locuri cum
ar fi spitale [4].
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Referințe:
1. Bindman, B. (2015). Keep on Truckin', Uber: Using the Dormant Commerce Clause to

Challenge Regulatory Roadblocks to TNCs. Wash. & Lee L. Rev. Online, 72, 139.
2. Cramer, J. & Krueger, A.B. (2016), Disruptive Change in the Taxi Business: The Case

of Uber, NBER Working Paper No. 22083, Issued in March 2016
3. Shaheen, S., Chan, N., Bansal, A. & Cohen, A. (2015a), Shared Mobility: Definitions,

Industry Developments, and Early Understanding Bikesharing, Carsharing, OnDemand
Ride
Services,
Ridesharing,
Shared-Use
Mobility
http://innovativemobility.org/?project=shared-mobility-definitions-industrydevelopments-and-early-understanding
4. Uber website https://www.uber.com/it/
5. Policy
guide,
Regulation
of
Transportation
Network
Companieshttp://leg.wa.gov/JTC/Documents/Final%20Studies/TNC_PolicyGuideFina
l.pdf
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Autobuze navetă
Definiție
Autobuzele navetă la cerere asigură serviciul de transport
al călătorilor la aeroporturi regionale sau hub, sau asigură
transportul clienților pentru călătorii în scop privat, spitale,
centre educaționale, hoteluri etc. Serviciile navetă
furnizează transport util pentru clienții car se îndreaptă spre destinația finală și nu doresc să
se confrunte cu problemele legate de conducere și parcare, alegând astfel o călătorie într-un
autobuz programat în mod regulat.

Principalele concepte referitoare la Autobuzele navetă



Clientul își poate procura bilet la punctele de vânzare, sau prin website dedicat.
Autobuzele navetă asigură serviciu la cerere și preiau pasagerii din anumite puncte
sau stații.

Beneficii pentru stakeholderi prin implementarea sistemului de autobuze navetă
Autorități locale și regionale:







Îmbunătățirea operațiunilor de trafic în interiorul și în jurul orașului.
Sprijin acordat dezvoltării economice prin echilibrarea beneficiilor tranzitului.
Serviciile de autobuze navetă care funcționează bine pot mări (afacerea) fluxul de
turiști către orașe.
Reducerea congestiei traficului.
Introducerea unor moduri alternative de efectuare a navetei.
Extinderea tranzitului în zonele subdeservite sau în dezvoltare

Operatori de transport:


Generare de profit prin furnizarea de servicii de autobuze navetă și atragerea de noi
călători dovedind beneficiile utilizării unui astfel de tip de transport.

Utilizatori:




Autobuzele navetă permit realizarea „ultimei mile” a călătoriei pentru mulți călători care
astfel pot ajunge la locurile de muncă, aeroporturi etc.
Transport economic din punct de vedere al timpului.
Modalitate confortabilă de a călători și prețuri convenabile.

Diferite modele de afacere referitoare la autobuze navetă
Modelele de afacere cu autobuze navetă pot diferi în funcție de clasificarea clienților:
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Turiști și persoane care călătoresc în interes de afaceri care se deplasează spre /
de la aeroport. În acest caz și tipul de vehicul poate fi adaptat tipului de pasageri. De
exemplu, pentru a asigura loc de bagaj.
Angajați care se deplasează spre locul de muncă. De exemplu, astfel de vehicule
pot fi prevăzute cu wi-fi și cu mese pentru lucru.
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Analiză a modelului de afacere cu autobuze navetă
Parteneri cheie
Activități cheie
• Autorități locale: dezvoltatori de
politică de transport public și
autoritatea contractantă pentru
servicii de transport public;
• Operatori transport local: furnizori
de servicii de transport public;
• Investitori: furnizează fondurile
inițiale pentru începerea afacerii
• Companii IT: vor dezvolta
arhitectura serviciului;
• Companii auto: asigură vehicule
pentru operaorii de transport;
• Companii de asigurări: vor face
asigurarea vehiculelor.

• Studii preliminare;
• Achiziționarea de la autoritățile locale a
permiselor și licențelor necesare pentru
derularea afacerii cu autobuze navetă;
• Achiziționarea autobuzelor, camionetelor
sau autoturismelor necesare pentru
serviciile de navetă;
• Achiziționarea asigurării;
• Gestionarea parcului de vehicule pentru
navetă;
• Crearea unui website de servicii navetă;
• Întreținerea parcului de autovehicule
pentru navetă;
• Curățarea și alimentarea cu combustibil a
parcului de vehicule;
• Angajare șoferi și personal administrativ
• Activități marketing

Propuneri valorice
• Modalitate de transport
rapidă și confortabilă de la un
loc la altul;
• Nu mai este necesar să se
utilizeze autoturismul personal.

Resurse cheie

• Sistemul și relația cu utilizatorii
sunt complet automatizate.
Interacțiunea se face doar prin
web;
• Puncte de vânzare.

Tipuri de clienți
• Persoane care au nevoie de
o modalitate de transport
confortabilă și rapidă spre o
anumită destinație;
(ex.oameni de afaceri,
utilizatori ocazionali);
• Turiști

Canale

• Investiții;
• Parc de autobuze pentru navetă;
• Sisteme software și telematice pentru
rezervare călătorii și plată;
• Resurse umane pentru suport clienți,
servicii navetă (șoferi și controlori) și
personal de curățare și administrativ.

• Website;
• Puncte de vânzare;
• Hoteluri;
• Materiale promoționale în locuri
publice;
• Aeroporturi.

Structura costului
Costuri pentru implementarea sistemului:
• Achiziționare vehicule;
• Dezvoltare software și hardware pentru operare;
• Taxe de drum.
• Asigurare autovehicule;
• Echipament birotic și cheltuieli pentru birouri;
• Costuri pentru înregistrare și autorizare.

Relații cu clienții

Mijloace de obținere de venituri
Costuri operaționale:
• Întreținere vehicule;
• Salariile angajaților (șoferi etc.);
• Managementul resurselor umane.
• Alimentare combustibil și curățare autovehicule;
• Costuri marketing;
• Costuri parcare (contracte cu furnizori locali);
• Cheltuieli administrative.
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• Colectarea taxei;
• Publicitate pe autobuze.
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Studiu de caz referitor la furnizor de autovehicule navetă: autobuze de navetă
Aerobùs
Aerobús este serviciul official de autobuze pentru navetă care conectează aeroportul BCN-El
Prat cu centrul orașului Barcelona la un interval de 5 minute, zilnic, parcurgând distanța în
aproximativ 35 minute.
Pasagerii pot călători între oricare din cele două terminale ale aeroportului (T1 sau T2) și
centrul Barcelonei (Pl. Catalunya) în mod rapid, confortabil și economic. Autobuzul oprește în
cele mai importante puncte ale orașului: Pl. Catalunya, Sepúlveda-Urgell, Pl. Espanya, Gran
Vía-Urgell și Pl. Universitat. Autobuzele navetă sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
Autobuzele asigură spații pentru bagaje. De asemenea, pasagerii pot beneficia de Wifi și de
alimentare gratis pentru USB la bord. Fiecare autobuz navetă este prevăzut cu sisteme de
supraveghere video. De asemenea, pasagerii au posibilitatea de a urmări un canal TV cu
informații practice despre Barcelona. Colectarea taxei este prevăzută în mai multe moduri:
 Online pe Aerobùs website http://www.aerobusbcn.com/en/fares (plata cu carte de
credit)
 Direct la personalul Aerobùs în stațiile de autobuz
 La tonomatele pentru bilete (plata cu cărți de credit VISA și MASTERCARD)
 Plata se poate face direct la șoferul autobuzului (doar cash)
Un bilet dus costă 5,90 euro (inclusiv bagajul), un bilet dus-întors, 10, 20 euro inclusiv bagajul
și biletul retur valabil într-un interval de 15 zile după validarea călătoriei. Copiii sub 14 ani nu
plătesc bilet.
Toate autobuzele ale parcului Aerobús sunt în conformitate cu cele mai restrictive norme Euro
5 i EEV (emisii de gaze contaminante).

Referințe
1. Stamford

Private

Shuttle

Study,

Final

report

-

http://stamfordbusandshuttle.com/documents/Stamford%20Bus%20&%20Shu
ttle%20Study_Final%20Report.pdf
2. Shuttle

Services

at

Metro

Facilities

-

https://www.wmata.com/initiatives/plans/upload/Shuttle_Services_at_Metro_F
acilities_Report.pdf
3. Aerobùs website - http://www.aerobusbcn.com/en/discover-aerobus
4. Light-weight bus shuttle, CIVITAS - https://civitas.eu/measure/light-weight-busshuttle

18 / 67

Anexa 1
Noi modele de afaceri în sectorul Mobilitate

2. Închiriere scutere
Definiție
Serviciul de închiriere a scuterelor oferă clienților
posibilitatea de acces la scutere pentru utilizarea acestora
pe termen scurt. Vehiculele sunt repartizate pe o anumită
arie din zona metropolitană. Clienții pot accesa vehiculele
24/7 pe bază de rezervare și taxa se face per timp sau per
milă.

Principalele concepte referitoare la închirierea de scutere










Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe o platformă de închiriere a scuterelor și să
treacă de procesul de pre-calificare pentru verificarea identității și a permisului de
conducere și să furnizeze datele cărții de credit pentru efectuarea plății. După aceea,
utilizatorul poate utiliza serviciile.
Accesul la vehicul este deblocat fără utilizarea cheii de contact, doar prin utilizarea
aplicației.
Închirierea de scutere utilizează un model de plată progresivă, adică utilizatorul este
taxat per timpul călătoriei, sau per distanța parcursă.
Serviciul de închiriere de scutere pune la dispoziție căști și șepci de unică folosință
utilizate din motive igienice.
Vehiculele pot fi utilizate spontan, sau rezervate în avans.
În mod normal, vehiculele sunt disponibile în toată rețeaua orașului.
Operatorul furnizează lucrări de reparație / curățare.

Beneficii pentru stakeholderi prin implementarea sistemului de închiriere
scutere
Autorități locale și regionale:






Reducerea numărului de mașini / scutere în proprietate personală.
Reducerea congestiei în parcări și în trafic.
Introducerea mai multor posibilități de alegere în ceea ce privește călătoriile zilnice
regulate și reducerea numărului de vehicule cu un singur ocupant.
Identificarea politicilor și practicilor care valorifică noile tehnologii care îmbunătățesc
calitatea și eficiența facilităților și serviciilor de transport.
Economisirea spațiului citadin.

Operatori de transport:



Generarea de profit prin furnizarea serviciilor de închiriere scutere.
Costuri reduse de utilizare.
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Utilizatori:






Închirierea scuterelor permite utilizatorilor să utilizeze scuterele fără să le dețină.
Este o modalitate de transport accesibilă, convenabilă din punct de vedere al prețului
și flexibilă.
Îmbunătățirea experienței de călătorie.
Plata inteligentă mărește atractivitatea acestui mijloc de transport.
Flexibilitate mai mare de conducere a vehiculului în trafic.

Diferite modele de închiriere a scuterelor
Închirierea scuterelor oferă diferite modele de servicii:


Călătorie dus-întors: acest tip de închiriere de scutere oferă serviciul în care, la
terminarea călătoriei, utilizatorul trebuie să returneze scuterul la punctul de plecare.
Acest serviciu se adresează și utilizatorilor care doresc călătorii pe termen lung. În
acest caz, operatorul de transport oferă posibilitatea de taxare zilnic, sau de la o zi la
cealaltă.
 Point-to-point / Dintr-un punct în altul: (în anumite stații) Acest serviciu permite
utilizatorilor să preia un vehicul dintr-o stație și să îl returneze într-o stație diferită.
Serviciile pe bază de stații fixe sunt considerate a fi mai puțin flexibile decât serviciul
de închiriere cu preluare și returnare din și în orice punct, dar asigură călătorii mai
eficiente într-un anumit scop.
 One-way / Într-un singur sens: (fără puncte fixe) Acest serviciu permite utilizatorilor
să preia vehiculele din orice punct dorit într-o anumită zonă de funcționare.
Tipuri de alimentare pentru scuterele închiriate:



Scutere electrice
Scutere pe bază de benzină
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Analiză model de afacere referitor la închirierea scuterelor pentru călătorii într-un singur sens, fără punct fix de preluare și returnare
Parteneri cheie
• Autorități locale: dezvoltatori de
politică de transport public și
autoritate contractantă pentru
servicii de transport public;
• Operatori de transport local:
furnizori de servicii de transport
public;
• Investitori
• Companii IT: dezvoltarea
arhitecturii aplicației;
• Furnizori scutere: furnizează
vehicule operatorilor de transport;
• Companii de asigurare: se ocupă
de asigurarea vehiculelor;
• Companii de telecomunicații;
• CSO.

Activități cheie

Propuneri valorice

• Studii preliminare;
• Achiziționare de permise și autorizații;
• Introducerea programului de închiriere
scutere în planul orașului;
• Leasing / achiziționare parc scutere;
• Management parc scutere;
• Dezvoltare platformă digitală de
închiriere scutere;
• Telematică și management aplicație
web;
• Întreținere parc scutere;
• Curățare și alimentare parc scutere;
• Activități marketing.

Resurse cheie

• Mobilitate urbană fără
deținerea în proprietate
personală a mijlocului de
transport;
• Serviciu ușor, accesibil și
prietenos;
• Cel mai mare grad de
flexibilitate (utilizatorul preia și
lasă scuterul oriunde dorește
în aria desemnată de furnizor);
• Plată pe măsura utilizării;
• Nicio restricție în ceea ce
privește stațiile și zonele de
parcare;
• Disponibilitate mare a
vehiculelor.

• Investiții;
• Parc scutere;
• Căști de protecție;
• Stații de încărcare (pentru cele
electrice);
• Software și sisteme telematice;
• Resurse umane pentru marketing,
servicii de întreținere și curățare scutere
etc.

Sistemul și relația cu utilizatorii
sunt complet automatizate. În mod
normal, interacțiunea se face prin
aplicația web, utilizatorii neavând
contact direct cu jersonalul
companiei..

Clasificarea clienților
• Toți cetățenii care au nevoie de
mobilitate flexibilă în cadru
orașului.
• Turiști.

Canale
• aplicație Web;
• pagină web;
• Materiale promoționale în locuri
publice;
• La punctele de încărcare.

