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Context  

Această notă informativă se bazează pe proiectul STOA privind sistemul integrat de emitere a biletelor 

electronice pentru transportul în comun și siturile turistice, desfășurat între lunile ianuarie și iunie 2013. 

Proiectul abordează elaborarea unor planuri integrate pentru emiterea de bilete electronice, luând în 

considerare opțiunile oferite de tehnologia disponibilă precum și rolurile și interesele principalelor părți 

interesate. Sistemele integrate de emitere a biletelor se află pe agenda politicii privind transporturile Uniunii 

de mai bine de un deceniu. Ideea de ansamblu a unui sistem multimodal de emitere a biletelor se referă la un 

bilet unic care să includă toate modurile de transport. Astfel de sisteme sunt menite să faciliteze combinarea 

modurilor de transport și trecerea de la unul la altul prin intermediul unui sistem de emitere a biletelor cât 

mai simplu și atrăgător posibil. Diversele părți interesate (mai ales operatorii de transport public) încearcă deja 

de mulți ani să înlocuiască biletele pe suport de hârtie cu bilete pe suport electronic, iar majoritatea țărilor din 

Europa au implementat sau sunt pe punctul de a introduce sisteme de emitere a biletelor electronice, cel puțin 

în capitale. În ciuda unor proiecte pilot, acest sistem de eliberare a biletelor electronice nu este încă 

implementat la o scară mai largă în Europa. Punerea sa în aplicare la nivel transfrontalier este rară. Majoritatea 

sistemelor funcționează doar într-o zonă (locală sau regională) relativ restrânsă și nu sunt neapărat operabile 

pentru toate modurile de transport, iar numai câteva dintre ele oferă alte opțiuni de plată care nu au legătură 

cu transporturile. În principiu, sistemele sunt capabile să coopereze, dar momentan nu există nici interacțiuni 

directe și nici acceptare reciprocă. Deși tehnologiile sunt deja disponibile și pregătite să îndeplinească cerințele 

multifuncționale, de multe ori planurile integrate nu ajung să fie puse în aplicare. Implementarea unui sistem 

integrat de emitere a biletelor electronice constituie un proces complex, care presupune activitatea 

sincronizată a unor actori eterogeni. Pe lângă caracteristicile tehnologice, aspectele juridice și economice joacă 

un rol decisiv. Rezultatele proiectului se bazează pe investigații documentare; au fost analizate sistemele 

existente și emergente de emitere a biletelor electronice, și au fost revizuite rapoartele, studiile și sondajele 

relevante.  

Ce înseamnă sistemul integrat de emitere a biletelor electronice? 

Emiterea integrată de bilete presupune că toate modurile de transport pot fi combinate într-un singur 

mecanism de emitere a biletelor. De obicei, acest lucru înseamnă că informațiile și structurile de tarifare sunt 

corelate între diverșii operatori de transport în comun și sunt valabile pentru toate mijloacele de transport 

dintr-o anumită regiune. Aceste bilete stochează informațiile în format electronic și adoptă o abordare multi-

servicii. Utilizatorii au drept avantaj principal faptul că o serie de operatori conlucrează și își pun la dispoziție 

produsele combinate pe un card unic, care ar putea facilita accesul la informații privind orare și tarife. 

Sistemul de bilete electronice este avantajos și pentru societățile comerciale deoarece tranzacțiile financiare 

sunt automate, iar veniturile sunt, prin urmare, garantate. În plus, datele strânse furnizează informații exacte 

despre fluxurile de călători, care pot fi utilizate în scopul planificării. Obiectivul pe termen lung este 

elaborarea unui sistem care să nu necesite nicio acțiune din partea pasagerilor. Sistemele actuale de validare la 

intrare/ieșire le impun clienților să-și treacă biletele electronice prin fața unui dispozitiv de citire pentru a le 

valida la intrarea într-un vehicul și apoi, din nou la ieșire, când își încheie călătoria. În cazul așa-numitelor 

sisteme „be-in/be-out” (intrare/ieșire), pasagerii sunt scutiți de orice formă de validare în punctele de acces 

specifice, întrucât sistemul detectează și înregistrează automat prezența unui card inteligent (sau a altui mijloc 

de tarifare) în vehicul. Sistemul calculează tarifele automat. Astfel, din ce în ce mai multe sisteme pun la 

dispoziție „opțiuni la cele mai bune prețuri”, în funcție de distanța deplasării, călătoriile anterioare sau orice 

reduceri aplicabile.  
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Ce opțiuni ne oferă tehnologia în prezent?  

În fond, există două mijloace de emitere a biletelor electronice:  

 Cardurile inteligente reprezintă tehnologia cel mai des întâlnită, și aceasta nu numai în domeniul 

transporturilor. Microcipul integrat înmagazinează, procesează și înregistrează datele într-un mediu 

sigur. Datele personale ale posesorului cardului, precum și alte servicii și aplicații, pot fi stocate pe 

card, de obicei pe cipuri cu identificare prin radiofrecvență (RFID) sau cu comunicare în câmp 

apropiat (near-field-communication, NFC). Comunicarea dintre cardul inteligent și dispozitivul de citire 

se realizează fie pe baza unui contact, fie fără niciun contact.  

