
Ghid de lansare rapidă 
 

Pentru a lansa acest instrument, faceți clic pe pictograma „Lansați Instrumentul Foi de parcurs” și, 

astfel, veți ajunge la Asistentul „City Wizard”. Acest proces de bază, de configurare a orașului 

dumneavoastră și de evaluare a politicilor de transport urban durabil, este ilustrat în diagrama de 

mai jos și în textul care o însoțește: 

 



Pasul 1. Asistentul „City Wizard”: 

Tipul de oraș 
Expertul City Wizard vă permite să creați rapid profilul orașului dumneavoastră. Acesta începe cu 

informații de bază, cum ar fi țara în care este situat orașul dumneavoastră și tipul de oraș din punctul 

de vedere al configurației sale și al dimensiunii populației . De asemenea, este necesară introducerea 

unor informații detaliate. 

Completați aceste secțiuni folosind, în primul rând, instrucțiunile privind utilizarea din partea 

dreaptă a paginii, care permit rafinarea secțiunilor. Nu uitați că acestea nu pot fi editate, așa că 

poate fi util să revedeți informațiile introduse înainte de a continua. După ce ați completat toate 

câmpurile, selectați opțiunea „2. Personalizarea orașului”. 

Personalizarea orașului 
Pagina „Personalizarea orașului” a Asistentului permite o personalizare suplimentară a 

instrumentului care urmează să fie aplicat modelului dumneavoastră de oraș. Urmați același proces 

pe care l-ați parcurs pentru pagina „Tipul de oraș”. 

După ce ați completat toate câmpurile, selectați butonul „Finalizare” din partea de jos a paginii. 

Acest lucru va lansa instrumentul, va apărea o pagină cu grafice, cu mai multe file, pentru  

personalizarea suplimentară a instrumentului. 

Pasul 2. Setări avansate (opțional) 
După ce ați realizat configurarea orașului prin intermediul Asistentului City Wizard, puteți începe să 

construiți o imagine a modului în care diversele politici și caracteristici ale orașului dumneavoastră și 

ale populației acestuia vor influența serviciile de transport. Cu toate acestea, înainte de a adăuga 

orice politici, este util să se ia în considerare continuarea personalizării caracteristicilor actuale ale 

orașului dumneavoastră. Puteți face acest lucru prin selectarea opțiunii „SETĂRI AVANSATE”. Aici pot 

fi setate diferite caracteristici și valori medii anuale de referință care vor rafina baza calculelor 

efectuate pentru politicile dumneavoastră. Această etapă este opțională și pentru a o aplica este 

necesar să dispuneți de informații mai detaliate cu privire la orașul dumneavoastră și sistemul de 

transport al acestuia. 

Parcurgeți rubricile din această fereastră, selectând cele mai adecvate setări pentru orașul 

dumneavoastră. Utilizați pictograma „i” pentru a accesa sfaturile utile puse la dispoziție pentru 

fiecare setare. Spre deosebire de Configurarea orașului de la pasul 1, dacă vă dați seama că una 

dintre aceste setări este incorectă, puteți opera modificări în orice moment. 

Pasul 3. Adăugarea de politici existente (opțional) 
Acum sunteți gata să aplicați orașului dumneavoastră diverse politici în vederea atingerii unei serii 

de potențiale obiective. În această etapă, este important să se țină seama dacă anumite politici au 

fost deja puse în aplicare în orașul dumneavoastră. Unele din ele pot fi incluse în setările avansate de 

mai sus. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să adăugați politici existente în această etapă, 

înainte de stabilirea unei baze de referință, în raport cu care să fie măsurat impactul noilor 

intervenții politice. 

Aceasta este o etapă opțională și se desfășoară exact la fel ca adăugarea de politici suplimentare, 

conform descrierii de mai jos. 



Pasul 4. Stabilirea unei baze de referință 
După ce ați setat actuala formă a orașului dumneavoastră, este posibil să o setați ca situație de 

referință, utilizând butonul „SETAȚI BAZA DE REFERINȚĂ” aflat în colțul din stânga jos al 

instrumentului. Odată selectat, acest buton va salva un set de rezultate, în raport cu care vor fi 

prezentate schimbările, pe măsură ce adăugați noi politici sau le ajustați pe cele existente. Această 

situație de referință va fi indicată pe toate graficele de prezentare a rezultatelor ca un set fix de 

elemente. Această bază de referință poate fi resetată în orice moment. 

Pasul 5. Adăugarea și ajustarea politicilor 
Acum sunteți pregătiți să explorați impactul noilor politici asupra orașului dumneavoastră. Apăsând 

pe butonul „ADĂUGAȚI POLITICI”, vor apărea o serie de opțiuni de politici. Politicile sunt organizate 

în 5 grupe, care reflectă tipul de politică. Pot fi accesate informații privind fiecare politică, făcând clic 

pe pictograma „i” din dreptul acesteia. Puteți selecta câte o politică în mod individual sau un grup 

întreg de politici. De asemenea, puteți selecta seturile de politici care au fost adaptate pentru a 

îndeplini un anumit obiectiv, cum ar fi reducerea congestiei, utilizând seturile de politici din partea 

dreaptă. Vor fi selectate automat anumite politici relevante pentru obiectivul în cauză. 

După ce ați selectat politicile dumneavoastră, faceți clic pe „X” din colțul din dreapta sus și aceste 

politici vor fi aplicate în mod automat. Puteți să aplicați sau să eliminați politici în orice moment, 

apăsând din nou butonul „Adăugați politici”, iar apoi, din nou, pe „X”, când sunteți gata. 

Acum că ați selectat setul dumneavoastră de politici, acestea vor apărea în partea stângă a paginii de 

internet, sub Configurația orașului. Puteți să analizați fiecare politică în parte și să ajustați variabilele 

pentru cerințele specifice politicii dumneavoastră. Din nou, textul cu indicații poate fi accesat făcând 

clic pe pictograma „i”. În cazul în care nu sunteți siguri ce valori să introduceți, instrumentul le va 

completa automat pentru dumneavoastră. În caz contrar, puteți încerca să le ajustați pentru a vedea 

ce impact vor avea asupra modelului de oraș. 

Pasul 6. Exportarea rezultatelor 
Fereastra cu rezultate vă permite să vizualizați rezultatele imediat, sub formă de grafice. Există trei 

grupe de rezultate afișate sub formă de grafice, care acoperă impactul asupra transporturilor, asupra 

mediului și efectele economice. Din nou, făcând clic pe pictograma „i”, vi se vor oferi explicații 

suplimentare cu privire la aceste rezultate. De asemenea, este posibil ca rezultatele să fie extrase în 

scopul utilizării lor în prezentări și alte aplicații. Datele pot fi extrase în format CSV sau imaginea 

poate fi exportată în format PNG. Pur și simplu faceți clic pe butonul corespunzător afișării 

rezultatelor, din partea de jos a fiecărui grafic din fereastra cu rezultate. 

Pasul 7. Salvarea adresei URL 
În orice moment, puteți salva opțiunile selectate pentru politicile orașului și apoi reîncepe de unde 

ați rămas. Acest lucru se realizează prin apăsarea butonului „SALVAȚI URL” de deasupra ferestrei cu 

rezultatele. Va apărea o fereastră de tip pop-up, din care puteți să salvați adresa și apoi să o 

introduceți în motorul dvs. de căutare din internet în orice moment. 

 