Structura costului
Costuri pentru implementarea sistemului:
• Studii preliminare
Echipament birotic și cheltuieli
• Achiziționare sau leasing scotere
• Dezvoltare Software;
• Infrastructura încărcare (pt scuterele electrice);
• Asigurare;

Relații cu clienții

Mijloace venit
.

Costuri operaționale:
• Cheltuieli generale și administrative
• Salarii angajați (echipă service și suport);
• Reparații și întreținere;
• Activități Marketing;
• Realimentare combustibil și curățare;
• Bonus clienți.

• Taxe închiriere (plată pe măsura utilizării);
• Sponsorizare / Comercial.
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Analiză model de afacere pentru închirierea scuterelor pentru călătorii dus-întors
Parteneri cheie
• Autoritățile locale: dezvoltatori de
politică de transport public
transport și autoritatea
contractantă pentru servicii de
transport public;
• Operatori de transport local:
furnizori servicii transport public;
• Investitori
• companii IT: dezvoltare
arhitectură aplicație;
• Furnizori scutere: asigură
vehicule pentru operatorii de
transport;
• companii de asigurare: se ocupă
de asigurarea vehiculelor;
• CSO.

Activități cheie
• Permisiunea autorităților locale ;
• Introducerea sistemului de închiriere
scutere în planul orașului;
• Leasing / achiziționare parc scutere;
• Management parc scutere;
• Dezvoltare platformă digitală închiriere
scutere;
• Management telematică și aplicație
web;
• Întreținerea parcului de scutere;
• Curățarea și alimenarea parcului de
scutere;
• Crearea de stații închiriere scutere;
• Activități marketing

Relații cu clienții

Propuneri valorice
• Mobilitate urbană fără a
deține mijloacele de
transport în proprietate
personală
• Deservire ușoară,
accesibilă și prietenoasă
• Spații de parcare special
amenajate
• Disponibilitate mare a
vehiculelor

Sistemul și relația cu utilizatorii sunt
complet automatizate. În mod
normal, interacțiunea are loc doar
prin aplicație web.

Canale

Resurse cheie
• Parc scutere
• Căști protecție
• Stații încărcare
• Software & sisteme telematice
• Resurse umane pentru suport clienți,
reparații și curățare scutere
• Stații sau loturi de parcare speciale.

• Aplicație Web;
• Pagină Web;
• Magazine;
• Materiale promoționale în locuri
publice;
• În punctele de încărcare.

Structura costului

Surse venituri

Costuri pentru implementarea sistemului:
Costuri operaționale:
• Studii preliminare
• Echipament birotic și cheltuieli birouri. • Cheltuieli generale și administrative;
• Stații scutere
• Salarii angajați (echipa service și suport);
• Achiziționare sau leasing scutere;
• Reparații și întreținere;
• Dezvoltare software;
• Activități marketing;
• infrastructură încărcare (pentru scutere electrice);
• Realimentare și curățare;
• Asigurare ;
• Bonus clienți.

• Taxe din chirii;
• Sponsorizare / Comercial.
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• Turiști

Anexa 1
Noi modele de afaceri în sectorul Mobilitate
Studiu de caz: MiMoto – orașul Torino
MiMoto este primul program de închiriere scutere ”Made in Italy” care și-a lansat serviciile în
Torino la începutul lui septembrie 2018. MiMoto este un serviciu de închiriere scutere cu mod
de operare fără puncte fixe de preluare / returnare. Numără peste 150 e-scutere cu 2 locuri,
distribuite pe o suprafață operațională în cadrul orașului. MiMoto este o companie startup
inovativă inițiată în Milano de 3 tineri sub 35 de ani, în colaborare cu IrenGo, o companie
dedicată mobilității eco-sustenabile.
Costul serviciului este de 26 cenți per minut de mers și 19,90 euro pentru închirierea pe
întreaga zi (0,01 euro). Există diferite oferte în funcție de necesitățile clienților, de exemplu
închiriere pe toată ziua și tarif special pentru studenți. În present, MiMoto funcționează în
Torino, Milano și Genova [6].

Studiu de caz de furnizor de scutere pentru închiriere: Cooltra
Compania a fost fondată în 2006 în Barcelona de Timo Buetefisch și alți co-fondatori ca nou
concept de mobilitate. Peste 200000 utilizatori folosesc serviciile Cooltra. și anume scutere
pentru închiriere per oră, zi, lună, atât în regim privat, cât și B2B (Business to Business).
Cooltra numără aproape 600 angajați și un parc de 15000 scutere, dintre care 5000 sunt
electrice. Compania operează în 4 țări europene: Spania, Italia, Franța și Portugalia și deține
peste 100 de puncte de închiriere în Europa de Sud. Cooltra administrează un parc de 2500
scutere pentru companii în sectoarele de livrare alimente, servicii de curierat, securitate și
asigurare, instalare etc. În cazul închirierilor individuale de scutere, compania de închiriere are
două tipuri de oferte: zilnic și lunar. Organizația are acorduri cu principalii producători de
motociclete pe benzină de exemplu Peugeot, Yamaha, Honda și cu producătorii de motociclete
electrice, de exemplu Govecs, Scutum, Zero și Askoll.
Cum funcționează compania Cooltra de închiriere scutere:







Potențialul utilizator descarcă aplicația care îi permite să găsească, să reserve și să
plătească vehiculul. Aplicația funcționează, de asemenea, și în calitate de cheie de
contact pentru deblocarea scuterului.
Scuterul este prevăzut cu două căști de protecție și cu șepci de unică folosință.
Asigurarea, încărcarea bateriei, căștile și întreținerea sunt include în serviciu.
După ce utilizatorul a rezervat scuterul, are la dispoziție 15 minute gratis pentru a
ajunge la acesta.
Utilizatorul este taxat pentru numărul de minute cât durează călătoria. Taxa per minut
este 0,24 euro.
Cooltra utilizează modelul de afacere fără puncte fixe de preluare / returnare a
scuterelor, ceea ce înseamnă că utilizatorul poate prelua și returna scuterul de oriunde
și oriunde dorește în perimetrul autorizat de companie [3, 4].
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3. Micromobilitate
Închiriere trotinete electrice
Definiție
Închirierea de mijloace de transport electrice de
micromobilitate se referă la orice soluție de transport de
mică dimensiune și alimentare cu energie electric, de exemplu biciclete / e-biciclete, trotinete,
scutere / e-trotinete, e-scutere, sau orice alte vehicule mici, ușoare utilizate în comun de mai
mulți utilizatori.
Sistemul de închiriere de trotinete electrice este un serviciu care pune la dispoziție trotinete
care pot fi închiriate pentru a fi utilizate pe termen scurt. Modelul de închiriere trotinete este
similar cu sistemele de închiriere mașini sau biciclete. În mod normal, nu există puncte fixe de
unde trotinetele pot fi preluate sau la care pot fi returnate, ceea ce înseamnă că aceasta se
poate face oriunde în zona desemnată. Acest model de afacere face din acest tip de transport
o opțiune convenabilă de mobilitate pentru mobilitate urbană care să acopere prima și ultima
etapă a călătoriei.

Principalele concepte ale modelului de închiriere de trotinete electrice








Utilizatorul se înregistrează pe platformă pentru a începe să utilizeze serviciul.
Vehiculele sunt repartizate în cadrul unei comunități și utilizatorul poate găsi și deploca
un astfel de vehicul cu ajutorul unui smartphone.
Plata se face prin intermediul unei aplicații pe telefonul mobil (plată inteligentă).
Actualmente, taxele pentru călătorie includ o taxă inițială plus o taxă per minut.
Cea mai comună modalitate de distribuire a trotinetelor este fără puncte fixe de
preluare și returnare. Vehiculele pot fi preluate și lăsate oriunde în orice punct din zona
de deservire.
Întregul model de afacere are la bază tehnologii digitale. Toate operațiunile se fac prin
smartphone (înregistrare, găsire vehicul, deblocare vehicul și plată).

Beneficii pentru stakeholder prin implementarea modelului de închiriere de
trotinete electrice
Autorități locale și regionale:







Reducere trafic.
Scutirea unor spații de parcare.
Venit suplimentar pentru autoritățile locale.
Îmbunătățirea calității aerului.
Creare de noi locuri de muncă.
Îmbunătățirea imaginii orașului și diversificarea ofertei de transport.
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Operatori de transport:
 Beneficiu economic. Venit din închirierea trotinetelor.
 Activitate care aduce economii de costuri.

Utilizatori:





Soluție pentru mobilitate care să acopere prima / ultima milă a călătoriei.
Modalitate rapidă de transport cu posibilitatea de a savura priveliștea.
Costuri zero pentru combustibil.
Reducerea potențială a stresului conducerii autovehiculului și un mod de transport mai
economic.
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Analiza modelului de afacere pentru închirierea de trotinete electrice
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale;
• Operatori de transport local:
furnizori de servicii de transport
public;
• Investitori;
• Companii IT: proiectarea
dimensiunii și arhitecturii
sistemului;
• Companie producătoare de
trotinete: furnizarea de vehicule
către operatori;
• Companie de asigurare;
• Companii de alimentare cu
energie: pentru încărcarea
bateriilor trotinetelor.
• Companii de telecomunicație.

Activități cheie

Propuneri valorice

• Studii preliminare;
• Introducerea serviciilor în planificarea
mobilității urbane;
• Obținerea permisiunii și autorizației
pentru exploatare;
• Leasing / achiziționare parc trotinete;
• Dezvoltare platformă software;
• Întreținere platformă;
• Administrare și întreținere parc trotinete;
• Încărcare e-trotinete;
• Preocupare pentru clienți și feedback;
• Campanie de marketing.

• Serviciu ușor, accesibil și
prietenos;
• Abordare de plată pe
măsura utilizării;
• Nerestricționare la puncte
fixe și zone de parcare
special amenajate (preluarea
și abandonarea trotinetei
oriunde în zona de deservire
desemnată de furnizor);
• Acoperirea ariilor principale
centrale cu număr ridicat de
vehicule în cadrul parcului.

Resurse cheie

• Relația cu utilizatorii este complet
automatizată.
• Furnizorul de servicii acordă sprijin
utilizatorilor online.

Clasificarea clienților
• Utilizatori ocazionali;
• Turiști.

Canale

• Software;
• Parc trotinete;
• Infrastructura IT;
• Resurse umane (administrare serviciu,
personal marketing etc.)
• Investiții.

• Platforma de închiriere trotinete
electrice poate fi accesată prin
aplicații pe telefonul mobil /
browsere PC;
• Website;
• Publicitate în locuri publice, de
exemplu la metrou.

Structura costului
Costuri pentru implementarea sistemului:
• Studii preliminare;
• Asigurare;
• Achiziționare sau leasing trotinete;
• Dezvoltare software;
• Echipament birotic și cheltuieli pt birouri.

Relații cu clienții

Modalități de venit
Costuri operaționale:
• Vânzare, Cheltuieli generale și administrative;
• Salarii angajați (echipă de service și suport);
• Reparații și întreținere;
• Activități marketing;
• Plata pentru companiile care se ocupă de
Încărcarea bateriilor
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Studiu de caz: orașul Bruxelles
Câțiva furnizori de servicii de închiriere e-trotinete au intrat în sectorul de mobilitate urbană din
Bruxelles, și anume Lime, Troty, Dott. Vehiculele circulă liber în diferite zone din orașul
Bruxelles. Trotinetele pot fi închiriate utilizând o aplicație pe telefonul mobil și pot fi preluate și
abandonate oriunde pe trotuar în zona desemnată.
Autoritatea Regională din Bruxelles a emis reglementări referitoare la biciclete / e-biciclete,
trotinete și scutere / e-trotinete și e-scutere cu circulație liberă începând de la 1 februarie 2019.
Noul cadru de reglementare a mobilității prevede următoarele aspecte:









Toate noile companii trebuie să facă cerere de autorizație la Autoritatea Regională
Bruxelles pentru a începe activitatea.
Aplicația trebuie să prezinte un plan operațional detaliat referitor la următoarele aspect:
numărul, specificațiile tehnice, durata de viață, măsuri pentru reciclarea trotinetelor,
identificarea zonelor specifice deservite de furnizor, metode de colectare și redistribuire
a trotinetelor, descrierea culegerii de date și planificarea modului în care se va garanta
protecția datelor, specificații de preț, integrarea itinerariilor multimodale în aplicațiile
existente.
Operatorii trebuie să facă anumite raportări operaționale.
Furnizorii de trotinete trebuie să obțină asigurare.
Este interzisă folosirea trotinetelor în scop publicitar, cu excepția numelui sponsorului
/ utilizatorului.
Reîncărcarea trotinetelor se va face cu electricitate verde
Îndeplinirea cerinței ca toată documentația și informațiile online să fie în franceză,
olandeză și engleză [6].

Studiu de caz pentru închirierea de trotinete electrice: Lime
Lime este una din companiile de frunte în micromobilitate.
Fostă LimeBike, Lime este o companie de închiriere de mijloace de transport cu sediul în San
Francisco, California, Statele Unite. LimeBike a fost înființată în ianuarie 2017 și a strâns 12
milioane US $ în finanțarea afacerii în martie 2017. Compania a lansat bicicletele în iunie 2017.
LimeBike s-a extins în iulie 2017 în orașele Key Biscayne, Florida, South Bend, Indiana și
South Lake Tahoe, California. În mai 2018, LimeBike s-a redenumit "Lime" și a început un
parteneriat cu Segway pentru producerea de noi trotinete. În august 2018, compania a început
să lucreze cu Uber pentru a le furniza biciclete electrice în scopul extinderii serviciului lor Uber
Bikes.
Lime oferă servicii de închiriere biciclete, scutere și trotinete în diferite orașe în toată lumea
(SUA, Australia, Europa, Marea Britanie etc). Compania oferă vehicule care pot fi preluate și
abandonate în orice punct și pe care utilizatorii le localizează și le deblochează prin intermediul
unei aplicații mobile. Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe platformă pentru a accesa
serviciile și localizează vehiculele cu ajutorul sistemului de navigare GPS. Vehiculele se
deblochează prin utilizarea unui cod QR. Lime are o taxă inițială pentru deblocarea trotinetei
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și apoi taxează utilizatorii per minut de mers. Prețurile pot varia în funcție de țară și oraș. Plata
se face cu carte de credit, al cărei număr este înregistrat la profilul utilizatoruui.
Lucrătorii contractorilor privați care sunt parteneri cu Lime pentru a deveni “Juicers” – utilizatori
care încarcă e-trotinetele Lime. Lime plătește Juicer-ilor să încarce trotinetele folosind prorpriul
lor echipament de încărcare. Proceslul de încărcare are loc în timpul nopții, apoi dimineața
juicerul așază trotinetele la locurile desemnate pe aria de deservire a companiei.
Plata dată de Lime contractorilor independenți pentru încărcarea unei trotinete depinde de
durata în care aceasta a fost lăsată pe stradă după ce a fost semnalată ca având nevoie de
încărcare și înainte ca juicerul să o reînscrie în circuitul aplicației și să revendice plata.
Lime este în parteneriat cu organizații locale pentru a aduce beneficii companiilor locale. [3].

