
 

Sisteme informaţionale 
inovatoare pentru 
transportul public

P o l i cy  A dv i c E  n ot E s

CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în pu-

nerea în aplicare a unei politici de transport integrate sustenabile, cu-

rate şi eficiente din punct de vedere energetic. Lecţiile învăţate în tim-

pul fazelor de planificare, punere în aplicare şi operare a activităţilor sunt 

prezentate pe scurt în douăsprezece Policy Advice Notes şi dau o idee 

referitoare la modul de a face faţă problemelor de transport urban cu 

care trebuie să se confrunte în viitor oraşele din Uniunea Europeană.
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Prezentare generală

DeScrierea mĂSurilor

O bună strategie de informare pentru pasa-
geri permite facilitarea accesului la reţeaua de 
transport public al fiecărei persoane, indiferent 
dacă foloseşte sau nu în prezent serviciul de 
transport public. Informaţii corecte şi în timp 
real trebuie să fie disponibile pentru pasageri 
înaintea şi în timpul deplasării pentru a le oferi 
posibilitatea de planificare a călătoriilor direct 
de la punctul de plecare la punctul de desti-
naţie, utilizând timpul de plecare şi traseul cele 
mai adecvate de la începutul până la sfârşitul 
călătoriei. Între altele, următoarele informaţii 
pot fi furnizate pasagerilor: 
•	 Grafice orare şi hărţi ale reţelelor care să fie 

clare şi coerente ca spaţiu, concepţie şi for-
mulare

•	 Timpi de plecare şi sosire în timp real şi spe-
cifici mijlocului de transport, modificări ale 
orarului şi ocoluri în trafic şi trasee alternati-
ve (dacă este necesar) 

•	 Informaţii în interiorul vehiculelor despre nu-
mărul traseului, destinaţie, următoarele staţii 
şi eventualele corespondenţe cu alte linii şi 
mijloace de transport public (pe afişaje elec-
tronice şi cu anunţuri vocale)

•	 Informaţii despre posibilităţile de intermo-
dalitate, cum ar fi folosirea în comun a au-
tovehiculelor, folosirea în codivizune a auto-

Pentru	 atragerea	 mai	 multor	 oameni	

spre	transportul	public,	s-au	pus	în	apli-

care	noi	strategii	de	informare	în	oraşele	

europene	 din	 cadrul	 CIVITAS	 II	 (2005–

2009).	 Experienţa	 legată	 de	 procese-

le	de	planificare	şi	punere	 în	aplicare	a	

fost	colectată	şi	prezentată	pe	scurt	 în	

această	Policy	Advice	Note.

Sisteme informaţionale 
inovatoare pentru 
transportul public
Facilitarea accesului la transportul public prin 
furnizarea de informaţii sigure
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vehiculelor, biciclete publice, amenajări de 
transportare a bicicletelor în mijloacele de 
transport în comun („bike and ride”), pre-
cum şi amenajări de parcare de tip „park 
and ride” (de exemplu, informaţii privind 
spaţiul de parcare disponibil în parcările de 
tip „park and ride”)

•	 Informaţii suplimentare care permit calcula-
rea celui mai sustenabil mod de deplasare

Informaţiile trebuie să fie disponibile la momen-
tul potrivit, în locaţii adecvate şi prin mijloace 
adecvate:
•	 Prin panouri cu mesaje variabile (PMV), pe 

tăbliţe de informare sau prin difuzoare în 
staţii sau în interiorul vehiculelor (în timpul 
călătoriilor)

•	 Pe internet (înaintea călătoriei şi în timpul 
călătoriei)

•	 La centrele de servicii pentru clienţi (înaintea 
călătoriei)

•	 În broşuri tipărite (înaintea călătoriei şi în 
timpul călătoriei)

•	 Pe ecrane tactile în diferite locaţii ale oraşu-
lui (înaintea călătoriei şi în timpul călătoriei)