 Emiterea mobilă de bilete este un serviciu care le permite pasagerilor să primească conținuturi sub 

format grafic sau de text pe dispozitivul lor mobil. Emitenții de bilete și operatorii de transport public 

s-ar putea bucura de avantaje de pe urma costurilor reduse de producție și distribuție. Spre deosebire 

de tehnologia cardului inteligent, investițiile inițiale în infrastructura sistemului de emitere a biletelor 

electronice ar putea scădea, din moment ce telefonul mobil îndeplinește funcția de automat de bilete. 

Datele sunt transmise prin infrastructura operatorilor de telecomunicații deja existentă.  

Ce le determină pe diversele părți interesate să participe la dezvoltarea unui sistem de emitere a 

biletelor electronice? 

Punerea în aplicare a unui sistem integrat de emitere a biletelor electronice constituie un proces complex. 

Mediul acestui sistem este format din diverși participanți; fiecare dintre ei joacă un rol diferit și fiecare se află 

sub influența unor impulsuri sau restricții atunci când decid dacă iau sau nu parte la proces. Părțile interesate 

trebuie să cadă de acord asupra specificațiilor tehnice (de exemplu, compatibilitatea dintre hardware și 

software, gestionarea datelor) și aspectelor instituționale și legate de guvernare (de exemplu, stabilirea 

instituțiilor lider, modelele de repartizare a veniturilor). În mod sigur, natura precisă a unui sistem și părțile 

implicate variază în funcție de contextul politic și economic și de condițiile concrete în care un plan este pus în 

aplicare.  

Asocierile din cadrul lanțului valoric privind sistemul integrat de emitere a biletelor 

 

Cei mai importanți participanți pot fi clasificați după cum urmează:  

Operatorii de transport public 

 

Posibil rol: Să ofere un segment de piață consolidat (pasagerii actuali sau noii pasageri 

care vor fi atrași de noul mecanism) și informații cu privire la tarife și prețuri 

Posibile avantaje: Venituri mai mari dacă crește numărul de pasageri; transportarea mai 

rapidă a pasagerilor; reducerea cheltuielilor de funcționare și ale costurilor tranzacțiilor; 

obținerea unor informații exacte referitoare la pasageri 
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Sectorul turismului 

 

Posibil rol: Orașele Europei, ca destinații turistice principale și mari centre de activități 

recreative, constituie un segment de piață solid 

Posibile avantaje: Oportunități de comercializare și branding; obținerea unor informații 

exacte privind comportamentul turiștilor; posibile servicii suplimentare (de exemplu, 

tururi ale orașului ghidate prin telefoane inteligente, servicii bazate pe localizarea 

utilizatorului) 

Operatorii de telecomunicații 

 

Posibil rol: Să ofere acces dispozitivelor mobile ale clienților; să dezvolte aplicații NFC  

Posibile avantaje: Serviciile suplimentare generate de tehnologia NFC ar putea atrage și 

menține clienții; posibilitatea de a genera taxe adiționale pentru tranzacțiile GSM/UMTS 

Prestatorii de servicii financiare 

 

Posibil rol: Dezvoltarea unor aplicații software interoperabile; accesul la expertiză și 

asistență tehnică; emiterea și promovarea cardurilor  

Posibile avantaje: Se încurajează acceptarea plății electronice la scară generală; micile 

tranzacții în numerar sunt înlocuite, iar cheltuielile privind gestionarea de numerar 

reduse; posibilitatea unor tranzacții suplimentare 

Guvernul și alte autorități administrative 

 

Posibil rol: Să îndeplinească funcția de lider strategic (de exemplu, oferind stimulente sau 

încurajând utilizarea standardelor); să susțină introducerea sistemului (de exemplu, prin 

finanțări suplimentare); să participe la integrarea planurilor existente și coordonarea 

părților interesate 

Posibile avantaje: Reducerea ambuteiajelor și a emisiilor provenite de la autovehicule, 

dacă crește numărul de pasageri din transporturile în comun; acordarea unei identități 

comunității 

Utilizatorii finali existenți și potențiali 

 

Posibil rol: Să achiziționeze produse în funcție de preferințele lor și de voința lor de a 

participa 

Posibile avantaje: Utilizarea serviciilor mult mai simplă, alegerea unui mod de transport 

mai flexibilă și transferul de la un mijloc la altul mai ușor; timp și bani economisiți 

Ce se știe despre avantajele pentru utilizatorii finali? 

