
 
 
 
 
 

 

 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv specific 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, 
practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica 
sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului:  TISA – Training-Inovare-Specializare-Adaptabilitate pentru întreprinderile din regiunile Vest și Nord Vest - 
POCU/227/3/8/118031 
 

 

 

A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare in Industrii Creative 

Tema de publicat : Economia sistemelor inteligente de transport: elaborarea politicii 
guvernamentale pentru realizarea unei penetrări optime a pieței 
 
 
 
 
În ultimii ani, sistemele de transport inteligent (ITS) au atras atenția din ce în ce mai mare ca 

tehnologii revoluționare pentru soluționarea problemelor asociate consumului masiv de 

automobile, inclusiv accidente de circulație, congestie de trafic și poluarea mediului. 

Termenul „ITSs” este o denumire pătură care se referă colectiv la oricare din mai multe 

sisteme de transport care vizează rezolvarea problemelor de trafic, profitând de tehnologiile 

avansate de informații și telecomunicații. 

 

Bunurile și serviciile din industria IT, inclusiv internetul, telefoanele mobile, software-ul 

pentru computer, CD-urile, DVD-urile și jocurile video, au o proprietate comună cunoscută 

sub numele de externalitatea rețelei.  

 

Termenul se referă la o economie de scară pe partea cererii care permite beneficiul de care 

beneficiază un individ dintr-un bun sau serviciu să crească odată cu numărul de persoane 

care consumă acel bun sau serviciu. Acesta a fost denumit „efect bandwagon” în Libenstein 



 
 
 
 
 

 

 

(1950), ca „cerere independentă pentru un serviciu de comunicații” din Rohlfs (1974) și 

„externalități directe” în Katz și Shapiro (1985, 1994). 

 

Atunci când luăm în considerare STI din perspectiva externității, trebuie să fim atenți la 

următoarele două proprietăți, care nu sunt împărtășite de alte bunuri și servicii din industria 

IT. În primul rând, blocajele de trafic sau accidentele de trafic pe care încercăm să le 

prevenim prin utilizarea ITS-urilor sunt adesea fenomene cauzate de mai multe vehicule. 

 

 