•	 Prin telefon (răspuns vocal interactiv – RVI, 
automat sau prin operator) (înaintea călăto-
riei şi în timpul călătoriei)

•	 Prin telefoanele mobile folosind SMS-uri (în-
aintea călătoriei şi în timpul călătoriei)

Sistemele informaţionale pot oferi, de aseme-
nea, un instrument personalizat de planificare 
a călătoriilor (de exemplu, prin internet sau pe 
telefonul mobil, oferind clientului posibilitatea 
de planificare a călătoriei indicând punctul de 
plecare şi destinaţia într-o perioadă fixă de 
timp. Mai mult, se pot furniza informaţii des-
pre distanţele de mers pe jos la schimbarea 
vehiculului sau a mijlocului de transport sau 
dintr-un anumit loc până la următoarea staţie 
de transport public. Se pot oferi, de asemenea, 
informaţii despre impactul asupra mediului 
şi costurile călătoriilor cu diferite mijloace de 
transport, inclusiv calculul celei mai ieftine şi 
mai sustenabile modalităţi de deplasare. 
Toate informaţiile trebuie puse la dispoziţie într-
un format fără impedimente, asigurând că cei 
care nu deţin cunoştinţe informatice de speci-
alitate, persoanele cu nevoi speciale, vârstnicii 
şi persoanele cu deficienţe de văz şi auz au ac-
ces la informaţiile necesare.

Grupuri  ţ intĂ

Măsurile vizează utilizatorii serviciului de trans-
port public, locuitorii oraşului, precum şi vizita-
tori şi turiştii. O atenţie specială trebuie acor-
dată şi persoanelor cu nevoi speciale, cum ar fi 
cele cu deficienţe de văz sau auz.

impact ş i  benef ic i i

Pentru public
Prin îmbunătăţirea informaţiilor privind sistemul 
de transport public, transportul public se poa-
te dezvolta ca o alternativă reală la utilizarea 
automobilelor particulare. O utilizare crescută a 
transportului public poate reduce congestiona-
rea şi problemele climatice locale. Prin furniza-
rea de informaţii integrate, se poate sprijini, de 
asemenea, intermodalitatea. Mai mult, o mai 
bună informare generează economii semnifi-
cative în materie de timp pentru clienţii actuali 
ai transportului public datorită posibilităţii unei 
planificări şi intermodalităţi îmbunătăţite.

Pentru persoanele fizice
Fiecare persoană care foloseşte transportul 
public (sau care intenţionează să îl folosească) 
poate beneficia de pe urma măsurii, deoarece 
informaţiile sigure şi în timp real fac călători-
ile mai eficiente prin reducerea la minimum a 
timpilor de deplasare şi aşteptare şi pun, de 
asemenea, bazele încrederii. Acestea facilitea-
ză accesul la şi folosirea reţelei de transport 
public1.

1 Passenger Information [Informaţii pentru pasageri]. Core Brief of 
UITP [Dosar de bază al UITP]. UITP, martie 2001
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Pentru companii
Companiile de transport public şi autorităţi-
le de transport public dobândesc o mai bună 
imagine atunci când furnizează informaţii în 
timp real şi când folosesc sisteme informaţio-
nale inovatoare în comunicarea cu utilizatorii, 
generând un grad mai ridicat de satisfacţie 
în rândul clienţilor. Posibilitatea de obţinere a 
unor venituri mai mari ar putea fi un beneficiu 
pe termen lung atunci când măsurile au drept 
rezultat o creştere a cererii de servicii de trans-
port public. În afară de informaţiile pentru pa-
sageri, aceste sisteme pot fi folosite cu succes 
şi pentru gestionarea parcurilor auto.

conDiţ i i  caDru pentru
SucceS

Este utilă încurajarea de către cadrul instituţi-
onal local, precum şi de către structura auto-
rităţilor şi a diferitelor competenţe ale acestora 
a unui sistem informaţional multimodal comun 
cu multiple părţi interesate în vederea creării 
unui sistem informaţional integrat. Schimbul de 
informaţii de la diferiţi furnizori are nevoie de un 
acord clar între toţi partenerii implicaţi (Cine ce 
informaţii furnizează? Cine are permisiunea de 
a folosi informaţiile? Este schimbul în confor-
mitate cu legea naţională privind protecţia da-
telor? Cum sunt împărţite costurile?). La final, 
se recomandă o abordare de tipul „sistemelor 
deschise” pentru a evita blocarea în sisteme 
specifice şi pentru a permite modernizări ulte-
rioare ale sistemului asigurate de alţi furnizori.

