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PROVOCĂRILE REALE ALE MOBILITĂȚII URBANE

 Extinderea urbană

 Creșterea congestionării traficului

 Criza pe piața energiei, Creșterea 
prețurilor la energie. Perspectiva 
epuizării resurselor de energie fosilă

 Gazele cu efect de seră și schimbările 
climatice



Cum va arăta viitorul dacă nu luăm măsuri?

În 2050:

- Dependența de petrol a transportului ar putea fi încă puțin sub 90%;

- utilizarea surselor regenerabile de energie ar depăși doar marginal 10% utilizare;

- emisiile de CO2 ar rămâne cu o treime mai mari decât nivelul lor din 1990;

- Costurile de congestionare ar putea crește cu aproximativ 50%;

- Decalajul de accesibilitate dintre zonele centrale și periferice s-ar putea extinde;

- Costurile sociale ale accidentelor și zgomotului ar crește.



Necesitatea schimbării

Transportul trebuie să folosească mai puțină energie și mai 
curată, să exploateze mai bine o infrastructură mai modernă.

Cum să o facă?

Noi tehnologii pentru vehicule și managementul traficului 
pentru a reduce emisiile din transport și a reduce 
congestionarea;

Integrare mai mare între rețelele modale pentru a oferi opțiuni 
de călătorie multimodale eficiente.



AȘTEPTĂRILE DIFERIȚILOR ACTORI IMPLICAȚI ÎN MOBILITATEA URBANĂ

Operator
Transport

Utilizator
(pasager/cetățean)

UAT
Raport calitate/preț
Abilitatea de a controla
Instrument pentru atingerea 
obiectivelor societale:
Dezvoltare economică, energie și 
mediu, echitate socială, 
accesibilitate

Eficiența costurilor
Instrumente de management 
al flotei /ITS
Cunoștințe despre client
Ticketing

Informații de călătorie
Călătorie accesibilă
Călătorie confortabilă
Accesibilitate



Reducerea riscului de a începe ceva nou

Majoritatea orașelor europene doresc să fie inovatoare, dar nu toate 
vor să fie primele care implementează o nouă măsură

Diverse riscuri

Financiar: ne vom putea permite măsura?

Politic: va fi acceptată măsura, vor vota cetățenii în favoarea ei?

Eficacitate: măsura va rezolva problemele pe care este menită să 
le rezolve?

Implementare: vom putea introduce măsura fără probleme, fără 
întârzieri sau costuri suplimentare?

Cum putem scurta ciclul de inovare?

Ce zici de evaluarea impactului și transferabilitate?



TRANSPORTUL PUBLIC …

... costuri mai mici pentru comunitate

... are nevoie de mai puțin spațiu urban

... consumă mai puțin energie

... poluează mai puțin

... este cel mai sigur mod

... îmbunătățește accesibilitatea la locuri de 
muncă

... oferă mobilitate pentru toți



Transportul public...

Soluții inovative

Adoptarea unei abordări de rețea – interconectivitatea
modurilor de transport

Dezvoltarea statiilor diferitelor moduri ca hub-uri integrate

Reducerea numărului de transferuri inutile

Integrarea orarelor

Completarea oricăror legături lipsă din infrastructură

Furnizarea de transport public la cerere acolo unde este 
necesar

Cresterea legaturilor intre transportul privat (ca solutie de 
last mile) si transportul public

Planificarea interoperabilității - digitalizare

Timpul petrecut într-o statie de schimb 
este perceput de două ori mai lung 
decât timpul petrecut la bordul unui 
vehicul



ÎMBUNĂTĂRIREA PUNCTELOR DE INTER-SCHIMB (STATII MULTIMODALE – HUB-URI TRANSPORT)

Locație: 
Schimburi între două călătorii cu transportul 
public; 
Schimburi la începutul sau la sfârșitul 
călătoriei cu transportul public.

Funcționalitate: 
Transferurile trebuie să fie cât mai fluide 
posibil - informații fiabile, distante, 
platformă unică, evitate scările, cerințe 
specifice vârstnicilor, copiilor, persoanelor 
cu dizabilități, turiștilor.

Calitate: 
Conceput pentru a fi plăcut;
Zone de așteptare confortabile și atractive;
Siguranță și securitate; 
Magazine si facilitati publice.



Management integrat al rețelelor de transport

Server de date deschise pentru informații despre 
călători bazate pe aplicații

HMI (human machine interfaces) ușor de utilizat 
pentru informații despre călători

Îmbunătățirea punctualității mijlocului de transport 
folosind prioritatea acestuia



Provocarea coordonării unei mobilități urbane moderne

 O viziune pentru mobilitatea urbană 
și pentru transportul public

 Guvernare

 Achiziții

 Asigurarea calității

 Organizarea transportului public

 Intermodalitate

 Digitalizare

 Siguranță și securitate



DIGITALIZARE



CONCLUZII

Metodele avansate, care implică conectivitatea REȚELELOR și 
prelucrarea datelor bazate pe INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ, pot 
îmbunătății semnificativ mobilitatea urbană, pot elimina 
congestiile pe diversele moduri și traficul ineficient

 planificarea integrată îmbunătățită a transportului urban cu 
zone extraurbane

 îmbunătățirea mecanismelor de cooperare în materie de 
guvernanță

 analize cost-beneficiu adecvate care însoțesc introducerea 
oricărui nou mijloc de transport și integrarea altor sectoare -
sănătatea, incluziunea socială, dezvoltare, amenajarea 
teritoriului, energie;

 promovarea și finanțarea punerii în aplicare a celor mai 
eficiente măsuri cu impact pozitiv asupra sănătății 
cetățenilor



Schimbarea naturii inovației:

Aproape de piata
Integrarea politicilor și tehnologiilor
Preluare sporită a inovației prin scurtarea ciclului de inovare

Suntem pregătiți pentru inovație?

Este măsura bună pentru noi?

Schimbarea rolului transportului public va trebui să abordeze 
diferite politici - nu doar despre mobilitate, dar și dezvoltare 
economică, calitatea aerului, energie etc.

Autoritățile competente vor trebui să gestioneze diferite rețele într-un 
mod integrat (inclusiv rețele de informații)



Mulțumesc pentru atenție!
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