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Prezentul material este rezultatul 
WP 5 al proiectului SUITS. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducere 
Terminologie 
Următorii termeni vor fi utilizaţi în mod extensiv pe parcursul 
cursului: 

SUITS: Susţinerea sistemelor integrate de transport urban: 
instrumente transferabile pentru Autorităţile Locale 

PCC: Programul de Creştere a Capacităţii SUITS 

PMUD: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 

AL : Autorităţi Locale 

Oraşele MM: oraşe mici şi mijlocii, adică oraşe cu o populaţie între 
50.000 şi 250.000 locuitori  

BMC : Analiza Modelului de Afaceri   

MaaS : Mobilitatea ca Serviciu 

InnoTS : Planuri de Transport Inovativ, de exemplu serviciu de 
închiriere sau partajare maşini, închiriere biciclete, Mobilitate ca 
serviciu  
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1 Introducere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SUITS Susţinera sistemelor 
integrate de transport uban:  

Instrumente transferabile pentru 
Autorităţile Locale 

 
Funded under: H2020-EU.3.4. - PROVOCĂRI SOCIETALE – Transport inteligent, 
ecologic şi integrat 

Topic: MG-5.4-2015 - Consolidarea cunoştinţelor şi capacităţilor Autorităţilor 
Locale 

Funding scheme: RIA - Acţiune de Cercetare şi Inovare 

Coordinator: Coventry University 

Total cost: appox. 4 milioane EURO  

Durata: 4 ani (de la 1 Dec. 2016 la 30 Nov.2020) 

22 Partneri (vezi harta) 

Website proiect: http://www.suits-project.eu/ 
 
 
 
 

COORDONATOR 

 Marea Britanie: Coventry University 

 
PARTICIPANŢI 

Marea Britanie: Arcadis, Transport for West Midlands 

Italia: Politecnico di Torino, RSM, Eurokleis, Citta di Torino 

Irelanda: Interactions 

Grecia: Lever, Sboing, Makios, Municipality of Kalamaria 

Spania: ITENE, INNDea 

romania: Integral Consulting, Municipality of Alba Julia 

Portugalia: VTM 

Ungaria: Logdrill 

Germania: Wuppertal Institute, Technische Universistat Ilmenau 

Lituania: Smart Continent 

Belgia: SIGNOSIS 



 

 

 
 
 

1 Introducere    
 

Cadrul de lucru al cursului:  
Proiectul SUITS  
Principalele obiective ale Creşterii 
Capacităţii SUITS

 
Obiectiv general: Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi mijlocii 
(M-M) în scopul dezvoltării şi implementării unor strategii, politici, tehnologii, practici, 
proceduri, instrumente, măsuri şi sisteme de transport inteligent sustenabile, inclusiv, 
integrate şi accesibile care recunosc experienţa de călătorie de la punctul de plecare 
la destinaţie a tuturor călătorilor şi în cazul transportului de mărfuri  

 
 

Susţinerea Autorităţilor Locale din oraşele mici şi mijlocii în elaborarea PMUD prin: 

• Transformarea lor în organizaţii cu capacitate de învăţare continuă 

• Deschiderea şi dorinţa de cooperare a departamentelor de transport în faţa 
noilor provocări şi schimbări 

 
 

Fără creşterea capacităţii şi fără transformarea departamentelor de transport în 
organizaţii de învăţare, materialele de instruire nu vor aduce schimbarea hotărâtoare 
necesară în vederea unor măsuri inovatoare de transport.   

 
 

 

Rezultatele aşteptate de la proiectul SUITS 

Transformarea departamentelor de planificare a transportului din oraşele mici şi 
mijlocii în agenţi de schimbare prin: 

• Elaborarea unui program validat de creştere a capacităţii pentru 
departamentele de transport  

• Mijloace de învăţare uşor de utilizat (module, material de învăţare online, 
webinarii şi workshopuri), pe baza nevoilor exprimate. 

• Instrumente de suport decizional în sprijinul: 
- achiziţiilor; 
- finanţării inovative; 
- implicării unor noi parteneri de afaceri ; 
- manipulării unor date deschise, în timp real şi reprezentând un depozitar 

valoros 

• O mai bună integrare / utilizare a datelor referitoare la mărfuri şi călători 
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1 Introducere    
 

Cadrul de lucru al cursului:  
Proiectul SUITS  
Module 

 

«Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi 
mijlocii în scopul implementării tehnologiilor de transport 
emergente » (STI, mobilitate electrică, automobile conectate şi 
automate etc.) 

 
« Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi mijlocii 
în scopul introducerii programelor de transport inovative » 
(Mobilitatea ca serviciu, Uber, Modele de afaceri etc.) 
« Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi mijlocii 
în scopul implementării măsurilor de siguranţă şi securitate în 
transportul urban pentru toţi utilizatorii rutieri / pentru utilizatorii 
rutieri vulnerabili » (vehicule de călători şi marfă etc.) 

 
« Creşterea capacităţii Autorităţilor Locale din oraşele mici şi mijlocii 
în scopul implementării măsurilor de transport de marfă urban » 
(Plan de Logistică Urbană Sustenabilă (PLUS), livrare de bunuri 
prin alegerea celui mai apropiat curier de ruta de livrare, biciclete 
pentru transport etc.) 

 
« Instrumente de culegere şi analiză a datelor pentru măsuri 
integrate » 

 

 
« Finanţare, achiziţii şi modele de afacere inovative » 

 
 
 

 Modulele 1/3/4 

Modulul 2 

Modulele 5/6 

Sub formă de cursuri la clasă  

Sub formă de curs la clasă şi 
webinar / învăţare on line  
 

Sub formă de cursuri de 
învăţare on line / webinarii
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1 Introducere   
 

Scopul modulului
 

 

Scopul general al modulului: Creşterea capacităţii oraşelor mici şi mijlocii în 
vederea implementării  şi monitorizării măsurilor Programelor de Transport Inovativ 
(InnoTS) pe tot parcursul procesului de elaborare a politicii, stabilire a bugetului, 
concepere şi abordare a provocărilor existente la implementarea acestor măsuri. 
 

 
PRACTIC, CURSUL ARE CA SCOP: 

• O mai bună înţelegere a valorii Planurilor de Transport inovativ în oraşe, efectele 
/ costul lipsei de reglementare referitoare la mobilitate urbană, operatori şi 
economia oraşului şi la conceptul şi metodologia elaborării măsurilor acestor 
planuri, având în acelaşi timp capacitatea de a recunoaşte sau de a descoperi 
nevoile utilizatorilor de transport urban de mărfuri. 

• Formarea unor abilităţi specifice referitoare la modalitatea în care se poate 
asigura succesul măsurilor 

- prin convingerea stakeholderilor şi prin depăşirea barierelor financiare, 
juridice, administrative şi tehnice 

 
OBIECTIVELE CONCRETE ALE CURSULUI: 

• Să realizeze o mai strânsă cooperare între membrii personalului Autorităţilor 
Locale; 

• Să promoveze priorităţile locale privind Planurile de Transport Inovative; 

• Să ofere instrumente concrete practice şi îndrumare pentru o mai bună 
implementare a acestor programme 
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1 Introducere   
 

Aspecte cheie ale problemei
 
 
 
 

Deteriorarea habitatului 

Poluarea aerului 
 

Climă 

 

Zgomot 
 

Emisii rezultate din  
procesul total de  
producere a  
combustibilului 

 

Accidente 
 
 
 

Total costuri externe per mod de transport pentru UE 28 in 2016 [4] 

 

 
COSTURI EXTERNE ALE TRANSPORTULUI 

• Aprox. 59% (estimativ 425 miliarde Euro) din costul total extern al transportului 
ca urmare a utilizării autoturismelor, autobuzelor / autocarelor şi motocicletelor 
(EU 28 în 2016) [1] 

• Aprox. 27% din costul total extern conf. EU 28 (2016) reprezintă cel pentru 
congestia traficului (estimativ costuri totale ale întârzierilor în valoare de 270 
miliarde Euro) [1] 

 
 

… în timp ce totalul costurilor externe de transport se estimează la aproximativ 
1000 miliarde Euro (981 miliarde Euro) anual (aproape 7% din produsul brut intern 
al celor 28 State Membre UE) ca urmare a poluării aerului, climei, deteriorării 
habitatului, emisiilor rezultate din procesul total de producere a 
combustibilului, zgomot, congestia traficului, accidente. [2] 
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1 Introducere  

 
 
 

Aspect cheie ale problemei 

 

MODALITATEA DE DETERMINARE A COSTURILOR 
Există o multitudine de metodologii şi abordări pentru a obţine estimările de costuri 
pentru anumite ţări şi situaţiile referitoare la trafic. 

• Componentele  (ex. valoarea timpului, costul accidentelor mortale) necesare 
pentru fiecare studiu de caz dintr-o ţară variază în timp şi depind şi de economia 
proprie a ţării respective 

• Scopul este ca fiecare oraş mic şi mijlociu interesat să utilizeze anumite 
instrumente şi metodologii pentru calcularea acestor costuri. 

 
 

ABORDRE DESCRIERE 

 
Manual referitor la Costurile Externe ale 

Transportului [3] 

Oferă îndrumare asupra modului de stabilire a 
costurilor legate de calitatea aerului, accidente 

etc. (însoţite de calcule în excel) 

 
Ghid de estimare a costului extern 

marginal al accidentelor [4] 

 
Raport al consilierilor experţi care propun o strategie pentru 

calculul costului accidentelor în sectorul de transport 

 
 
 
 

CONSIDERAŢII CHEIE 
 

• Partajarea mobilităţii şi mobilitatea ca serviciu au ca scop reducerea costului 
extern al transportului, promovând în acelaşi timp mobilitatea activă, 
multimodalitatea şi noile tehnologii. 

• Multiple avantaje care decurg pentru oamenii, societatea, economia şi mediul 
unei zone urbane.  
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1 Introducere   
 

Material suplimentar
 

1. Handbook on external costs of transport https://ec.europa.eu/transport/ 
sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook- 
external-costs-transport.pdf 

2. Guidelines to estimate the external marginal accident cost http://ec.europa. 
eu/transport/infrastructure/doc/crash-cost.pdf 
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Programe de 
Transport Inovativ  
Acest capitol cuprinde o scurtă descriere şi elementele cheie ale 
măsurilor relevante în cadrul Programului de Transport Inovativ. 
(inno PT). 

Măsurile Programului de Transport Inovativ au ca scop 
reducerea impacturilor negative ale operaţiunilor de mobilitate 
urbană şi acordarea de asistenţă pentru depăşirea barierelor în 
calea aplicării logistcii urbane eficiente şi sustenabile. 
 
Prin urmare, Sistemul de Transport Inovativ se axează pe: 

• Creşterea eficienţei energetice, pentru îmbunătăţirea 
sustenabilităţii şi viabilităţii oraşelor; 

• Îmbunătăţirea siguranţei de funcţionare a sistemelor, 
mărind gradul de satisfacţie a beneficiarilor; 

• Creşterea siguranţei şi securităţii, reducând riscul 
accidentelor rutiere, inclusiv al celor mortale. 



 

 

 
 
 

2 Programe de Transport Inovativ  

Scurtă descriere a programelor 
de transport inovativ 
PARTAJAREA MAŞINII 
Partajarea maşinii este o formă de transport prin care mai multe 
persoane utilizează pe rând una sau mai multe maşini, împreună cu 
alţi utilizatori. 

Aceasta se poate atât prin acordul mutual al părţilor, cât şi prin intermediul 
furnizorului serviciului de partajare a maşinii. [1]. 

 
 
 

PARTAJAREA CĂLĂTORIEI (CARPOOLING – VANPOOLING) 
Partajarea călătoriei este conceptul de a „asigura transportul” într-un vehicul în 
care există locuri disponibile. 

Acoperă diverse opţiuni, cea mai comună fiind situaţia în care proprietarul unui 
autoturism are un traseu prestabilit şi oferă locuri pentru pasageri care merg în 
aceeaşi direcţie, în schimbul împărţirii costurilor călătoriei. [2] 

Astfel, se reduc cheltuielile suplimentare de deplasare calculate per milă. Pentru 
partajarea călătoriei se utilizează de obicei autovehiculelor participanţilor [3]. 

 
 
 

 ÎNCHIRIEREA BICICLETELOR 

Programele de închiriere a bicicletelor pot fi definite ca fiind „programe urbane de 
închiriere pe termen scurt a bicicletelor, permiţând ca bicicletele să fie luate de la  şi 
returnate la orice staţie cu autoservire, ceea ce face ca serviciul să fie ideal pentru 
călătorii de la punctul de plecare la destinaţie.  

Premiza de bază a conceptului de închiriere a bicicletelor este transportul sustenabil 
şi serviciul diferă în multe privinţe de cele tradiţionale, în majoritatea cazurilor cu scop 
recreativ. Programele de închiriere biciclete pot fi cu sau fără staţii fixe de închiriere. 
[4]. 

 
 
 

MOBILITATEA ca SERVICIU (MAAS) 

Mobilitatea ca serviciu este definită ca fiind integrarea unor forme diferite de servicii 
de transport într-un singur serviciu de mobilitate accesibil la cerere. 

Conceptul cheie de la baza mobilităţii ca serviciu este de a pune utilizatorii, atât 
pasagerii, cât şi mărfurile, în centrul serviciilor de transport, oferindu-le soluţii de 
mobilitate adaptate nevoilor individuale.. 

Aceasta înseamnă că, pentru prima oară, accesul uşor la modul sau serviciul de 

transport cel mai adecvat va fi inclus într-un pachet de opţiuni flexibile de servicii 

de călătorie pentru beneficiari [5].  
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2  Programe de Transport  Inovativ  

Materiale suplimentare 

1. Civitas.eu. (2019). CIVITAS Insight 18 - Mobility-as-a-Service: A new transport 
model | CIVITAS. [online] Available at: https://civitas.eu/tool-inventory/ civitas-
insight-18-mobility-service-new-transport-model [Accessed 8 Apr. 2019]. 

2. Civitas.eu. (2019). CIVITAS Policy Note: Intelligent Transport Systems and 
traffic management in urban areas | CIVITAS. [online] Available at: https:// 
civitas.eu/tool-inventory/civitas-policy-note-intelligent-transport-systems- 
and-traffic-management-urban-areas [Accessed 8 Apr. 2019]. 

3. Civitas.eu. (2019). Mobility as a Service (MaaS) Readiness Level Indicators 
for local authorities | CIVITAS. [online] Available at: https://civitas.eu/tool- 
inventory/mobility-service-maas-readiness-level-indicators-local-authorities 
[Accessed 8 Apr. 2019]. 
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Valoare pentru oraşele 
mici şi mijlocii  

(Provocări, beneficii şi beneficiari) 

 
Acest capitol prezintă: 
 Câteva din avantajele pe care măsurile Programelor de 

Transport Inovativ le aduc oraşului, modul în care acestea sunt 
legate de obiectivele strategice ale oraşului şi cum pot fi 
identificate în mod sistematic cu ajutorul instrumentului de 
evaluare a impactului social. 

• Valoarea mai mare adăugată a măsurilor Programului de 
Transport Inovativ într-un oraş care ia în considerare şi relevanţa 
lor faţă de strategiile locale, naţionale şi UE. 

• Principalii beneficiari şi stakeholderi ai Programului de Transport 
Inovativ şi modalitatea în care Autorităţile Locale i-ar putea 
convinge să susţină măsurile de implementare. 



 

 

 
 
 

3  Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Avantajele Programelor de 
Transport Inovativ 

EFECTE POZITIVE DIRECTE 

 Reducerea congestionării traficului (prin adoptarea serviciilor de partajare, de 
exemplu partajarea maşinii sau a călătoriei) [1] 

 Reducerea consumului de combustibil şi a poluării mediului prin reducerea 
numărului total de vehicule care circulă. [2] 

 Reducerea costurilor pentru utilizator, ca urmare a lipsei costurilor pe care le 
implică deţinerea unui autoturism (asigurare, service etc.) [3] 

 

ACESTE AVANTAJE POT ÎNSEMNA CREŞTERE ECONOMICĂ  
DEOARECE: 

• Autorităţile Locale pot beneficia ca urmare a înfiinţării şi exploatării serviciilor de 
partajare (ex. serviciul de închiriere a parcului municipal de biciclete) 

• Reducerea necesităţii de reparare a infrastructurii, ca urmare a reducerii 
numărului de vehicule şi a extinderii utilizării serviciilor de partajare a maşinii sau 
a altor programe de transport inovativ [1]. 

 

• Pentru a realiza aceste avantaje, evitând în acelaşi timp rezultatele şi reacţiile 
negative, sunt necesare abordarea globală, discuţiile publice şi colaborarea cu 
stakeholderii. 

• Abordara globală se referă şi la 

- Combinarea acestor programe cu alte măsuri sau tehnologii de mobilitate / 
transport pentru a realiza performanţă optimizată şi a furniza un serviciu adaptat 

  

Exemplu: La implementarea sistemelor de partajare maşini / închiriere biciclete, 
se recomandă combinarea lor cu alte măsuri de mobilitate „inteligentă” (de 
exemplu, pentru partajarea maşinii se pot utiliza vehicule electrice [4]) sau cu 
măsuri legate de un stil de viaţă independent de utilizarea autovehiculelor (de 
exemplu conceptul de închiriere biciclete promovează şi mersul pe bicicletă – v. 

referinţa 5). 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari)    

 
 
 
Avantajele Programelor de 
Transport Inovativ

 

 CORELAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT INOVATIV CU   
OBIECTIVELE STRATEGICE ALE ORAŞULUI [6] 

 
 

PROVOCARI 

SOLUŢII 

 
SĂNĂTATE CONGES- 

TIE 
SIGURANŢĂ 
& SECURITATE 

PARTICIPARE PLANIFICARE 
STRATEGICĂ 

SCHIMBARE 
CLIMATICĂ 
GLOBALĂ 

mai puţine opţiuni 
de mobilitate 

dependente de 
autovehicule 

      

Partajare maşini 
      

Partajare călătorii 
      

Mers pe jos şi 
cu bicicleta 

      

 
PLANURI DE 
MOBILITATE 

URBANĂ 
SUSTENABILĂ 

      
     

 

               Legătură        
                 f. strânsă 

Legătura 
strânsă 

Legătură 
moderată 

Legătură slabă / 
indirectă

 
 

CORELAREA PROGRAMELOR DE TRANSPORT INOVATIV CU 
OBIECTIVELE STRATEGICE 
CIVITAS-CATALYST explică impactul diferitelor soluţii de mobilitate pentru 
provocările privind sănătatea, congestia traficului, siguranţa şi securitatea, 
participarea, planificarea strategică şi schimbarea climatică globală. [7] 
 
Câteva dintre cele mai efective măsuri, aşa cum au fost identificate în Proiectul 
CIVITAS CATALYST: 
• „Transport în comun de călători (forme noi de servicii de transport public, acces 
pentru persoanele în vârstă şi cu dizabilităţi motorii, integrarea modurilor)” [7] – 
componenta Mobilitatea ca serviciu 
 
• „Telematica transportului (cumpărarea de bilete on line, managementul şi 
controlul traficului, informarea călătorilorşi despre călătorie)” [7] – componenta 
Mobilitatea ca serviciu 
 
• „Mai puţine opţiuni de mobilitate dependentă de autovehicule (partajarea 
maşinii, partajarea călătoriei, mersul pe jos şi pe bicicletă)” [7] – Partajarea 
maşinii, partajarea călătoriei şi închirierea de biciclete sunt măsuri esenţiale 
în vederea unei mobilităţi mai puţin dependente de autovehicule. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari)    

 
 
 
Avantajele Programelor de 
Transport Inovativ

 
EXEMPLU: OBIECTIVUL STRATEGIC COVENTRY [8 

 

 

 
 

Instrument de evaluare a impactului 
social 

 
 

 
 

 
 
 

‘’ Evaluarea impactului social constituie procesul de analiză, monitorizare şi 
manageriere a consecinţelor sociale ale dezvoltării.’’ (Vanclay, 2003) 

Aspecte: factori, mostre, grupuri sociale, subiectivismul culegerii de date etc. 

18 

Transportul trebuie să fie cuprinzător, accesibil şi să aducă o contribuţie pozitivă 
calităţii vieţii. 

În vederea unei dezvoltări sustenabile, sunt necesare metode de evaluare a 
impactului în ceea ce priveşte factorii sociali, de sănătate şi de bunăstare pe 

“…... lansarea Motorului Midlands, 
unde 11 Planuri de mediu locale vor 
conlucra pentru a răspunde 
provocărilor  economice şi politice ale 
Guvernului, în special în ceea ce 
priveşte: 

Optimizarea conectivităţii transportului 

... 