Referințe
1. Forbes. Electric Scooters And Micro-Mobility: Here's Everything You Need To Know
https://www.forbes.com/sites/adeyemiajao/2019/02/01/everything-you-want-to-knowabout-scooters-and-micro-mobility/#7614cdab5de6
2. McKinsey & Company: Micromobility’s 15,000-mile checkup
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/ourinsights/micromobilitys-15000-mile-checkup
3. Lime website - https://www.li.me/about-us
4. Scooter-sharing market report - https://mobilityforesights.com/product/scootersharing-market-report/
5. Guidelines for Regulating Shared Micromobility https://nacto.org/wpcontent/uploads/2019/09/NACTO_Shared_Micromobility_Guidelines_Web.pdf
6. Alternative mobility in Brussels- https://www.brussels.be/alternative-mobility
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4. Închiriere autoturisme
Definiție
Închirierea de autoturisme asigură accesul la mașini pentru utilizare pe termen scurt.
Vehiculele sunt distribuite pe o rețea de spații special destinate în acest scop în interiorul unei
zone metropolitane. Călătorii au posibilitatea de a accesa autoturismele non-stop și tariful este
per timp sau per distanță parcursă.

Principalele concept ale închirierii de autoturisme











Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe platforma de închiriere, să treacă printr-un
proces de precalificare de verificare a identității și a permisului de conducere și să
furnizeze datele cărții de credit pentru plată. După aceea, utilizatorul poate beneficia
de serviciile respective.
Acces fără cheie la vehicul.
Vehiculul este condus de utilizator.
Taxa de utilizare este pe model Plată pe măsura utilizării, și anume utilizatorul este
taxat progresiv per minut sau oră, sau pe baza distanței parcurse.
Utilizatorul poate plăti o singură taxă de înscriere sau un abonament, pe lângă taxele
per timp și / sau per distanță parcursă.
Vehiculul poate fi utilizat în mod spontan, sau rezervat în avans.
În mod normal, vehiculele sunt disponibile în tot orașul.
Operatorul ocazional asigură reparația / curățarea.

Beneficii pentru stakeholderi prin implementarea sistemului de închiriere
autoturisme
Autorități locale și regionale:







Reducerea numărului de autoturisme proprietate personală.
Reducerea aglomerației în locurile de parcare și a congestiei traficului.
Îmbunătățirea utilizării transportului public.
Introducerea diferitelor opțiuni de transport și reducerea situațiilor în care autoturismele
circulă cu câte un singur ocupant.
Identificarea politicilor și practicilor care valorifică noile tehnologii de îmbunătățire a
calității și eficienței mijloacelor și serviciile de transport.
Economisirea spațiului urban.

Operatori de transport:



Generare de profit prin furnizarea serviciilor de închiriere autoturisme.
Cheltuieli de manoperă reduse.
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Utilizatori:





Închirierea de autoturisme asigură beneficiile utilizării vehiculelor fără costuri capitale
și responsabilități legate de deținerea vehiculului în proprietate.
Sistemul de închiriere mașini este accesibil, convenabil din punct de vedere al prețului
și constituie un mod flexibil de călătorie.
Îmbunătățirea experienței de călătorie.
Plata inteligentă mărește atractivitatea acestui mijloc de călătorie.

Diferite modele de închiriere autoturisme
Se pun la dispoziție mai multe modele de închiriere autoturisme:








Călătorie dus-întors (servicii pentru membri, parc de mașini business sau instituțional,
persoane care nu sunt membre (ex. loc liber)) : În cadrul acestui tip de serviciu de
închiriere mașini, la sfârșitul călătoriei, utilizatorul trebuie să returneze vehiculul în
punctul de plecare. Serviciul de închiriere autoturisme pentru călătorii dus-întors are ca
țintă utilizatori cu cerere pe termen lung, situație în care operatorul trebuie să ofere
posibilitatea plătirii taxei per zi, sau de la o zi la alta.
Închiriere autoturisme fără punct fix de preluare / returnare – membrii acestui
program pot prelua și returna autoturismul în orice loc dorit, într-un anumit perimetru
specificat.
Închiriere autoturisme cu puncte fixe de returnare – permite utilizatorilor să preia
un vehicul dintr-o stație și să îl returneze într-o stație diferită. Acest tip de serviciu este
cu mult mai puțin flexibil decât cel de închiriere fără puncte fixe de returnare.
Peer-to-peer (proprietate fracționară, P2P Hibrid, P2P marketplace): Persoanele
particulare își pun la dispoziție autoturismele în proprietate privată pentru a fi închiriate
de alți utilizatori. În unele cazuri, vehiculele sunt echipate cu dispozitive telematice
pentru a oferi celor care închiriază vehiculele posibilitatea de a accesa la distanță prin
smartcard, pe când în alte sisteme, proprietarul vehiculului trebuie să dea cheile fizic
persoanei care închiriază. Acest tip de închiriere de autovehicule prevede o selecție
mai diversă a vehiculelor. Principalul obiectiv al operatorului serviciului de închiriere de
autovehicule de la persoană la persoană este de a organiza o piață online în care să
pună proprietarii de autoturisme în legătură cu posibilii utilizatori. Prin furnizarea
acestui serviciu, operatorul colectează în mod tipic un procent din fiecare operație de
închiriere prin intermediul pieței sale online.
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Analiză model de afacere pentru închirierea de autoturisme fără puncte fixe de preluare - returnare
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale:
dezvoltatori de politică de transport
public și autoritate contractantă
pentru servicii de transport public;
• Operatori de transport local:
furnizori de servicii de transport
public ;
•Investitori;
• Companii de asigurare;
• Companii IT: proiectarea
dimensiunii și arhitecturii
sistemului;
• Producători de autoturisme:
furnizează vehicule operatorilor de
transport
• Companii de telecomunicații;
• CSO.

Activități cheie

Propuneri valorice

• Studii preliminare;
• Achiziționare permisiune / autorizație;
• Obținerea asigurării;
• Permisiunea de parcare de la
autoritățile locale și
• Introducerea sistemului de închiriere
autoturisme în planul orașului;
• Leasing / achiziționare parc
autoturisme;
• Administrarea parcului de autoturisme;
• Dezvoltare software închiriere
autoturisme;
• Administrare telematică și aplicație web;
• Curățare și alimentare parc auto;
• Grija pentru consumator și feedback;
• Activități marketing.

Resurse cheie
• Investiții;
• Parc auto;
• Stații de alimentare (în cazul
autoturismelor electrice);
• Sisteme software și telematice;
• Resurse umane pentru suport clienți,
reparații și curățare autoturisme.

• Mobilitate urbană fără
deținerea autoturismului în
proprietate personală;
• Serviciu ușor, accesibil și
prietenos;
• Cel mai mare grad de
flexibilitate (preluare și
abandonare autovehicul
oriunde dorește utilizatorul în
zona comercială a
furnizorului);
• Taxare per minut cu
reduceri pentru utilizare per
oră și per zi;
• Lipsă restricții în ceea ce
privește stațiile și zone de
parcare special amenajate;
• Număr mare de vehicule în
cadrul parcului, care să
acopere principalele zone
centrale.

Structura costului
Costuri pentru implementarea sistemului:
• Studii preliminare;
• Echipament birotic și cheltuieli pt birouri;
• Achiziționare sau leasing autoturisme;
• Dezvoltare software;
• Asigurare.

Relații cu clienții
Sistemul și relația cu utilizatorii sunt
complet automatizate. În mod
normal, interacțiunea se face doar
prin aplicația web, utilizatorii
neavând contact direct cu
personalul companiei.

Clasificare clienți
• Toate persoanele care au
nevoie de mobilitate flexibilă în
interiorul orașului;
• Turiști.

Canale
• Aplicație web
• Pagină web
• Magazine
• Preluare / returnare oriunde
• Materiale promoționale în
autoturisme
• La punctele de încărcare

Surse venituri
Costuri operaționale:
• Vânzare, Cheltuieli generale și administrative;
• Salarii angajați (echipa de service și suport);
• Reparații și întreținere;
• Activități marketing;
• Plata pentru companiile care asigură
alimentarea cu energie electrică
• Bonus clienți.
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Analiză model de afacere referitor la închirierea de autovehicule cu stații fixe
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale:
dezvoltatori de politică de transport
public și autoritatea contractantă
pentru servicii de transport public;
• Operatori transport local: furnizori
de servicii de transport public;
•Investitori;
• Companii de asigurare;
• Companii IT:proiectarea
dimensiunii și arhitecturii
sistemului;
• Producători auto: furnizează
vehicule operatorilor de transport
• CSO.

Activități cheie
• Studii preliminare;
• Achiziționare permisiune / autorizație;
• Achiziționare asigurare;
• Permisiune de parcare din partea
autorităților locale și
• Introducerea sistemului de închiriere
autoturisme în planul orașului;
• Leasing / achiziționare parc auto;
• Administrare parc auto;
• Dezvoltare software închiriere autoturisme;
• Administrare telematică și aplicație web;
• Curățare și alimentare parc auto;
• Grija față de clienți și feedback;
• Activități de marketing.
• Locuri pentru stațiile efecturăii operațiunilor

Resurse cheie
• Investiții;
• Parc auto;
• Stații de încărcare (în cazul vehiculelor
electrice);
• Software & Telematică;
• Resurse umane pentru suport cu clienții,
reparații și curățare autoturisme.

Propuneri valorice
Mobilitate urbană fără
deținerea autoturismelor în
proprietate
• Deservire ușoară,
accesibilă și prietenoasă
• Posibilitatea de a
abandoma mașina la o stație
diferită de cea a punctului de
plecare
• Încărcare per minut
• Număr mare de
autoturisme în cadrul
parcului pentru a acoperi
principalele zone centrale
• Rază mai mare de operare
și acces îmbunătățit la
vehicule decât în cazul
închirierii fără puncte fixe
sau de tip P2P

Structura costului
Costuri pentru implementare sistem:
• Studii preliminare
• Costuri pt dezvoltare stații;
• Achiziționare sau leasing autoturisme;
• Dezvoltare software;
• Echipament birotic și cheltuieli pentru birouri;

Relații cu clienții
Sistemul și relația cu utilizatorii
sunt complet automatizate. În mod
normal, interacțiunea se face doar
prin aplicație web, utilizatorii
neavând contact direct cu
personalul companiei.

Clasificare clienți
Pe baza cerințelor utilizatorilor,
amplasării și ariei de operare
• Universitate
• Conexiune în cadrul
transportului intermodal
(universități, aeroporturi,
parcuri auto ale companiilor)

Canale
• Aplicație Web
• Pagină Web
• Magazine
• Promovare în aeroport, centre
comerciale

Surse venit
Costuri operaționale:
• Vânzare, Cheltuieli generale și administrative;
• Salarii angajați (echipa de service și suport);
• Reparații și întreținere;
• Activități marketing;
• Plata pt companiile care se ocupă de încărcarea cu energie
electrică)
• Asigurare
• Bonus clienți
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Studiu de caz: Orașul Bremen
În 2009, Consiliul Orașului Bremen a adoptat Planul de acțiune referitor la închirierea de
mașini. În 2009, obiectivele au fost de a ajunge la un număr de 20.000 utilizatori ai serviciului
de închiriere mașini și de a înlocui cel puțin 6.000 mașini până în anul 2020 pentru a degreva
spațiul stradal [10]. În Bremen, piața închirierii mașinilor este reprezentată de operatorii
comerciali Cambio și Move About, integrați în activități ale Consiliului Orășenesc.
Începând din 2013, reglementările din Bremen permit integrarea sistemului de închiriere
mașini ca măsură de a reduce cererea de parcare. Comitetul de transport din Bremen înțelege
importanța închirierii mașinilor în dezvoltarea transportului urban sustenabil. Există diferite
inovații care integrează închirierea autoturismelor în planul de transport urban, de exemplu se
vor dezvolta și îmbunătăți noi rețele de stații în spațiul stradal public. Orice operator care ar
dori să utilizeze spații de parcare în spațiul stradal public trebuie să aplice normele germane
Blue Angel referitoare la eticheta de mediu și să dovedească faptul că aduc îmbunătățiri în
utilizarea spațiului public.
În 2017 Consiliul Orășenesc a raportat că au fost înregistrați peste 14.000 utilizatori ai
sistemului de închiriere autoturisme, dar sondajul efectuat a demonstrat că, datorită sistemului
de închiriere autoturisme din Bremen, șoselele au fost degrevate de aproximativ 5000
autoturisme. S-a declarat că aproximativ o treime din clienții serviciului de închiriere nu își mai
folosesc propriile mașini după ce s-au înscris în acest sistem [11]. De asemenea, se
menționează că aproximativ 79% din cetățenii orașului Bremen care utilizează sistemul de
închiriere nu dețin autoturisme. Conform sondajului efectuat de orașul Bremen în 2017,
utilizatorii au subliniat faptul că apropierea stației constituie prima prioritate pentru ei (60% din
utilizatori) în ceea ce privește serviciile de închiriere, iar 84% din utilizatori au fost satisfăcuți
sau foarte satisfăcuți de serviciile de închiriere autoturisme care au pus la dispoziție stații
stradale denumite mobil.puenktchenv. Acest tip de stații au fost situate în punctele considerate
de utilizatori ca fiind cele mai apreciate [11]. Luând în considerare caracteristicile unor puncte
de închiriere autoturisme bine conectate în Bremen, de exemplu cartiere cu mare densitate de
locuitori și densitate mică de autoturisme, acestea au fost luate în calcul ca potențiale stații. În
astfel de zone, potențialele stații trebuie orientate spre destinații de tipul centre din cadrul
cartierului, sau magazine alimentare și trebuie combinate cu accesibilitatea la transportul
public. [10].

