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Team introduction Asist. PhD. Urb. Reinhold Stadler,
Civitta Romania

(Project Manager – Expert)

8 years of strategic planning at local, 
metropolitan or county level (more 
than 15 cities or metropolitan regions: 
Bucharest, Iasi, Arad, Bacau, etc. )
7 years of research in public space
6 years as teaching assistant at the 
School of Urban Planning part of “Ion 
Mincu” University of Architecture and 
Urbanism
5 years of bottom up public space 
projects
4 years of sustainable urban mobility 
planning (SUMP-cycling and pedestrian 
infrastructure-urban planning-parking)
3 years of working on my PhD 
2 years I would have needed more to 
really finish my PhD
1 year at Civitta Romania
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Civitta is a leading independent consultancy in the Emerging 
Europe 

CLIENTS

SERVICES

AT GLANCE

We also worked in the US, Iran, Kazakhstan, Macedonia, Montenegro, 
Senegal, Egypt, Malaysia, Zambia, Cameroon, Ghana, Uganda and other 
countries

Partner-owned firm with 13 offices in 10 countries: 
Latvia, Lithuania, Estonia, Belarus, Russia, Ukraine, 
Moldova, Serbia, Romania + UK sales office
200+ employees
Management Consulting (Strategy & 
Innovation, Organization, Processes & 
Change, Sales & Export, Finance, IT)
Grants & Project Management
Market Research & Data Analytics
Entrepreneurship Support & Startups
Public Policy & Development 

Home markets

Countries in which we 
have completed 
projects

Central and local governments 
International organizations 
Education and R&D 
Health and social work
Energy and Utilities 
Financial and insurance services 
Professional services 
Telecommunications and ICT 
Manufacturing 
Retail and wholesale 
Food and FMCG 
Transportation and infrastructure 
Startups and innovation
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C. Ivanov, 2011. Interviu Jan Gehl

7 ani pentru ca „orașe pentru 
oameni” să devină „mainstream” 
și în România

• Deplasările pietonale, cele cu bicicleta și cu
transportul public sunt prioritare în oraș

• Spațiu public ca element esențial pentru
interacțiune socială

• Readucerea orașelor la o scară umană

• Lărgirea infrastructurii rutiere nu rezolvă problema
congestiei

• Mai multe parcări aduc mai multe mașini

• Etc…
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Completare după: F.Wefering, S. Rupprecht, 2014.Dezvoltarea și 
implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă.

De la transport la accesibilitate către? 

proces început prin anii 50’ în occident sau după 2010 în România

?
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OECD / ITF, 2015. A New Paradigm for Urban Mobility

Contextul pentru un nou schimb de paradigmă generat în 
primul rând de epuizarea resurselor

1. Întărirea transportului în comun ca opțiune pentru 
deplasări cotidiene;

2. Favorizarea modurilor de deplasare nepoluante (velo, mers 
pe jos);

3. Reducerea indicelui de motorizare;
4. Nevoia de eficientizare a modului în care este utilizată 

infrastructura (o mașina este parcată 23/24, doar 1,4 din 
locurile unui autovehicul individual sunt folosite de regulă, 
infrastructura rutieră este adesea folosită sub 20% din timp, 
etc);

5. Nevoia de a educa populație în legătură cu noile concepte 
în domeniul transportului;

6. Schimbări foarte rapide în tehnologie;
7. Fragmentarea continuă a serviciilor și tipurilor de transport;
8. Variații foarte mari între cerere și ofertă;
9. Nevoi specifice în funcție de vârstă, ocupație, sex, obiceiuri, 

etc.
10. …………………………….
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Completare după: F.Wefering, S. Rupprecht, 2014.Dezvoltarea și 
implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă.

De la transport la accesibilitate către? 

proces început prin anii 50’ în occident sau în după 2010 în România România

Pe oameni și nevoile lor specifice
Accesibilitate, eficiență în utilizarea resurselor,
echitate socială, calitatea mediului
Accent pe inter / multimodalitate dar și pe
mijloace nepoluante de deplasare
Măsurile pe gestiune / monitorizare devin
prioritare față de cele pe infrastructură
Planificare și baze de date integrate
Planificare pe termen mediu (termenul lung
devine necontrolabil)
Extinere de la UAT către regiune
Echipele interdisciplinare se completează cu
experți IT, experți în Drept, etc
Planificarea și generarea de date se face
ghidată de experți dar cu ajutorul
administrației, mizând și comunitate
Accent pe date, monitorizare continuă,
măsuri bazate pe date actuale, în timp real

Mobility as a Service
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Prețul serviciilor de transport devine un ingredient esențial 

W.E. Kaim.2016.Mobility as a Service (V 3.2)
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MaS: simplu, eficient și educativ

• O aplicație unică sau cont 
pentru tot ce ține de 
mobilitate / deplasare

• Tranzacții simple și un 
transfer rapid între mijloacele 
de transport

• Personalizarea serviciilor
• Educație prin acces la date 

reale

Fishman, T., 2012. Digital-Age Transportation: The Future of Urban 
Mobility, Deloitte University Press.
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Există deja o varietate mare de orașe / entități care aplică 
Mobility as a Service (MaS)

Whim - Helsinki Ubigo - Gothenburg -> Stockholm Qixxit - Deutsche Bahn

Moovel (Daimler) - Boston, Portland + Germania Smile - Viena Beeline - Singapore
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Finlanda printre primele state care testează și implementează 
Mobility as a Service (MaS)

• FTA Finnish
Transport Agency

• IRIMS – Institutional 

fRameworks for Integrated 
Mobility Services, proiect finanțat
de agenția suedeză de inovare 
pentru a defini contextul teoretic 
și instituțional necesar 
implementării MaS

• Helsinki – WHIM 
(Deziderat: până în 2025 
proprietatea unui autovehicul 
individual devine inutilă)

• Turku - Tuup



Cum ne pregătim?

Image souurce: https://www.spielregeln.de/blinde-kuh.html/blinde-kuh-2

1. Stagii de formare pentru autorități publice: 
în GIS, baze de date, sisteme ITC, etc.
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Cum ne pregătim?

2. Asistență tehnică pentru decizii legate de tehnologie 
– evitarea tehnologiilor învechite „leapfrogging”
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Cum ne pregătim?

3. Accent pe Opensource și API
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Cum ne pregătim?

4. Adaptarea cadrului legal (inclusiv specialiștii pe legislație)
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Cum ne pregătim?

5. Testare și pilotare (UIA, Civittas, Horizon 2020, etc.)
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Cum ne pregătim?

6. Decizi luate pe baza datelor
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Unde mă găsiți:

reinhold.stadler@civitta.ro
stadler_reini@yahoo.com

www.linkedin.com/in/reinhold-
stadler-50506146/
https://twitter.com/ReinholdStadler