Cultură şi turism: „Accentul va fi pe 
creşterea economiei prin creşterea 
numărului de vizitatori, în special 
datorită oportunităţii oraşului Coventry 
de a deveni capitala culturii în 2021 şi 
de a dezvolta în continuare renumita 
ofertă pe care o constituie „Stradfordul 
lui Shakespeare”. Coventry numit 
oraşul britanic al culturii în anul 2021 
(Guardian) 

 
“Infrastructura de transport şi 
îmbunătăţirile centrului urban ... vor 
juca un rol crucial în prezentarea unor 
obiective turistice majore pentru 
dezvoltarea şi atragerea investiţiilor de 
afaceri.” 

 
…” O prioritate cheie este de a mări 
nivelul implicării companiilor în capitalul 
de inovare şi cercetare – dezvoltare la 
nivel mondial al zonei şi de a realiza 
potenţialul acesteia ca loc de probă 
pentru noile produse cu conţinut redus 
de carbon.”.” 

Măsurile de transport au un impact asupra tuturor aspectelor societăţilor şi vieţilor 
umane, în special în centrele urbane dens populate 



 

 

 

 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Dimensiunile evaluării impactului 

• Impactul asupra mediului este definit ca „orice schimbări aduse mediului, 
adverse sau benefice, rezultând total sau parţial din aspectele legate de mediu 
ale unei organizaţii.” 

• Impacturile economice sunt definite ca fiind „efectele la nivelul activităţii 
economice într-o anumită zonă” (Weisbrod & Weisbrod, 1997) 

• Impacturile sociale sunt definite ca fiind efectele care caracterizează şi 
influenţează bunăstarea socială şi economică a comunităţii (Canter et al. 
1985) 

 
 

IMPACTURI 
REZUMAT AL 
IMPACTURIL
OR CHEIE 

EVALUARE 

CANTITATIV CALITATIV MONETAR 
£ VALOARE 
PREZENTA 

NETA 

DISTRIBUTIONAL 
7 PT SCARA/GR 
VULNERABILE 

SO
C

IA
L 

Utilizatori care 
fac naveta şi de 

alt tip 

 Modificări în valoarea timpului de 
călătorie (£) 

Modificări în timpul net al călătoriei (£) 
0 la 2 min /2 la 5 min/ peste 5 min 

   

Impactul sig. de 
funcţionare asupra 
navetiştilor şi altor 

utilizatori 

     

Activitate fizică      

Calitatea călătoriei      

Accidente      

Securitate      

Acces la servicii      

Accesibilitate      

Izolare socială      

Valori de opţiune şi 
de non-utilizare 

     

 
 
Suplimentar, în metodologii cum ar fi WebTag, se integrează separat o a patra 
dimensiune care include impactul asupra Sănătăţii. 

WebTag este un instrument on line al Departamentului Marii Britanii pentru 
îndrumare multimodală pe bază de Web a Transportului, pentru evaluarea 
proiectelor şi propunerilor referitoare la transporturi. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Vedere generală asupra 
factorilor care trebuie luaţi în 
considerare în funcţie de tip, 
sursă şi nivel al nevoilor umane, 
pe baza Pachetului de Lucru 7 
din cadrul proiectului SUITS  [9] 

 
 

SURSĂ TEMĂ SUB TEMĂ IMPACT 

 
 
 
 

 
FURNIZOR 

 
 
 

Prezenţa infrastructurii 

 
Structural 

Calitate vizuală 

Resurse istorice / culturale 

Izolare / coeziune socială 

 
Temporal (în timpul 
construcţiei)during 

construction) 

Disconfortul provocat de zgomot 

Bariere şi diversiuni 

Incertitudinea construcţiei 

Relocare forţată 

Prezenţa maşinilor parcate 
 Calitatea vizuală 
 Utilizarea spaţiului 

 
Prezenţa facilităţilor , serviciilor 

şi activităţilor de transport 
(accesibilitate) 

(incl. cost şi dimensiunea 
temporală) 

Facilităţi de transport Disponibilitate  şi acces fizic 

 Nivelul serviciului furnizat 

Alegerea transportului / valori ale 
opţiunii 

Diversitate culturală 

Utilizarea terenului / livrare / 
oportunitate 

Acces la serviciile şi activităţile distribuite 
spaţial 

 
 
 

UTILIZATOR 

 

 
Trafic 

(deplasarea vehiculelor) 

 
Siguranţă 

Accidente 

Comportament de evitare 

Perceperea siguranţei 

 
Mediul înconjurător 

Siguranţa publică (încărcătură 
periculoasă) 

Nivel zgomot, disconfort 

Calitatea solului, aerului şi apei 

 
Călătorie  

(deplasarea oamenilor) 

 valoare intrinsecă, calitatea 
călătoriei 

Formă fizică (tip de călătorie activă) 

Securitate 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

 
 

Indicatorii Cheie de Performanţă pentru aspectele economice, sociale şi de 
mediu, defalcaţi la nivel individual / de utilizator, la nivelul organizaţiei afacerii şi la 
nivel societal, după cum urmează:. 

(MAASiFiE, D4, 2017) 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Exemplu de evaluare a impactului 
sustenabilităţii pentru oraşul Kalamaria 
Program de închiriere biciclete [9] 

 
 
 
 

 

Valoare adăugată: (a) 
conformitate cu strategiile / 
reglementările (UE, NATIONAL, LOCAL) 

 
Value is added also by the fact that UFT measures is relevant to local, national and 
EU strategies. 
• La nivel local, Programele de Transport Inovativ ar putea contribui la strategii 

pentru creşterea economică a centrelor comerciale ale oraşelor, turismului local 
şi strategiilor împotriva poluării aerului, acestea făcând parte şi din PMUD. 

• La nivel naţional şi UE, aceste măsuri contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
politicii legate de mediu, sănătate şi climă (ex. Cartea Verde [10], Strategia 
Europeană privind mobilitatea cu emisii scăzute [11], Planul strategic 2016-2020 
Move din martie 2016 [12] etc.) 

• Alinierea Programului de Transport Inovativ la aceste politici ca parte a 
PMUD [12]  ar putea face ca oraşele mici şi mijlocii să fie eligibile pentru 
primirea unui sprijin financiar din fondurile UE. 

• Instrumentele EPPOM „Gestionarea mobilităţii în vederea unui viitor mai bun” 
şi reţeaua oraşelor CIVITAS  acordă sprijin suplimentar pentru alinierea acestui 
tip de măsuri la politicile UE. [13]. 
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Reducerea numărului de accidente şi vătămări ca urmare a transportului motorizat SĂNĂTATE 

 
Reducerea emisiilor de CO2 şi a emisiilor poluante suplimentare (Nox, pulberi in 

suspensie, plumb) şi consum energetic îmbunătăţit 

 
DE MEDIU 

Mai mult spaţiu şi o  mai bună utilizare a acestuia împreună cu o 
mai mare conştientizare a mobilităţii urbane 
sustenabile 

 
SOCIAL 

 
Creşterea eficienţei economice, redcerea timpului de călătorie, venit care poate fi 

alocat pentru instalarea unei alte zone de parcare 

 
ECONOMIC 

CANTITATIV / CALITATIV 

EVALUARE  
REZUMAT AL 

IMPACTURILOR 
CHEIE 

 
IMPACTURI 



 

 

 
 
 
 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Lista strategiilor / reglementărilor UE 
 
 

 
DOCUMENT 

CORESPUNZĂTOR 

 
SUBIECT 

 
TIP DE 

CONTINUT 

 
RELEVANŢĂ 

PENTRU 
SUITS 

 
EXPLICAŢIA CLASIFICĂRII 

 
1. 

Cartea verde [10] 

• Transport urban de marfă 

• Programe de transport noi şi 
emergente 

• Stiluri de viaţă independente de 
autoturism 

• Tehnologii noi şi emergente 

 
 

Cartea verde 

 
 

3 

Conţinutul nu este relevant 
exclusiv pentru oraşele 

mici şi mijlocii, ci poate fi 
adoptat de orice oraş, 

indiferent de dimesiunea 
acestuia 

 
2. 

SWD (2016) 244 
Strategia 

Europeană privind  
mobilitatea cu 

conţinut scăzut de 
emisii [11] 

 
• Transport  urban de marfă 
• Programe de transport noi şi 

emergente 
• Stiluri de viaţă independente de 

autoturism 
• Tehnologii noi şi emergente 

 
 

Document de  
lucru pentru 
personal 

 

 
3 

 
Conţinutul nu este relevant 

exclusiv pentru oraşele 
mici şi mijlocii, ci poate fi 

adoptat de orice oraş, 
indiferent de dimesiunea 

acestuia 

 

3. 
Planul Strategic 
2016-2020 Move 
Martie 2016 [12] 

 
• Siguranţă şi securitate 
• Programe de transport noi şi 

emergente 
• Managementul mobilităţii 
• Stiluri de viaţă independente de 

autovehicul 
• Tehnologii noi şi emergente 

 
 

Plan strategic 

 
 

3 

 
Conţinutul nu este relevant 

exclusiv pentru oraşele 
mici şi mijlocii, ci poate fi 

adoptat de orice oraş, 
indiferent de dimesiunea 

acestuia 

 
 

Valoare adăugată: (b) 
colaborarea cu toţi actorii / 
stakeholderii 
Comunicarea, colaborarea şi coordonarea între numeroşi diferiţi stakeholderi / 
actori sunt necesare în multe aspecte ale dezvoltării Programelor de Transport 
Inovative şi în procesul de implementare. 
Aceste proceduri sunt esenţiale pentru a ajunge la un acord şi pentru a acorda un 
sprijin larg şi, de asemenea, dau Autorităţilor Locale oportunitatea de: 

• a crea o interacţiune mai profundă şi a facilita dezvoltarea planului de 
acţiune al proiectelor viitoare; 

•  a realiza noi sinergii şi a elabora noi idei şi proiecte; 

• a asigura o colaborare constantă în proiectele viitoare. 
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Creşterea sinergiilor ar trebui să 
constituie una din priorităţile 
oraşelor mici şi mijlocii, având în 
vedere resursele existente limitate 
(numărul redus de personal tehnic 
care lucrează în Autorităţile Locale, 
resurse financiare limitate etc 



 

 

 

 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Modul de a realiza colaborarea / 
de a identifica nevoile 
stakeholderilor şi actorilor 
• Interviuri orientate spre reprezentanţii grupurilor de stakeholderi pentru a-i 

informa în legătură cu: 

- planurile şi obiectivele municipalităţii; 

- potenţialul avantaj pe care l-ar avea acordând sprijin implementării 
proiectului; 

- valoarea contribuţiei lor la proiect. 

• Efectuarea de sondaje cu chestionare pentru grupurile de stakeholderi, pentru 
a-i întreba cum percep problemele şi soluţiile, pentru ca aceştia să poată vorbi 
despre nevoile lor şi despre restricţiile care ar putea obstrucţiona contribuţia lor. 

• Consultarea publicului şi şedinţe deschise la care să fie invitaţi toţi stakeholderii 
la fiecare stadiu de implementare. 

• Inspecţii frecvente în cele mai aglomerate puncte din reţeaua rutieră unde pot 
apărea probleme. 

• Abordări adaptate diferiţilor stakeholderi / actori (clienţii prin chestionare, 
proprietarii de magazine prin scurte interviuri, operatorii de mărfuri prin scurte 
interviuri – convorbiri). 

 

 

Identificarea actorilor şi 
stakeholderilor 
• Primul pas către formularea unui cadru de lucru care asigură integrarea tuturor 

actorilor şi stakeholderilor unui oraş în procesul decizional privind mobilitatea 
urbană este identificarea lor prin întocmirea unei liste cuprinzătoare. 
Implementarea măsurilor Programului de Transport Inovativ se poate îmbunătăţi 
prin implicarea unei game largi de stakeholderi. Aceasta are ca rezultat şi 
identificarea factorilor care influenţează atât autorităţile locale cât şi 
stakeholderii implicaţi în transportul de marfă, factori care necesită un plus de 
cercetări. 

• Actorii şi stakeholderii obişnuiţi pentru implementarea măsurilor 
Programului de Transport Inovativ: 

- Autorităţi locale; 

- Operatori de Transport Public; 

- Cetăţeni şi vizitatori; 

- Organizaţii neguvernamentale; 

- Investitori privaţi; 
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- Organizaţii comerciale (companii de 
închiriere maşini / biciclete / scutere 
etc); 

- Producători de vehicule (autoturisme, 
biciclete etc); 

- Organizaţii Cercetare & Dezvoltare – 
Dezvoltatori IT; 

- Proprietari de afaceri locale  

 
 



 

 

 
 
 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Identificarea actorilor şi 
stakeholderilor pentru măsurile 
din Programul de Transport 
Inovativ la nivel administrativ 

 
ACTORI ŞI STAKEHOLDERI 

NIVEL ADMINISTRATIV 

INTERNAŢIONAL NAŢIONAL REGIONAL LOCAL 

Organizaţii comerciale X X X X 

Companii IT / Cercetare-Dezvoltare  X   

Cetăţeni ai orasului şi vizitatori    X 

Operatori de Transport Public  X X X 

Producători de vehicule X    

Ingineri de trafic    X 

Autorităţi Locale   X X 

Proprietari de afaceri locale    X 

Investitori privati X X X X 

ONG / Organizaţii ale Societăţii Civile   X X 

 
Identificarea actorilor şi 
stakeholderilor în funcţie de tipul 
de Program de Transport Inovativ[14] 

 
 

ACTORI ŞI STAKEHOLDERI   PARTAJARE 
MAŞINĂ 

INCHIRIE 
BICICLETE 

PARTAJARE 
CĂLĂTORIE 

 
MOBILITATEA 
ca SERVICIU 

Organizaţii comerciale (închiriere maşini 
/ Biciclete, agenţii de călătorie etc.) X X   

Companii IT / Cercetare & Dezvoltare X X X X 

Cetăţeni ai orasului şi vizitatori     

Operatori de Transport Public   X  X 

Producători de vehicule X    

Ingineri de trafic     

Autorităţi locale X X X X 

Proprietari afaceri locale  X   

Investitori privaţi    X 

Investitori privaţi  X X  
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Provocări şi răspunsuri pentru 
implementarea serviciului de 
partajare a călătoriei [15] 

 

„Nu pot partaja călătoria pentru că am copii mici.” 

Dacă este vorba despre copii care trebuie duşi la şi luaţi de la grădiniţă sau 

şcoală, e în regulă. Poate acea persoană să ia cu maşina pe altcineva care 
lucrează în apropierea grădiniţei sau şcolii copiilor lui? 

“Nu îmi convine partajarea călătoriei pentru că lucrez în schimburi”. 

Trebuie să existe o mulţime de alţi oameni care lucrează în acelaşi schimb cu 

persoana respectivă şi despre care să nu ştie. Tiparul schimburilor poate varia, 
dar sugeraţi ca partajarea călătoriei să se facă din două în două săptămâni, sau 
oricând schimburile se potrivesc. 20% din călătoriile înregistrate în reţeaua 
Liftshare  se fac între orele 18:00 şi 24:00. 

“Am program de lucru flexibil, prin urmare nu pot partaja călătoria.”. 

Majoritatea birourilor care au la bază program de lucru flexibil au ore de bază. 
Sugeraţi unei persoane să se coordoneze cu un coleg o dată pe săptămână, 
când pot amândoi să lucreze între aceleaşi ore, de exemplu între 10:00 şi 18:00 
doar o dată pe săptămână sau o dată pe lună. 

“Nu locuieşte nimeni în apropiere me”. 

Nu poţi şti acest lucru dacă  nu cauţi. Căutând într-o reţea cu sute de mii de 

membri, există şansa de a găsi pe cineva cu care să faci echipă. Acea persoană 
poate merge mai departe spre destinaţie, sau poate lua pe alţii în drumul său. 

“Nu am maşină”. 

Partajarea călătoriei nu este doar pentru cei care au maşină, ci poate fi soluţia 
perfectă şi pentru cei care nu conduc, sau nu au acces la maşină. Există 
posibilitatea de a căuta pe cineva cu maşină cu care să călătoreşti, tot aşa cum 
cineva care are maşină are nevoie de cineva pe care să îl transporte. 

“Am nevoie de maşină pe parcursul zilei.” 

Foarte bine. Partajează călătoria cu cineva care are acelaşi punct de plecare, 
sau utilizează o maşină alături de alţi pasageri pe parcursul zilei. Poţi partaja 
călătoria într-un singur sens, sau doar în zilele în care ştii că nu pleci de la birou 
toată ziua.  

“Partajez călătoria cu partenerul (partenera) / soţul (soţia)” 

Foarte bine dacă este aşa, dar persoana respectivă tot ar trebui încurajată să 
se înregistreze, astfel încât organizaţia / regiunea să poată monitoriza ce se 
întâmplă la nivel de stat. Dacă o singură maşină circulă în loc de două, înseamnă 
că ţi-ai adus contribuţia şi poţi face parte din programul la nivel mai larg. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Provocări şi răspunsuri pentru implementarea serviciului de partajare a călătoriei 

 
“Nu îmi place ideea de a partaja călătoria cu un strain” 

Dacă sunteţi un grup restrâns, aveţi privilegiul de a partaja călătoria doar între 
membrii colectivului. Aceasta reduce numărul persoanelor necunoscute care ar 
putea partaja aceeaşi călătorie. Totuşi, sugeraţi să respecte sfaturile de 
siguranţă şi să treacă de etapa de probă. 

“Nu am nevoie să partajez călătoria.” 

Este posibil să nu ai nevoie, dar ai putea ajuta pe altcineva dacă intri în sistem. 
Ai putea oferi această şansă cuiva care nu are altă posibilitate de a ajunge cu 
uşurinţă la serviciu. 

 
 

Provocări pentru implementarea 
partajării maşinii în oraşele mai 
mici [16] 

 

• Concentraţie mai mică de oameni care sunt gata să îşi rezolve problemele de 
mobilitate fără a avea autoturism personal şi să partajeze maşini cu alte 
persoane. 

• Prin urmare, densitatea potenţialilor utilizatori ai serviciului de partajare a maşinii 
este mai mică decât în oraşele mai mari. 

• Un număr mai mic de vehicule partajate înseamnă o probabilitate mai mică de 
rezervări de locuri, deoarece este mai dificil de rezolvat diverse cereri cu 
numărul existent de automobile în momentele de cerere maximă. 

• Un număr  mai mic de maşini înseamnă, de asemenea, că nu este fezabil din 
punct de vedere economic să se angajeze personal plătit cu normă întreagă. 

În oraşele mai mici care nu pot fi în grija furnizorilor profesionişti, trebue 
înfiinţată şi întreţinută o organizaţie condusă de voluntari. 

• Depinde de fiecare individ sau de grupul de persoane cu aceleaşi obiective care 
preiau sarcina. 

• Succesul acţiunii voluntare depinde de potenţialul şi de activitatea fiecărui 
individ în parte. 

• Cu toate acestea, exemple de succes arată că participarea la partajarea maşinii 
în oraşele şi comunităţile mai mici poate fi egală sau chiar depăşi nivelul de 
participare din oraşele mari păstrând proporţiile (de exemplu Vaterstetten lângă 
Munchen în Germania, Albertslund în Danemarca, Moorcar în Marea Britanie, 
exemplul Elveţiei: Partajarea maşinii pentru mobilitate).  

Administraţiile oraşelor şi comunităţilor mai mici pot sprijini dezvoltarea 
serviciilor locale de partajare a maşinii prin următoarele măsuri: 

• Pot deveni clienţi ai serviciului de partajare a maşinii şi să folosească propriul 
autoturism pentru deplasarea la serviciu. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Provocări şi răspunsuri pentru implementarea serviciului de partajare a călătoriei 
 

• Pot reduce riscul economic în faza de pornire garantând (posibil pentru o 
perioadă de timp prestabilită) un nivel minim de utilizare. 

• Îşi pot utiliza canalele de comunicare în cadrul comunităţii pentru a promova 
serviciul. 

 
 
 

Provocări şi răspunsuri pentru 
implementarea serviciului de 
închiriere biciclete [17] 

 

Timpul călătoriei este una din cele mai importante bariere pentru mersul pe 
bicicletă şi închirierea de biciclete 

Stimulentele pentru mersul pe bicicletă ar trebui personalizate şi direcţionate 
spre persoane şi călătorii pentru care bicicleta constituie o bună alternativă. 

Se ştie că vremea nefavorabilă (precipitaţii, temperaturi scăzute şi condiţii de 
vânt) are o influenţă negativă asupra mersului pe bicicletă  

Utilizatorii serviciului de închiriere de biciclete trebuie să aibă o pondere 

mai mare în ceea ce priveşte stimulentele care încurajează mersul pe 
bicicletă. Deşi există puţine dovezi ştiinţifice, există indicii asupra faptului că 
sănătatea constituie singurul motiv important care îi determină pe călători să 
aleagă moduri active de călătorie, 

de exemplu mersul pe bicicletă sau pe jos. Mai multe aplicaţii populare 
utilizează acum sănătatea ca stimulent pentru promovara mersului pe 
bicicletă. 