Studiu de caz referitor la furnizorul serviciului de închiriere autoturisme:
Car2go
Car2go este o companie germană de închiriere autoturisme și o filială a Daimler AG care oferă
serviciu de închiriere autoturisme fără stații fixe și are 2,5 milioane de membri înregistrați.
Car2go deține un parc de aproximativ 14.000 vehicule în 26 locuri din Europa, America de
Nord și Asia. Parcul său constă exclusiv din vehicule Smart ForTwo și Mercedes Benz. Pe
lângă DriveNow, ZIPCAR și Multicity Citroen Berlin, Car2go este unul din puținii furnizori cu
închiriere pentru călătorii într-un singur sens. Utilizatorii sunt taxați per minut, cu discounturi
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pentru oră și zi. Rezervarea și plata se pot face printr-o aplicație pe smartphone. O echipă de
service asigură întreținerea tehnică a mașinilor, și anume reparații, curățare, alimentare și
rearanjare autoturisme. Și utilizatorii pot face plinul cu combustibil cu ajutorul unei cartele
preplătite pentru combustibil, primind în schimb minute gratis la următoarea călătorie. Car2go
a demonstrat existența unei reduceri cu cel puțin 30% la costurile de închiriere pentru
utilizatori, sau la costurile marginale per kilometre, comparative cu costurile în cazul deținerii
autoturismului în proprietate personală [6].
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5. Partajarea călătoriei
Partajarea autoturismului
Definiție
Sistemele de partajare a călătoriei care operează în sectorul
de mobilitate modernă permit pasagerilor și șoferilor să
aranjeze călătorii prin internet, și anume prin platforme de partajare a autoturismului. Platforma
permite stabilirea unei relații de încredere între utilizatori și implementarea sistemelor de taxare
[4].
Partajarea autoturismului este considerată a fi o modalitate alternativă de călătorie pentru
reducerea congestiei traficului și poluării pe șosele. Este o modalitate prin care două sau mai
multe persoane partajează călătoriile într-un autoturism privat. Presupune utilizarea
autoturismului privat al șoferului pentru transportul a doi sau mai multor pasageri [2]. Platforma
/ aplicația de partajare a autoturismului permite stabilirea rapidă și ușoară a unei legături, astfel
încât să fie satisfăcute nevoile utilizatorilor, ajutând, de a semenea, la planificarea itinerariilor,
stabilirea prețurilor și a metodelor de plată [5].

Principalele concepte ale partajării autoturismului






Utilizarea unui vehicul privat pentru partajarea călătoriei.
Aplicație sau platformă dedicată de partajare a autoturismului, care permite stabilirea
unei corespondențe între șoferi și pasageri.
Atât șoferii, cât și pasagerii își creează profile pe platformă.
Plata pentru călătorie se efectuează online cu ajutorul cărții de credit a utilizatorului
conectat la platforma / aplicația de partajare autoturism.
Pasagerii care doresc să partajeze călătoria își postează cererile, indicâd data și ora
plecării. Vehiculul care urmează să fie partajat trebuie pregătit înainte de începerea
călătoriei.

Beneficii pentru stakeholderi prin implementarea serviciului de partajare a
autoturismului
Autorități locale și regionale:




Reducerea traficului.
Reducerea problemelor legate de parcare.
Factorii de decizie fac economii și investiții în ceea ce privește întreținerea
infrastructurii și serviciilor.
Utilizatori:
În acest caz, utilizatori sunt considerați atât pasagerii, cât și șoferii.



Reducerea costurilor pentru combustibil.
Reducerea costurilor pentru taxele de drum.
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Reducerea timpului de călătorie.
Posibila reducere a stresului condusului pentru pasagerii din vehicul [3].
Modalitate economică de călătorie.

Diferite modele de partajare a autoturismului
Modelul dinamic: Acest tip de model de partajare a călătoriei este relativ nou [6]. Partajarea
dinamică a autoturismului este un model în care furnizorul serviciului de partajare a călătoriei
incorporează un proces automatizat prin care se stabilește legătura rapid între șoferi și
pasageri [7], și anume de la câteva minute, până la câteva ore înaintea orei de pornire. De
asemenea, sistemele dinamice de partajare a autoturismului stabilesc o procedură care
permite utilizatorilor să organizeze partajarea călătoriei instantaneu, de exemplu prin aplicarea
tehnologiilor de comunicație [8]. Modelul de partajare dinamică a autoturismului aplică
tehnologii de tipul: dispozitive de navigare GPS pentru planificarea itinerariilor șoferilor și
organizarea călătoriei partajate, aplicație pe telefonul mobil pentru ca pasagerii să poată
solicita și rezerva o călătorie de oriunde se află și rețele sociale pentru a mări transparența și
a stabili o relație de încredere între șoferi și pasageri. Furnizorul serviciului de partajare a
călătoriei administrează aceste elemente.
Partajare a autoturismului în timp real: Acest tip de partajare a autoturismului reprezintă un
sistem dinamic care utilizează două tipuri de informații: anunțuri rapide și ușor de realizat în
legătură cu ruta, pe care le fac utilizatorii platformei și repartizare flexibilă și inteligentă a
pasagerilor, efectuată de sistem. Metodele de anunțare a rutei incorporează motor de căutare
automată și sisteme de modificare a rutei, sistem de chat, profil util al utilizatorului [9].

Diferite tipuri de parajare a autoturismului
În funcție de distanța de călătorie:
 Partajare a călătoriei pe distanță lungă
 Partajare a călătoriei urbane
În funcție de tipul vehiculului:
 Partajare a unei autodube
 Partajare a autoturismului
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Analiză a modelului de afacere referitor la partajarea autoturismului
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale:
politica de transport public
• Companii private
• Universități;
• Investitori;
• Operatori de telecomunicații;
• Companii IT: proiectarea
dimensiunii și arhitecturii
sistemului.

Activități cheie

Propuneri valorice

• Studii preliminare;
• Dezvoltare platformă software;
• Stabilirea relațiilor cu diferiți parteneri;
• Întreținerea platformei;
• Campanie de marketing.

Resurse cheie
• Software și Hardware
• Infrastructura IT
• Resurse umane
• Investiție

Pentru pasageri:
• Partajarea autoturismului
permite economii de bani în
ceea ce privește transportul,
împărțind costurile cu alți
pasageri
• Asigurarea unei mai mari
experiențe sociale de
călătorie
Pentru șoferi:
• Sursă suplimenară de venit
• Procedură ușoară de plată

Structura costului
Costuri pentru implementarea sistemului:
• Studii preliminare
• Dezvoltare platformă
•

Relații cu clienții
• Platformă auto-servire,
• Furnizorul de serviciu asigură
suport online utilizatorilor.

Clasificare clienți
Utilizatori
• Pasageri ocazionali;
• Turiști;
• Angajați ai companiilor;
Șoferi
Persoane care dețin un
autoturism și doresc să împartă
costurile de călătorie

Canale
• Platforma de partajare
autoturisme poate fi accesată prin
aplicație pe telefonul mobil /
browsere desktop;
• Website.

Surse de venit
Costuri operaționale:
• Management relații client.
• Marketing;
• Întreținere și actualizaresoftware;

• Taxă de tranzacție (procent din costul total al călătoriei);
• Publicitate pe website-ul companiei
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Studiu de caz: Orașul Londra
Liftshare este cea mai mare rețea de partajare de autoturism din Marea Britanie. Oferă servicii
atât pentru persoane particulare, cât și pentru organizații. Sistemul repartizează șoferi
călătorilor care doresc să partajeze călătoria și costurile. Utilizatorii trebuie să își înregistreze
destinația și sistemul le furnizează automat toate posibilitățile. După aceea, persoanele în
cauză aranjează partajarea călătoriei. De asemenea, platform face calculul economiei
financiare și de emisii de CO2 realizată de fiecare pasager care partajează călătoria. Platforma
protejează datele utilizatorilor, datele sunt colectate și stocate, fără a fi vizibile altor persoane.
Liftshare are diferiți clienți, de exemplu autorități locale, spitale, universități, organizații,
festivaluri etc. [10].
Liftshare furnizează următoarele servicii:





CarBUDi: aranjarea serviciilor de partajare a autoturismelor între șofer și pasageri;
BikeBUDi: asociază cicliști care doresc să meargă în aceeași direcție. Astfel, aceștia
își pot împărtăși și experiențele referitoare la mersul pe bicicletă.
WalkBUDi: asociază persoane care merg pe jos în aceleași direcții, de exemplu la
birou, la gară, sau spre aceleași evenimente.
TaxiBUDi: permite găsirea unor persoane care merg în aceeași direcție și doresc să
partajeze un taxi, persoane care doresc să găsească ale persoane care călătoresc în
aceeași direcție și care pot partaja apoi un taxi. Ajută la reducerea costurilor de
călătorie. [10].

Organismul autorității locale, și anume Transport for London, a integrat un sistem furnizat de
Liftshare pentru a îmbunătăți situația mobilității în oraș, prin punerea la dispoziția organizațiilor
și comunității un mod de călătorie alternativ. 6 regiuni din Londra și 33 mici orașe au fost de
acord să înființeze www.londonliftshare.com – un serviciu de partajare a autoturismelor, care
să acopere toată aria Londrei. Acest serviciu a fost bine primit atât de persoane particulare,
cât și de organizații. În prezent, numeroase companii au integrat programul de partajare
autoturisme pentru călătorii și au furnizat acest serviciu angajaților lor. Transportul londonez
din subregiuni a sprijinit programele liftshare.com. de partajare a autoturismelor. De
asemenea, aceste programme au fost înființate în website-ul www.londonliftshare.com.
liftshare.com este o companie britanică de succes în domeniul partajării autoturismelor, cu
aproximativ 2000 noi membri care accesează platforma în fiecare lună și peste 400 organizații
care îi utilizează serviciile.2

Studiu de caz: furnizor de partajare autoturisme: BlaBlacar
BlaBlacar Comuto S.A., operează un website pentru (carpooling BlaBlaCar) partajarea
călătoriei în Europa. Compania pune șoferii în legătură cu persoanele care doresc o deplasare.
Compania a fost incorporată în anul 2006 și are sediul în Paris, Franța. Conform informațiilor
furnizate de companie, BlaBlaCar este cea mai mare comunitate din lume de partajare a

London liftshare – program de partajare autoturims și mobilitate pentru London
https://www.eltis.org/discover/case-studies/london-liftshare-car-share-and-mobility-scheme-london
2
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călătoriilor pe distanțe lungi, care face legătura între persoane care au nevoie să călătorească
și șoferi care se deplasează în direcția respectivă. Aceștia urmează să călătorească împreună
și să împartă costul călătoriei. Călătoria medie este de aproximativ 340 kilometri. BlaBlaCar
își oferă serviciul pe aplicațiile iPhone și Android de pe telefonul mobil, pe aplicații pe telefonul
mobil, pe website-uri pe telefonul mobil și pe website-uri pe desktop. Șoferii BlaBlaCar doar
impart costurile călătoriei, fără a obține profit. Contribuția medie sugerată pe BlaBlaCar este
de aproximativ 6 eurocenți / km / pasager, ceea ce înseamnă de 20 de ori mai puțin decât
prețul plătit pentru serviciul de mașină la cerere tip taxi.
Împărțirea costurilor este
reglementată strict de platforma BlaBlaCar în cadrul rubricii „Termeni și condiții” în care se
specifică taxele recomandate, prețul maxim pentru călătorie, numărul limitat de locuri care se
oferă și o Echipă pentru relațiile între membri, care monitorizează interacțiunea participanților
la partajarea călătoriei și asigură aplicarea împărțirii costurilor. Platforma a introdus o mică
taxă de rezervare pentru a fi remunerată pentru serviciul oferit. În prezent, BlaBlaCar operează
în Benelux, Croațtia, Franța, Germania, Ungaria, India, Italia, Mexic, Polonia, Portugalia,
România, Rusia, Serbia, Spania, Turcia, Ucraina și Marea Britanie.
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6. Închiriere biciclete
Definiție
Sistemul de închiriere biciclete combină caracteristicile
sistemului de transport public, având însă bicicletele ca
principale elemente. Este un serviciu care pune bicicletele la dispoziția persoanelor particulare
pentru uz pe termen scurt și percepe o taxă în funcție de tipul de închiriere. Obiectivul este de
a extinde și integra mersul pe bicicletă în sistemele de transport, astfel încât să devină un mod
de transport zilnic pentru deplasările zilnice.

Principalele concepte ale sistemului de închiriere biciclete










Sistemul include biciclete disponibile pe o rețea urbană.
Utilizatorul are opțiunea de a închiria bicicleta pe o anumită perioadă de timp prin
intermediul aplicației pe telefonul mobil, în schimbul unei taxe prestabilite, sau
direct de la un punct de închiriere.
Închirierea de biciclete joacă un rol important în acoperirea unor breșe existene în
rețelele de transport existente, precum și în încurajarea persoanelor de a utiliza
multiple moduri de transport.
Tehnologia comunicării wireless, de exemplu GPRS, permite monitorizarea în timp
real a ratelor de ocupare la fiecare stație și sistemul de localizare globală (GPS)
permite găsirea bicicletei dacă sistemul de închiriere utilizează modelul fără stații
fixe de preluare și returnare.
Serviciul de închiriere biciclete se plătește folosing mijloace de plată inteligente.
Închirierea se poate face non stop.

Beneficii pentru stakeholderi prin implementarea sistemului de închiriere
biciclete
Autorități locale și regionale:





Programele de închiriere biciclete promovează transport curat și fără emisii de carbon
în oraș.
Sistemele de închiriere biciclete sunt, în mod normal, mai eficiente din punct de vedere
al costului decât investițiile în planificare urbană, de exemplu construirea de noi
drumuri, crearea de spații de parcare etc.
Păstrarea spațiului orașului.

