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Provocare
• 2014: 3,9 miliarde de oameni locuiau 

in orase - 54%

• 2050: 6,4 miliarde vor locui in centre 
urbane aglomerate - 70%

• 80% din PIB se genereaza in orase

Angajamentul 
Mastercard            
Ca lider in tehnologie, dorim sa fim o 
forta in sectorul privat, care sa
imbunatateasca viata in orase.





Mastercard ajuta orasele

• Sa devina mai eficiente si mai primitoare 
gratie platilor electronice.

• Sa fie gata pentru o dezvoltare sustenabila 
prin valorificarea datelor.

• Sa fie mai sigure si mai incluzive, prin 
reducerea dependentei de cash.



Proiect Mastercard

BRD - Primaria Sibiu
• In premiera europeana, din mai 2011, plata

calatoriilor se poate face contactless prin
PayPass.

• Se accepta orice card Mastercard sau

Maestro.

• Rata de utilizare a cardurilor contactless in 
autobuzele din Sibiu a depasit 24% -
procent de trei ori mai mare decat gradul
de folosire a cardurilor in Romania.



Solutii Mastercard
pentru locuitorii
oraselor smart

Plata prin card a alimentarii masinilor
electrice, odata cu tichetul de parcare.



Solutii Mastercard
pentru locuitorii
oraselor smart

• Parcari publice conectate la o aplicatie
mobila care indica cel mai apropiat loc
de parcare.

• Plata se face printr-un portofel digital, 
iar senzorul citeste numarul de 
inmatriculare.

• Rezultat: mai putina poluare, mai putin
timp pierdut.



Solutii Mastercard
pentru locuitorii
oraselor smart

• Dotarea asociatiilor de proprietari cu 
POS-uri.

• Se simplifica activitatea
administratorilor.

• Se reduce riscul de frauda.



Solutii Mastercard
pentru locuitorii
oraselor smart

• Plata amenzilor cu cardul direct la 
mPOS-ul agentului constatator. 
Exemple: amenzi de circulatie, la 
politia locala etc.

• Astfel, posibilitatea de a plati pe loc
inseamna eliminarea drumurilor
ulterioare pentru rezolvarea acestor
situatii.



Mastercard
colaboreaza
indeaproape cu 
autoritatile locale

• Pentru a descoperi impreuna
modalitati de a imbunatati viata
locuitorilor.

• Pentru a identifica solutii smart de 
eficientizare a activitatilor
administrative.