Inconveniente în utilizarea sistemului de închiriere biciclete 

Poziţia strategică a staţiilor de preluare şi integrarea în transportul public 
sau sistemul de închiriere biciclete fără staţii fixe [18]; [19]. 

• Există o literatură extinsă care sugerează că naveta la lucru constituie un prim 
scop al călătoriilor utilizatorilor serviciului de închiriere biciclete [18; 19; 20; 21] 

• Staţiile de închiriere ar trebui amplasate în zone cu densitate mare de locuri de 
muncă şi / sau cu densitate rezidenţială mare 

• Staţiile de închiriere ar trebui integrate mai bine în transportul public, precum şi 
în localităţile suburbane, dincolo de zonele interioare care mărginesc districtele 
centrale de afaceri 

Inconvenienţa utilizării sistemului de închiriere biciclete  

Ease of signing up [18]; [19] 

 procedură complicată şi lungă de înscriere poate deturna o mulţime de 
potenţiali utilizatori 

 procedură mai simplă şi mai rapidă (ex. înscrierea cu ajutorul unei cărţi de 
credit) poate veni în sprijinul „spontaneităţii”, pe care utilizatorii serviciului de 
închiriere biciclete o consideră ca fiind un element crucial al acestei experienţe. 
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3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

Provocări şi răspunsuri pentru implementarea serviciului de partajare a călătoriei 

 
Siguranţa: Lipsa infrastructurii pentru biciclete [18]; [19] 

Infrastructură adecvată şi extinsă  pentru biciclete  

Lack of bicycle infrastructure is cited as one of the most important barriers in using 
bike-sharing systems. 

• Lipsa infrastructurii pentru biciclete este menţionată ca una dintre cele mai 
importante bariere în utilizarea sistemelor de închiriere de biciclete. 

• Succesul unui program de închiriere biciclete poate depinde nu numai de 
existenţa bicicletelor publice, dar şi de reţeaua în care acestea urmează să 
funcţioneze. 

• Lucrări recente care analizează tendinţele mersului cu bicicleta în Sydney şi 
Melbourne au arătat importanţa infrastructurii pentru biciclete. 

• ‘‘Angajamentul cel mai vizibil al unui oraş faţă de mersul pe bicicletă este, 
probabil, sistemul cuprinzător de benzi separate pentru biciclete şi pentru 
maşini, asigurându-le astfel un traseu rezervat şi emiţând un semnal clar de 
recunoaştere în cadrul sistemului” [22]. 

 
 

Provocări şi răspunsuri privind 
implementarea Mobilităţii ca Sistem 

 

Asigurarea infrastructurii fizice: rolul Autorităţilor Publice şi al actorilor 
regionali / locali 

O provocare importantă în vederea funcţionalităţii implementării mobilităţii ca 
sistem este coordonarea instituţională şi planificarea fizică [23]: 

Coordonare instituţională – integrarea informării, achiziţionării de bilete 
online, planificării 
Planificare fizică – realizarea unei experienţe de călătorie de la pornire la 
destinaţie pentru călători. 

Actorii regionali şi locali răspund de implementarea acestor tipuri de măsuri 
adesea în strânsă colaborare cu agenţiile şi operatorii de transport public, 
aceasta fiind o zonă în care actorii publici la nivel local şi regional ar putea 
face mult pentru a face posibilă mobilitatea ca serviciu [23]. 

Planificare fizică:: 
Autorităţile publice au un rol important în asigurarea Infrastructurii necesare pentru 
serviciile de închiriere biciclete, partajare călătorie şi partajare maşini, acesta fiind 
un pas crucial în vederea dezvoltării Mobilităţii ca Serviciu [24]. 
„Intermobilitatea neîntreruptă de la pornire la destinaţie” descrie acest ideal, în 
patru planuri: [25] 

1. Informare continuă 
2. Timp neîntrerupt pentru călătoria efectivă (reducerea timpilor de aşteptare) 
3. Spaţiu continuu (distanţe scurte între modurile de transport) 
4. Serviciu neîntrerupt 

Integrarea infrastructurii fizice este un important factor de realizare [26]. 29 



 

 

3 Valoare pentru oraşele mici şi mijlocii (Provocări, beneficii şi beneficiari) 

 

 
  Exerciţiul A  

 
Descrierea exerciţiului

 
Analiza avantajelor şi punctelor de 
vedere ale stakeholderilor privind 
Programele de Transport Inovativ

A) Utilizaţi biletele colante pentru a completa cele două casete deschise. Primul câmp se referă la avantajele 
unui sistem de transport inovativ selectat. Cel de-al doilea câmp se referă la actorii / stakeholderii / 
grupurile sociale care vor fi afectate (pozitiv sau negativ) de măsura respectivă. 

B) În coloana din stânga a tabelului, transferaţi actorii / stakeholderii care ar prezenta reacţiile cele mai 
negative la măsura propusă. În coloana din dreapta, transferaţi bileţelele colante, astfel încât să poată fi 
utilizate ca argumente convigătoare pentru stakeholderii din colţul din stânga. 

( Pentru a efectua exerciţiul axându-vă pe un anumit oraş, sunt distribuite o hartă a oraşului, date privind 
mobilitatea şi informaţii relevante, în sprijinul sesiunii de brainstorming).). 

Please Vă rugăm completaţi caseta următoare cu avantajele 
pe care consideraţi că le-ar aduce oraşului dvs. programul 
de transport inovativ selectat 
 
. DENUMIREA MĂSURII 

 

 
 
 
 
 
 

Vă rugăm să completaţi caseta următoare cu actorii / stakeholderii / grupurile sociale care consideraţi că 
vor fi afectaţi negativ sau pozitiv de Programele de Transport Inovativ pe care le-aţi selectat. 

Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos, conform argumentelor care pot fi exprimate de actori pro / contra 
implementării Programului de Transport Inovativ furnizat grupului dvs. 

 

ACTORI ARGUMENT 
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Avantaje pentru oraşul 
dvs.:: 

Stakeholderi: 

Numele echipei 
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Studii de caz de succes 
sau Cele mai bune 
practici în oraşele din 
proiectul SUITS 

 
 
 

C 
 

                           Studiu de caz 1 
 

  
 Studiu de caz 2  

Acest capitol prezintă o demonstraţie prin: 
• Două studii de caz – ca exemple de cea mai bună practică - 

de implementare de Program de Transport Inovativ: Mobilitatea ca  

 

Serviciu în Helsinki (MaaS) 

 
Sistemul de închiriere biciclete din Torino (studiu de caz dintr-un oraş 
participant la proiectul SUITS) 

 
•  Unul din principalele aspecte analizate se referă la barierele şi 

stimulente cu care se confruntă fiecare oraş la implementarea lor.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITATEA 
Helsinki, Finlanda 

 
 
 
 
 

 

Programe de Transport 
Inovativ 
Mobilitatea ca Serviciu 
(Helsinki) 

 
 
 

 
 
 
 

DE CE UNA DIN CELE MAI 
BUNE PRACTICI ÎN 
DOMENIU? 

Această aplicaţie a constituit o 
realizare majoră, fiind prima aplicaţie 
de Mobilitate ca Serviciu care 
funcţionează în totalitate în patru 
oraşe şi este în decurs de aplicare în 
alte câteva la nivel european şi 
internaţional. 

Fiind vorba despre un stadiu 
preliminar de dezvoltare a Mobilităţii 
ca Serviciu, nu este încă posibil 
deocamdată să se realizeze 
comparaţii globale. 

 
 

PROBLEMA INIŢIALĂ ŞI 
OBIECTIVUL 

Necesitatea de a dezvolta şi promova 
un sistem de transport integrat care să 
permită transferabilitatea şi 
flexibilitatea călătorilor a dus la 
crearea WhimApp, aplicaţia completă 
a Mobilităţii ca Serviciu. 

 

DESCRIEREA MĂSURII 
A fost elaborată şi aplicată 
Mobilitatea ca Serviciu în câteva 
oraşe europene şi în Singapore şi, 
dacă Helsinki a fost primul oraş 
european care să incorporeze 
Mobilitatea ca Serviciu în sistemul 
său de transport în efortul de a  
optimiza mobilitatea urbană pentru 
cetăţenii săi, Birmingham şi 
Antwerp îi urmează acum 
exemplul. Cu o populaţie regională 
de 1,4 milioane de locuitori,,  
Helsinki a devenit locul de testare 
globală şi datorită  adoptării MaaS  
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Global care a iniţiat Whim app la 
sfârşitul anului 2016 pentru a furniza 
astel de servicii de transport. Aplicaţia 
Whim are în prezent peste 6000 
utilizatori activi, dintre care mai mulţi de 
5000 plătesc abonament lunar, 
utilizatorii tinzând să rezerve  peste 1,8 
miliarde călătorii. Deşi numărul 
utilizatorilor şi călătoriilor este în 
creştere, continuă să nu reprezinte 
decât o cotă mică din totalul călătoriilor 
şi utilizatorilor din regiunea Helsinki, în 
anul 2017 fiind efectuate 375 milioane 
călătorii cu transportul public. 

În cele din urmă, dacă Whim oferă 
Mobilităţii ca Sistem unele soluţii, apar 
unele probleme ca urmare a lipsei de 
coordonare cu agenţia de transport 
local care iniţial nu a integrat biletele 
Whim în propriul său sistem de 
achiziţionare a biletelor pentru 
transportul public. Există promisiuni să 
se realizeze acest lucru până la 
sfârşitul anului 2018, fiind aşteptată 
îmbunătăţirea nivelului serviciului 
furnizat prin intermediul aplicaţiei. 

 
 

SCALABILITATE / 
REPLICABILITATE 

Mobilitatea ca Serviciu este 
transferabilă oraşelor şi reţelelor care 
oferă diverse soluţii de mobilitate şi 
furnizează date relativ deschise 
privind mobilitatea. 

 

CERINŢE PRIVIND 
IMPLEMENTAREA 

Pentru implementarea formei actuale, 
nu este necesară cheltuirea de 
resurse de la oraşe şi municipalităţi, 
deoarece compania furnizează 
aplicaţia fără cost suplimentar. 

 
De asemenea, implementarea unui 
astfel de serviciu va crea o mai bună 
infrastructură şi furnizarea de servicii 
fără cost suplimentar. Prin urmare, 
sursele de finanţare provin din 
investiţiile direct la dezoltatorul 
aplicaţiei. 

În ceea ce priveşte perioada de timp 
necesară implementării, aceasta est de 
aproximativ 6 luni după îndeplinirea 
anumitor cerinţe tehnice, legislative şi 
de alt tip. 

Serviciul este furnizat doar prin aplicaţia 
pe mobil, ceea ce necesită conexiune la 
sistemele IT ale altor operatori de 
transport care urmează să fie incluşi. 

 
 

INDICATORI PENTRU 
MĂSURAREA SUCCESULUI ŞI A 
REZULTATULUI / IMPACTULUI 
FINAL 

Obiectivul Mobilităţii ca Serviciu este de 
a reduce dependenţa de autovehicule, 
dar nu este clar deocamdată cum un 
abonament la Whim va afecta oamenii 
din punct de vedere al distanţei în 
kilometri parcurse de vehicule. 
Avantajele aşteptate pentru oraşe sunt 
reducerea congestiei traficului, ceea ce 
înseamnă mai puţine emisii poluante şi, 
prin urmare, îmbunătăţirea calităţii 
aerului, a sănătăţii publice şi a 
economiei.Totodată, reducerea utilizării 
maşinilor conduce la reducerea 
spaţiului necesar pentru operarea 
vehiculului, de exemplu parcări, ceea ce 
permite oraşelor să cerceteze noi 
oportunităţi în planificarea oraşelor. 

Grupurile sociale care beneficiază cel 
mai mult de WhimApp sunt cetăţenii şi 
mai ales cei ce călătoresc. Deoarece 
Whim determină o mai mare utilizare a 
transportului public în Helsinki, reduce 
automat şi utilizarea autovehiculelor 
personale, ceea ce reduce congestia 
traficului, a timpilor de călătorie etc.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatori pentru măsurarea 
succesului implementării 
Rata utilizării transportului public şi 
cea a utilizării autovehiculelor 
personale sunt considerate ca fiind doi 
din indicatorii care se pot utiliza pe 
viitor, urmărind creşterea timpului de 
utilizare pe perioada implementării 
serviciului, identificarea şi măsurarea 
unor impacturi pe arii mai largi. Şi 
anume, utilizarea transportului public 
în Helsinki a crescut de la 48% la 
72% în trei luni de implementare 
totală, iar utilizarea autoturismelor în 
interiorul oraşului s-a redus aproape 
la jumătate, de la 40% la aproximativ 
20%. 

 

BARIERE ŞI STIMULENTE 

Aspecte legate de Cooperare 
/ Coordonare  
Barieră: Nevoia puternică de 
cooperare şi coordonare cu autorităţile 
locale, operatorii şi furnizorii de 
transport şi cu autorităţile naţionale. 

Stimulente: Impacturile pozitive 
imediate care pot acţiona ca stimuli 
pentru autorităţi în vederea accelerării 
implementării unor astfel de servicii. 

 
 

PROCEDURĂ 
Bariere: Nu este necesară nicio 
procedură din partea Autorităţilor 
Locale, deoarece compania răspunde 
de organizarea şi implementarea 
servciului. 

Stimulente: Efort minim necesar din 
partea oraşelor. 

 

RESURSE DATE TEHNICE 
Bariere: Necesitatea unor premise 
tehnice şi integrarea tuturor datelor 
disponibile de la autorităţile şi 
operatorii de transport, pentru a fi 
incorporate în aplicaţie şi a furniza cel 
mai mare nivel posibil al serviciului. 

Stimulente: Oraşele cu un nivel înalt 
de sisteme IT care sunt deja operante, 
sunt capabile de imediata 
implementare, iar oraşele cu un nivel 
mai scăzut al IT, le pot moderniza. 

 
PERSONAL 

Stimulente: Nu este necesară 
alocarea de resurse umane din partea 
Autorităţilor Locale. 

 
POLITIC 

Bariere: Autorităţile Locale refuză 
oportunitatea de a furniza Mobilitatea 
ca Serviciu şi nu se ştie dacă agenţiile 
de transport local vor pierde clienţi, ca 
urmare a faptului că utilizatorii aleg 
servicii alternative. De asemenea, 
autorităţile de transport local care 
furnizează deja un nivel înalt de 
servicii, ar putea înregistra în cele din 
urmă o slăbire a forţei brandului lor. 

Stimulente: Autorităţile Locale care 
răspund de transportul în zonele cu 
nivel scăzut de servicii pot beneficia de 
îmbunătăţirea globală care se aşteaptă 
de la o astfel de aplicaţie, fără costuri 
suplimentare. Aceasta poate conduce 
la creşterea satisfacţiei cetăţenilor faţă 
de politicienii locali. 

JURIDIC 
Bariere: Necesitatea ca operatorii de 
transport să îşi facă publice datele, 
ceea ce, în numeroase cazuri, va duce 
la reacţii puternice din partea lor şi la 
faptul că factorii legislativi trebuie să 
furnizeze cadrul de lucru pentru 
Mobilitatea ca Serviciu unui terţ, 
pentru a opera fără perturbaţii din 
partea companiilor publice de 
transport care funcţionează deja. 

 
SOCIETAL 
Bariere: Promovarea măsurii nu este 
identificată ca fiind o barieră pentru 
Autorităţile Locale, deoarece aceasta 
nu intră în atribuţiile lor, dar este 
necesar ca publicul să înţeleaga că 
acest serviciu este sub controlul 
continuu al autorităţilor şi poate fi 
gestionat atunci şi dacă este nevoie. 
Este de aşteptat ca acest „dacă” să 
afecteze puternic acceptul public. 

Stimulente: Oamenii doresc din ce în 
ce mai mult soluţii de transport 
multimodal care să răspundă nevoilor 
lor în mod sustenabil şi eficient din 
punct de vedere financiar referitor la 
Mobilitatea ca Serviciu ca factor major 
viitor în alegerile lor zilnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATII 
SUPIMENTARE 

https://whimapp.com/ 

http://www.eltis.org/discover/ 
news/how-helsinki-became- 
mobility-service-leader 
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Programe de Transport Inovativ 
Sistemul de închiriere biciclete 
(Torino) 

 
 
 
 

 

 
DE CE UNA DIN CELE MAI 
BUNE PRACTICI ÎN 
DOMENIU? 

Introducerea şi implementarea cu 
succes a unui sistem integrat de 
închiriere biciclete, ca măsură la un 
preţ redus, cu emisii scăzute de 
carbon şi cu numeroase avantaje 
pentru oraş. 

 
 

PROBLEMĂ INIŢIALĂ ŞI 
OBIECTIV 

Nivelul ridicat al congestiei traficului, în 
special la  orele de vârf şi cota limitată 
de călătorie activă în mobilitatea 
zilnică a oraşului a necesitat 
promovarea integrată a unui sistem de 
închiriere biciclete pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

 

DESCRIEREA MĂSURII 
Primăria oraşului Torino a făcut un 
anunţ public prin care se permite 
înfiinţarea de sisteme de închiriere 
biciclete fără puncte fixe de preluare / 
returnare, în decembrie 2017. 
Operatorii au răspuns acestei chemări 
printr-o implementare pilot şi teste pe 
o  perioadă de 12 luni. De asemenea, 
au avut loc discuţii şi dezbateri publice 
cu toţi cei implicaţi şi cu stakeholderii 
afectaţi, pentru a evalua feedbackul de 
la fiecare grup privind îmbunătăţirile 
viitoare. 

Iniţial, oraşul a introdus trei sisteme 
36 

 
de închiriere de biciclete fără puncte 
fixe de preluare / returnare, 
acoperind întreaga zonă urbană. Cu 
ajutorul unui sistem IT şi mai precis, 
a unei aplicaţii pe smartphone, se 
poate închiria o bicicletă pe o 
perioadă dorită de timp şi se poate 
circula în zonele special amenajate 
din oraş. De asemenea, au fost date 
stimulente pentru utilizarea corectă a 
spaţiului de parcare şi evitarea 
obstrucţionării spaţiului public. Până 
în octombrie 2018, doi operatori de 
închiriere biciclete au fost activi în 
Torino, oferind aproximativ 3000 
biciclete şi în medie 7000 servicii de 
preluare biciclete per zi. 

 
 

SCALABILITATE / 
REPLICABILITATE 

Sistemul de închiriere biciclete din Torino 
este o iniţiativă care poate fi copiată şi în 
alte oraşe mici şi mijlocii şi pot fi urmate 
modele similare pentru a realiza 
sustenabilitate din punct de vedere al 
mediului prin soluţii inovative de 
mobilitate.. 

 
 
 

CERINŢE DE 
IMPLEMENTARE 
Oraşul nu finanţează astfel de 
măsuri deoarece permite 
operatorilor de servicii de 
închiriere biciclete să îşi conducă 
programele şi să acorde 
compensaţii pentru fiecare 
bicicletă pe care o oferă. Prin 
urmare, municipalitatea câştigă 20 
EUR pentru fiecare bicicletă pe 
care o primeşte în reţeaua sa. Pe 
lângă aceasta, profitul obţinut din 
această măsură va fi direcţionat 
într-un fond care are ca scop 
îmbunătăţirea şi construirea 
infrastructurii pentru biciclete, 
precum şi organizarea unei 
campanii de sensibilizare în 
scopul promovării ciclismului.  

 
Acest program este realizat în cadrul 
Parteneriatelor Public-Privat. 

 

INDICATORI PENTRU MĂSURAREA 
SUCCESULUI ŞI REZULTATULUI / 
IMPACTULUI FINAL 

Sistemul de închiriere biciclete din 
Torino a condus la crearea unui 
fond pentru transportul cu emisii 
scăzute de carbon, care are ca scop 
finanţarea acţiunilor care vor avea 
ca rezultat în cele din urmă o 
schimbare culturală în rândul 
cetăţenilor. De asemenea, grupurile 
sociale beneficiare ale unui sistem 
de închiriere biciclete sunt cetăţenii 
oraşului respectiv şi turisţii. 

 

INDICATORI PENTRU MĂSURAREA 
SUCCESULUI IMPLEMENTĂRII 

Sistemul de închiriere biciclete mai 
sus menţionat aduce avantaje 
oraşului în principal prin beneficiile 
aduse mediului, de exemplu 
reducerea CO2 şi a altor emisii 
poluante produse de vehiculele cu 
motor. Se aşteaptă o îmbunătăţire în 
continuare a mediului, când cetăţenii 
vor dezvolta o cultură a mersului pe 
bicicletă şi oraşul va putea răspunde 
corespunzător cerinţelor lor de 
călătorie activă. 