Etapele şi termenele 
de punere în aplicare

La punerea în aplicare a unor măsuri 
care introduc noi sisteme informaţionale, 
trebuie să se ţină seama de următoare-
le aspecte. Introducerea unor măsuri de 
sprijin poate spori eficacitatea. De ase-
menea, este esenţial să se identifice un 
grafic realist de punere în aplicare.

etape De  lucru

1. Colectarea informaţiilor necesare
•	 Analize ale caracterului ultramodern al teh-

nologiilor informaţionale disponibile, ale 
structurilor organizaţionale, ale părţilor inte-
resate care vor fi implicate şi ale schemelor 
de finanţare sustenabilă pentru instituirea, 
exploatarea şi menţinerea măsurilor

•	 Evaluarea situaţiei actuale a infrastructurii 
informatice a sistemului de transport public 
şi a ratei de acceptare a utilizatorilor săi

•	 Analiza nevoilor specifice ale utilizatorilor, 
inclusiv analiza tiparelor punct de plecare-
destinaţie, a nevoilor vârstnicilor, persoane-
lor cu afecţiuni locomotorii şi utilizatorilor 
cu nevoi speciale

2. În special în legătură cu proiectarea şi pu-
nerea în aplicare a sistemelor informaţiona-
le multimodale cu operatori multipli, este 
important să se stabilească o cooperare 
strânsă şi o relaţie de încredere între 
parteneri.

3. Iniţierea deciziilor oficiale necesare şi 
organizarea echipei de punere în aplicare 
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4. Proiectarea arhitecturii generale a sis-
temului

•	 Definirea specificaţiilor tehnice şi funcţiona-
le ale unui sistem informaţional integrat

•	 Luarea deciziei cu privire la informaţiile ofe-
rite şi formatul acestora

•	 Selectarea locaţiilor şi suporturilor pe care 
ar trebui oferite informaţiile

5. Iniţierea cererii de oferte pentru numi-
rea specialiştilor pentru dezvoltarea şi fur-
nizarea noilor servicii

6. Dezvoltarea serviciilor informaţionale 
în detaliu

•	 Definirea datelor care vor fi dobândite
•	 Dezvoltarea modelului de afaceri 
•	 şi contractual pentru proiectanţi, furnizorii 

de echipamente, contractanţi şi furnizorii 
de servicii

•	 Crearea unei scheme operaţionale
•	 Proiectarea software-ului necesar
•	 Definirea proiectului şi caracteristicilor mo-

dalităţii de furnizare a datelor
•	 Crearea unei campanii de marketing
•	 Definirea strategiei de monitorizare şi eva-

luare

7. Punerea în funcţiune şi testarea siste-
mului (la o scară mai mică)

8. Instalarea sistemului (la o scară mai 
mare)

9. Promovarea noilor servicii informaţio-
nale

10. Evaluare
•	 Monitorizarea fiabilităţii şi corectitudinii da-

telor furnizate
•	 Monitorizarea costurilor şi beneficiilor siste-

mului instalat şi compararea cu un caz de 
referinţă corespunzător măsurii care nu a 
fost pusă în aplicare