Operatori de transport:


Costurile de implementare și exploatare sunt mult mai mici comparativ cu ale altor
sisteme monitorizate, cum ar fi serviciile de autobuze și autobuze navetă.
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Utilizatori:





Îmbunătățirea sănătății.
Reducerea congestiei traficului, poluării aerului și fonice, economii de combustibil.
Varietate mai mare a modurilor de plată.
Soluție pentru acoperirea ultimei porțiuni a călătoriei.

Diferite modele de închiriere de biciclete
Sistemul de închiriere de biciclete identifică diferite forme de servicii, de exemplu:





Închiriere de biciclete din stații fixe: bicicletele sunt preluate de la stație și returnate tot
acolo.
Închiriere fără stații fixe: bicicletele sunt răspândite pe rețeaua urbană și pot fi preluate
și abandonate oriunde.
Sisteme hibrid de închiriere biciclete: acest tip de sistem prevede o combinație între
modelul cu și fără stații fixe de preluare și returnare biciclete
P2P: sistem marginal când închirierea bicicletei se face între persoane particulare.

Sistemele de închiriere biciclete pot varia și în funcție de furnizorul serviciului. Organizațiile
conducătoare pot fi:



PPP: furnizează și exploatează sistemul în schimbul drepturilor de publicitate.
Autoritatea locală: fie încheie contractele cu furnizorii, fie proiectează, deține și
operează sistemul.
 Operatorul de transport public furnizează și exploatează sistemul pentru a îmbunătăți
oferta de servicii de transport public.
 Pentru organizația de profit: companie privată care operează cu mică implicare din
partea autorității.
 Companie non-profit: poate fi o asociație care operează cu sprijinul autorităților locale.
În ciuda diferitelor parteneriate posibile, în toate trei combinațiile, autoritatea locală / regională
/ națională supraveghează implementarea și exploatarea sistemului.
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Analiză a modelului de afacere referitor la închirierea de biciclete din puncte fixe
Parteneri cheie
• Autoritățile locale și regionale:
dezvoltatori de politică de transport
public și autoritate contractantă pentru
servicii de transport public; sprijin
acordat serviciului de închiriere biciclete
prin politicile aplicate
• Companii de operare: exploatează
sistemul de închiriere biciclete pe
întregul lanț valoric pentru profit.
• Sponsori și investitori: investesc bani
în sistemul de închiriere biciclete. Li se
face publicitate pe echipamentul ciclist.
• Fabricanți de biciclete și componente
de biciclete: vând biciclete și părți
componente de biciclete.
• Operatori de telecomunicații. Plata
inteligentă prin NFC poate avea ca
rezultat tranzacții suplimentare
GSM/UMTS.
• Companii IT: proiectează dimensiunea
și arhitectura sistemului.
• Furnizori: asigură tehnologia și
infrastructura.
• Companii de asigurare.

Activități cheie
• Implementarea unui studio preliminary
necesar pentru definirea structurii
sistemului, amplasării stațiilor etc.
• Ahiziționarea permisiunii de funcționare.
• Furnizarea parcului de biciclete.
• Construirea și instalarea chioscurilor de
biclete.
• Dezvoltarea tehnologiei IT necesare
pentru operarea sistemului (ex. interfață
cu utilizatorii, compatibilitatea cu cărțile
de credit, aplicația pe dispozitivul mobil
etc.).
• Activități de marketing.

Resurse cheie

Propuneri valorice
• Modalitate alternativă de
deplasare care evită
congestia traficului,
vehiculele sunt ușor de
parcat și nu necesită o
autorizație specială de
utilizare.
• Mod mai ușor de a face un
tur turistic, alături de mersul
pe jos.
• Modalitate de a face sport
fără a investi în echipament
de ciclism.
• Economii la cheltuielile
personale.

• Biciclete
• Chioscuri de închiriere
• Infrastructura de parcare
• Personal de construire a infrastructurii
• Personal de dezvoltare software
• Componente ale sursei de energie și
sisemului de comunicare
• Capital inițial

Clasificare clienți
• Deplasare la locul de
muncă / școală: utilizatori
care aleg mersul pe bicicletă
de la / la locul de muncă sau
școală etc.
• Utilizatori în scop de
recreere / pentru a face
comisioane: utilizatori care
doresc să facă mișcare, sau
care închiriază bicicleta
pentru anumite comisioane.
• Turiști care doresc să se
deplaseze prin oraș și să îl
exploreze.

Canale
• Utilizatorii sistemului pot fi serviți
prin intermediul chioscurilor /
stațiilor de închiriere biciclete
amplasate în locuri specifice în
rețeaua orașului. .
• Publicitate în locurile publice.

Structura costurilor
Costul implementării sistemului
• Studiu preliminar
• Furnizare biciclete
• Proiectare și construcție / instalare stații
• Dezvoltare software sistem

Relații cu clienții
Sistemul poate opera atât prin
angajarea de personal la
chioscurile de închiriere a
bicicletelor, cât și prin intermediul
unui sistem IT care va da
utilizatorilor posibilitatea de a
efectua activitățile necesae în
mod individual.
În primul caz, se realizează o
relație personal între angajați și
clienți. În cel de-al doilea caz se
realizează o interacțiune automată
între interfața sistemului și
utilizator.

Surse de venit
Costuri operaționale
• Cost întreținere
• Costuri pentru personal
• Alimentare electrică
• Cost redistribuire biciclete
• Costuri pentru control și sistem clienți
• Marketing cost
• Taxă asigurare sistem

• Sponsorizări de la companii private
• Taxă pentru închirierea echipamentului pentru mersul pe
bicicletă
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Analiză model de afacere referitor la închirierea de biciclete fără stații fixe
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale: dezvoltatori de
politică în transportul public transport și
autoritate contractantă pentru servicii de
transport public; sprijin acordat sistemului de
închiriere biciclete prin aplicarea politicilor
• Companii de exploatare: exploaează sistemul
de închiriere biciclete pe întregul lanț valoric
pentru profit.
• Sponsori și investitori: investesc bani în
sistemul de închiriere biciclete. Li se face
publicitate pe echipamentul pentru biciclete.
• Producători de biciclete și părți componente:
își vând bicicletele și componentele.
• Operatori de telecomunicații. plata inteligentă
prin NFC poate avea ca rezultat tranzacții
suplimentare GSM/UMTS,
• Companii IT: proiectarea dimensiunii și
arhitecturii sistemului;
• Furnizori: furnizarea tehnologiei și
infrastructurii.
• Companii de asigurare.

Activități cheie
• Studii preliminare
• Permisiune pentru operarea
serviciului
• Planificare transport
• Furnizarea parcului de biciclete
• Elaborarea tehnologiei IT
necesare pentru operarea
sistemului (ex. interfața cu
utilizatorul, compatibilitate cu
cărțile de credit, aplicație
dispozitiv mobil etc.)
• Activități marketing.

Resurse cheie
• Biciclete
• Software
• Resurse umane (personal
elaborare software, personal
pentru marketing etc.)
• Investiții

Propuneri valorice
• Mijloc alternativ de călătorie
regulată prin care se evită
congestia traficului, ușor de
parcat și nu necesită permis
special pentru utilizare.
• Modalitate mai ușoară de
vizitare turistică a orașului,
comparativ cu mersul pe jos.
• Modalitate ca oamenii să
facă mișcare fără să
investească în echipament
de ciclism.
• Modalitate flexibilă de
călătorie, bicicletele putând fi
preluate și abandonate
oriunde în zona comercială.

Structură cost
Cost implementare sistem
• Studiu preliminar
• Furnizare biciclete
• Elaboreare software system

Relații cu clienții
• Sistem IT care va da
utilizatorilor posibilitatea de a
efectua individual activitățile
necesare.
• Realizarea unei interacțiuni
automate între interfața
sistemului și utilizator.

Canale

Clasificare clienți
• Utilizatori regulați care aleg
mersul pe bicicletaă pentru a
se deplsasa la și de la locul de
muncă sau învățământ.
• Utilizatori în scop recreativ /
pentru cumpărături: utilizatori
care doresc să facă sport, sau
utilizatori care închiriază
biciclete pentru a face
comisioane / cumpărături.
• Turiști care doresc să se
deplaseze în oraș și să îl
exploreze

• Aplicații pe telefonul mobil care
permit găsirea, închirierea și
plata chiriei pentru biciclete.
• Website

Surse venit
Cost operațional
• Cost întreținere
• Costuri pentru personal (dacă este cazul)
• Cost redistribuire biciclete
• Cost sistem de control și clienți
• Cost marketing
• Taxă asigurare sistem

• Taxă închiriere echipament ciclism
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Studiu de caz: TOBikesharing Turin
TOBike reprezintă serviciul de închiriere biciclete administrat de Orașul Turin. Prin înscrierea
în platforma TOBike, este posibil ca bicicletele să fie preluate și returnate non stop, din / la una
din cele 140 stații din oraș. Cum funcționează serviciul? Clientul trebuie să se înregistreze pe
website și să cotizeze ca membru TOBike. Activarea cardului se face online prin accesarea
zonei rezervate. Fiecare stație include o serie de puncte de preluare / returnare. După ce
utilizatorul ajunge la destinație, returnează bicicleta la o stație TOBike, într-un punct liber.
TOBike prevede anumite reguli de utilizare:





Cardul nu poate fi transferat unui terț.
Este interzisă utilizarea bicicletei mai mult de 4 ore; în caz contrar, cartel va fi
dezactivată.
Utilizatorul trebuie să aibă mai mult de 16 ani.
Bicicleta trebuie folosită în perimetrul urban de operare.

Abonament și taxe
Înregistrarea se face la www.tobike.it. Activarea cardului și consemnarea durează câteva zile.
De asemenea, serviciul de închiriere biciclete își are propria aplicație oficială denumită
Bicincitta. Aplicația Bicincittà permite, de asemenea, abandonarea bicicletei fără card, arată
starea stațiilor în timp real etc.
Sunt două tipuri de taxe în funcție de ceea ce folosește utilizatorul: aplicația pe telefonul mobil
sau card.
Prin card:






Taxă anuală „plată pe măsura utilizării” - 25 € inclusiv primul credit obligatoriu de 5 €
Taxă săptămânală „plată pe măsura utilizării” - 8 € inclusiv primul credit obligatoriu de
3€
Taxă zilnică „plată pe măsura utilizării” - 5 € inclusiv primul credit obligaoriu de 3 €
4FORYOU "flat" - 8 € valabil pentru 24 ore, inclusiv 4 ore de mers (posibil și
neconsecutiv)
8FORYOU "flat" - 13 € valabil pentru 48 ore, 4 ore de mers incluse la fiecare 24 (posibil
și neconsecutiv)

Abonamente pe telefon mobil:




Taxă anuală pe mobil „plată pe măsura utilizării” - 25 € inclusiv primul credit obligatoriu
de 5 €
Taxă zilnică pe mobil “flat” - 8 € valabil pentru 24 ore, inclusive 4 ore de mers pe
bicicletă, posibil și neconsecutiv
Taxă pe mobil pentru 2 zile "flat" - 13 € valabil timp de 48 ore, inclusiv 4 ore de mers
pe bicicletă, posibil și neconsecutiv

În cazul în care utilizatorul utilizează cardul pe mobil, nu se eliberează card fiscal. Abonamentul
este administrat în totalitate cu ajutorul aplicației Bicincittà.
Abonamenul anual TOBike poate fi activat prin utilizarea următoarelor carduri:
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University Smartcard, distribuit de Universitatea Politehnică din Torino / Turin’s
Politechnic University și de Universitatea Eastern Piedmont’s University
Card BIP, cardul de transport regional
Card PYOU, card Regional rezervat persoanelor între 15 și 29 ani

TOBike este disponibil pentru planificarea și dezvoltarea unor noi activități de sponsorizare în
sinergie cu entitățile private interesate să investească în serviciu și contribuind astfel la
extinderea rețelei de stații [3].

Referințe
1. The bike-share planning guide, Institute for Transportation and Development Policy https://itdpdotorg.wpengine.com/wp-content/uploads/2014/07/ITDP-Bike-SharePlanning-Guide-1.pdf
2. http://civitas.eu/content/developing-bike-sharing-system-part-public-transport-system
3. TOBike website - http://www.tobike.it
4. Guidelines for the Regulation and Management of Shared Active Transportation
https://nacto.org/wp-content/uploads/2018/07/NACTO-Shared-Active-TransportationGuidelines.pdf
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7. Parcare inteligentă
Definiție
Parcarea inteligentă este un sistem de parcare a
vehiculelor care constă din senzori inteligenți incorporați,
camera video și alte tipuri de senzori. Astfel de tehnologii se aplică în general locurilor de
parcare, sau în imediata lor apropiere, pentru a semnaliza dacă un anumit spațiu de parcare
este liber sau nu. Culegerea de date de la parcometre se face în timp real și se transmite apoi
aplicației referitoare la parcare, de pe mobilul unui utilizator, sau pe website, care comunică
situația în parcare.

Principalele concept ale parcării inteligente






Parcarea inteligentă face parte din programul oraș intelligent. Orașele inteligente se
bazează pe o infrastructură IT. Aplicând această infrastructură, orașele pot
îmbunătăți calitatea vieții și dezvoltarea economică a cetățenilor săi.
Parcarea inteligentă utilizează senzori pentru a detecta dacă locul este liber sau
ocupat.
Sistemul utilizează culegerea de date în timp real, date care sunt prelucrate în
continuare și furnizate utilizatorului.
Unele companii oferă și alte informații prin intermediul aplicației, de exemplu prețurile
și localizarea parcărilor.

Beneficii pentru stakeholderi prin implementarea parcării inteligente
Autorități locale și regionale:





Reducerea congestiei traficului.
Reducerea cazurilor de parcare ilegală.
Îmbunătățirea mobilității generale și dezvoltarea pe viitor a soluțiilor de mobilitate
pentru orașul inteligent.
Îmbunătățirea imaginii orașului.