Indicatorii care pot prezenta şi descrie 
succesul unei astfel de măsuri sunt: 

• Rata mersului pe bicicletă 
• Reducerea emisiilor 

LOCALITATEA 
Torino, Italia 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BARIERE ŞI STIMULENTE 

ASPECTE LEGATE DE 
COOPERARE / COORDONARE 
Barieră: Ca urmare a implicării 
operatorilor privaţi, interacţiunea cu 
toţi stakeholderii implicaţi şi 
coordonarea lor poate reprezenta o 
provocare. 
Stimulente: Operatorii s-au arătat 
dispuşi să coopereze cu autorităţile 
locale care construiesc un cadru de 
lucru bun pentru viitor şi să le 
coordoneze. 

 
ASPECTE LEGATE DE 
RESURSELE FINANCIARE 
Stimulente: Operatorii de servicii de 
închiriere biciclete finanţează şi 
operează această măsură, ceea ce 
creează la rândul său surse pentru 
îmbunătăţirea pe viitor a 
infrastructurii. 

 
PROCEDURĂ 
Bariere: Lipsa de reglementare la 
nivel naţional pentru închirierea de 
biciclete poate întârzia procesul de 
implementare. 

 
RESURSE TEHNICE 
Bariere: Lipsesc din cadrul juridic 
existent reglementările privind 
managementul de date referitoare la 
sistemele de închiriere biciclete. 
Stimulente: Nu este necesară 
alocarea de resurse din partea 
Autorităţilor Locale. 

 

PERSONAL 
Stimulente: A fost înfiinţat din anul 
2010 un departament care se ocupă 
de mobilitate prin închiriere de 
biciclete şi care este subordonat 
municipalităţii din Torino.  

 

POLITIC 
Bariere: Măsura este aplicată încă 
experimental, prin urmare nu se poate 
estima părerea politică a acestui 
serviciu. 

                           Stimulente: Avantajele asupra    

                           mediului rezultate ca urmare a acestei

măsuri constituie un stimulent major 
pentru actuala conducere locală a 
oraşului. 

 
JURIDIC 

Bariere:Lipsa unui cadru de lucru 
legislativ complet şi clar pentru 
implementarea şi operarea serviciului 
de închiriere biciclete. 

 
 

SOCIETAL 

Bariere: Comportamentul neadecvat 
al grupurilor de utilizatori care nu 
respectă regulile, de exemplu parcarea 
în zone şi pe trotuare private. Astfel de 
comportamente pot avea ca rezultat 
obstrucţionarea mobilităţii altor 
cetăţeni, în special a grupurilor 
vulnerabile, cum sunt persoanele cu 
dizabilităţi. 
Stimulente: Cetăţenii care utilizează 
sistemul de închiriere biciclete îşi 
exprimă satisfacţia deoarece acest 
serviciu le oferă soluţii de mobilitate la 
cost redus, fără probleme 
suplimentare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

http://www.comune.torino. 
it/trasporti/archivio-news/si- 
amplia-lofferta-per-chi-sceglie- 
la-bici-per-muo.html 

https://drive.google.com/ 
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Finanţare şi achiziţii 
inovative, parteneriate 
pentru inovare 

     Acest capitol prezintă câteva puncte cheie privind: 

• Instrumentele existente elaborate în cadrul proiectului SUITS în 
sprijinul Autorităţilor Locale din oraşele mici şi mijlocii 
pentru ca acestea să poată aborda aceste chestiuni; 

• Mecanismele de finanţare inovativă existentă care ar putea fi 
utilizate pentru implementarea măsurilor privind Programele de 
Transport Inovative. S-a făcut o selecţie a mecanismelor cu cea 
mai mare relevanţă pentru Programul de Transport Inovativ; 

• Paşii recomandaţi pentru procedurile de achiziţii inovative 
care răspund nevoilor curente în vederea implementării măsurilor 
de mobilitate în general şi ar putea fi aplicate şi măsurilor privind 
Programul de Transport Inovativ; 

• Posibile parteneriate care ar putea facilita implementarea. 

 



 

 

 
 

ARCADIS, Marea Britanie 

 

EUROKLEIS, Italia 
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INSTRUMENTE SUITS în sprijinul 
AL pentru finanţare şi achiziţii 
inovative şi parteneriate 
pentru inovare: Trei Ghiduri 

 

 

 

 
 

Obiectivul celor  trei Ghiduri 
 
Obiectiv:  Creşterea capacităţii autorităţilor locale şi a 
stakeholderilor cu ajutorul unor proceduri de achiziţie inovativă, 
metode inovative de finanţare şi noi modele de afaceri şi 
parteneriate, în sprijinul dezvoltării mobilităţii sustenabile. 
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Cele trei Ghiduri 

  

 
 

Ghid de achiziţii 
inovative 

Consulting R&D INTECO, 
Romania 
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Ce aşteptări puteţi avea de la 
Ghiduri? 

• Prezentarea modului în care diferite măsuri privind transportul sunt în prezent 
achiziţionate şi finanţate, precum şi modelele de afaceri şi parteneriatele 
utilizate în acest scop. 

 
• Vedere generală asupra lacunelor existente în actuala cunoaştere şi în 

capacitatea organizatorică pentru implementarea măsurilor de transport 
sustenabile. 

 
• Prezentarea de noi metode inovative de finanţare, proceduri inovative de 

achiziţie, modele de afaceri şi parteneriate care ar putea fi utilizate pentru a 
creşte capacitatea Autorităţilor Locale şi a stakeholderilor de a implementa 
măsurile de transport sustenabil. 

 
• Studii de caz şi exemple privind locul şi modalitatea în care aceste metode şi 

proceduri au fost aplicate cu succes. 
 
• Paşi de urmat în utilizarea acestor metode şi proceduri. 

 

 

Modalitatea de a utiliza 
optim Ghidurile 

 

       Sfaturi privind implementarea: 

• Cele 3 Ghiduri sunt complementare şi trebuie utilizate împreună. 

• Autorităţile Locale trebuie să alcătuiască o echipă care să preia comanda 
implementării Ghidurilor în cadrul organizaţiei lor. Scopul acestei echipe ar fi : 

1) Să citească Ghidurile 

2) Să decidă ce tipuri de măsuri de mobilitate sustenabilă doresc să 
implementeze în zona locală. 

3) Să identifice procedurile şi metodele inovative cele mai adecvate pentru 
fiecare măsură de mobilitate sustenabilă identificată, precum şi pentru 
situaţia locală economică, politică şi socială. 

4) Să utilizeze procedurile şi măsurile selectate. 

5) Să evalueze succesul utilizării procedurilor şi măsurilor inovative. 

• Comunicarea cu autorii Ghidurilor. Autorii vor acorda sprijin Autorităţilor 

Locale/altor stakeholderi, la cererea acestora, în vederea clarificării 
informaţiilor din Ghiduri. 
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Ghid de finanţare inovativă [1] 
 
 

 
Ghid de achiziţii inovative [2] 

 
 

Reforma EU în Achiziţii Publice   

Principiul de bază: „Achiziţiile publice trebuie să devină pârghii prin care 
Autorităţile Contractante pot obţine cele mai mari avantaje pe termen lung pentru 
societate, generând oportunităţi de afaceri, creştere economică, locuri de muncă, 
o mai mare mobilitate sustenabilă, o mai bună calitate a vieţii.” 
 
Criterii de atribuire a contractelor  
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Ghid de noi modele de afaceri, 
proiecte bancabile şi 
parteneriate pentru inovaţie 
OBIECTIVELE CHEIE: 

• Furnizarea cunoştinţelor referitoare la modele inovative de afaceri în serviciile 
de mobilitate urbană, inclusiv partajarea mobilităţii, mobilitate integrată şi 
Mobilitatea ca Serviciu 

• Abordarea principalelor programe de parteneriate în domeniu şi introducerea 
unora noi 

• Creşterea capacităţii de a elabora proiecte finanţabile asigurând îndrumare 
pentru analiza fezabilităţii 

• Identificarea unor strategii de afaceri viabile din punct de vedere comercial, în 
plină evoluţie, a noi forme de parteneriate şi a unor aspecte importante în 
vederea pregătirii documentelor bancabile. 

• Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi organizatorice a autorităţilor de 
mobilitate urbană din oraşele mici şi mijlocii. 

 

RECOMANDARI: 
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Crearea unui mecanism 
instituţional solid care să 
abordeze politicile specifice 
ale sectorului. 

Abordare integrată a 
planificării financiare, tehnice 
şi a afacerilor 

Dezvoltarea unui management 
de proiect eficient referitor la 
ideea de afacere şi la formele 
contractuale 

Succesul implementării 
depinde de recunoaşterea 
obiectivelor partenerului 

PPPI necesită examinarea 
atentă a sistemelor de control 
şi management prin acordurile 
proiectelor. 

NOI FORME DE 
PARTENERIATE 

 
Inovaţia referitoare la 
modelele de afacere  prevede 
o abordare de sus în jos. 
Managementul de top trebuie 
să acorde sprijin şi să asigure 
resursele pentru noile 
oportunităţi de afacere. 

Monitorizare constantă a 
tendinţelor pieţei 

Monitorizare constantă a 
inovaţiei tehnologice 

Consultarea analogiilor cu 
modelele de afaceri şi 
învăţarea din experienţa celor 
mai bune practici 

Căutarea unor noi oportunităţi 
de investiţii pentru elaborarea 
proiectului 

MODELE INOVATIVE 
DE AFACERI 

 
Asigurarea cercetării asupra 
diferitelor programe de 
investiţie şi oportunităţi de 
afacere 

Alocarea de resurse umane 
pentru elaborarea de proiecte 
bancabile 

Asigurarea includerii tuturor 
studiilor de fezabilitate 
necesare în document 
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Mecanisme inovative de 
finanţare 

 
• Congestion Charge 

 

 
 

• Taxa de timbru pentru transferul 
proprietăţilor imobiliare 

• Distribuire fondurilor provenite 
de la loterii 

• Acord de investiţie pentru 
cofinanţare în vederea obţinerii 
unui venit ulterior 

• Programe de taxare pentru 
vehicule transport de marfă de 
mare tonaj 

• Impozit pe locul de parcare la 
lucru 

•  Impozit pe infrastructura   
 comunitară 

•  Cooperative cetăţeneşti 

• Comercializarea certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră 

• Obligaţii de planificare / Contribuţii 
ale dezvoltatorilor 

• Finanţare prin intermediul anticipării 
creşterii taxelor 

• Taxe pe vânzări 

• Taxa de drum 
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• Publicitate, sponsorizare şi 
drepturi de denumire 

•  

Se pot aplica mai multe mecanisme de 
finanţare inovativă direct Programelor de 
transport inovativ cu (se vor bifa cele de la 
punctele de mai sus). Toate descrierile 
detaliate se găsesc în Ghid [1]. 

Crowdsourcing (externalizare spre 
 

Obligaţiuni municipale verzi 

 Vânzarea de expertiză şi know-
how tehnic 
 

 Colaborare cu alte oraşe, 
consorţii de cercetare şi 
companii private 
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Puncte cheie ale mecanismelor 
de finanţare mai relevante 
Programelor de Transport 
Inovative points of financing 
mechanisms more relevant to 
InnoTS [1] 

 
 

ACORD DE INVESTIŢIE PENTRU COFINANŢARE ÎN VEDEREA OBŢINERII UNUI VENIT ULTERIOR 

 
DESCRIERE 

Acordul de investiţie pentru cofinanţare în vederea obţinerii unui venit ulterior este un acord 
sau un parteneriat între dezvoltatori sau deţinătorii unei proprietăţi şi o autoritate locală, în 
cadrul căruia dezvoltatorii sau deţinătorii de proprietăţi se oferă să contribuie la costurile unui 
proiect de infrastructură publică. 

 
METODE 

Sursă neregulată de venit care încurajează participarea comunităţii la dezvoltarea 
spaţiului urban, creând un spirit de proprietate şi mărind capitalul social. 

 
AVANTAJE 

Poate adesea crea venit suplimentar substanţial, constituind de asemenea un stimulent 
pentru ca autorităţile locale şi agenţiile de transport să se asigure că avantajele aduse de 
proiect vor fi materializate. 

 

 

OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE VERZI 

 
DESCRIERE 

Constituie un mecanism de finanţare care permite investiţii instituţionale pentru proiecte 
în special cu avantaje asupra mediului, de exemplu reducerea schimbărilor climatice şi 
rezistenţa la acestea, dar atrage şi alte tipuri de proiecte care promovează 
sustenabilitatea, ceea ce înseamnă că şi proiectele legate de bunăstarea socială şi de 
guvernanţă sunt eligibile prin abordarea acestuia. 

 
METODE 

Scopul este de a atrage investitori care să investească în proiecte de mobilitate 
sustenabilă şi chiar locuitori şi membri ai comunităţii pentru a participa la astfel de 
procese. 

 
AVANTAJE 

Poate aduce avantaje suplimentare pentru comunităţile locale, dar Obligaţiunile 
Municipale Verzi ca mecanism necesită standardizare şi mai multe informaţii de la 
autorităţile locale şi naţionale pentru promovare şi exploatarea completă a capacităţilor 
sale. 
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VÂNZAREA DE EXPERTIZĂ ŞI KNOW-HOW 

 
DESCRIERE Oraşele, autorităţile locale sau administraţiile publice îşi pot exploata capacitatea de a-şi 

vinde expertiza şi know-how-ul tehnic pentru obţinerea unui profit. 

 
METODE Include vânzarea unei forme de cunoştinţe colaborative şi împărtăşirea acestora în 

scopul unui profit economic sau, în unele cazuri, gratuit. 

 
AVANTAJE Creşterea atractivităţii şi recunoaşterii numelui, sau diseminarea bunelor practici în 

zone de interes 

COMENTARII 
 

Se poate aplica în toate sectoarele de interes 
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Puncte chei ale mecanismelor de finantre cu relevanta mai mare pentru 
planurile de transport inovativ   

 

COLABORAREA CU ALTE ORAŞE, CONSORŢII DE CERCETARE ŞI COMPANII PRIVATE 

 
DESCRIERE 

Necesită formarea unui parteneriat între autorităţile locale, universităţi, companii şi 
ONGuri , în cadrul căruia să se utilizeze expertiza fiecărui partener. 

 
METODE Oraşele furnizează date specifice, oferind totodată şi demonstraţii şi site-uri pilot unde 

pot oferi suport altor parteneri. 

 
AVANTAJE 

Aceste proiecte oferă oraşelor beneficii ca urmare a investiţiilor în infrastructura lor şi 
programe de creştere a capacităţii, alături de beneficii rezultate din proiecte pilot, putând 
exista şi finanţare suplimentară. 

 
COMENTARII 

Eforturile necesită voinţă politică pentru a elimina constrângerile şi disponibilitatea de a 
participa şi de a crea o reţea de învăţare care va îmbunătăţi în cele din urmă inovaţia şi 
cercetarea aplicată în întregul oraş. 

 
 

PUBLICITATE, SPONSORIZARE ŞI DREPTURI DE DENUMIRE 

 
DESCRIERE 

Autorităţile locale pot obţine venituri suplimentare primind plăţi pentru reclamele pe 
bunurile publice, sponsorizări şi vinderea sau acordarea în leasing a drepturilor de 
denumire din diferite afaceri şi organizaţii, care trebuie să fie în conformitate cu ghidul în 
ceea ce priveşte conţinutul precum şi politica şi legislaţia locale. 

METODE 
 

AVANTAJE Mecanism de succes şi, deşi profiturile sunt mici comparativ cu costurile totale de la 
buget ale fiecărui proiect, sunt totuşi semnificative. 

 
COMENTARII Sumele primite prin astfel de mecanisme depind de piaţa locală şi de expunerea totală 

ca timp. 

 
 

CROWDSOURCING (Externalizare spre public) 

 
DESCRIERE 

 
Model de finanţare alternativă care utilizează micro-finanţarea pentru a finanţa proiecte 
cu un impact social puternic. Autorităţile Locale utilizează mai mult astfel de platforme 
pentru a sprijini şi cofinanţa proiectele de dezvoltare. 

 
METODE De obicei iniţiat de localnici (care dezvoltă idei şi le promovează pe platforme de internet 

unde este asigurată transparenţa financiară. 

 
AVANTAJE 

Un astfel de mecanism se utilizează în principal pentru proiecte de mică anvergură, cu 
impact social pozitiv relativ imediat şi este considerat un instrument în vederea unei mai 
mari implicări a pubicului, promovând în acelaşi timp inovaţia prin proiecte fără datorii. 

 
COMENTARII Necesită cercetare şi acţiuni suplimentare, de exemplu adaptări juridice pentru a fi 

elaborat şi acţionat corespunzător, fiind necesară exploatarea pe viitor a capacităţilor 
sale. 
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Câteva consideraţii 
referitoare la achiziţiile 
inovative 
 Proiectele de cercetare europene finalizate după anul 2004 au evidenţiat 

aspectele inovative ale achiziţiilor publice, precum şi criteriile care au determinat 
nevoia de reformă în achiziţii publice în sectoare ca Transportul, Mobilitatea, 
Energia, Inovaţia, toate cu o evoluţie rapidă şi determinând dezvoltarea 
sustenabilă. 

 
 Au fost emise noi directive alături de introducerea de legi şi regulamente în toate 

Statele Membre, în conformitate cu schimbările. Noul cadru legal contribuie la 
mărirea eficienţei sistemului de achiziţii publice şi prevede norme mai inteligente 
şi un număr mai mare de proceduri electronice, facilitând totodată participarea 
IMMurilor. 

 
 Aceasta poate sprijini factorii de decizie la nivelul municipalităţilor de a identifica 

gama de posibile acţiuni şi măsuri necesare implementării celor mai adecvate 
măsuri legate de mobilitate. 

 
 Cu toate acestea, guvernanţa în mobilitatea urbană se confruntă cu dificultăţi 

majore, printre care lipsa de finanţare şi de bugete multi-anuale pe termen lung, 
alegeri, lipsa de cunoaştere / acceptare a unor măsuri de către populaţie etc. Astfel 
de schimbări sunt esenţiale pentru dezvoltarea strategiilor competitive în domeniul 
mobilităţii urbane sustenabile, permiţând în acelaşi timp administraţiilor publice să 
devină mai eficiente şi flexibile faţă de nevoile comunităţii. 

 
 

Paşi de urmat în achiziţiile inovative [2] 
 

1) Selectarea, angajarea, iniţierea, educarea echipei de management al achiziţiilor; 
2) Învăţarea cadrului legislativ, modificărilor legislative şi regulilor specifice pentru 

diverse situaţii şi proceduri; 
3) Elaborarea unui plan de achiziţii anual şi multi-anual; 
4) Elaborarea unui plan de evaluare şi a indicatorilor de performanţă; 
5) Intensificarea schimbului de cunoştinţe între autoritatea publică şi furnizori; 
6) Organizarea unor proceduri de achiziţii publice centralizate între autorităţi 

publice locale / regionale / transfrontaliere având aceleaşi cerinţe; 
7) Promovarea parteneriatelor public – privat şi colaborarea cu industria; 
8) Utilizarea finanţării publice pentru cercetare şi inovare în mod strategic pentru a 

îmbunătăţi impactul provocărilor asupra achiziţiilor publice; 
9) Utilizarea noilor instrumente  „Acţiuni de inovare” şi „Achiziţii pre-comerciale” 

pentru a încuraja colaborarea între oraşe şi comunitatea de inovare; 
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pentru inovare     

 
 
 
Pasii achizitiilor inovative 

 
10) Înţelegerea şi sensibilizarea publicului asupra importanţei achiziţiilor inovative şi 

pregătirea aplicării lor; 
11) Elaborarea unei strategii de achiziţii pe termen lung 

 
 
 
 

Parteneriate Public-Privat 
Inovative [3] 

PPPI reprezintă o nouă formă de parteneriat, ai cărei noi actori sunt: 

• organizaţii publice şi private; 

• organizaţii ale societăţii civile (OSC); 

• organizaţii non-guvernamentale (ONG); 

• comunităţi 
 

• Aceste noi forme de colaborare permit identificarea oportunităţilor pentru 
conceperea şi implementarea strategiilor pe termen lung pentru parteneriate. 

 
Fiecarea actor din cadrul PPPI are rolul său important în cadrul alianţei. 

 
 

Parteneriate Public-Privat 
Inovative 
Posibilă alocare a rolurilor [3] 

o Organizaţiile de stat răspund, de obicei, de elaborarea, finanţarea şi implementarea 
politicilor şi programelor. 

 

o Organizaţiile publice sunt definite de obicei ca fiind un actor important care are ca 
roluri cheie supravegherea, crearea de stimulente şi cadre de lucru reglementare, 
dar şi dezvoltarea de noi oportunităţi şi mecanisme de guvernanţă pentru a face 
posibilă colaborarea sustenabilă de durată cu sectorul privat şi cu alte forme de 
organizare pentru a optimiza rezultatele, impactul şi sustenabilitatea. 