•	 Evaluarea gradului de satisfacţie al clienţilor

mĂSuri  ÎnSoţitoare 
De  amplif icare a efectelor 
poZit ive

Se pot folosi, de asemenea, campanii generale 
de informare, educare şi marketing pentru un 
transport public ecologic pentru a creşte gra-
dul de sensibilizare cu privire la noile servicii 
informaţionale în rândul locuitorilor. Trebuie 
introduse servicii speciale pentru persoanele 
cu mobilitate redusă (de exemplu, furnizarea 
de informaţii vocale persoanelor prin difuzoare 
aflate în afara vehiculelor, incluzând informaţii 
despre vehiculele accesibile şi staţiile de auto-
buz). De asemenea, este posibilă furnizarea de 
link-uri către site-urile de intranet ale angajato-
rilor pentru a oferi informaţii de călătorie perso-
nalizate, incluzând informaţii pentru pasageri în 
timp real. 
Toate măsurile care îmbunătăţesc, în general, 
calitatea transportului public într-un oraş spriji-
nă, de obicei, succesul noilor sisteme informa-
ţionale pentru transportul public. De exemplu, 
introducerea de noi vehicule va crea un efect 
sinergic între noile sisteme informaţionale şi o 
îmbunătăţire generală a sistemului de transport 
public.
Prioritizarea transportului public – introduce-
rea unei astfel de măsuri, în paralel cu îmbu-
nătăţirea accesului la informaţii, va conduce la 
avantaje „concrete” pentru pasageri (economii 
în materie de timp) şi la posibilităţi superioare 
de informare a acestora.
Mai mult, trebuie să se analizeze modul în care 
informaţiile despre transportul public pot fi 
combinate cu alte informaţii de deplasare pen-
tru a sprijini transportul public ca opţiune avan-
tajoasă, sigură şi ecologică pentru călătorii. De 
exemplu, informaţiile despre atracţii turistice 
sau patrimoniul cultural, oferte şi centre co-
merciale pot fi corelate cu un transport urban 
ecologic şi cu posibilităţile de intermodalitate.
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termen

În funcţie de tipul măsurii de informare şi de 
tipul suporturilor alese, durata fazei de punere 
în aplicare a măsurii este variabilă (în oraşele 
CIVITAS II, de obicei, între 26 şi 48 de luni).
•	 Elaborarea unei strategii de informare pen-

tru sistemul de transport public durează 
aproximativ trei luni.

•	 Dezvoltarea instrumentelor bazate pe inter-
net (de exemplu, un modul de planificare a 
călătoriilor, un instrument pentru calcularea 
impactului asupra mediului şi a costurilor de 
călătorie) depinde de domeniul de aplicare 
şi complexitatea facilităţii, precum şi canti-
tatea de date care vor fi integrate. În ora-
şele CIVITAS II, au fost necesare 7–22 de 
luni pentru a crea asemenea instrumente şi 
pentru a le integra.

•	 Timpul necesar pentru instalarea panourilor 
de informare a variat între 5 şi 24 de luni în 
oraşele CIVITAS II, în funcţie de numărul şi 
de tipul panourilor. De exemplu, instalarea 
a zece panouri de informare în timp real la 
staţiile de transport public a durat aproxima-
tiv opt luni.

Care sunt investiţiile 
implicate?

Următoarele categorii de costuri trebuie avute 
în vedere:
•	 Echipamente (hardware şi software) şi pro-

iectarea site-urilor web, a instrumentelor de 
planificare a călătoriilor prin internet şi pe 
telefonul mobil

•	 Echipamente pentru instalare la stop, în 
staţii şi în vehicule, destinate informării uti-
lizatorilor (de exemplu, indicatoare, ecrane 
tactile)

•	 Echipamente de bord pentru autobuze şi 
tramvaie (de exemplu, GPS) şi un server 
central de prognoză în timp real pentru ges-
tionarea şi furnizarea de informaţii în timp 
real (hardware şi software)

•	 Costuri de instalare (de exemplu, instalarea 
de panouri de informare în timp real, ecrane 
tactile, alimentarea cu energie electrică în 
staţiile de autobuz)

•	 Costuri de exploatare (întreţinerea hardwa-
re-ului, licenţa şi operarea software-ului, 
marketing şi comunicare, costuri cu perso-
nalul operator)