Operatori de transport:



Utilizarea completă a spațiului de parcare.
Diversificarea strategiilor de stabilire a prețurilor pentru parcare având în vedere
cererea (în timp real)

Utilizatori:



Reducre semnificativă a timpului de căutare de locuri libere de parcare.
Reducerea cazurilor de parcare ilegală.
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Diferite modele de parcare inteligentă:







Ghid de parcare și system de informare: ajută la identificarea spațiilor libere de
parcare și ajută șoferul în procesul decisional. Detectarea gradului de ocupare a
spațiilor de parcare se bazează pe tehnologia de detectare a vehiculului și include
senzori intrusive și senzori non-intrusivi [5]. Senzorii intrusivi se aplică șoselei sau
suprafeței de parcare și constau în tehnologii de tipul senzori activi cu infraroșu,
detector cu buclă de inducție, magnetometer cu bobină cu inducție sau de explorare,
senzori piezoelectrici, senzori tubulari pneumatici pentru șosele și senzori de mișcare
pentru șosele. Senzorii non-intruzivi utilizează proceduri non-invazive pe baza
tehnologiilor moderne, de exemplu senzori acustici de tipul rețele acustice passive,
senzori radar cu microunde cu unde continue, RFID, senzori cu ultrasunete și camera
video cu prelucarea imaginilor video.
Sistem de informare pe baza tranzitului: ajută la ghidarea utilizatorilor spre facilitățile
pentru park-and-ride.
Sistem de plată inteligent: permite utilizatorilor să efectueze plata într-un mod
neconvențional aplicând RFID și tehnologii similare.
Sistem e-parcare: arată disponibilitatea și ajută la rezervarea în avans a unui spațiu
liber.
Sistem de parcare automat: utilizează mecanisme controlate de calculator care ajută
șoferii să își plaseze mașina în spații allocate în mod automat [6].
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Analiză model de afacere pentru sistem de ghidare și informare referitoare la parcare
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale:
furnizarea autorizației.
• Companii IT: proiectarea
dimensiunii și arhitecturii
sistemului.
• Furnizori: furnizarea
senzorilor.
• Companii telecomunicații.
• Companii private: dețin
parcările private.
• Investitori.

Activități cheie

Propuneri valorice

• Furnizează studiile preliminare.
• Obținerea autorizațiilor de la autoritățile locale.
• Crearea de parteneriat cu toți partenerii
necesari.
• Proiectare arhitectură sistem aplicație.
• Achiziționare echipament.
• Operare și administrare servicii.
• Activități marketing.

Resurse cheie
• Investiții
• Software și Hardware
• Tehnologie GPS
• Resurse umane:
personal relații cu clienții
personal marketing
personal administrare și operare
• Echipament (senzori, cititori)
• Chirie și echipamente birouri

• Rezolvarea problemelor
legate de procesul de
căutare de locuri de parcare
prin accelerarea și
eficientizarea acestuia
utilizând tehnologii
inovatoare.
• Reducerea situațiilor de
parcare ilegală.
• O mai bună administrare a
parcărilor.

Structura costului
Implementare sistem:
• Studii preliminare și arhitectura sistem;
• Chirie și echipament birou;
• Elaborare Software;
• Achiziționare și instalare senzori.

Relații cu clienții
Interacțiune automată între
interfața sistemului și utilizator

Clasificare clienți
• Persoane care au nevoie să
parcheze
• Turiști
• Companii / angajatori

Canale
• Aplicație pe telefon mobil
•Website Service
•promovare serviciu în locuri
publice

Surse venit
Costuri operaționale
• Salarii personal operare;
• Management relații clienți.
• Întreținere și îmbunătățire software și senzori;
• Marketing;
• Costuri administrative

• Colecatarea taxei pentru parcare
• Publicitate (pe cartel, pe aplicațiile pe web sau pe telefonul mobil
etc.).
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Studiu de caz: Sistem inteligent de parcare în Dubrovnik
Proiectul de sistem inteligent de parcare este unul din subsistemele orașului intelligent și a
început implementarea în orașul Dubrovnik în 2015, când orașul a adoptat o strategie
generală în spiritul conceptului de oraș inteligent și a început derularea unor acțiuni de
implementare de subsisteme vizând orașul inteligent, integrate deja serviciilor municipale
existente. Începând din 2015, orașul Dubrovnik a adoptat diferite subsisteme caracteristice
orașului inteligent, care sunt acum în derulare, de exemplu planuri de acțiune referitoare la
mobilitate, inclusiv tranzitul vehiculelor, transportul și mersul pietoal în diferite zone ale orașului.
Dubrovnik a adoptat un sistem de parcare inteligentă cuprinzând un sistem de ghidare și un
sitem de informare care detectează spațiile libere de parcare și furnizează informații șoferilor
pentru a le facilita procesul decizional. Senzorii incorporați sistemului pentru detectarea
vehiculului parcat sunt senzori cu infraroșu cu tehnologie neintruzivă, ușor de montat și
întreținut. În plus, sunt ușor de montat și pot fi îmbunătățiți ușor fără proceduri suplimentare.
Sistemul utilizează software wireless care conectează dispozitivele la internet.
Sistemul inteligent de parcare incorporat în platforma orașului inteligent Dubrovnik a aplicat
următoarele reglementări pentru a îndeplini cerințele pentru integrare:


Toate dispozitivele au adoptat același program pentru a crea corespondența între
comenzi, senzori și dispozitivele de citire.
 Programele cadru și de citire au fost aceleași ca pentru citirea datelor de la
dispositive și control. The framework and reading schemes were the same to read
data from devices and comenzi.
 Serviciul REST a permis conectarea și transferul datelor la platforma orașului inteligent.
Prin introducerea parcării inteligente în platforma orașului intelligent, orașul Dubrovnik a primit
informații importante referitoare la transportul curent și situația parcării în oraș și a putut să le
administreze [6].

Referințe
1. Barter, P. (2010) ‘Off-street parking policy without parking requirements: a need for
market fostering and regulation’, Transport Reviews, Vol. 30, No. 5, pp. 571-588.
2. Button, K.J. (2006), ‘The political economy of parking charges in “first” and “secondbest” worlds’, Transport Policy, Vol. 13, No. 6, pp. 470-478.
3. European Union (2005), ‘Parking policies and the effects on economy and mobility’,
Technical Committee on Transport; Report on COST Action 342, August 2005.
4. https://www.gsma.com/iot/wpcontent/uploads/2017/09/iot_smartparking_guide3_09_17.pdf
5. Mimbela, L. E. Y., Klein, L.A. (2007) Summary of vehicle detection and surveillance
technologies used in intelligent transportation systems. Federal High Administration’s
(FHWA) Intelligent Transportation Systems Program Office, 2007. Retrieved from:
https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/vdstits2007/vdstits2007.pdf
6. Smart parking system in the city of Dubrovnik
http://www.rithink.hr/brochure/pdf/vol6_2017/1509301359_4__Andrej___ari____Bran
ko_Mihaljevi___SMART_PARKING_SYSTEM_IN_THE_CITY_OF_DUBROVNIK.pdf
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8. Transport public
Transport Rapid cu Autobuzul / Bus Rapid
Transit (BRT)
Definiție
Bus Rapid Transit este descries că transport public pe roți, rapid și flexibil, care combină stații,
vehicule, benzi pentru autobuze și elemente ale Sistemului de Transport Inteligent într-un
singur sistem [6].
BRT are diferite scopuri: permite trecerea prin zone cu congestie a traficului și, de asemenea,
crearea unor legături între diferite cartiere sau zone suburbane.
Reprezintă un sistem de transport public urban de mare capacitate care include circulație
prioritară, vehicule cu mai multe vagoane care se succed la intervale scurte și distanțe mai
lungi între stații decât tramvaiele și autobuzele tradiționale.

Principalele concepte ale Bus Rapid Transit







BRT operează în totalitate pe liniile rezervate vehiculelor sale.
Vehicule cu grad mare de ocupare care pot fi comparate cu sistemul metropolitan
deoarece reprezintă sistemul de transport public care combină calitatea sistemului
metropolitan (Transport rapid cu vehicule ușoare), având flexibilitatea autobuzelor [3].
BRT utilizează autobuze pe diverse tipuri de circulație prioritară, inclusiv trafic mixt,
benzi dedicate pe străzi și benzi pentru autobuze separate de ceilalți participanți la
trafic.
Coridoare dedicate: principalul concept BRT constă din benzi total dedicate
vehiculelor de tranzit rapid, cu acces interzis altor vehicule pentru a le permite să circule
asemănător vehiculelor pe șine. Aceasta se poate realiza prin separare fizică și / sau
prin lege.



Coordonarea culoarelor pentru autobuze: obiectivul este alinierea fluxului de
transport pentru a se evita conflictul cu alte mijloace de transport, reducând la minimum
întârzierile. Configurațiile ideale include culoare aliniate median în centrul unei șosele
cu două benzi, permițând urcarea pasagerilor separate de restul traficului, de circulație
bicicletelor și alte activități urbane.



Colectarea taxei în avans: taxele se plătesc înainte. Aceasta ajută la eliminarea
stresului efectuării plății la șofer și accelerează procesul de îmbarcare. [8].

Beneficii pentru stakeholder prin implementarea sistemului BRT
Autorități locale și regionale:



Utilizarea unor vehicule de mare capacitate.
Creșterea siguranței în trafic.
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Facilitarea parcării și reducerea congestiei traficului.
Economisirea spațiului urban pentru parcare.
BRT poate reprezenta sistemul alternativ de transport care asigură performanță de
înaltă calitate.
Utilizatori:




Reducerea timpului de călătorie
Asigurarea unui confort sporit utilizatorilor
Evitarea traficului din oraș
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Analiză Model de afacere referitor la BRT
Partener cheie
• Departament transport: entitate
mare cu gamă largă de
responsabilități referitoare la
reglementare și management; în
mod tipic, raportează direct la
oficialitățile politice din orașe.
• Autoritate de transport:
organizație cu rol de supraveghere
asupra tuturor activităților de
transport public.
• Operatori de transport local:
furnizori de servicii de transport
public.
• Companii de asigurare:
asigurarea vehiculelor.
• Investitori.

Activități cheie
• Permisiune din partea autorității locale
• Trasarea politicii și stabilirea
standardelor și reglementărilor
• Planificare și design
• Crearea infrastructurii
• Implementare proiect
• Achiziționare vehicule
• Management operațional
• Achiziționare echipament
• Management financiar
• Contractare și concesionări
• Activități administrative și de marketing

Propuneri valorice
• Modalitate de transport mai
rapidă și mai economică din
punct de vedere al timpului,
datorită benzilor dedicate.
• Modalitate mai economică de a
efectua călătorii zilnice
comparativ cu alte moduri de
transport (tren, taxi)

• Aplicație web
• Pagină web
• Materiale promoționale în locuri
publice
• Aeroporturi
• Hoteluri

Structura costului

• Software and hardware development
• Asigurare parc

Sistemul și relația cu clienții sunt
complet automatizate.

Canale

Resurse cheie
• Investiții
• Parc autobuze
• Sisteme software și hardware pentru
culegerea taxelor
• Resurse umane (personal administrativ,
șoferi, mecanici etc.)
• Benzi și stații dedicate
• Infrastructura

Costuri implementare sistem:
• Achiziționare autobuze, parteneriate de
investiții, echipament de colectare taxă
și verificare (cititoare bilete, automate
pentru bilete, verificatoare bilete,
turnicheți)

Relații cu clienții

Surse venit
Costuri operaționale:

• Plata taxei
• Publicitate pe autobuze

• Costuri fixe operaționale (salarii: șoferi, mecanici, administrare)
• Costuri variabile operaționale (combustibil, cauciucuri, lubricanți,
întreținere)
• Service stație
• Plată la operatorul de colectare taxe
• Payment to trust fund manager
• Activități marketing
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• Turiști
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Studiu de caz: CTfastrak
CTfastrak este primul sistem de tranzit rapid cu autobuze BRT din Connecticut. Este un sistem
de trasee de autobuz care utilizează porțiuni de carosabil doar pentru autobuze pentru toată
călătoria. CTfastrak ia parte la CTtransit. CTtransit este serviciul de autobuze deținut de
Departamentul de Transport din Connecticut / Connecticut Department of Transportation
(CTDOT). Câteva companii care au contract cu CTDOT operează în zonele metropolitane din
Connecticut, SUA.
Traseele CTfastrak sunt integrate în sistemul CTtransit care facilitează conectarea, transferul
și plata taxei. Sistemul CTfastrak asigură transport direct către și de la Waterbury, Cheshire,
Southington, Bristol, Plainville, New Britain, Newington, West Hartford, Hartford și Manchester
cu trasee care beneficiază de căi de acces doar pentru CTfastrak. Sistemul CTfastrak BRT
asigură călătorilor posibilitatea de a călători direct la numeroase destinații, de exemplu
serviciu, la cumpărături sau clinici, precum și de a avea legături cu calea ferată New Haven
Line-Waterbury din Waterbury și cu CTrail Hartford Line din Hartford. De asemenea, prin
parteneriate cu firmele locale, călătorilor aflați în tranzit li se oferă reduceri și stimulente.
Majoritatea traseelor de autobuze CTfastrak funcționează în zilele de lucru de la ora 5 la 24,
sâmbata de la 6 la 24, iar duminica și în principalele zile de sărbătoare, de la 8 la 20.
CTfastrak este piesa de rezistență a sistemului regional Hartford, cu un parc de autobuze
hibrid diesel electrice cu marcă specială, deservind un traseu de zece stații pe o bandă de 9,2
mile exclusiv pentru autobuze, între centrul Hartford și New Britain.
Construcția stațiilor și benzii speciale a început în 2012. În pregătirea deschiderii CTfastrak,
au fost angajați suplimentar în regim full-time 120 operatori de autobuze, precum și personal
suplimentar de supraveghere pentru Busway Operations Command Centre, inspectori de
bilete și personal de întreținere. Deoarece CTfastrak este exploatat ca parte integral a
sistemului Hartford Division, toți operatorii au avut nevoie de pregătire specială pe traseele
dedicate, inclusiv instruire specifică referitoare la staționarea autobuzelor în siguranță în stațiile
cu platformă înaltă. Au fost elaborate și implementate protocoale de siguranță pentru
operațiunile pe benzile dedicate și pentru instruirea operaorilor, supervizorilor, dispecerilor și
a altor categorii de personal.
Trăsăturile cheie ale CTfastrak includ tehnologie pentru autobuze și stații specifică Sistemului
de Transport Inteligent (ITS) și un nou sistem de tehnologie pentru bilete, și anume plata
călătoriei pe telefonul mobil și pe bază de cartele inteligente cu cont, pentru tot sistemul. Alte
caracteristici ale CTfastrak includ wi-fi în autobuze, plata biletului înainte de îmbarcarea în
vehicul, cu verificarea dovezii de plată, anunțuri cu mesaje care se schimbă, cu informații la
stații referitoare la următorul autobuz și măsuri de securitate de ultimă generație. Serviciul
premium de transit oferă avantaje, viteză și confort pasagerilor și a îmbunătățit semnificativ
timpii de călătorie prin zonele cu congestie a traficului din Connecticut [8,9].
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9. Mobilitate integrată
Achiziționare electronică a biletelor și plată
inteligentă
Definiție
Achiziționarea electronică a biletelor (E-ticketing, sau
colectarea automată a taxei pentru bilete, sau achiziționare
inteligentă de bilete) înseamnă, în general, noi tehnologii și
integrarea serviciilor pe care utilizatorul le poate plăti prin intermediul unei aplicații, cartelei
inteligente etc.
Achiziționarea electronică a biletelor este o nouă tendință în mobilitate care permite
personalizarea plății. Sistemul de achiziționare electronică a biletelor se confruntă cu
problemele de interoperabilitate ale sistemelor de transport public, deoarece orașele și
operatorul de transport public în general încearcă să își dezvolte propriile sisteme. Pentru a
evita această problemă, în ultimii ani s-au creat alianțe la nivel european și regional, de
exemplu Smart Ticketing Alliance (cea mai mare asociație europeană în această zonă de
afaceri).
Există diferite sisteme de achiziționare electronică de bilete și specificații tehnice. Cele mai
populare sunt achiziționarea prin carduri inteligente și prin telefonul mobil. Cardurile inteligente
rămân forma preferată de achiziționare electronică a bileteleor pentru transportul public
(utilizarea tehnologiei de identificare cu ajutorul frecvenței radio).