 

o Sectorul privat are un rol semnificativ în parteneriat. Contribuie la aducerea 
investiţiei şi expertizei în alianţă, având companii orientate spre profit. 
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Parteneriate Public-Privat Inovative - Posibilă alocare a rolurilor 

• Organizaţiile Societăţii Civile sau comunităţile pot veni cu propria lor 
expertiză şi viziune privind sectorul de transport şi mobilitate. Stabilirea unui 
parteneriat public-privat inovativ necesită întărirea capacităţilor tuturor actorilor 
implicaţi.   

 

Beneficiile PPPI pentru autorităţile locale de mobilitate: 

• Abordarea nevoilor şi tendinţelor pieţii; 

• Transferul cunoştinţelor instituţionale localizate către organizaţiile 
publice şi private; 

• Sensibilizarea colectivă asupra soluţiilor inovative create de alianţă; 

• Elaborarea standardelor sociale şi programelor se clarificare; 

• Posibilitate mai mare ca proiectul să obţină investiţii prin implicarea 
comunităţilor implicate în comunitate în consorţiu; 

• Dacă proiectul abordează subiectul finanţării verzi sau probleme climatice, 
participarea comunităţilor implicate în mobilitate poate aduce investiţiilor noi 
dimensiuni: inovare şi abordare etică; 

• OSC şi ONG pot câştiga relevanţă socială şi influenţă şi pot determina o creştere 
a capacităţii în vederea monitorizării politicii.   

• Parteneriatele Cercetare & Dezvoltare sunt parteneriate strategice între 
companii şi organizaţii capabile de a dezvolta un nou produs sau serviciu (sau 
de a îmbunătăţi unul vechi) şi alţi actori interesaţi din punct de vedere economic 
de dezvoltarea unor astfel de inovaţii. 

 

                                                                           Tip de parteneriate de cercetare-inovare: 

• Parteneriat public cercetare – dezvoltare 

• Parteneriat privat cercetare – dezvoltare 

• Parteneriat public-privat cercetare – dezvoltare 

Beneficii ale parteneriatelor de cercetare – dezvoltare pentru autorităţile 
locale de mobilitate 

• Posibilitatea de a dezvolta un nou produs sau serviciu, de a îmbunătăţi unul 
existent, sau de a inova operaţiuni, de a monitoriza cerinţe şi tendinţe ale pieţii; 

• Ajutor acordat organizaţiilor publice sau private pentru a-şi dezvolta afacerea; 

• Costuri pentru cercetare-dezvoltare şi asumarea în comun a riscurilor împreună 
cu investiţia de timp, bani şi alte resurse; 

• Partenerul de cercetare-dezvoltare poate ajuta la evaluarea pieţei sau la 
testarea prototipului; 

• Partenerul de cercetare-dezvoltare asigură monitorizarea rezultatelor proiectului; 

• Implicarea partenerului de cercetare-dezvoltare poate adăuga valoare la 
căutarea de investiţii ca urmare a expertizei pe care acesta o poate furniza; 

• Recomandări practice pentru dezvoltarea unei colaborări de succes între: 
comunităţile din domeniul mobilităţii şi parteneriatele public-privat si cercetare-
dezvoltare şi alţi parteneri din domeniul mobilităţii, sunt descrise în Ghid [3] 
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Parteneriate Public-Privat Inovative - Posibilă alocare a 
rolurilor 

Exemplu de implicare a Organizaţiilor Societăţii Civile în proiectele de 
transport: 

OSC au fost implicate în îmbunătăţirea transportului public în Germania în zona 
Rhin – Main. Asociaţia de transport Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) a înfiinţat 
un consiliu consultativ pentru călători, reprezentat de persoane fizice şi de OSC. 
Consiliul consultativ organizează întâlniri de patru ori pe an şi a iniţiat deja 
îmbunătăţiri concrete. [5] 

Exemplu de implicarea a instituţiilor de cercetare – dezvoltare în 
proiectele de transport 

Frankfurt Rhein Main, principalele autorităţi de transport şi operatorii, inclusiv 
parteneri din industrie şi consultanţă, au sprijinul Autorităţii Hessen State. Şi 
anume, a fost fondat institutul ZIV la Universitatea de Tehnologie din Darmstadt. 
[6] 

Tabelele următoare prezintă o vedere de ansamblu asupra costurilor care se iau 
în considerare la implementarea Programelor de Transport Inovative, propunându-
se programe de investiţie (mecanisme de finanţare) specifice pentru partajarea 
maşinii, partajarea călătoriei, închirierea de biciclete şi Mobilitatea ca Serviciu [1] 

 

VEDERE GENERALĂ ASUPRA ASPECTELOR FINANCIARE PRIVIND PARTAJAREA MAŞINII [3] 

 
 

COSTURI 

• Leasing parc maşini 

• Asigurare şi întreţinere vehicule 
• Elaborare software 

• Costuri operaţionale 

• Costuri de marketing 

 
 

TIPURI DE INVESTIŢIE 

• Finanţare publică: fonduri federale, de stat şi locale 
• Finanţare privată: granturi de la fundaţii private, daruri şi donaţii private şi investiţii ale 

sectorului privat 

• Sponsorizare şi publicitate 
• Crowdfunding 

• Parteneriat Public-Privat 

• Finanţare UE 

 
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPR ASPECTELOR FINANCIARE REFERITOARE LA PARTAJAREA 

CĂLĂTORIEI [3] 

 

COSTURI 

• Elaborare şi întreţinere software 

• Costuri operaţionale 
• Activităţi de marketing 

 
 

TIPURI DE INVESTIŢIE 

• Finanţare publică: fonduri federale, de stat şi locale 
• Finanţare privată: granturi de la fundaţii private, daruri şi donaţii private şi investiţii ale 

sectorului privat 
• Crowdfunding 

• Sponsorizare şi publicitate 
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Parteneriate Public-Privat Inovative - Posibilă alocare a rolurilor 
 

 

VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA ASPECTELOR REFERITOARE LA ÎNCHIRIEREA DE 
BICICLETE [3] 

 
 

COSTURI 

• Achiziţionare echipamente (biciclete şi staţii de preluare – returnare, dacă este cazul) 
• Înlocuirea de piese şi amplasarea staţiei 
• Elaborare software 

• Operare în curs şi reclamă 
• Costuri pentru asigurarea echipamentelor şi costuri cu personalul 

 
 

TIPURI DE INVESTIŢIE 

• Finanţare publică: fonduri federale, de stat şi locale 

• Finanţare privată: granturi de la fundaţii private, daruri şi donaţii private şi investiţii ale 
sectorului  pirvat 

• Parteneriat Public-Privat 

• Sponsorizare şi reclame 

• Crowdfunding 
• Finanţare UE 

 
 

VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA ASPECTELOR FINANCIARE REFERITOARE LA 
MOBILITATEA CA SERVICIU (CĂLĂTORIE MULTIMODALĂ)  [3] 

 
 
 

COSTURI 

• Dezvoltarea şi întreţinerea introducerea datelor statice referitoare la tranzit şi 
întreţinerea sistemului de introducere a datelor regionale de autorităţile regionale de 
tranzit 

• Costul de marketing şi vânzare, de exemplu pentru evenimente şi călătorii pentru a 
ajunge la un acord cu diferite organizaţii în privinţa culegerii de date  

• Costul sistemului utilizând servicii Cloud 
• Instrumente analitice pentru volum mare de date 

 
 

TIPURI DE INVESTIŢIE 

 
• Finanţare publică: fonduri federale, de stat şi locale 
• Finanţare privată: granturi de la fundaţiile private, daruri şi donaţii private şi investiţii ale 

sectorului privat 
• Sponsorizare şi publicitate 
• Parteneriate Public-Privat 
• Finanţare UE 
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  EXERCIŢIUL B  

 

                            
Descrierea exerciţiului

 

Corespondenţa dintre mecanismele de 
finanţare şi programele de parteneriat şi 
componentele implementării 
Programelor de Transport Inovative 

Un flipchart şi două liste. Pe prima lista, participanţii vor scrie componentele pe care le consideră necesare 
pentru a introduce un anumit Program de Transport Inovativ alocat grupului. Cea de-a doua listă include 
mecanisme de finanţare – programe de parteneriat ale procesului de elaborare / implementare a Programului 
de Transport Inovativ. 

Componentele programului: 
a) Infrastructură / dotări / echipamente (ex: consorţii de cercetare, acord de investiţie pentru cofinanţare 
în vederea obţinerii unui profit ulterior), b) software (ex: consorţii de cercetare, vânzare de expertiză), c) 
exploatare (crowdsourcing, publicitate), d) întreţinere (crowdsourcing, colaborare) 

 
Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos, stabilind 
corespondenţa dintre mecanismul de finanţare şi programul 
de parteneriat. 

Numele echipei  

COMPONENTELE PROGRAMULUI FU
& 

MECANISM DE FINANŢARE şi 
PARTENERIAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 



 

 

 

 

5  Finanţare şi achiziţii inovative, parteneriate pentru inovare 

Materiale suplimentare 

1. SUITS E-learning course on financing, procurement and business models for 
sustainable urban transport www.nuacampus.org/elearning/ 

2. Civitas tool inventory. Application area: Financing, procurement, legal aspects, 
measure implementation - https://civitas.eu/tool-inventory?f%5B0%5D=field_ 
application_area%3A927 
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Analize ale modelelor 
de afacere 
Acest capitol prezintă: 

• Abordarea analizei modelului de afacere; 

• Câteva exemple de analiză a modelelor de afacere în cazul 
programelor de mobilitate inovativă 

• Un exerciţiu care constă din completarea unei analize a 
modelului de afacere 



 

 

 
 
 

6 ANALIZE ALE MODELELOR DE AFACERE  

Analiză a modelului de afacere [1], [2] 

 
• Instrument conceptual care permite dezvoltarea unui model de afacere în mod uşor şi creativ 

• Cuprinde obiectele, conceptele şi relaţiile lor, exprimând logica de afaceri care stă la baza 
acestora. 

• Este structurată în nouă (9) secţiuni cu un set de întrebări pentru a evalua modelul şi a oferi suport 
utilizatorului în crearea acestuia. 

• Secţiunile pot fi grupate în funcţie de aria ontologică, şi anume: produs, client, infrastructură şi 
finanţe.  

- Produsul (secţiunea 2) prezintă propunerea de valoare a afacerii, şi anume produsele şi 
serviciile pe care compania le livrează pieţei; 

- Secţiunile 1. 3 şi 4 descriu implicarea clienţilor, identificând audienţa ţintă, cererile, modul în 
care clienţii percep valoarea şi ce tip de relaţie stabileşte compania cu fiecare segment de 
clienţi; 

- Secţiunile 6 şi 8 prezintă managementul infrastructurii descriind funcţiile de  logistică şi producţie 
şi definesc relaţiile dintre partenerii cheie şi organizaţie; 

- Zona financiară (secţiunile 5 şi 9) ia în considerare informaţiile referitoare la sustenabilitatea 
companiei, structura costurilor şi modul în care compania va câştiga profituri. 
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TIPAR DE ANALIZĂ  A MODELULUI DE AFACERI. FIECARE DIN CELE 9 SECŢIUNI „RĂSPUNDE” UNOR ÎNTREBĂRI SPECIFICE [3] 

 
                 PARTNERi 

CHEIE 
 

Cine sunt partenerii voştri cheie? 
Cine sunt furnizorii voştri cheie? 
Ce resurse cheie achiziţionăm 
de la partenerii voştri cheie? 
Ce activităţi cheie efectuează 
partenerii voştri cheie?

 
ACTIVITĂŢI 
CHEIE 
 
Ce activităţi cheie reclamă 
propunerile noastre de valoare? 
Canalele noastre de distribuţie? 
Relaţiile cu clienţii? 
Sursele de venituri?

 

PROPUNEREA DE VALOARE 
 
Ce valoare livrăm clienţilor noştri? 
Pentru rezolvarea căror probleme 
ale clienţilor noştri acordăm 
sprijin? 
Ce pachet de produse şi servicii 
oferim fiecărui segment de clienţi? 
Ce nevoi ale clienţilor noştri 
satisfacem?

 

RELAŢII CU CLIENŢII 
 
La ce tip de relaţie se aşteaptă din 
partea noastră fiecare din 
segmentele de clienţi să stabilim şi 
să menţinem cu ei? 
Ce fel de relaţii am stabilit? 
Cum se integrează acestea cu 
restul modelului de afacere? 
Cât de costisitoare sunt?

 

SEGMENTE DE CLIENŢI 

Pentru cine creăm? 
Care sunt cei mai importanţi clienţi ai 
noştri?

 
 
 
 

 

RESURSE CHEIE 
 
Ce resurse cheie reclamă 
propunerile noastre de 
valoare? 
Canalele noastre de 
distribuţie? 
Relaţiile cu clienţii? 
Sursele de venit?? 

 
CANALE 
    

Prin care canale doresc clienţii 
noştri să fie contactaţi? 
Cum îi contactăm acum? 
Cum sunt integrate canalele noastre? 
Care dintre ele funcţionează cel mai bine? 
Care dintre ele sunt cele mai 
eficiente din punct de vedere al 
costului? 
Cum se integrează cu rutinele 
clienţilor?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 STRUCTURA COSTULUI SURSE DE VENIT 
 

                  Care sunt cele mai importante costuri inerente în modelul nostru de afaceri? 
Ce resurse cheie sunt cele mai scumpe? Ce activităţi cheie sunt cele mai scumpe? 

Pentru ce valoare sunt clienţii noştri cu adevărat dispuşi să plătească? Pentru ce plătesc 
ei actualmente? 
Cum plătesc ei în prezent? Cât ar prefera să plătească? 
Cât de mult contribuie fiecare sursă de venit la venitul total? 
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A ceastă imagine nu se poate afișa.

 
 
 
 

 EXEMPLU DE ANALIZĂ A MODELULUI DE AFACERI PENTRU PARTAJAREA CĂLĂTORIEI [4],[5] 
 

PARTENERI CHEIE 

Partajarea călătoriei reduce 
numărul de călătorii cu maşina ca 
urmare a creşterii ratei de 
ocupare a autoturismelor Aceasta 
este ca urmare a faptului că o 
persoană efectuează împreună 
cu altele o călătorie cu propriul 
său autoturism. Partajarea 
maşinii se organizează în mod 
privat sau pe portaluri pe internet. 
Partajarea călătoriei poate fi o 
măsură de succes când un număr 
mare de persoane călătoresc 
împreună spre aceeaşi destinaţie 
în mod regulat (de exemplu, locul 
de muncă) şi când oraşul este 
caracterizat de cartiere cu 
densitate mare a populaţiei. 
Beneficiază şi angajatorii, 
deoarece ei trebuie să furnizeze 
locuri de parcare. De asemenea, 
aceştia pot sprijini o astfel de 
acţiune facilitând formarea 
grupurilor din angajaţi din 
interiorul firmei. Există şi aplicaţii 
pe smartphone care facilitează 
formarea de grupuri pentru 
partajarea călătoriei. Prin urmare, 
actorii cheie implicaţi în astfel de 
proiecte sunt organizaţiile 
municipale locale, ONGurile, 
organizaţiile private, dezvoltatorii 
de software, Organizaţiile 
Societăţii Civile.. 

 

ACTIVITĂŢI CHEIE 
 
Companiile şi autorităţile locale nu 
sunt în general operatorii 
platformelor de partajare a 
călătoriei. Totuşi, ele îşi pot sprijini 
angajaţii în organizarea partajării 
călătoriei, după cum se arată la 
secţiunea Parteneri cheie. Pe lângă 
partajarea călătoriei, pot rezerva 
spaţii de parcare gratuite pentru 
maşinile din acest sistem, în timp 
ce celelalte parcări ale angajaţilor 
sunt administrate. Sau, companiile 
pot organiza competiţii care să 
recompenseze călătoriile partajate 

 
RESURSE CHEIE 
 
Organizarea partajării călătoriei sau 
dezvoltarea platformelor 
corespunzătoare necesită o mai bună 
coordonare şi organizare decât, de 
exemplu, simpla utilizare a autobuzelor 
şi trenurilor. Aceasta din urmă necesită 
doar bilete şi un orar. De exemplu, 
centrele supra-regionale şi naţionale 
constituie o opţiune adecvată, în 
special pentru cererile de călătorii 
supraregionale. Există numeroase 
platforme on-line care oferă 
posibilitatea de rezervare, parteneri de 
călătorie ţintă şi metode de plată 
sigure. În scopul unor activităţi 
recreative în apropiere, de exemplu, se 
oferă posibilitatea partajării călătoriei în 
cercul de prieteni şi cunoscuţi. Aşa 
cum s-a menţionat mai devreme, 
angajatorii pot sprijini partajarea 
călătoriilor prin brokeraj în interiorul 
firmei, parcare rezervată şi alte 
bonusuri. Platformele internet 
interregionale oferă adesea, de 
asemenea, o opţiune pentru formarea 
de grupuri regulate care partajează 
călătoria.

 
PROPUNEREA DE  
VALOARE 

 
Propunerile de valoare ale 
partajării călătoriei sunt faptul că 
reprezintă o modalitate 
convenabilă de deplasare, 
furnizează o modalitate de 
economisire a banilor (ex. benzină, 
service), contribuie la reducerea 
emisiilor CO2, reduc stresul de a 
conduce, fac ca şoselele să fie mai 
sigure prin reducerea numărului de 
autoturisme care circulă. 

 

RELAŢII CU CLIENŢII 
 
Pentru utilizarea permanentă a 
serviciului on-line de partajare a 
călătoriei, este necesară de obicei 
o înregistrare. În cadrul 
organizaţiei private a partajării 
călătoriei, stabilirea condiţiilor de 
utilizare trebuie negociată 
individual. 

 
 
 
 
 
 

CANALE    
 
Aplicaţia pentru partajarea 
călătoriei on-line se face prin 
canale comune de comunicare. 
Sunt reclame convenţionale, de 
exemplu publicitate în mijloacele 
media scrise, panouri şi afişe. De 
asemenea, ofertele sunt înscrise 
intensiv pe diferite canale on-line. 

 

SEGMENTE DE CLIENŢI 
 
Partajarea călătoriei se adresează 
în primul rând persoanelor care 
utilizează autoturisme particulare 
pentru nevoile personale de 
mobilitate, în special în scop 
recreativ sau pentru deplasarea la 
serviciu. Se poate considera că 
potenţialul partajării călătoriilor în 
alte scopuri este destul de redus.

STRUCTURA COSTULUI SURSE DE VENIT 
 

Costurile pentru furnizarea ofertei apar pentru furnizorul platformelor exploatate comercial 
ca urmare a punerii la dispoziţie şi întreţinerii platformei şi prin efortul administrativ. 
Serviciul de partajare a călătoriei organizat privat suportă costuri ca urmare a exploatării 
vehiculelor.. 

Furnizorii platformelor comerciale oferă două moduri în general egale pentru generarea de 
venit. Pe de o parte, acestea sunt venituri din brokerajul călătoriilor, de exemplu sub forma 
comisioanelor, sau prin amplasarea de reclame pe site-urile corespunzătoare de pe 
internet.. 
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EXEMPLE DE ANALIZĂ A MODELULUI DE AFACERE DE PARTAJARE A MAŞINII [4],[5] 
 

PARTENERI CHEIE 
 
Transportul urban de călători va fi 
caracterizat din ce în ce mai mult 
de utilizarea intermodală şi 
multimodală a diferitelor moduri de 
transport: închiriere biciclete, 
biciclete electrice, transport public 
şi diferite forme de partajare a 
mobilităţii, de exemplu partajarea 
maşinilor şi călătoriilor, călătoriile 
cu taxiul. Prin urmare, este crucial 
să se conecteze fizic şi 
organizatoric aceste oferte. Pe 
lângă operatorii (privaţi) ai 
sistemelor de închiriere de 
biciclete cu şi fără puncte fixe de 
preluare şi returnare, 
municipalitatea este un jucător 
cheie, deoarece sectorul public 
trebuie să aibă grijă de spaţiul 
public pentru staţiile de partajare a 
maşinilor şi elaborează planul local 
de transport public. Operatorii de 
transport public trebuie implicaţi, 
de asemenea, pentru a asigura 
trasee continue de la punctul de 
plecare la destinaţie.

 

ACTIVITĂŢI CHEIE 
 
Deoarece municipalităţile nu sunt 
în general operatorii serviciului de 
partajare a maşinilor, este nevoie 
de obicei de un operator din 
sectorul privat. Dacă trebuie 
implementată o nouă ofertă acolo 
unde acest serviciu nu există încă, 
identificarea de zone adecvate 
pentru construirea de staţii 
constituie o problemă centrală. 
Aceste zone pot fi pe teren privat, 
ca şi în spaţii publice (dacă 
legislaţia ţării respective permite 
acest lucru). Operatorii de 
partajare de maşini trebuie să 
obţină dreptul de utilizare pentru 
aceste zone, să achiziţioneze 
vehicule şi să înfiinţeze un sistem 
de rezervare.. 