•	 Aspecte specifice pentru punctele de 
schimb (în funcţie de mărimea punctului de 
schimb)
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În oraşele CIVITAS II care au introdus noi ser-
vicii informaţionale, au fost ocazionate urmă-
toarele costuri în timpul fazelor de planificare şi 
punere în aplicare a măsurilor:
•	 8000 EUR pentru achiziţia de echipamente, 

componente hardware şi software necesare 
pentru operarea unui nou site web de mobi-
litate ca bază pentru modulul de planificare 
a călătoriilor (Cracovia, Polonia)

•	 16 000 EUR subcontractare pentru proiec-
tarea unui nou site web, activităţi operaţio-
nale şi de gestionare (Cracovia, Polonia)

•	 26 000 EUR pentru 15 ecrane tactile fixe, 
şapte panouri de informare şi şapte panouri 
pentru servicii de parcare (Burgos, Spania)

•	 55 000 EUR pentru echiparea a 28 de staţii 
de transport public cu panouri de informa-
re în timp real (un panou costă aproximativ 
2000 EUR, dar sunt necesare costuri de 
investiţii de 1500–2500 EUR în plus pentru 
fiecare staţie, pentru instalarea unei linii de 
alimentare cu energie electrică şi obţinerea 
autorizaţiei pentru lucrare) (Ploieşti, Româ-
nia)

•	 A fost nevoie de 600 EUR pe lună în Ploieşti 
(România) pentru alimentarea cu energie 
electrică a 28 de panouri (60 kwh/panou) 

•	 93 000 EUR pentru 10 monitoare mai mici 
şi 186 000 EUR pentru un panou mare (Mal-
mo, Suedia)

•	 1 793 500 EUR pentru echiparea a 426 de 
vehicule din parcul auto de transport public 
(autobuze, tramvaie, troleibuze) cu afişaje 
electronice şi apeluri de oprire automate 
(Tallinn, Estonia)

Pentru a compensa aceste costuri, venituri-
le pot creşte, întrucât mai mulţi oameni vor fi 
atraşi de perspectiva utilizării transportului pu-
blic printr-un sistem informaţional îmbunătăţit 
şi personalizat.

Principalii factori 
determinanţi care 
servesc drept precur-
sori ai succesului

Mai jos sunt menţionaţi principalii factori 
determinanţi ai iniţierii, precum şi ai unei 
puneri în aplicare eficiente şi de succes a 
măsurilor descrise mai sus:

•	 O bună cooperare între membrii echipei de 
proiect, mai ales în luarea deciziei cu privire 
la echipamente şi strategia de informare

•	 Coordonarea eficientă a implicării părţilor 
interesate

•	 Sprijin din partea celui mai înalt nivel al eşi-
chierului politic care să reflecte convingerea 
cu privire la necesitatea furnizării unor infor-
maţii mai bune pentru pasageri (de exemplu, 
administraţia locală, consiliile municipale)

•	 Sprijin şi presiune din partea pasagerilor din 
transportul public şi a locuitorilor oraşului (în 
special persoanele care folosesc transportul 
public ca unică opţiune de călătorie)

•	 Includerea noului site web cu informaţii de 
mobilitate în site-ul web oficial al oraşului

•	 Reglementări clare privind schimbul de in-
formaţii între toţi furnizorii şi utilizatorii, cu 
respectarea securităţii datelor, a distribuirii 
costurilor şi veniturilor etc.
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Strategii pentru 
succesul punerii în 
aplicare

Deşi măsurile descrise aici nu fac obiec-
tul controverselor, iată, în continuare, câ-
teva recomandări pentru succesul punerii 
în aplicare. 

Sprijin politic
Comitetul tehnic local al proiectului trebuie să 
explice politicienilor în detaliu ideea proiectu-
lui, implicaţiile şi modul în care schimbările pot 
afecta sistemul de transport public din oraş. 
Acest lucru poate fi necesar pentru a evita po-
litizarea subiectului într-un stadiu ulterior, ceea 
ce ar putea cauza o schimbare în sprijinul po-
liticienilor.

