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Se poate dezvolta un creier al mobilității? 

-MaaS- 



Călătorii aleg traseul și combinația  
modurilor de transport in funcție  
de mai multi factori: 
 
• Alternativele de mobilitate existente; 
• Atitudine si stil de viata; 
• Informatiile disponibile; 
• Scopul calatoriei; 
• Distanta de parcurs; 
• Timpul calatoriei; 
• Costul calatoriei si solutiile de plata utilizate; 
• Opțiunile de planificare multimodala a calatoriei; 
• Procedura de rezervare; 
• Siguranta si confortul calatoriei; 
• Starea de sanatate a calatorului si eventuale dizabilitati ale acestuia; 
Etc. 

Planificarea călătoriei 



 
o Performantele mobilității pot creste prin implicarea 

utilizatorilor? 
 

o Se poate dezvolta o platformă atractivă pentru o mobilitate 
integrată și inteligentă? 
 

o Există tehnologii moderne capabile să producă schimbarea 
metodelor clasice de planificare a călătoriei? 
 

o Sisemele Inteligente de Transport pot deveni principalul 
suport pentru o mobilitate durabilă? 

 “Mobility as a Service”  (MaaS) 

Planificarea călătoriei 



Mobilitatea ca serviciu 



Mobilitatea ca serviciu 

Principalele functii ale MaaS 
 
  - Planificare  
  - Rezervare  
  - Plata 



Exemple de implementare 

Alianța MaaS - un parteneriat public-privat 

Aplicatii – abonamente 

sau “platesti cât 

calatoresti” (acces bicilete, 

automobile, transport 

public …) 

Alegerea opțiunii celei mai potrivite, în orice 

moment 



Infrastructura existentă a transportului public poate oferi 
principalul suport pentru dezvoltarea MaaS  

Operatorii MaaS pot asigura 
interfatarea cu facilitatile de 
mobilitate descentralizate 
(precum car-sharing, ride-
hailing), pe baza unei 
arhitecturi simple si integrate  

Functionalitatea se poate baza  
pe principiile pietei libere,  
sustinute de o autoritate sau PPP 

In faza incipientă a dezvoltării unei platforme MaaS 
 



Resursele de mobilitate se se pot ajusta continuu, in 

timp real, în funcție de solicitările directe ale călătorilor 

 

Operatorii de transport isi pot diversifica serviciul 

(regulat, ocazional, specializat)  

 

Transportul public alaturi de celelalte sisteme de 

transport vor beneficia de o platformă care se 

adaptează rapid și eficient la nevoile utilizatorilor 

 

Aplicația se poate extinde și  

pentru:  

- transportul de mărfuri 

- evenimente speciale 
- excursii etc. 

Dezvoltări  ulterioare  
 



Beneficii  ce pot fi obținute 

 Diminuarea utilizarii automobilului;  
 Descongestionarea  traficului;  
 Utilizarea mai eficienta a transportului public; 
 O mai buna coordonare a sistemelor de transport; 
 Scaderea costurilor calatoriei; 
 Scurtarea timpilor de calatorie; 
 Imbunatatirea calitatii vietii; 
 Imbunatatirea conditiilor de mediu; 
 Cresterea atractivitatii spatiilor urbane; 
 Adaptare la preferintele calatorilor; 
 Dezvoltarea unor servicii adecvate. 



 Gestionarea activa a cererii și ofertei  

 Optimizarea parcurilor de vehicule, a repartitiei lor in cadrul 

retelei si corelatia cu solicitarile utilizatorilor 

 Adaptarea rapida la dinamica cererii 

 Adaptarea platformelor de servicii digitale existente 

 Integrarea protocoalelor și  canalelor pentru schimburi de date 

 Dezvoltarea unor politici financiare atractive 

 Necesarul de resurse umane 

 Noi oportunitati pentru dezvoltarea serviciilor de transport public 

 Interfața vehicul-infrastructură 

 

Noi provocari pentru activitatea de cercetare  

 



 Partajarea vehiculelor autonome  

 Extinderea sistemelor de car-sharing 

 Distribuția mărfurilor la domiciliu 

 Confidențialitatea și securitatea datelor  

 Sistemele de plată și fluxurile financiare 

 Integrarea mobilității cu alte servicii furnizate  

 Modele de business și rentabilitatea platformelor MaaS 

 Dacă este oportună subvenționarea serviciului 

 Dacă  exista riscul excluziunii sociale prin dezvoltarea unor 

astfel de aplicatii 

...etc. 

 

Noi provocari pentru activitatea de cercetare  

 



Vă mulțumim pentru atenție! 