RESURSE 
CHEIE 

 
Resursele cheie sunt competenţele şi 
instrumentele de care au nevoie 
operatorii oricărei oferte de partajarea 
maşini pentru a putea gestiona 
afacerea în mod economic pe termen 
lung. Aceasta include existenţa unui 
model de afacere viabil din punct de 
vedere economic şi cunoştinţele 
necesare pentru a furniza spaţiu pentru 
oportunităţile existente şi limitările în 
ceea ce priveşte utilizarea terenului 
public, semi-public şi privat. Trebuie să 
existe, de asemenea, competenţe în 
domeniul achiziţiilor de vehicule, 
contractării cu clienţii, operării 
sistemelor de contabilitate, facturării, 
curăţeniei şi întreţinerii, serviciilor 
pentru clienţi şi asigurării vehiculelor.

 

 PROPUNEREA DE VALOARE 
 

Partajarea maşinii asigură un 
serviciu de transport individual 
care este „partajat”. Este uşor 
de utilizat, sustenabil şi la cost 
redus. Utilizarea sistemelor de 
partajare maşini contribuie la 
reducerea numărului de vehicule 
şi a poluării traficului, oferind 
diverse beneficii economice: 
lipsa necesităţii de a plăti 
asigurarea maşinii, 
înmatricularea, taxele de 
parcare, alimentarea cu 
combustibil şi întreţinerea 
maşinii.

 

 RELAŢII CU CLIENŢII 
  

   Este necesară înregistrarea pentru   
   sistemul de partajare maşini cu şi fără staţii 
fixe, în majoritatea cazurilor doar     
   înregistrarea cu cartea de identitate a  
   utilizatorului. În prezent, există diverse  
   opţiuni de rezervare. Numeroşi furnizori cer o   
   singură înregistrare cu permisul de 
conducere şi cu cartea de identitate şi cu plată 
cu debit direct. Alţi furnizori permit rezervarea 
on-line şi plata cu cartea de credit. Procedura 
de rezervare depinde, printre altele, de tipul de 
ofertă, şi anume cu sau fără staţii fixe. Pentru 
serviciul de partajare maşini cu staţii fixe, 
maşinile trebuie rezervate de obicei în avans. 
Clienţii pot găsi astfel de staţii prin website-ul 
sau aplicaţia furnizorului. Unii furnizori de 
serviciu de partajare maşini oferă posibilitatea 
rezervării prin telefon. În cazul partajării de 
maşini fără puncte fixe, clienţii trebuie să se 
informeze înainte de plecare în legătură cu 
vehiculele disponibile şi cu locurile în care pot 
fi găsite. Clienţii se pot informa telefonic, pe 
internet, sau pe smartphone în legătură cu 
locul unde pot găsi vehiculele furnizorului. 
Numeroşi furnizori oferă clienţilor aplicaţii 
gratuite care localizează şi rezervă o maşină 
aflată în apropiere. 

 
CANALE 
    

 
Aplicaţia pentru oferte de partajare maşini 
diferă în multe locuri de aplicaţia pentru alte 
produse şi servicii. De regulă, se utilizează 
opţiunile obişnuite de comunicare. Acestea 
sunt reclame convenţionale, de exemplu 
panouri şi afişe. Autobuzele şi trenurile au 
reclame în exterior şi furnizorii de servicii de 
partajare maşini utilizează şi spaţiul din 
vehiculele de transport public. Aceasta se 
întâmplă de obicei în cazul unei cooperări 
între furnizorul serviciului de partajare 
maşini şi compania de transport public. Dar 
şi vehiculele din parcul de maşini pentru 
partajare au la exterior reclame. Adesea 
poartă, într-o manieră care iese în evidenţă, 
logoul furnizorului, atrăgând astfel atenţia în 
spaţiul public.

 

 
SEGMENTE DE CLIENŢI 
  
Este necesară înregistrarea pentru 
sistemul de partajare maşini cu şi 
fără staţii fixe, în majoritatea 
cazurilor doar înregistrarea cu 
cartea de identitate a utilizatorului. 
În prezent, există diverse opţiuni de 
rezervare. Numeroşi furnizori cer o 
singură înregistrare cu permisul de 
conducere şi cu cartea de identitate 
şi cu plată cu debit direct. Alţi 
furnizori permit rezervarea on-line şi 
plata cu cartea de credit. Procedura 
de rezervare depinde, printre altele, 
de tipul de ofertă, şi anume cu sau 
fără staţii fixe. Pentru serviciul de 
partajare maşini cu staţii fixe, 
maşinile trebuie rezervate de obicei 
în avans. Clienţii pot găsi astfel de 
staţii prin website-ul sau aplicaţia 
furnizorului. Unii furnizori de serviciu 
de partajare maşini oferă 
posibilitatea rezervării prin telefon. 
În cazul partajării de maşini fără 
puncte fixe, clienţii trebuie să se 
informeze înainte de plecare în 
legătură cu vehiculele disponibile şi 
cu locurile în care pot fi găsite. 
Clienţii se pot informa telefonic, pe 
internet, sau pe smartphone în 
legătură cu locul unde pot găsi 
vehiculele furnizorului. Numeroşi 
furnizori oferă clienţilor aplicaţii 
gratuite care localizează şi rezervă 
o maşină aflată în apropiere.

STRUCTURA COSTULUI SURSE DE VENIT 
 

Principalele componente ale costului sunt achiziţia vehiculului, taxe şi asigurare, întreţinerea                                   
şi resursele (umane) care furnizează oferta. Acestea din urmă sunt costuri pentru grija faţă de 
clienţi, rezervare, facturare sau casare.

 
Cheltuielile menţionate sunt amortizate în primul rând prin veniturile provenite de la clienţi. Un venit 
suplimentar se poate obţine prin oferirea vehiculului ca spaţiu publicitar.
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A ceastă imagine nu se poate afișa.

 
 
 
 

 EXEMPLU DE ANALIZĂ DE MODEL DE AFACERE PENTRU ÎNCHIRIERE BICICLETE [4],[5] 
 

PARTENERI 
CHEIE 
 
Pe viitor, în special în oraşe, 
transportul de călători va fi mult 
mai influenţat de utilizarea 
intermodală şi multimodală a 
diferitelor moduri de transport. 
Închirierea de biciclete, bicicletele 
electrice, transportul public şi 
diverse forme de partajare maşini 
vor constitui împreună un serviciu 
de transport utilizat în funcţie de 
situaţie. Prin urmare, este 
deosebit de important  să existe o 
conexiune între aceste oferte din 
punct de vedere organizatoric, al 
tarifului şi al infrastructurii. Pe 
lângă operatorii ofertelor de 
închiriere de biciclete cu şi fără 
staţii fixe de preluare – returnare, 
jucătorii cheie sunt companiile de 
transport public, furnizorii de 
servicii de partajare maşini şi 
furnizorii de alte servicii inovative 
de mobilitate care au ca scop să 
îi determine pe utilizatori să 
renunţe la utilizarea 
autoturismului personal. 
Municipalităţile sunt, de 
asemenea, actori relevanţi şi 
trebuie implicate în furnizarea 
ofertei, răspunzând de furnizarea 
spaţiului necesar pentru aceste 
staţii în zonele publice.

 

ACTIVITĂŢI CHEIE 
 
Deoarece nu municipalităţile sunt în general 
proprietarii unui serviciu de închiriere 
biciclete, sunt necesari alţi jucători pentru 
furnizarea şi operarea acestor servicii.  Ei 
pot fi, de exemplu, un operator privat 
(comparabil cu majoritatea ofertelor de 
partajare maşini) şi numeroase oferte de 
închiriere biciclete sunt exploatate de 
companii de transport active în oraş şi în 
regiune. Demne de menţionat în acest sens 
sunt şi ofertele de închiriere biciclete ale 
Deutsche Bahn, sau ale transportului public 
din Cologne. Procedura de implementare a 
serviciului de închiriere biciclete este 
comparabilă în numeroase domenii cu 
implementarea unui serviciu de partajare 
maşini. Dacă trebuie implementată o nouă 
ofertă acolo unde nu a mai existat un astfel 
de serviciu, un pas important este 
identificarea de zone adecvate pentru 
construcţia staţiilor. Aceste zone pot fi pe 
teren privat, ca şi în spaţii publice (dacă 
legislaţia ţării respective o permite). 
Următorul pas este achiziţionarea 
drepturilor de utilizare pentru aceste zone, 
achiziţionare bicicletelor şi înfiinţarea unui 
sistem de rezervare. În paralel cu aceste 
activităţi, se poate face deja o aplicaţie 
pentru viitoarea ofertă. 
 

RESURSE CHEIE 
 
 
Competenţele necesare implementării şi 
exploatării economice pe termen lung a unui 
serviciu de închiriere biciclete includ crearea 
unui model de afaceri viabil din punct de 
vedere economic necesar pentru a furniza 
spaţiul necesar pentru staţii. De asemenea, 
trebuie să existe competenţe în domeniul 
achiziţionării de biciclete, contractării cu 
clienţii, operării sistemelor de rezervare, 
facturării, curăţării şi întreţinerii bicicletelor şi a 
dotărilor pentru parcare, serviciului cu clienţii 
şi aspectelor legate de asigurare.

 

PROPUNEREA DE VALOARE 
 
Propunerea de valoare a serviciului 
de închiriere biciclete este faptul că 
dă utilizatorilor posibilitatea de a 
face deplasări scurte de la un punct 
la altul folosind un parc de biciclete 
publice distribuite în tot oraşul, 
poate acoperi unele goluri din 
reţelele de transport existente, este 
convenabilă deoarece se găseşte 
oriunde este necesar, propunând 
un mijloc de transport pentru care 
nu trebuie să se aştepte, care 
permite deplasarea rapidă, este o 
activitate distractivă şi sănătoasă, 
este funcţională non-stop, nu este 
restricţionată de trasee, orare şi 
timpi de aşteptare şi garantează o 
modalitate convenabilă şi flexibilă.. 

 
RELAŢII CU CLIENŢII 

 
Pentru închirierea de biciclete cu şi 
fără puncte fixe de preluare – 
returnare, este necesară o 
înregistrare a utilizatorilor la 
furnizor. În prezent, există diferite 
opţiuni de rezervare. Procedura de 
rezervare poate varia în funcţie de 
tipul de serviciu – cu sau fără staţii 
fixe. Clienţii pot găsi staţii de 
închiriere, sau (în cazul serviciului 
fără staţii fixe) biciclete în apropiere 
prin website sau prin intermediul 
unei aplicaţii puse la dispoziţie de 
furnizor. 

 
 
CANALE    

 
 
Aplicaţia pentru ofertele de 
închiriere biciclete din multe zone 
nu diferă mult de publicitatea pentru 
alte produse şi servicii. În 
majoritatea cazurilor, se utilizează 
opţiunile obişnuite de comunicare. 
Acestea sunt reclame 
convenţionale, de exemplu panouri 
şi afişe. În cazul autobuzelor şi 
trenurilor se practică publicitatea pe 
partea din exterior a vehiculelor şi 
înseşi bicicletele sunt folosite ca 
spaţiu publicitar de furnizorii 
serviciului de închiriere. Vehiculele 
poartă adesea logo-ul vizibil al 
furnizorului, atrăgând astfel atenţia 
în spaţiul public.

 

SEGMENTE DE CLIENŢI  

Serviciul de închiriere biciclete 
este destinat unor grupuri diferite 
de utilizatori. În funcţie de locul 
ofertei şi de funcţia  sau de 
utilizarea dominantă a ariei 
serviciului ofertei, utilizatorii pot fi , 
de exemplu, studenţi sau vizitatori 
ai unui oraş. De exemplu, oferta 
de închiriere biciclete în Usedom 
pe Coasta Mării Baltice se 
adresează în primul rând 
circulaţiei turiştilor

STRUCTURA COSTULUI SURSE DE VENIT 
 

Bike Închirierea de biciclete este destinată unor grupuri diferite de utilizatori. În funcţie de 
amplasare şi de funcţia sau de utilizarea dominantă a zonei în care acţionează oferta, aceştia 
pot fi, de exemplu, studenţi sau vizitatori ai unui oraş. De exemplu, serviciul de închiriere 
biciclete din Usedom, pe coasta Mării Baltice, în Germania, se adresează în primul rând, 
turiştilor.

Cheltuielile de mai sus se amortizează în primul rând cu ajutorul veniturilor 
încasate de la utilizatori. Totuşi, există şi posibilitatea de a realiza venit financiar 
suplimentar prin darea în leasing a bicicletelor ca spaţiu publicitar în mişcare. 
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EXEMPLU DE ANALIZĂ A MODELULUI DE AFACERE PENTRU MOBILITATE CA SERVICIU [4],[5] 

 

PARTENERI CHEIE 
 
Ideea de bază a conceptului de 
Mobilitate ca Serviciu este de a 
oferi soluţii de mobilitate adaptate 
nevoilor speciale ale oamenilor. 
Aceasta include accesul uşor la 
cele mai adecvate mijloace de 
transport sau la serviciul de 
mobilitate. Mobilitatea ca Serviciu 
înseamnă integrarea diferitelor 
forme de servicii de transport într-
un singur serviciu de mobilitate la 
cerere. Pentru a servi cât mai bine 
nevoile de mobilitate specifice ale 
unui client, operatorul de 
Mobilitate ca Serviciu oferă o 
varietate de opţiuni de transport – 
transport public, conducerea 
autoturismului, partajare maşină, 
închiriere bicicletă, taxi, închiriere / 
leasing maşină, sau o combinaţie 
între acestea. Pentru clienţi, 
Mobilitatea ca Serviciu oferă 
avantajul de a rezerva oferta 
utilizând o singură aplicaţie pentru 
a accesa serviciul de mobilitate cu 
o singură tranzacţie de plată, în 
loc de multiple tranzacţii de 
achiziţionare bilete şi plată. Scopul 
Mobilităţii ca Serviciu este de a 
combina un număr mare de noi 
servicii inovative de mobilitate, de 
exemplu închiriere biciclete, 
partajare călătorie sau partajare 
maşină într-o formă organizată şi 
agreată de comun acord şi de a 
combina aceste diverse oferte 
pentru utilizator într-un traseu 
direct, prin rezervare integrată şi 
funcţii de  plată pentru toate 
etapele călătoriei.

 

ACTIVITĂŢI CHEIE 
 
Pe de o parte, Mobilitatea ca Serviciu 
are ca scop să facă legătura dintre 
ofertele de mobilitate existente, cu 
posibilitate de rezervare, pentru a fi mai 
uşor de utilizat. Prin urmare, cei mai 
importanţi paşi sunt abordarea actorilor 
implicaţi şi angajarea lor în cooperare. 
Odată acest lucru realizat, trebuie 
create cerinţele tehnice pentru 
facilitarea rezervării şi utilizarea 
ofertelor în combinaţie. Deoarece 
Mobilitatea ca Serviciu are ca scop 
utilizarea mai multor oferte în 
combinaţie printr-o singură rezervare şi 
tranzacţie de plată, furnizorii ofertelor 
trebuie să dezvolte o metodologie 
pentru distribuţia echitabilă a venitului 
(comparabil cu distribuţia venitului în 
cadrul unei reţele de transport între 
operatorii de transport implicaţi). 
Mobilitatea ca Serviciu poate avea ca 
obiectiv şi dezvoltarea altor servicii de 
mobilitate inovativă care pot acoperi 
discontinuităţile de pe parcursul 
traseului. 
 
 
 

 

RESURSE CHEIE 
 

Una din resursele cheie necesare 
pentru Mobilitatea ca Serviciu este 
existenţa unui mode de afacere 
viabil din punct de vedere economic. 
Deoarece elaborarea ofertelor de 
mobilitate individuală integrate în 
Mobilitate ca Serviciu rămâne 
responsabilitatea operatorilor 
respectivi, sunt necesare în primul 
rând cunoştinţele de implementare a 
sistemelor de rezervare şi legătura 
tehnică pentru planificarea traseului.

 

PROPUNEREA DE VALOARE 
 
Pentru utilizator: 1) mai multe 
opţiuni de călătorie adaptate 
nevoilor sale, 2) economii de cost, 
3) comoditate (uşurinţa accesului 
la mobilitate, uşurinţa plăţii), 4) 
flexibilitate (alegerea traseului, 
orei de călătorie, opţiune de 
partajare). Pentru agenţia de 
transport: 1) abordează 
discontinuităţile din reţeaua de 
transport convenţional (conexiuni 
pentru prima şi ultima milă a 
călătoriei, zone suburbane) 2) 
redundanţă  şi siguranţă de 
funcţionare. Pentru autoritate:1) 
posibile reduceri ale numărului de 
autoturisme proprietate personală 
în circulaţie (impact pozitv asupra 
mediului şi congestiei traficului), 
2) îmbunătăţirea conectivităţii 
urbane (conexiuni pentru prima şi 
ultima milă şi zonele suburbane) 
şi echitate socială (îmbunătăţirea 
accesibilităţii pentru toţi), 3) 
reducerea cererii pentru spaţiul de 
parcare.

 

RELAŢII CU CLIENŢII 
 
Probabilitatea ca înregistrarea 
pentru un serviciu care integrează 
multiple servicii de mobilitate 
separate să fie identică procedurii  
de înregistrare la furnizor pentru 
partajarea maşinii sau închirierea 
de biciclete, sau pentru orice alte 
servicii de mobilitate. Se consideră 
că este suficientă o singură 
înregistrare a utilizatorilor la 
furnizor. Pentru plata serviciului 
utilizat, se pot concepe diverse 
oţiuni, de exemplu plăţi de debit 
direct, sau cu card de credit.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANALE    
 

Aplicaţia Mobilitate ca Serviciu în 
multe zone este identică celei pentru 
servicii individuale de mobilitate. De 
obicei, Mobilitatea ca Serviciu 
utilizează obişnuitele opţiuni de 
comunicare. Acestea sunt reclamele 
clasice, de exemplu afişele. În cazul 
autobuzelor şi trenurilor se foloseşte 
exteriorul vehiculelor ca spaţiu 
publicitar, iar furnizorii de servicii de 
închiriere de biciclete şi partajare 
maşini îşi folosesc propriile vehicule 
ca spaţiu publicitar.

 

SEGMENTE DE CLIENTI 

Mobilitatea ca Serviciu este 
destinată tuturor oamenilor, 
grupurilor şi instituţiilor cu nevoi de 
mobilitate. Persoanele în vârstă se 
pot confrunta cu dificultăţi în ceea 
ce privete utilizarea noilor 
tehnologii legate de Mobilitate ca 
Serviciu. 

STRUCTURA COSTULUI SURSE DE VENIT 
 

Costurile pentru furnizarea serviciului sunt create de furnizorii de servicii de mobilitate integrate în sistemul 
general, de exemplu companii de partajare maşini, companii de închiriere biciclete, sau companii de transport 
municipal, în fiecare caz prin furnizarea şi exploatarea serviciilor oferite. Acestea pot fi costurile pentru 
achiziţionarea vehiculelor, taxe şi asigurări, întreţinerea vehiculelor şi cheltuieli administrative sau organizatorice 
şi legate de personal pentru furnizarea ofertei, de exemplu costuri pentru grija clientului, rezervare, facturare sau 
casare. Desigur, pentru transportatorii integraţi, trebuie menţionate şi costurile furnizării serviciului. 

Cheltuielile de mai sus sunt amortizate în principal prin venitul obţinut de la clienţii ofertei. 
Totui, există şi posibilitatea obţinerii de venit financiar suplimentar prin leasingul vehiculului 
ca spaţiu publicitar.. 
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      6    ANALIZE ALE MODELELOR DE AFACERE 

 
 
 
 

 

  EXERCIŢIUL C  Analiza Modelului de Afacere 
 

Descrierea exerciţiului 
O analiză a unui model de afacere, cu care participanţii trebuie să 
completeze conform schemei la care au fost repartizaţi. 