Transportul în comun este cu atât mai atractiv cu cât devine mai ușor de folosit. Mai multe studii, sondaje și 

rapoarte arată că există un sprijin „latent” în rândul populației față de sistemele integrate de emitere a biletelor 

electronice. Totuși, de multe ori nu se indică clar cine se presupune că sunt utilizatorii finali (utilizatorii 

frecvenți ai transportului în comun, șoferii, etc.). Cea mai evidentă caracteristică a „utilizatorilor finali” este că 

ei nu reprezintă o categorie socială omogenă. Comportamentul în materie de transporturi depinde de scopul 

specific al deplasării (de exemplu, naveta, călătorii în timpul liber sau de afaceri), de frecvența acesteia (zilnic, 

regulat, ocazional) sau de distanțele și destinațiile sale (în mediul rural sau urban). În plus, obiceiurile, 

atitudinile și preferințele joacă un rol decisiv în comportamentul legat de transporturi, iar toate acestea depind 

în mare măsură de contextele individuale. Spre exemplu, deși ușurința utilizării și curățenia par să aibă un 

impact major asupra nivelului de satisfacție afișat de turiști față de transporturile în comun, navetiștii (mai ales 
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șoferii de autovehicule) solicită eficiență, fiabilitate și accesibilitate. Aceste trăsături ale serviciilor sunt 

importante în susținerea transferului modal. Sistemele integrate de emitere a biletelor electronice abordează în 

mod direct unele dintre (dar nu toate) aceste trăsături. Cu toate acestea, ratele de adoptare ale tehnologiei 

depind nu numai de disponibilitatea și fiabilitatea tehnologiei înseși, ci și de factori care pot varia în diferite 

țări sau regiuni. Inovațiile trebuie să corespundă unor anumite contexte sociale pentru a fi acceptate. Aceste 

contexte includ factori economici, sociali și culturali, precum și stiluri de viață și mentalități proprii unei epoci.  

Securitatea datelor 

Pentru utilizarea transportului public este nevoie de multe „informații privilegiate”, cum ar fi cele referitoare 

la tarifele și tipurile de bilet disponibile. Calcularea automată a prețului i-ar putea scuti pe clienții potențiali de 

a lua decizii dificile cu privire la ceea ce cumpără. Pentru a beneficia de acest serviciu însă, utilizatorii trebuie 

să divulge informații personale, de exemplu, privind vârsta sau sexul lor, frecvența deplasărilor sau 

preferințele legate de acestea, deseori fără să știe exact cui le divulgă. Strângerea de informații personale 

stârnește controverse. Pe de o parte, datele înregistrate le pot fi foarte utile operatorilor. Datele pot fi utilizate 

la planificarea strategică pe termen lung, planificarea tactică și cea operațională. Pe de altă parte, culegerea 

datelor dă naștere la preocupări majore referitoare la viața privată, întrucât biletele destinate mai multor 

aplicații fac posibilă elaborarea unui profil detaliat al obiceiurilor legate de cheltuielile unei persoane și 

analizarea cu precizie a intențiilor sale de călătorie. Nu este clar cum ar reacționa posibilii utilizatori la 

tehnologiile de urmărire, nici dacă ele ar constitui un obstacol în calea punerii în aplicare.  
 

Concluzia acestei politici  

Experimentele cu sisteme integrate de emitere a biletelor electronice demonstrează că punerea în aplicare 

necesită mari eforturi, din moment ce multe părți interesate trebuie să fie de acord cu privire la standarde, 

scopul și măsurile generale, interfețe, modele și repartizarea veniturilor. Această sarcină este una dificilă 

având loc în contexte în care intervin mai mulți agenți. Fiecare dintre ei joacă un rol diferit și fiecare se află sub 

influența unor impulsuri sau restricții atunci când decid dacă iau sau nu parte la proces. Pentru o punere în 

aplicare reușită, este esențial ca aceste așteptări, preferințe și priorități să fie percepute cu scopul de a înțelege 

diferitele interese și posibilele interdependențe. Elaborarea unor viziuni comune ar putea fi utilă pentru a 

structura și gestiona aceste așteptări. Cu ajutorul foilor de parcurs s-ar putea ajunge la acorduri colective 

privind măsurile de luat. Mai mult decât atât, contextul aplicării diferă între diversele țări și regiuni. Condițiile 

prealabile tehnice, socio-economice și geografice nu pot fi neapărat transferate de la un caz la altul. O soluție 

general-valabilă nu pare nici de dorit nici fezabilă. În schimb, este necesară o interfață pentru utilizatori care să 

fie compatibilă cu alte aplicații, dar care să respecte diversitatea și contextele locale. În plus, cerințele 

utilizatorilor sunt extrem de importante. Întrucât ei nu formează un grup omogen de persoane, ar trebui să fie 

elaborate produse care să răspundă necesităților anumitor grupuri țintă. Nu există multe informații referitoare 

la posibilii utilizatori finali, modelele de transport dorite și în curs de dezvoltare sau modalitatea optimă de a 

integra sistemul de emitere a biletelor în viața de zi cu zi a utilizatorilor. Înainte de a institui un sistem de 

emitere a biletelor, ar trebui să se evalueze dacă utilizatorii își doresc sau nu o schimbare, iar în caz afirmativ, 

care ar trebui să fie aceasta. Este nevoie de mai multe investigații privind efectele pe care acest sistem integrat 

de emitere a biletelor le are asupra transferului modal. Emiterea de bilete electronice reprezintă doar un 

element al transportului în comun de bună calitate, însă trebuie luate în considerare și alte caracteristici.  
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