Acceptare
Pentru a asigura că noile servicii sunt accepta-
te de public, trebuie avute în vedere următoa-
rele aspecte:
•	 Informaţiile legate de transportul public tre-

buie să fie inteligibile şi uşor accesibile, cla-
re şi succinte.

•	 Informaţiile trebuie să se deosebească uşor 
de alte sisteme înconjurătoare.

•	 Informaţiile trebuie să fie la zi, corecte şi 
exacte.

•	 Informaţiile trebuie adaptate la diferite gru-
puri de clienţi şi la nevoile acestora (ţinând 
cont mai ales de persoanele cu deficienţe 
de văz şi auz).

•	 Un sistem informaţional eficient trebuie să 
faciliteze planificarea de către pasageri a 
călătoriilor direct de la punctul de plecare 
la punctul de destinaţie, incluzând totodată 
diferite forme de transport.

Gestionare financiară
Adoptarea unei tehnologii informaţionale avan-
sate necesită investiţii financiare semnificative, 
care trebuie asigurate încă de la începutul pro-
iectului (de exemplu, de către autoritatea de 
transport regională sau municipală). Pentru a 
asigura sustenabilitatea economică a măsurii 
după punerea în aplicare, trebuie conceput un 
plan de afaceri specific care să includă costu-
rile şi veniturile generate din publicitate, redu-
cerile costurilor interne şi vânzarea anumitor 
servicii informaţionale personalizate, de exem-
plu, vânzarea către alţi furnizori de servicii de 
călătorie. De asemenea, se recomandă să se 
asigure că licitaţia iniţială include echipamente 
tehnice de rezervă adecvate pentru a asigura 
exploatarea pe termen lung a sistemului.
Adesea, echipamentele tehnice pentru furniza-
rea de informaţii în timp real la fiecare refugiu 
de autobuz dintr-un oraş nu sunt posibile din 
motive financiare. Prin urmare, este rezonabil 
să se instaleze iniţial astfel de echipamente la 
principalele staţii de transfer şi la staţiile impor-
tante. Staţiile mai puţin importante pot fi, de 
asemenea, acoperite prin servicii furnizate pe 
telefonul mobil.

Instituire şi organizare
Este important să se dezvolte o strânsă coope-
rare între toţi partenerii şi părţile interesate im-
plicate (de exemplu, operatorii de transport pu-
blic). Trebuie planificate resurse suficiente de 
forţă de muncă pentru desfăşurarea procesului 
de punerea în aplicare care durează adesea un 
timp îndelungat. 
Frecvent, partenerii privaţi deţin informaţii pe 
care le consideră confidenţiale şi, prin urma-
re, trebuie să se definească în mod clar ce 
informaţii pot fi partajate şi ce venituri sunt 
prevăzute pentru furnizori. Partenerii publici 
pot avea obiective diferite care să trebuiască 
ajustate în cursul discuţiilor şi negocierilor, în-
trucât conceptul de informare multimodală în 
locul informării unimodale este destul de nou, 
iar unele dintre organizaţii pot avea alte priori-
tăţi (de exemplu, o nouă infrastructură sau un 
nou material rulant).
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Pot fi necesare discuţii cu arhitecţi şi adminis-
tratori locali responsabili pentru conservarea 
istorică în vederea definirii celor mai adecva-
te amplasări pentru panourile de informare şi 
a concepţiei indicate a acestora, care trebuie 
să corespundă formei istorice a zonei afectate. 
Dacă punerea în aplicare durează mai mult de 
un an, se recomandă introducerea măsurii în 
planul de mobilitate/de dezvoltare a transpor-
tului public pentru a asigura sursele de finanţa-
re pe o perioadă mai lungă de timp.