 

TITLUL MĂSURII 
 
 

 
ANALIZA MODELULUI DE AFACERE

 

Parteneri 
cheie 

 

Activităţi cheie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resurse cheie

 

Propunerea de 
valoare

 

Relaţii cu 
clienţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canale

 

Segmente de 
clienţi
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Aspecte legate de 
procedură şi de 
implementare  

 
În acest capitol sunt analizate următoarele aspecte: 

• acţiuni  care vor fi luate în considerare pentru implementare 

• cerinţe de date  pentru implementare şi metode de culegere a datelor 

• indicatori de evaluare (indicatori cheie de performanţă – KPI) 



 

 

 
 
 

7 Aspecte legate de procedură şi de implementare  
 

1. Acţiuni care trebuie luate în 
considerare ca ghid de 
implementare 

 
ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SERVICIULUI DE PARTAJARE A CĂLĂTORIEI [1] 

 
DIMENSIUNE ORAŞ 

 
• Nu există cerinţe specifice 

 
GHID DE IMPLEMENTARE 

 
• Selectarea celor mai adecvate oportunităţi de finanţare 
• Selectarea celor mai buni  contractori inclusiv dezvoltatori de software 
• Asigurarea unei bune campanii de publicitate pentru promovarea serviciilor 

 

ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SERVICIULUI DE PARTAJARE MAŞINI  [1] 

 
DIMENSIUNE ORAŞ 

 
• Preferabil de la 100.000 locuitori 

 

 
GHID DE IMPLEMENTARE 

 
• Selectarea mecanismului de finanţare adecvat 
• Autorităţile Locale ar trebui să furnizeze companiilor de partajare maşini permisiunea de 

parcare care permite membrilor săi să lase vehiculele oriunde în oraş 
• Alegerea dezvoltatorului de software corespunzător care va furniza o aplicaţie pentru 

efectuarea serviciilor de partajare maşini 
• Alegerea modului de obţinere a venitului. Abonament sau plată pe măsura utilizării? 
• Organizarea unei strategii de marketing pentru sensibilizarea publicului în ceea ce 

priveşte proiectul 

 
ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE BICICLETE [1] 

 
DIMENSIUNE ORAŞ 

 
• Pornind de la 100.000 locuitori 

 
 
 

GHID DE IMPLEMENTARE 

• Selectarea celui mai adecvat instrument de finanţare. Autorităţile locale pot furniza 
granturi pentru realizarea proiectului 

• Autorităţile locale asigură programul de reglementare inclusiv stabilirea siguranţei 
bicicletei, distribuirea bicicletelor, zonele permise pentru parcarea bicicletelor şi măsuri 
suplimentare în vederea desfăşurării eficiente şi active a proiectului de închiriere 
biciclete în oraş 

• Autorităţile Locale trebuie să furnizeze infrastructura, de exemplu piste speciale 

• Asigurarea unui dialog între public şi sectoarele private referitor la politica de urmat 

• Alegerea unui dezvoltator IT pentru producerea şi întreţinerea software-ului pentru 
închiriere biciclete 

• Pentru sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte serviciile, este important să se 
organizeze o campanie de marketing efectivă 
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ASPECTE  PRIVIND IMPLEMENTAREA MOBILITĂŢII CA SERVICIU [1] 

 
DIMENSIUNE ORAŞ 

• Nu există un anumit număr de locuitori, dar se impune existenţa a cel puţin unui mijloc 
de transport public urban (ex. autobuz) şi a unei reţele sau a unui serviciu adiţional de 
transport public (ex. reţea de biciclete, serviciu de partajare maşini etc.) 

 
 
 
 

GHID DE IMPLEMENTARE 

• Crearea unei reţele de stakeholderi necesari pentru a furniza o soluţie 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, sisteme de 
informare a utilizatorilor şi sisteme de plată a biletelor 

• Autorităţile Locale trebuie să ia în considerare opţiuni de îmbunătăţire a transportului, 
inclusiv îmbunătăţirea diferitelor moduri şi strategiile de management al mobilităţii 

• Autorităţile Locale trebuie să ia în considerare impacturile, cum ar fi cele pe termen lung şi 
non-financiare pe care le poate avea călătoria multi-modală 

•  Trebuie să se acorde atenţie specială calităţii opţiunilor de mobilitate puse la dispoziţia 
cetăţenilor care sunt dezavantajaţi din punct de vedere fizic sau economic 

 
 
 
 
 

2. Seturi de date necesare şi 
metode de culegere a datelor – 
corelare cu Indicatorii cheie de 
performanţă (KPI) 
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TIPUL DATELOR  DE 
IMPLEMENTAT 

PENTRU CE TIP DE 
MĂSURĂ 

INSTRUMENT DE 
CULEGERE A DATELOR [2] 

DATE UTILE ŞI PENTRU 
EVALUARE 

Date în timp real referitoare la 
trafic 

 

Toate 

• Sisteme de detectare trafic 
• Sesizori 

• Date referitoare la partajarea 
maşinilor fără puncte fixe 

 
X 

Numărul locuitorilor care 
locuiesc la o distanţă de 

mers pe jos de transportul 
public sau de sistemul de 

mobilitate partajată 

 
Toate 

• Date statistice de la 
autoritatea locală 

• ArcMapGIS 

 
X 

Zonă acoperită / deservită de 
transportul public referitor la 

zona urbană generală 

Toate • Culegere de date de la 
operatorii de transport 

public 

 
X 

Număr de aparate de 
parcare 

Partajare maşină, partajare 
călătorie, Mobilitatea ca 

Serviciu 

• Culegere de date 
referitoare la transportul 

călătorilor prin sondaje în 
parcări 

 
X 

Număr de biciclete 
publice 

Închiriere biciclete, 
Mobilitatea ca Serviciu 

• Culegere de date referitoare 
la transportul călătorilor prin 

sondaje 

 
X 



 

 

 

 

7 Aspecte legate de procedură şi  de implementare  

2. seturi de date necesare şi metode de culegere a datelor – corelare cu Indicatorii 
cheie de performanţă 

 
 

TIP DE DATE PENTRU 
IMPLEMENTARE 

PENTRU CE TIP DE 
MĂSURĂ 

INSTRUMENT DE 
CULEGERE A DATELOR [2] 

UTILE ŞI PENTRU 
EVALUARE 

Reducere emisii CO2 prin 
înlocuirea vehiculelor 

convenţionale 

 
Toate 

 
• Culegere de date din 

cercetarea mediului 

 

Date referitoare la un anumit 
tip de călători (ex. numărul 
de utilizatori ai serviciului 

public de închiriere biciclete) 

 

Toate 

 
• Statistici referitoare la 

operatorii de transport 
public 

 

X 

Numărul opririlor şi staţiilor 
în transportul public 

 
Toate 

 
• Statistici referitoare la 

operatorii de transport 
public 

 
X 
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DESCRIERE DETALIATĂ A METODELOR DE CULEGERE A DATELOR  [2] 

METODĂ DESCRIERE 

 
PLATFORMĂ DE ANALIZĂ A  
MOBILITĂŢII URBANE  
PENTRU CULEGEREA DE   
DATE REFERITOARE LA   
PARTAJAREA MAŞINII 

(PAMU) 

 
Ca urmare a analizei datelor, acestea au pus în evidenţă diferite aspecte legate de utilizarea 
sistemului, de modul în care oamenii folosesc aceste servicii, unde merg în mod tipic, când şi 
pentru cât timp închiriază o maşină, cum se deplasează utilizatorii în oraş în diferite etape ale 
zilei şi care sunt obiceiurile de condus ale utilizatorilor. 

 
SISTEME DE NAVIGARE ÎN 
INTERIORUL MAŞINII PE 

BAZĂ DE DISPOZITIVE GPS 

 
GPS funcţionează prin furnizarea de informaţii privind locul exact. Sistemul de urmărire GPS 
poate fi amplasat în vehicul, pe un telefon mobil sau pe dispozitive GPS speciale fixe sau 
portabile. Sistemul poate urmări deplasarea unui vehicul sau a unei persoane.  
De exemplu, o companie poate utiliza un sistem GPS pentru a monitoriza traseul şi înaintarea 
unui camion cu marfă, sau pentru a monitoriza bunuri de mare valoare în trafic. 

 
 

DATE REFERITOARE LA 
MAŞINI AFLATE ÎN 

DEPLASARE 

Sistemul culege date în timp real referitoare la trafic, prin localizarea unor vehicule cu ajutorul 
telefoanelor mobile sau GPS pe întreaga reţea de drumuri. Vehiculul este echipat cu telefon 
mobil sau GPS care acţionează ca senzor pentru reţeaua de drumuri. 
Datele generate ca mostră de vehiculele echipate în acest scop sunt utilizate pentru evaluarea 
condiţiilor generale de trafic. Unele date, cum ar fi localizarea, viteza şi  
direcţia de deplasare a autovehiculului sunt trimise anonim l aun centru de procesare 
centralizată. După ce au fost culese şi extrase, informaţiile utile (ex. starea traficului, rute 
alternative) se pot redistribui şoferilor de pe şosea. 

 
 

DISPOZITIVE CU BLUETOOTH 

Constă dintr-un dispozitiv Bluetooth care scanează pentru un alt dispozitiv cu Bluetooth în 
proximitatea sa radio , după care stochează sau trimite mai departe datele pentru analiză şi 
utilizare. Senzorii Bluetooth pot fi utilizaţi pentru culegerea de date OD.  

Aceşti senzori utilizează detectarea adreselor  şi corespondenţa pentru a stabili punctul de 
plecare şi de destinaţie a unor  conducători auto (sau pietoni). Combinaţia de detectare cu 
Bluetooth şi Wi-Fi  îmbunătăţeşte de asemenea dimensiunea mostrei de date, ceea ce 
constituie un factor important în studiile  OD. Senzorii Bluetooth pot furniza estimări ale 
vitezelor şi timpului de călătorie, precum şi informaţiile necesare pentru a aproxima 
rezonabil prezenţa, densitatea şi fluxurile de trafic. 

 
DETECTARE Wi –Fi 

Tehnologia Wi –Fi permite culegerea de informaţii referitoare la trafic şi vizuaizarea şi 
analizarea rezultatelor pentru o mai bună gestionare a fluxurilor de trafic, pentru ca decizia 
să fie fundamentată pe cunoaşterea performanţei în trafic şi pe răspunsul la stabilirea 
măsurilor. 

 
DATE PRIVIND 

CROWDSOURCING 

Este vorba despre procesul prin care o entitate (persoană fizică sau organizaţie)  
solicită resurse specifice de la un grup de persoane. Aceste entităţi utilizează internetul, 
aplicaţiile de mass media sociale şi în special platformele construite pentru a obţine şi a primi 
cunoştinţele, bunurile sau serviciile pe care le caută. Aceasta le permite să obţină informaţii 
sau resurse de la un spectru larg de surse. 
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2 seturi de date necesare şi metode de culegere a datelor – corelare cu 
Indicatorii cheie de performanţă  

 

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL DE DATE ÎN GENERAL 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3. Indicatori de evaluare (Indicatori 
Cheie de Performanţă – KPIs) 

 

 
• Indicators Indicatorii sunt unii din cei mai importanţi parametri ai procesului de 

implementare şi evaluare 

• Indicatorii Cheie de Performanţă reprezintă principalul instrument de evaluare 
a impactului tehnologiilor implementate. 

• Următorul tabel cuprinde câţiva Indicatori Cheie de Performanţă reprezentativi 
referitori la implementarea şi evaluarea Programului de Transport Inovativ 
(pentru mai mulţi indicatori, v. Secţiunea Referinţe) 
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Selecţia datelor 

 
Necesitatea de a fi selectiv în căutarea datelor 
 Necesitatea de a putea opera cu volum mare de 
date 
 Necesitatea de a standardiza şi converti 
formate de date. 

 
Vizualizarea 

datelor 

 
Necesitatea instrumentelor de vizualizare a 
datelor 

 Necesitatea monitorizării traficului urban 

 Necesitatea sistemelor de suport decizional 

 
Culegerea 

datelor 

 
Este necesară o sursă de date sustenabilă 

Sunt necesare date mai precise şi complete 

Sunt necesare date în timp real şi istorice 
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3. Indicatori de evaluare (KpIs) 
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INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ  [3] [4] [5] [6] 

INDICATOR CHEIE DE 
PERFORMANŢĂ DESCRIERE SURSĂ 

 
ACCES LA SERVICIILE DE 

MOBILITATE 

(1) Partea de populaţie cu acces corespunzător la serviciile de 
mobilitate. (2) Procentul populaţiei care locuieşte la o distanţă de 
mers pe jos de transportul public (punct de oprire sau staţie) sau 

de un sistem de partajare a mobilităţii (maşină sau bicicletă) 

 
Consiliul Mondial al 

Afacerilor pentru 
Dezvoltare Sustenabilă 

 
UTILIZAREA SPAŢIULUI DE 

MOBILITATE 

 
(1) Proporţia utilizării terenului pentru fiecare din modurile de transport 

din oraş, inclusiv utilizări directe şi indirecte. (2) Metri pătraţi de 
utilizare directă şi indirectă a spaţiului de mobilitate per locuitor 

 
Consiliul Mondial al 

Afacerilor pentru 
Dezvoltare Sustenabilă 

 
EMISII DE GAZE CU 

EFECT DE SERĂ 

(1) Emisii de gaze cu efect de seră de la fabricarea combustibilului 
în funcţie de toate modurile de transport de călători şi marfă 

(2)Echivalent tone CO2 pentru emisiile de gaze pornind de la 
fabricarea combustibilului, la transportul urban, per an şi locuitor 

Consiliul Mondial al 
Afacerilor pentru 

Dezvoltare Sustenabilă 

 
OPORTUNITATE PENTRU 

MOBILITATE ACTIVĂ 

(1) Opţiuni şi infrastructură pentru mobilitate activă,  referitor la 
utilizarea modurilor  mai uşoare, şi anume mersul pe jos şi pe 
bicicletă. (2) Lungimea şoselelor şi străzilor cu trotoare şi piste 

pentru biciclete şi pentru circulaţia cu viteze de 30 km/h (20 mph), 
precum şi cu  zone pietonale raportat la lungimea totală a reţelei 

de drumuri urbane (exclusiv autostrăzi) 

 
Consiliul Mondial al 

Afacerilor pentru 
Dezvoltare Sustenabilă 

INDEXUL ANUAL AL 
CĂLĂTORIILOR CU BICICLETA 

 West Yorkshire, Planul 
pentru Transportul Local 

2011-2026. Anglia 

FURNIZAREA 
PARCĂRILOR PENTRU 

BICICLETE 

Număr de aparate de parcare per locuitor Planuri de Mobilitate 
Europeană 

 
OFERTĂ DE BICICLETE 

PUBLICE 

 
Număr de biciclete publice per locuitor 

 
Planuri de Mobilitate 

Europeană 

RAPORTUL DINTRE 
NUMĂRUL 

UTILIZATORILOR 
SERVICIULUI DE 

BICICLETE PUBLICE ŞI 
NUMĂRUL DE 
LOCUITORI 

 
Numărul de utilizatori ai serviciului de biciclete publice per 

locuitor 

 
Planuri de Mobilitate 

Europeană 

DENSITATEA PIETONILOR 
ÎN ZONELE PIETONALE 
SPECIAL AMENAJATE 

 
Număr de pietoni per km pătrat în zone pietonale special 

amenajate 

 
Planuri de Mobilitate 

Europeană 

 
VOLUMUL CIRCULAŢIEI PE 

BICICLETE 

 
Volumul circulaţiei cu bicicleta 

 
Planuri de Mobilitate 

Europeană 

LUNGIMEA 
INFRASTRUCTURILOR DE 

TRANSPORT 

 
Km de piste pentru biciclete, km de străzi pietonale, km de linii 

pentru transportul public etc. 

 
Planuri de Mobilitate 

Europeană 

NUMAR DE STATII PENTRU 
TRANSPORTUL PUBLIC 

(INCLUSIV PT BICICLETE 
PUBLICE) 

 
Totalul staţiilor pentru transportul public şi pentru bicicletele 

publice 

 
Planuri de Mobilitate 

Europeană 

ACCESIBILITATE LA 
SERVICIILE PENTRU 
BICICLETE publice 

Totalul staţiilor pentru transportul public şi pentru bicicletele 
publice 

Planuri de Mobilitate 
Europeană 
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Instrumente şi 
ghiduri existente 

 
• Există un număr mare de ghiduri şi instrumente în sprijinul elaborării 

şi implementării unor astfel de măsuri. Totuşi, scopul acestui capitol 
este de a le prezenta pe cele care au legătură mai mare cu oraşele 
mici şi mijlocii, în loc de a face o  prezentare generică. Ratingul 
relevanţei pentru obiectivele SUITS este în sprijinul prioritizării 
acestor instrumente.  



 

 

 
 
 

8 Instrumente şi ghiduri existente 

 
 

INSTRUMENTE EXISTENTE ON-LINE IN SPRIJINUL IMPLEMENTARII MASURILOR 

 
Denumire 
instrument 

 
 

INSTRUMENT CIVITAS 
ECCENTRIC: 

INDICATORI DE 
NIVEL DE 

PROMPTITUDINE ÎN 
ASIMILAREA 

MOBILITATII CA 
SERVICIU PENTRU 

A.L.

 
Format 

 
 

 
 Document 

PDF 
(raport) 

 
Sursă/link 

 
 

 
Proiect reţea CIVITAS 
http://civitas.eu/news/ 

maas-readiness- 
level-indicators-local- 
authorities-launched 

Utilitate pentru oraşele 
mici şi mijlocii şli 

importanţa în proiectul 
SUITS 

Instrument de auto-
evaluare referitor la 

promptitudinea  acceptării 
Mobilităţii ca Serviciu într-

un oraş, aplicabil şi în 
oraşele mici şi suburbii 

 

Rata 
relevan
ţei [1-5] 

 
 
 

5 

 

Explicarea ratei 
relevanţei 

 
 
 

Instrumentul poate fi 
aplicat în totalitate 
într-un oraş mic. 

Totuşi, este dedicat 
oraşelor mici şi 

mijlocii

 
 
 
 

 
MOMO 

 
 
 
 
 

  Documente 
PDF 

 

 
 
 

Proiectul Europa 
Energiei Inteligente 

(IEE): 
https://ec.europa.eu/ 
energy/intelligent/ 

projects/en/projects/ 
momo-car-sharing 

Momo furnizează resurse sub 
forma unui document PDF (fişe 

de caz), sfaturi şi detalii de 
contact pentru exemple de 

bună practică pentru sistemele 
de partajare maşină în oraşele 

mai mici. Furnizează, de 
asemenea, ghid detaliat pentru 

municipalităţi şi autorităţi 
privind înfiinţarea şi 

implementarea diferitelor 
programe de partajare maşină. 
Partajarea maşinii este posibilă 

şi în oraşele mai mici

 
 
 

 
5  Proiectul este 

axat în mare parte 
pe oraşele mici şi 
pe sistemele de 

partajare maşini din 
acestea 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPOwER 
74 

 
 
 
 
 
 
 

Webinarii/  
Document

PDF / 
Instrument 

de 
evaluare 
site (fişier 
XLSM ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 
PDF / 

prezentare, 
aplicaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa  Energiei 
Inteligente 

UEhttp://chums- 
carpooling.eu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ProIect UE 

https:// 
empowertoolkit.eu/ 

Proiect UE referitor la 
partajarea maşinii care conţine 
Webinarii / documente PDF şi 
instrumentul de evaluare site. 

Se prezintă avantajele 
partajării maşinii faţă de 
deţinerea în proprietate. 

Documente PDF: Există mai 
multe publicaţii care rezultă din 
acest proiect referitor la diferite 
aspecte ale partajării maşinilor 

şi constatări ca urmare a 
studiilor de caz din proiect. 

Instrumentul de evaluare site: 
Acest instrument permite 

evaluarea rapidă a caracterului 
oportun al unei locaţii pentru 
partajare maşini şi indică (la 

modul foarte general) 
impacturile probabile ale 

introducerii măsurilor CHUMS , 
precum şi identificarea 

măsrilor de sprijin cu cea mai 
mare probabilitate de a avea 

impact asupra CHUMS. 
Se poate utiliza indiferent de 

dimensiunea oraşului. 
 

EMPOWER furnizează un 
fundal relevant tuturor 

oraşelor care doresc să 
stimuleze o schimbare a 

modului de transport către un 
transport mai activ şi 

transportul public. Poate fi 
vorba despre oraşe 

începătoare şi avansate în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentul poate 
fi aplicat în totalitate 

într-un oraş mic. 
Totuşi, este 

destinat oraşelor 
mici şi mijlocii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oraşele participante cu 
exemple de bune 

practici sunt mai mari 
decât cele mici şi 
mijlocii. Dar unele 

dintre măsurile 
implementate în aceste 
oraşe sunt adecvate şi 

pentru oraşele mai 
mici, dacă sunt 

adaptate 
corespunzător. 
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INSTRUMENTE DISPONIBILE ON-LINE ÎN SPRIJINUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR 

 
Denumire 
instrument 

 
Format 

 
Sursă /link 

Utilitatea pentru oraşele 
mici şi mijlocii şi 

importanţa în proiectul 
SUITS 

Rata 
relevanţei 

[1-5] 

 
Explicarea ratei 

de relevanţă 

 
 

INSTRUMENT 
PRIVIND SPIRITUL 

CĂLĂTORIEI: 
INDICELE 

DESCHIDERII PT 
MOBILITATE CA 

SERVICIU 

 
 

document 
PDF 

(Cartea 
albă) 

Project al Fundaţiei 
TravelSpirit 

http://travelspirit. 
foundation/news/ 

travelspirit-launches- 
a-new-tool-to- 
measure-the- 

openness-of-a-citys- 
transport-system/ 

 
Instrument simplu şi practic în 

sprijinul celor care dezvoltă 
sistemele Mobilitatea ca 

Serviciu pt a-şi întelege poziţia 
şi potenţialul în vederea 

dezvoltării unui model deschis 
de Mobilitate ca Serviciu. Se 

poate utiliza indiferent de 
dimensiunea oraşului. 