Principalele concepte ale achiziționării electronice a biletelor








Aplicarea tehnologiei inteligente pentru accesarea transportului public în mod mai ușor
și mai rapid poate aduce avantaje atât operatorului de transport public, cât și călătorilor.
Utilizarea internetului permite crearea și administrarea unui cont de transport personal
pentru cumpărarea biletelor, simplificând astfel pregătirea călătoriei.
Economisirea timpului de călătorie: călătorii nu trebuie să mai treacă pe la automatele
pentru bilete. Aceasta permite operatorilor de transport public să reducă numărul
punctelor de vânzare.
Sistemul de achiziționare electronică a biletelor permite simplificarea utilizării
transportului public prin utilizarea unui sistem de plată anticipată, portofel electronic
sau cont bancar pentru accesarea serviciilor de transport public.
Plata inteligentă ca proces de plată ulterioară și plată pe măsura utilizării asigură un
calcul automat pentru a estima prețul după terminarea călătoriei.

Beneficii pentru stakeholderi prin implementarea sistemului de achiziționare
electronică a biletelor
Autoritățile locale și regionale:
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Transfer de cunoștințe și expertiză tehnică referitoare la sistemul de plată inteligentă
la alte sectoare.
Sistemul de achiziționare electronică a biletelor poate oferi un climat economic pozitiv
pentru organizații.
Achiziționarea electronică a biletelor poate avea un efect pozitiv asupra mediului
datorită intensificării utilizării transportului public.
Achiziționarea electronică a biletelor permite crearea unui brand puternic de identitate
pentru oraș și regiune în general.

Operatori de transport:










Reducerea costurilor administrative prin reducerea punctelor de vânzare.
Reducerea timpului de prelucrare a biletelor și flux mai rapid de călători.
Reducerea situațiilor de evaziune și fraudă în ceea ce privește plata călătoriei prin
eliminarea manevrării banilor lichizi.
Achiziționarea electronică a biletelor permite integrarea serviciilor alternative, mărind
atractivitatea serviciilor.
Achiziționarea electronică a biletelor permite analizarea fluxului de călători, ceea ce, la
rândul său, permite o mai bună exploatare a capacității rețelei și îmbunătățirea
experienței călătorilor prin furnizarea de servicii personalizate.
Achiziționarea electronică a biletelor poate ajuta și la înțelegerea obiceiurilor de
călătorie ale pasagerilor, preferințele lor în ceea ce privește plata, pentru a oferi
programe de publicitate cu țintă mai exactă și programe de loialitate.
Facilitarea cuantificării costurilor, de exemplu costurile de investiție și exploatare cum
ar fi cele pentru cititoare, software etc. Costuri pentru instruirea personalului și
rezolvarea problemelor ridicate de pasageri.

Stakeholderi în turism:


Sunt prevăzute carduri mici din rațiuni turistice, acestea permițând pasagerilor să
economisească bani și să participle la tururi de vizitare a orașelor pe baza cardurilor
respective.
 Creșterea fluxului de turiști ca urmare a unui puternic brand de identitate pentru oraș.
Utilizatori:




Îmbunătățirea calității utilizării transportului public ca urmare a plății rapide și a
economiei de timp.
Îmbunătățirea experienței de călătorie.
Mai mare varietate de moduri de plată.

Diferite modele de achiziționare electronică a biletelor
Huomo (2009) identifică cinci modele diferite de afaceri referitoare la achiziționarea electronică
a biletelor:
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Modelul cu valoare plătită anticipat: Aceasta este cea mai comună formă de
achiziționare inteligentă a biletelor. Biletul este furnizat de o companie de transport și
are la bază valoarea generată pe un card (poate fi sub forma de eCash, număr de
călătorii sau pe baza timpului).
Card de plată optimizat: Poate fi un card de credit fără fir sau un card de debit sau o
aplicație de plată pe telefon NFC, utilizat pentru plata călătoriei. În mod normal, o
instituție financiară furnizează această aplicație. Plata se efectuează când pasagerul
își apropie cardul de un cititor și se face tranzacția pe baza costului stabilit de operatorul
de transport public pentru călătorie.
Model de plată ulterioară: Acest model are la bază carduri inteligente sau telefoane
cu NFC. Plata se face ulterior, conform utilizării înregistrate. De asemenea, se cer date
de identificare și localizare utilizator.
Modele colaborative combinate / optimizate: Acest tip de model de afacere prevede
incorporarea unor multiple aplicații (ex. tranzit și plată) în cardul intelligent sau în
telefon. Aplicația pentru tranzit poate fi plătită anterior sau ulterior, în funcție de plata
cu card de credit sau de debit.
Element de siguranță incorporat: Acest model prevede ca un intermediar, de
exemplu o instituție financiară, sau un operator de rețea de telefonie mobilă, sau un
producător de telefoane să dicteze regulile afacerii. În acest caz, se pot utiliza toate
modelele de afacere menționate înainte.
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Analiză model de afacere referitoare la sistemul de achiziționare electronică a biletelor
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale:
dezvoltatori de politică de transport
public și autoritatea contractantă
pentru servicii de transport public; sunt
interesate să dea o mai mare
transparență veniturilor directe și
numărului real de utilizatori pentru
calcularea corespunzătoare a
programelor de compensație stabilite
în cadrul Contractelor de Servicii
Publice și o mai bună definire a
dimensiunii Obligațiilor Serviciului
Public.
• Operatori de transport public:
furnizori de servicii de transport public;
sunt interesați să crească nivelul
satisfacției clienților, nivelul veniturilor
și să stabilească nevoile reale pentru
vehicule;
• Instituții de finanțare. Pot înlocui
tranzacțiile cu valori mici de numerar
cu palata electronică.
• Operatori de telecomunicații.
Achiziționaea electronică a biletelor pe
bază de NFC ar putea avea ca
rezultat tranzacții suplimentare
GSM/UMTS și serviciile suplimentare
generate de tehnologia NFC.
• Companii IT: proiectarea dimensiunii
și arhitecturii sistemului.
• Furnizori: vânzători de sisteme
integrate de componente pentru
achiziționarea electronică a biletelor,

Activități cheie
• Planificare transport public;
• Planificare politică de costuri
călătorie și compensare;
• Design arhitectură sistem de
achiziționare electronică a biletelor;
• Implementarea componenelor
sistemului de achiziționare
electronică a biletelor la nivelul
autorității publice și al operatorului
de transport public;
• Exploatarea sistemului de
achiziționare electronică a biletelor;
• Vânzare electronică de bilete;
• Control valabilitate bilet electronic;
• Monitorizare și procesare date.
• Activități de marketing

Resurse cheie

Propuneri valorice

Relații cu clienții

Introducerea unui sistem de
achiziționare electronică a
biletelor într-o rețea de
transport public urban va ajuta
Autoritatea Publică Locală și
Regională să atingă
următoarele obiective
strategice:
• reducerea subvenției la
Operatorul de Transport
Public,
• îmbunătățirea calității
serviciului de transport urban
oferit contribuabililor
• reducerea utilizării de
numerar în furnizarea
serviciilor de transport urban.

Sistemul de achiziționare
electronică a biletelor cuprinde:
1. Canale de distribuție constând
din:
• magazine online pentru vânzarea
și distribuirea biletelor,
• aplicație pe telefonul mobil pentru
distribuirea biletelor și emulație,
• rețea de comerț cu amănuntul a
terțului,
• echipament POS operator de
transport public,
• distribuitoare de bilete înainte de
îmbarcare și
• automate de vânzare bilete.
2. Mass media bilete călătorie,

• auto-serviciu,
• serviciu automatizat sau
• asistență personală referitoare la
modelul de valoare plătită în avans.

Canale
• Website-urile operatorului de
transport pentru achiziționarea
electronică a biletelor.
• Punctele de vânzare ale
operatorilor de transport pentru
cardurile inteligente.
• Sistemul de achiziționare
electronică a biletelor trebuie să
permită pasagerilor să primească
informații referitoare la călătorie, să
își planifice călătoria și să facă
rezervări printr-o serie de canale de
distribuție și vânzare.
• Utilizatorii trebuie să poată plăti
călătoria utilizând plata wireless și
valoarea preplătită.
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Clasificarea clienților
1. Utilizatori ai transportului
public:
• Utilizatori ocazionali;
• Utilizatori pe bază de
abonament;
• Beneficiar al unor tarife
speciale.
2. Utilizatori de transport nonpublic:
• Companii care plătesc pentru
angajații lor;
• Autorități publice care plătesc
pentru beneficiarii cu tarife
speciale.
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soluții de software etc.
• Sectorul de turism.
• Investitori

incluzând:
• coduri de bare tipărite pentru bilete
dus
și
• card inteligent pentru citire fără
contact și abonamente și reduceri
de tarif pentru unele categorii de
pasageri.
3. Echipament de validare la bord
pentru vehicule.
5. Sistem achiziționare bilete
multifuncționale pentru partea
administrativă:
• operator compensare și
decontare,
• administrare achiziționare bilete pe
bază de cont
și
• control, raportare și monitorizare
venit.

Structura costului
Costuri implementare sistem:
• Studii preliminare și engineering;
• Achiziționare sisteme pt administrație;
• Achiziționare sistem la bord;
• Automate pt vânzare și achiziționare
canale distribuție online;
• Achiziționare sistem control

Surse venit
Costuri operaționale:
• Personal de exploatare (vânzători, controlori, echipe
Întreținere etc.)
• Întreținere și optimizare hardware;
• Întreținere și optimizare software;

• Vânzare bilete transport public;
• Publicitate (pe carduri, pe aplicțiile de vânzare pe web sau pe telefonul
mobil etc.).

• Marketing;
• Administrare relații cu clienții.
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Studiu de caz: Alba Iulia (STP Alba Iulia S.A.)
Au fost implementate sisteme de achiziționare electronică a biletelor în câteva orașe din
România, utilizându-se în cea mai mare parte fonduri europene. Astfel de sisteme sunt
coordonate în mod tipic cu ajutorul unui sistem GPS de monitorizare a parcului de vehicule,
care furnizează informații referitoare la stația de urcare la care a fost validat cardul și probabil
și la stația de coborâre, dacă este cazul. Sistemul de localizare GPS are la bază informații în
timp real despre deplasarea vehiculelor.
Orașul Alba Iulia împreună cu comunele și orașele învecinate alcătuiesc Zona Metropolitană
Alba Iulia (AIDA –TL), care beneficiază de transport public integrat (serviciu unic de informare,
program unic de achiziționare bilete și orar unic) și obligativitatea serviciului public (PSO) în
conformitate cu Regulamentul (EC) 1370/2007 referitor la serviciile de transport public de
călători, feroviar și rutier.
Principiul AIDA-TL: renunțarea la planificarea tradițională a transportului urban, accentu
punându-se pe proiecte mari și costisitoare și pe tranziția la planificarea mobilității urbane
sustenabile cu accent pe îmbunătățiri efective și treptate.
Principalul avantaj al Transportului Metropolitan: asigură servicii de transport integrat public
de călători – servicii de transport interconectate într-o zonă geografică cu o singură taxă pentru
informare în legătură cu serviciul, un singur plan de achiziționare a biletelor și un orar unic.
În Alba Iulia există sistem de achiziționare bilete pe bază de card începând din anul 2007.
Proiectul a fost realizat cu propriile fonduri ale operatorului, STP Alba, care deține 120
autobuze. Zona pe care o deservește este AIDA -TL și aplică tarif integrat, pe baza zonelor de
taxare.
La acel moment, STP era singura companie din România care utiliza sisteme de validare GPS
pe baza localizării pasagerului față de zonele de taxare. Sunt instalate și panouri electronice
în stațiile de transport public din Alba Iulia, pe care se anunță sosirea autobuzelor în timp real.
Fiecare membru AIDA-TL aprobă tarifele pentru propriile trasee, corelat cu condițiile de
transport. Fiecare comunitate și autoritate locală își poate monitoriza și sancționa serviciul
furnizat. Au fost stabilite 7 zone de tarif în orașul Alba Iulia, pentru a răspunde criteriilor
geografice și administrative.
Abonamentele și biletele sunt disponibile în zona tarifară corespunzătoare, dar și în zonele
tarifare inferioare (ca preț). Biletul se poate cumpăra pentru zona tarifară nr. 3, dar se poate
utiliza și în zonele tarifare 2 și 1, efectuându-se oricâte schimburi de legătură (pe perioada de
validitate a biletului).
Alba Iulia a introdus pentru prima oară în România (începând cu anul 2010) valabilitatea
biletului / 1 oră pe orice mijloc de transport, inclusiv în suburbii (diferite perioade de valabilitate,
în funcție de distanță). Din anul 2011, Alba Iulia a introdus posibilitatea plății călătoriei prin
SMS.
Beneficiarii facilităților transportului public local:

61 / 67

Anexa 1
Noi modele de afaceri în sectorul Mobilitate


Persoanele cu dizabilități, asistenții lor personali și însoțitorii (gratis) – Legea
448/2006
 Elevii din cursul gimnazial și liceal (reducere 50%) - Legea 1/2011
 Veteranii și văduvele acestora (gratis) - Legea nr. 44/1994
 Deportații (refugiații) și prizonierii politici deportați, persecutați din motive entice sau
politice – Legea 118/1990
 Luptătorii din Revoluția din Decembrie 1989 (gratis) - Legea 42/1990
 Donatorii de sânge (50% reducere pe o perioadă de 2 luni) - H.G.1364/2006
 Copiii militarilor care au murit în acțiuni militare (gratis) - OUG 82/2006
 Pensionari și persoane ajunse la vârsta pensionării (gratis)
 Șomeri (gratis)
Plata valorii transportului pentru beneficiarii facilităților transportului public local, de către
autoritatea de administrație publică locală, stabilită prin lege sau aprobată pentru anumite
categorii de persoane din consiliile locale și de Adunarea Generală AIDA-TL se fa face pe
baza cardului de tip validare bilet în autobuze, la tariful aprobat pentru zona de taxare, dar nu
mai mult de rata pentru zona tarifară corespunzătoare unității teritorial administrative în care
locuiește beneficiarul.
Facturile emise de operator pentru fiecare categorie de persoane care beneficiază de
facilitățile de transport public local vor fi însoțite, pentru fiecare membru al unității administrativ
teritoriale a AIDA-TL, de evidența călătoriilor lunare, incluzând numele, numărul de identificare
personal, cartea de identitate, data, ora de urcare în vehicul (validarea), codul traseului și
număru l de înmatriculare al autobuzului utilizat pentru respective călătorie.
AIDA-TL și STP Alba Iulia sunt semnatare ale Acordului de asigurare a interoperabilității
sistemelor de taxare, alături de alți stakeholder români și europeni: Uniunea Internațională
de Transport Public (UITP), Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM), Regia Autonomă
de Transport Public București (RATB), Meditur SA Mediaş, Oradea Transport Local SA (OTL)
Oradea, Zona Metropolitană Oradea (ZMO), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Râmnicu Sărat (ATRAS), Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat (TUC) și Transmixt
SA Bistrita.
N.B: STP Alba Iulia și-a exprimat deschiderea de a lucra cu alți parteneri SUITS pentru a
asigura interoperabilitatea între sistemul de achiziționare electronică a biletelor din Alba Iulia
și sistemele similare ale partenerilor în cadru proiectului.

Rezultatele aplicării sistemului
Sistemele de achiziționare electronică a biletelor vor contribui la îmbunătățirea nivelului rețelei
de transport public în ceea ce privește nivelul de servicii, imaginea, accesibilitatea, cu scopul
principal de a facilita și / sau a intensifica utilizarea transportului public, contribuind astfel la
obiectivul politic general de dezvoltare a politicii de transport sustenabil.
Sistemele de achiziționare electronică a biletelor trebuie considerate o modalitate crucială prin
care pasagerii pot beneficia în cadrul lanțului lor de mobilitate și în viața de fiecare zi,
reducându-se constrângerile / barierele legate de călătorie, prin transporturi sustenabile cu
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impact financiar pozitiv asupra rezultatelor operaționale ale activităților din transportul public,
atât pentru autoritățile publice locale și regionale, cât și pentru operatorii de transport public.

Referințe
1. Huomo, T. (2009). Public Transportation. In T. Tuikka & M. Isomursu (Edts.), Touch
the Future with a Smart Touch (S. 183–198). Helsinki.
2. Expert interview with Mr. Stelian Nicola, CEO STP Alba Iulia
3. Alba Iulia City website
4. STP Alba Iulia website
5. Ghemuț, F., Roșeanu, V., Udriște, O., Constantinescu, F.E., Nae, M. (2016), Adopting
Intelligent Transport Systems by Romanian Cities, in Ș. Roșeanu (Ed.), ETLBIZ Market
Intelligence (vol. September 2016), București: ETL Business Plus
6. European Bank for Reconstruction and Development, Automated Fare Collection and
Passenger Information systems in Galati City tender documents. S6 - TECHNICAL
REQUIREMENTS. May 2017
7. Smart Ticketing Alliance, Reference Documentation, Version 1.02, July 2017,
http://www.smart-ticketing.org/wp
content/uploads/2013/08/STA_Reference_Documentation_V1.0.2.pdf
8. Urban ITS Expert Group, D. SZELIGOWKSA Dorota, Ch. EGELER (editors),
Guidelines for Its Deployment in Urban Areas. Smart Ticketing, European Commission,
January 2013,
a. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/its/road/action_plan/
doc/2013-urban-its-expert_group-guidelines-on-smart-ticketing.pdf
9. ***, Memorandum of Understanding to ensure the interoperability of fare systems, April
2014
10. Smart
ticketing
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/its/road/action_plan/doc/20
13-urban-its-expert_group-guidelines-on-smart-ticketing.pdf
11. Integrated urban e-ticketing for public transport and touristic sites
a. http://urban-intergroup.eu/wp-content/files_mf/ipoljoin_et2014513551_en.pdf

63 / 67

Anexa 1
Noi modele de afaceri în sectorul Mobilitate
Planificarea călătoriei multi-Modale
Definiție
Planificarea unei călătorii multi-modale necesită și combină
caracteristicile sistemului de transport public, previzionând
cererea și coordonând serviciile, principalele sale elemente
fiind diferitele alternative de tranaport și operatori. În detaliu,
sistemul cuprinde multiple surse de date disponibile în puncte specifice din rețeaua urbană.
Utilizatorul are opțiunea de a allege cea mai potrivită alternativă prin combinarea diferitelor
moduri de transport în funcție de situația tranzitului și disponibilitate, conform unui algoritm prin
web și / sau printr-o aplicație.

Principalele concept ale planificării călătoriei multi-modale







Calcularea tuturor combinațiilor posibile de transport și operatori.
Se calculează traseele posibile de transport de la punctul de pornire la cel de destinație,
furnizând toate combinațiile de transit posibile.
Utilizarea website-ului și / sau aplicației pe telefonul mobil.
Se clasifică în ordine ascendentă toate variațiile de traseu luate în calcul și enumerate
în mod corespunzător pe platformă pentru planificarea călătoriei conform timpului total
de călătorie. Fiecare traseu este descries cu precizie și poate avea următoarele
attribute:
- Număr de interconexiuni
- Timp total
- Durată transport public
- Durată transport cu vehicul individual
- Succesiune vehicule (pentru închiriere mașină și bicicletă cu numele furnizorului)
- Succesiune coordonate etc.
Soluția de călătorie poate fi selectată conform preferințelor utilizatorilor, de exemplu
durată totală, preț sau număr de conexiuni.

Beneficii pentru stakeholderi prin implementarea planificării călătoriei multimodale
Autorități locale și regionale:



Îmbunătățirea experienței de călătorie a utilizatorilor.
Îmbunătățirea imaginii orașului.

Operatori de transport:


Planificarea călătoriei multimodale poate include serviciu de crowdsourcing care
permite utilizatorilor să împărtășească informații referitoare la situația transportului în
timp real. Utilizatorii pot furniza informații despre evenimente specifice din punctul lor
de localizare, în perimetrul rețelei de transport.
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Utilizatori:




Planificatorul de călătorie multimodală permite alegerea traseelor cu mai multe
mijloace de transport.
Unele aplicații permit localizarea deplasării utilizatorilor și furnizează îndrumări de
navigare.
Planificatorul de călătorie multimodală furnizează informații în timp real. De exemplu,
informații în timp real referitoare la transportul public, de exemplu orele de sosire și
plecare, trafic.

Diferite modele de planificare a călătoriei multimodale
 Planificare traseu: Acest tip de planificator se bazează pe o hartă completă a drumului



vizualizată sub formă de grafic de rețea. Aceasta permite crearea unui traseu prin
intermediul unui algoritm de alegere a traseului. Funcționează la fel pentru conducerea
vehiculelor, mersul pietonal și mersul pe bicicletă, cu hărți diferite care descriu căile
tangibile corespunzător fiecărui mod de transport.
Planificartor călătorie cu transport public: Planificatorul de călătorie cu transport
public se bazează pe o hartă completă a serviciilor sub formă de grafic de rețea. UnII
planificatori de călătorie asigură suport doar pentru călătoria între gări sau stații pe
rețeaua de transport (tramvai, gări de tren sau stații de autobuz). Planificatorii de
călătorie de la pornire la destinație integrează un planificator de traseu de la punctul
de pornire până la destinația finală.
Majoritatea aplicațiilor își elaborează proprii algoritmi de traseu incorporând atât straturi
suplimentare de informații, cât și opțiuni suplimentare care influențează calculele
referitoare la traseu. Unele aplicații se bazează pe un furnizor de traseu al terțului, de
exemplu Google Directions API, Here Routing API și MapQuest Directions API. De
asemenea, unele aplicații utilizează API de stabilire a traseului specific pentru o
anumită regiune, de exemplu Transport for London.
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Analiză a modelului de afacere referitoare al planificarea călătoriei multimodale
Parteneri cheie
• Autorități locale și regionale
dezvoltatori de politică de transport
public și autoritatea contractantă
pentru servicii de transport public;
• Operatori de transport public:
furnizori de servicii de transport
public;
• Operatori de telecomunicații;
• Companii IT: proiectează
dimensiunea și arhitectura
sistemului;
• Companii private

Activități cheie
• Elaborarea strategiei de colectare date
și acorduri pentru a avea acces la date în
timp real, încheiate cu stakeholderi
regionali, de exemplu: Autorități, Agenție
de Mobilitate și companii de transport
public
• Elaborare web și App cu UX/UI
corespunzător și personalizare, inclusive
informații de alertă și conexe, pentru
furnizarea celei mai bune experiențe
posibile.
• Strategie de marketing, în special
procesare la bord pentru utilizatori
• Elaborare strategie pentru VC și
obținere fonduri
• Activități marketing.

Propuneri valorice
• Modalitate alternativă de
planificare a călătoriei, prin
care se evită congestia,
luându-se în considerație
evenimentel, lucrări la
drumuri, pasagerul fiind
informat în timp real asupra
oricărei situații neașteptate,
pentru a scuti timp și a
economisi bani.
• Modalitate mai ușoară de a
se deplasa ținând cont de
preferințele personale

Resurse cheie

Relații cu clienții
• Web/App va comunica automat,
• Asistență personal, în special dacă
aplicația Multi Modal Journey este
exploatată de o companie de
transport public.

Clasificare clienți
• Persoane care călătoresc în
mod regulat: utilizatori care
călătoresc la si de la serviciu
sau instituții de învățământ
• Turiști care doresc să viziteze
și să exploreze orașul
• Orașe și / sau Autorități
Metropolitane: entități care
doresc să își îmbunătățească și
să actualizeze sisteme vechi de
informare cu interfețe moderne,
actualizate și prietenoase pentru
utilizator, administrate de terți.

Canale

• Resurse umane: personal pentru
Vânzări, Marketing, Design și IT
• Capital inițial
• Cloud
• Listă contact și relații cu Agențiile de
Mobilitate și Autoritățile locale.
• Software

• Web și App.
• Publicitate în zonele de transport
partenere, metrou, tramvai,
autobuz.

Structura costului

Surse de venit

• Cost de marketing și vânzări, de exemplu pentru evenimente și deplasări, pentru a obține acorduri referitoare
la colectarea datelor, încheiate cu diverse organizații
• Costuri de sistem prin utilizarea serviciilor Cloud, de exemplu servicii Amazon sau Google Cloud
• Instrumente de analiză pentru BIG DATA, ML & AI
• Costuri pentru personal inclusiv personalul din Vânzări, Marketing, Design, Sisteme IT și elaborare software
• Inițiative de marketing, vânzări și design
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• Aplicația Eticheta albă pentru autoritățile locale și agenția
metropolitană
• Publicitate pe site/App
• Instrumente de mobiltate
• Geo-Marketing pentru firmele locale
• Generare de date & încrucișare de date pentru terți

Studiu de caz de planificare a călătoriei multimodale: Moovit
Moovit (www.moovit.com) este una din cele mai mari companii din lume de date de tranzit și
analitică și transit app. Moovit asigură planificare călătoriilor multimodale în numeroase orașe
din întreaga lume. Combină informații de la operatorii publici de tranzit și de la autorități, cu
informații în timp real de la comunitatea utilizatorilor. Moovit oferă utilizatorilor o imagine în
timp real, inclusiv cel mai bun traseu pentru călătorie. Moovit colectează un milliard de date
anonime per zi pe care le adaugă la depozitul de date de transit. Culegerea datelor este
realizată de rețeaua Moovit alcătuită din peste 250.000 editori locali denumiți “Mooviters.”
Utilizatorii ajută la trasarea și actualizarea informațiilor referitoare la tranzitul local în orașe în
timp real, punându-le la dispoziția întregii rețele Moovit. Moovit este un pionier al Mobilității ca
serviciu. De asemenea, integrează în aplicația sa și alte forme de transport, de exemplu
servicii de transport local cu bicicleta. În anul 2017 Moovit a lansat lanțul de produse Smart
Transit Suite pentru a ajuta orașele, autoritățile și operatorii de tranzit local să îmbunătățească
mobilitatea urbană în orașele lor. Aplicația Moovit este disponibilă gratis pe Android, iOS,
dispozitivele Windows și are o versiune web, Moovit on Web în peste 2000 orașe din 80 de
țări, furnizându-și serviciile în 44 de limbi.
Finanțare cu capital total 81,5 miliarde $ în 4 runde de la 10 Investitori.

Referințe
1. Moovit website - https://www.company.moovitapp.com/
2. Venturebeat
https://venturebeat.com/2017/07/05/moovit-wants-to-use-itscrowdsourced-mapping-data-to-transform-public-transportation/
3. “Towards a European Multi-Modal JourneyPlanner” ec.europa.eu/.../its/.../2011_09multimodal-journey-planner.pdf