Aspecte tehnice
Este esenţial să existe anumite cunoştinţe teh-
nice la nivel intern şi/sau angajate extern re-
feritoare la soluţiile care vor fi puse în aplicare 
pentru a asigura nivelul adecvat de specificaţii 
tehnice în cadrul documentaţiei de licitaţie, pro-
gramarea ulterioară a proiectului şi gestionarea 
contractelor. Aceeaşi soluţie tehnică (hardware 
şi software) trebuie aleasă pentru toate mo-
durile de transport. În special, trebuie avută în 
vedere integrarea sistemelor existente pentru a 
oferi un serviciu informaţional intermodal pen-
tru întreaga reţea de transport public. 
Panourile existente care sunt perimate şi nu 
mai sunt în conformitate cu noile sisteme tre-
buie modernizate sau înlocuite pentru a evita 
neînţelegerile legate de conţinutul informaţio-
nal diferit. Se recomandă ca instalarea de noi 
sisteme informaţionale să fie inclusă într-o 
strategie mai amplă de informare cu privire la 
transport.
Trebuie desfăşurate teste şi studii în vederea 
determinării unor sisteme adecvate de colec-
tare a datelor. Aceste sisteme trebuie să funcţi-
oneze cu un grad ridicat de acurateţe pentru a 
previziona timpii de călătorie, deoarece aceas-
ta este o condiţie prealabilă pentru întregul lanţ 
informaţional. Trebuie să se acorde o atenţie 
specială în cazul în care datele provin de la di-
feriţi furnizori de conţinut.

elemente cHeie  De  luat În 
conSiDerare

• La crearea unui sistem informaţional 
pentru transportul public, în special per-
soanele cu mobilitate redusă pot avea 
de câştigat, deoarece sistemul oferă, de 
obicei, servicii speciale pentru ele (de 
exemplu, informare vocală prin difuzoa-
rele din afara vehiculelor).

• Pentru a asigura acceptarea noilor ser-
vicii de către utilizatorii transportului pu-
blic, informaţiile trebuie să fie corecte, 
iar sistemul trebuie să fie uşor accesibil; 
acesta trebuie să permită pasagerilor să 
îşi planifice călătoriile direct de la punc-
tul de plecare la punctul de destinaţie.

• Din raţiuni financiare, se recomandă in-
stalarea iniţială a noilor tehnici în prin-
cipalele staţii de transfer şi în staţiile 
importante.

• Trebuie să se definească în mod clar ce 
informaţii referitoare la partenerii privaţi 
pot fi partajate şi ce venituri sunt prevă-
zute pentru furnizori.

Care sunt persoanele 
cheie care  
vor fi implicate?

pĂrţi  intereSate

Următoarele organizaţii/persoane interesate 
trebuie implicate în calitate de consilieri sau 
susţinători informali:
•	 Potenţialii şi actualii utilizatori ai transportu-

lui public, conducătorii auto, navetiştii, stu-
denţii şi vizitatorii oraşelor trebuie implicaţi 
în grupuri tematice şi ateliere de lucru. În 
general, aceştia pot sprijini aceste activităţi 
deoarece sunt direct influenţaţi de efecte. 
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•	 De asemenea, trebuie încurajată comunica-
rea cu vârstnicii şi persoanele cu handicap 
pentru a asigura că noile servicii sunt adap-
tate la nevoile lor speciale.

•	 Trebuie stabilită o cooperare strânsă cu 
operatorii de transport, deoarece aceştia 
sunt entităţile care trebuie să furnizeze in-
formaţiile de transport şi călătorie ce vor fi 
utilizate pentru noile servicii.

•	 Companiile locale sau regionale pot sprijini 
măsurile în calitate de părţi interesate dacă 
intenţionează să pună în aplicare un plan de 
transport integrat pentru angajaţii lor. Aces-
tea pot oferi informaţii referitoare la gradul 
de conştientizare al lucrătorilor şi nevoile lor 
în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii.