 
 
 

 
3 

 
Instrumentul poate fi 

aplicat în oraşele 
mici şi mijlocii. A fost 

aplicat în proiectul 
privind Mobilitatea ca 

Serviciu din 
Transport for West 
Midlands ca studiu 

de caz demonstrativ. 

 
 
 

CIVITAS 
CARAVEL 

 
 
 
document 
PDF/pre- 
zentări 

 
 
 

Proiect din reţeaua 
CIVITAS 

http://civitas.eu/ 
content/caravel 

Număr destul de mare de 
măsuri, dintre care unele ar 
putea fi repetate în oraşele 

mici şi mijlocii. Burgos ar putea 
fi clasificat ca oraş M-M, deci 

măsurile sale ar putea fi 
considerate un bun exemplu: 

servicii de mobilitate colectivă, 
program de partajare maşină 

pentru muncitori 

 
 
 

 
2-3 

Subiectele abordate 
în acest modul sunt 

în principal 
dezvoltate în oraşele 

participante la 
proiect care nu pot fi 
clasificate drept M-

M, dar pot fi preluate 
sugestii utile din 

Burgos (oraş M-M) 

 
 

 
GROWSMARTER 

Document 
PDF (fişe 
de caz) şi 
sugestii şi 
detalii de 
contact 
privind  

exemplele 
de bună 
practică 

 
 
 

 Proiect UE 
http://www.grow- 

smarter.eu/solutions 

GROWSMARTER furnizează 
un cadru relevant pentru toate 
oraşele care vor să stimuleze 
preluarea soluţiilor inteligente. 
Furnizează soluţii pt oraşele 
inteligente privind Mobilitatea 
Urbană Sustenabilă împreună 

cu studii de caz relevante 

 
 
 

 
2-3 

Oraşele participante 
care oferă exemple 

de bună practică 
sunt mai mari decât 

M-M, dar unele 
dintre măsurile pe 

care le-au 
implementat sunt 

adecvate şi oraşelor 
mai mici dacă sunt 

adaptate 
corespunzător 
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8 Instrumente şi ghiduri existente 

CHUMS 

• Acest instrument stabileşte statusul actual al partajării maşinii, estimează 
impactul potenţial al introducerii CHUMS şi identifică măsurile de sprijin cu 
probabilitatea cea mai mare de a mări impactul CHUMS 

• Următoarele tabele prezintă exemplul municipalităţii Kalamaria 
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8 Instrumente şi ghiduri existente 

Instrumentul CIVITAS ECCENTRIC: 
Mobilitatea ca Serviciu 
Indicatori de nivel de promptitudine 
pentru autorităţile locale 

• Oferă o nouă abordare pentru a înţelege cum pot autorităţile locale să accelereze 
procesul Mobilităţii ca Serviciu în contextul lor local. 

• Funcţionează ca instrument de discuţie şi listă cu măsuri de dezvoltare în cadrul 
autorităţilor locale (parte a proiectului CIVITAS ECCENTRIC) 

Indicatorii de nivel de promptitudine de asimilare a Mobilităţii ca Serviciu oferă o viziune 
trans-sectorială asupra modului în care este pregătită fiecare autoritate locală 
pentru schimbare şi ce fel de decizii a luat deja privind transportul, precum şi modul 
în care acestea sprijină implementarea noilor servicii de transport. 

 
 

Promptitudine strategică – pentru 
a promova, sprijini şi stimula 
Mobilitatea ca Serviciu 

 

NIVEL INDICATORI  DE  NIVEL 

1 
Autoritatea Locală nu are nicio măsură pentru a sprijini explicit dezvoltarea 

Mobilităţii ca Serviciu în oraş 

 
2 

Autoritatea Locală este implicată în măsuri în vederea dezvoltării 
serviciilor de mobilitate împreună cu furnizorii de servicii şi / sau se 

utilizează stimulente pentru crearea Mobilităţii ca Serviciu 
 

3 Autoritatea Locală are un plan / o strategie / politici pentru a 
sprijin în mod explicit dezvoltarea Mobilităţii ca Serviciu în context 

lcoal 
 

4 
Autoritatea Locală are finanţare locală pentru a sprijini 

schimbarea (proiect sau finanţare continuă) 

5 
Autoritatea Locală are o persoană numită care răspunde de dezvoltarea 

Mobilităţii ca Serviciu. Autoritatea Locală dezvoltă Mobilitatea ca Serviciu în 
mod sistematic 

 
DIN PUNCT DE 

VEDERE STRATEGIC 

77 
Politica de parcare sprijină serviciul de partajare maşini oferind priorităţi  

/parcare mai ieftină / zone de parcare pentru vehiculele partajate şi facilitând 
 

Autoritatea Locală sprijină activ noile modele de afacere adaptând standardele 
de parcare pentru (noile) construcţii rezidenţiale (reducând spaţiul de parcare, 
alocând spaţii de parcare pentru maşinile partajate / sistemul de transport la 

cerere şi facilitând  noile servicii de mobilitate pentru rezidenţi) 

 

Politicienii sunt gata să modifice politica de parcare în zonele critice, sau sunt gata 
să ia măsuri pentru a reduce numărul de autoturisme personale în circulaţie / 

deţinute 

 

Autoritatea Locală are o politică privind parcarea, dar nu sprijină în mod 
explicit utilizarea partajată a autoturismelor şi / sau transportul la cerere  

Autoritatea Locală nu are nicio politică privind parcarea  

INDICATORI DE NIVEL NIVEL 

 
 



 

 

 

 

8 Instrumente şi ghiduri existente 

disponibilitate strategică – pentru a promova, sprijini şi stimula Mobilitatea ca Serviciu  
 

 
 

 
 

NIVEL INDICATORI DE NIVEL 

1 
Ghidul de călătorie internă pentru personalul şi politicienii din cadrul 

Autorităţii Locale nu acordă prioritate mobilităţii sustenabile 

2 Ghidul de călătorie internă acordă prioritate mobilităţii sustenabile, 
dar nu este monitorizat de Autoritatea Locală 

3 Ghidul de călătorie internă acordă prioritate mobilităţii  sustenabile şi tiparele 
de călătorie sunt monitorizate şi raportate anual de autoritatea locală 

 
4 

Instrucţiunile de călătorie internă acordă prioritate mobilităţii sustenabile, 
tiparele de călătorie sunt monitorizate anual de autoritatea locală şi există un 

plan clar de reducere a autoturismelor private pentru deplasarea  spre locul de 
muncă şi de promovare a mobilităţii partajate 

 
5 

Instrucţiunile de călătorie internă acordă prioritate mobilităţii sustenabile, tiparele 
de călătorie sunt monitorizate anual, utilizarea autoturismelor particulare pentru 

deplasarea spre locul de muncă a scăzut în decursul ultimilor 3 ani 

NIVEL INDICATOR DE NIVEL 

1 Autoritatea Locală nu utilizează servicii de mobilitate partajată 

2 
Autoritatea Locală oferă maşini partajate / biciclete închiriate etc. pentru 

utilizare de către personal şi factorii politici, dar limitat la un număr mic de 
angajaţi 

3 
Autoritatea Locală oferă maşini partajate sau biciclete de închiriat pentru 

utilizare de către cei mai mulţi membri ai personalului şi ai factorilor politici 

4 
Autoritatea Locală utilizează servicii de mobilitate partajată oferită de mai 

mulţi furnizori de servicii 

5 
Autoritatea Locală utilizează servicii de mobilitate partajată oferite de mai mulţi 

furnizori de servicii, fără a le limita doar la orele de serviciu 

 
NIVEL INDICATORI DE NIVEL 

1 Nu există companii care oferă vehicule partajate în Autoritatea Locală 

2 
Există proiecte pilot / campanii / stimulente în cadrul Autorităţii Locale 

referitor la opţiunile de mobilitate partajată 

3 Există diferite moduri de oportunităţi de mobilitate partajată oferite de 
companii, disponibile pentru cetăţeni 

 
4 

Există mai mult de cinci tipuri diferite de operatori de Mobilitate ca Serviciu care 
furnizează mobilitate combinată în cadrul Autorităţii Locale, acoperind următoarele 
moduri: transport public, vehicule  partajate, închiriere biciclete, partajare călătorie, 

închiriere maşini, taxiuri, închiriere bărci etc.. 
 

5 
Furnizorii de servicii regulate (magazine alimentare, teatre, dezvoltatori de 
proprietăţi imobiliare şi companii de construcţie case etc.) conlucrează cu 
operatorii de Mobilitate ca Serviciu şi oferă clienţilor lor pachete de servicii 

 

GHIDURI DE 
CĂLĂTORIE PENTRU 

PERSONAL ŞI 
POLITICIENI 

UTILIZAREA 
MOBILITĂŢII 

PARTAJATE ÎN 
ADMINISTRAŢIA 

LOCALĂ 

ECONOMIE – 
DISPONIBILITATE 
PARTAJATĂ ŞI 

PĂTRUNDEREA PE 
PIAŢĂ A 

OPŢIUNILOR DE 
CĂLĂTORIE DE 
PARTAJARE ŞI 
COMBINATE 

TRANSPORT 
PUBLIC (TP) 

78 
Hotelurile, teatrele, mallurile etc, furnizorii de servicii regualte oferă mai multe 

pachete de servicii , combinând ATP cu propriile lor servicii  

ATP oferă deja clienţilor pachete de servicii multimodale alături de 
alţi operatori de Mobilitate ca Serviciu  

Autoritatea de Transport Public (ATP) colaborează activ cu alţi operatori de 
Mobilitate ca Serviciu / furnizori de transport din zonă şi au planuri de a oferi 
pachete de servicii clienţilor (închiriere biciclete / maşini, partajare călătorie, 

taxiuri etc.) 

 

Clienţii pot cumpăra bilete pentru TP prin diferite canale de vânzare oferite de terţi 
 

Clienţii pot cumpăra bilete pentru TP doar prin canalele proprii ale furnizorilor 
de servicii de transport public , care diferă între ele 

 

INDICATORI DE NIVEL NIVEL 
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strategic readiness - to promote, support and incentivise maas 
 
 

 

 
 
 

Instrumente de culegere de date 
 
 
 
 

Demo Pilot 

SUITS în 

Kalamaria 

NIVEL INDICATORI DE NIVEL 

1 
Autoritatea Locală are date deschise culese din exploatarea transportului public 

2 ATP şi Autoritatea Locală au date deschise / informaţii standardizate culese 
astfel încât terţii să le poată utiliza pentru a crea noi aplicaţii şi servicii 

 
3 

Terţii utilizează deja date deschise şi furnizează aplicaţii pe mobil (cu 
informaţii referitoare la unul sau mai multe moduri de transport, informaţii în 
timp real, informaţii despre alte servicii, aplicaţii oficiale privind transportul 

public etc.) 

 
4 

Autorităţile Locale promovează şi facilitează prin orice mijloace cooperarea 
între diferiţi furnizori (platformă de schimb tehnic, standardizări etc.) 

 
5 

Terţii colaborează pentru a-şi vinde serviciile de Mobilitate ca Serviciu utilizând 
aceleaşi aplicaţii ca şi alţi operatori privaţi şi / sau publici de Mobilitate ca 
Serviciu. Aplicaţia poate fi furnizată de ATP sau de un operator privat de 

servicii. 

NIVEL INDICATORI DE NIVEL 

1 Clienţii pot găsi informaţii referitoare la călătoriile multimodale (min. 2 moduri 
de transport) 

2 
Clienţii au mai multe canale de la care pot găsi informaţii referitoare la călătorii 

multimodale 

3 
Clienţii găsesc vizualizări sau văd campanii referitoare la opţiuni de mobilitate 

sustenaiblă / mobilitate ca serviciu în timp ce călătoresc în oraş 

4 
Clienţii pot schimba cu uşurinţă mijlocul de transport în mai multe locuri în 

cadrul autorităţii locale (min. 4 mijloace de transport într-un singur loc) 

5 
Clienţii au găsit servicii  de tip Mobilitate ca Serviciu şi utilizarea lor a crescut 

în ultimul an 

 
PLATFORMĂ DE 

INTEGRARE 

VIZIBILITATE – CÂT DE 
EVIDENTE ŞI CÂT DE 
UŞOR DE OBŢINUT 
PENTRU CETĂŢENI 
SUNT OFERTELE DE 

MOBILITATE 
PARTAJATĂ 
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Navigare vehicul 

Sistem de navigare colaborativ, obţinut 
prin crowdsourcing adaptat consolelor 
multimedia din interiorul vehiculelor 

 

 
 

Dispozitiv prototip de urmărire avansat 
multi-GNSS +INS pentru urmărirea 
vehiculelor urbane 

 
• Crowdsourcing. 

Crowdsourcing utilizând GPS 
convenţional şi servicii telecom IOT 
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             Instrumente de selectare date 
 

 

Fişierul GPX  reprezintă date GPS salvate în format GPS Exchange, un standard 
deschis care se poate utiliza liber de programele GPS. Conţine date de longitudine şi 
latitudine referitoare la amplasare, incluzând puncte de parcurs şi piste. Fişierele GPX 
sunt salvate în format XML care permite datelor GPS să fie importate mai uşor şi citite 
de multiple programe şi servicii web. 
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INSTRUMENTE DE SELECTARE S-DARE 

Format GPX (convertizor) 

Anonimizare / pseudonimizare fişier GPX 

Inserare metadate fişier GPX în DB Geospaţial 

Geoselecţie a seturilor de date de urmărire GPX 

SISTEM PP4TM  
Canal scalabil de omogenizare a datelor şi motor de 
prelucrare rapidă a întrebărilor pentru volum mare de date 
de transport 

 
 
 

SUiTS Tool: The PP4Tm System 
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S-DaRe: Depozitar de date SUITS 
 

 
 
 

DaRe.SUITS-project.eu/tools 

Consorţiul SUITS are dreptul de a depozita toate datele într-un Depozitar de date 
(privat, până acum), înfiinţat şi întreţinut de Sboing, care va lua măsuri de a face 
posibil pentru terţi să acceseze, prelucreze, exploateze, reproducă şi să 
disemineze – gratuit – următoarele: 

• datele, inclusiv metadatele conexe, necesare pentru a  valida rezultatele 
prezentate în publicaţiile ştiinţifice. 

• Datele culese în timpul proiectului, după anonimizare şi includerea 
metadatelor conexe, aşa cum se specifică în DMP. 

• Datele generate pe parcursul proiectului, inclusiv metadatele conexe, aşa 
cum se specifică în Acordul Consorţiului şi DMP. 

• Rapoarte publice de proiect şi livrabile publice. 
• Toate materialele referitoare la diseminare (toate care sunt publice)

 
 

Depozitarul SBOING: 
• Amplasat în Germania (@Hetzner.de), 3 TB +, accesibil SFTP (+altele) 
• (Replica în Centrul de date (local) LOGDRILL 

 

 

PP4TM: baze de date SUITS 
pentru volum mare de date 

 
 

Secure Data Forwarding (SQL, SysLog, Flume, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JDBC/OBDC interfaces -- SQL query 

 
Soluţie rapidă şi robustă pentru baza de date analitică în scopul cercetării şi 
dezvoltării traficului civil. 

• Converteşte imediat orice surse şi formate de date (inclusiv cele istorice) 
în format comun de date. 

• Stochează un volum mare de date (Big Data) şi le accesează foarte 
repede. 

• Posibilitate foarte uşoară şi ieftină de a extinde capacitatea de stocare pe 
parcurs. 

• Uşurinţă de conectare cu orice instrumente de vizualizare. 
• Serveşte rapid necesităţile de vizualizare. 
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Modalitatea de utilizare a PP4TM 
1) Creaţi unu tabel în PP4TM, care va conţine toate datele dvs. (format comun de 

date). 

2) Utilizaţi PP4TM pentru a converti diferite surse de date în „format comun de date”. 

3) Stocaţi toate datele dvs. în PP4TM. 

4) Conectaţi-vă instrumentele preferate de vizualizare în PP4TM (exemplu MS Power 
BI free). 

5) Analizaţi-vă instantaneu datele (găsiţi o corelare în date de diferite tipuri şi surse). 

6) Extindeţi-vă datele în timp real (utilizaţi pasul 2 continuu). 

7) Utilizaţi vizualizarea live (pasul 5 cu reîmprospătare) 
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Rămâneţi sau 
treceţi 

 

 

 • Viteză 

 
 

 

 

Tip vehicul
(lunar, trimestrial….)   

 

 

 

Centru de control al 
circulaiei urbane 

Vizualizari de date in timp real? 
Real-time(?)  

Acţiuni
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Instrumente de vizualizare  
a datelor 

 
 
 
 

 

 

https://www.mypolislive.net/ 
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• myPolislive.net 

Platformă pentru urmărirea în timp real a vehiculelor şi 
monitorizarea traficului pentru managementul traficului urban 
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  EXERCIŢIUL D  Nivel de promptitudine în asimilare  

Mobilităţii ca Serviciu 
 

Descrierea exerciţiului 
O schemă tip păianjen pe care participanţii o utilizează pentru a transfera rezultatele obţinute cu instrumentul 
CIVITAS eCCenTriC. Sunt 8 casete (deschise) pe care participanţii le utilizează pentru a completa 
rezultatele descriptive obţinute cu ajutorul instrumentului CIVITAS eCCenTriC. 
 
Vă rugăm să utilizaţi diagrama tip păianjen de mai jos pentru a 
transfera rezultatele din instrumentul CiViTAS eCCenTriC 
valabile pentru oraşul dvs. 
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Numele echipei 
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exercise B - mobility as a service readiness level 

 
 

Vă rugăm să utilizaţi diagrama de mai jos pentru a transfera rezultatele din Instrumentul CIVITAS 
eCCenTriC valabile pentru oraşul dvs. 

PROMPTITUDINE STRATEGICĂ 
 
 
STRATEGIE 

 
 
 

 
 
 
POLITICĂ DE PARCARE 

 
 
 

 
UTILIZARE INTERNĂ 
 
GHID DE CĂLĂTORIE 

 

 
 
 
 
 
MOBILITATE PARTAJATĂ  
DE UTILIZATORI 
 

 
 
 
 

UTILIZARE PARTAJATĂ 
 
ECONOMIE PARTAJATĂ 
 
 

 
 
 

TRANSPORT PUBLIC 
 
 
 

 
 
ÎNŢELEGERE COMUNĂ 
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VIZIBILITATE 
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          Materiale suplimentare 
 

CiViTAS Urban mobility Tool inventory http://civitas.eu/tool-inventory 

CiViTAS eCCenTriC tool. maaS readiness level indicators for local authorities 

• PDF Document: MaaS Readiness Level Indicators for local authorities 

momo 

• Overview of MOMO outcomes (PDF Doc) 

• MOMO Guideline for municipalities and governments (PDF Doc) 

CHUmS 

• Webinars 

• Publications/Case Studies (PDF Documents) 

• Site Appraisal Tool (XLSM File) 

emPoWer 

• Empower Project 

• Empower Toolkit 

• Empowering a change to Active Transport 

• Empowering public transport 

• Empowering a change to shared transport 

• Designing positive incentives 

• Using ICT Tools 

• Business Models 

• Evaluation methodology 

TravelSpirit tool: openness index for mobility as a Service 

• Website: TravelSpirit tool: Openness Index for Mobility as a Service 

• MaaS Maturity Index 

• PDF Document: TravelSpirit Index of Openness for Mobility as a Service 

• PDF Document: TravelSpirit Index of Openness West Midlands Case Study 

• PDF Document: MaaS dictionary by MaaSLab-UCL 

CiViTAS CArAVel 

• Website: CIVITAS CARAVEL 

• PDF Doc: Measure Result - Setting up a car-pooling scheme for workers in 
Burgos 

• PDF Doc: Measure Result - BICIBUR City bike scheme in Burgos 

groWSmArTer 

• Website: GROWSMARTER 

• PDF Doc: GrowSmarter Smart solutions mapping 
86 • PDF Document: Car sharing 
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Mulţumim partenerilor SUITS pentru materialul furnizat în cadrul acestui Manual şi 
în special pentru Capitolul 3 (Universitatea Coventry pentru Evaluarea Impactului 
Social), Capitolul 4 (Citta di Torino şi RSM pentru studiile de caz),  Capitolul 5 
(Inteco, Arcadis, Eurokleis pentru prezentarea Ghidului), Capitolul 7 (Sboing pentru 
S-DaRE, prezentare MyPolisLive şi Logdrill pentru prezentarea PP4TM). 

Mulţumim tuturor partenerilor SUITS care au participat la Task T5.1 şi la procesul 
de verificare.). 
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