•	 Companiile de publicitate care ar putea fi 
interesate să obţină acces la noul spaţiu şi 
noile categorii de potenţiali consumatori. 
Acestea ar putea fi, de asemenea, conside-
rate drept parteneri în dezvoltarea modelelor 
de afaceri pentru punerea în aplicare şi dez-
voltarea măsurii.

principal i i  parteneri  a i 
proiectului

Următoarele instituţii şi persoane trebuie inte-
grate în calitate de parteneri şi factori decizio-
nali pentru punerea în aplicare a măsurii şi sunt 
esenţiale pentru succesul acţiunilor.

Factor decizional
De obicei, iniţiatorii şi factorii decizionali pen-
tru aceste măsuri sunt consiliile municipale şi 
municipalităţile, precum şi autorităţile şi depar-
tamentele de transport. De asemenea, ope-
ratorii sau autorităţile de transport public pot 
începe să introducă noi servicii informaţionale. 
În acest caz, este important ca un astfel de sis-
tem să facă parte dintr-un sistem informaţional 
integrat.

Operator
Operatorul şi organizatorul sistemului informa-
ţional este, de obicei, operatorul de transport, 
dar informaţiile pentru platforme sunt furniza-
te de diferite instituţii (de exemplu, poliţia sau 
centrul de control al traficului, municipalitatea, 
furnizorii naţionali de informaţii despre trafic, 
companiile din sectorul parcărilor, alte compa-
nii de transport).

Finanţator
Operatorul de transport public se angajează 
să suporte costurile echipamentelor din staţii 
şi din vehicule, precum şi al hardware-ului şi 
software-ului de sistem. Trebuie să se asigu-
re asistenţă financiară şi din partea consiliului 
municipal sau a autorităţii de transport public.

Alţii
Companiile private trebuie implicate pentru a 
furniza oraşului informaţiile tehnice necesare şi 
pentru a sprijini instalarea sistemelor informati-
ce pentru monitorizarea traficului şi a panouri-
lor electronice de informare în timp real. Trebu-
ie, de asemenea, angajaţi experţi în IT pentru 
dezvoltarea diferitelor aplicaţii disponibile, de 
exemplu în legătură cu internetul sau telefonul 
mobil. De asemenea, în calitate de parteneri, 
operatorii de telecomunicaţii mobile pot fi im-
plicaţi ca potenţiali furnizori ai serviciilor (de 
exemplu, pentru servicii SMS).
Institutele de cercetare sau agenţiile de protec-
ţie a mediului trebuie, de asemenea, integrate 
în calitate de participanţi la măsură. De exem-
plu, acestea se pot ocupa de evaluarea măsurii 
(de exemplu, acurateţea informaţiilor furnizate).
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Enumerarea exemplelor practice 
din cadrul CIVITAS II

În cadrul CIVITAS II, 10 oraşe au pus în aplicare măsuri care vizează noi servicii informa-
ţionale în oraşul lor: 

Burgos (Spania): instrumente de infomobilitate

Genova (Italia): platformă de infomobilitate intermodală

Cracovia (Polonia): platformă de infomobilitate intermodală

La Rochelle (Franţa): sistem informaţional în timp real

Malmo (Suedia): servicii de internet mobil conectate la informaţii despre autobuze; 
utilizarea de aplicaţii în timp real pentru planificarea călătoriilor

Ploieşti (România): punerea în aplicare a unui sistem informaţional în timp real 
pentru transportul public

Preston (Regatul Unit): difuzarea de informaţii

Suceava (România): informaţii îmbunătăţite despre transportul public; informare şi sensibilizare

Tallinn (Estonia): apeluri de oprire automate şi panouri de informare în autobuze

Toulouse (Franţa): dezvoltarea unui sistem informaţional multimodal integrat pentru călători

OBŢ INEŢ I  MA I  MULTE  INFORMAŢ I I  PE  www.civitaS.eu
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cadrul CIVITAS.
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cele peste 650 de vitrine inovatoare din oraşele de-
monstrative CIVITAS. 
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