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REZUMAT
Dezvoltarea unor modele de afaceri inovative și sustenabile se dovedește necesară pentru
îmbunătățirea mobilității urbane, din perspectiva schimbării condițiilor economice și sociale.
Autoturismele fără șofer, asociate cu modelele de partajare a autovehiculelor sunt considerate ca
inovații disruptive și sunt clasificate după caracteristicile lor și avantajele corespunzătoare, ca
răspuns la cerințele în schimbare privind mobilitatea. Pe baza unei cercetări cantitative extinse,
acceptarea utilizatorilor este evaluată utilizând factori de influență determinanți. Prin
identificarea factorilor de influență relevanți, cercetarea oferă o contribuție științifică utilă
companiilor de profil, considerate ca potențiali operatori de partajare a autovehiculelor.
Informarea și furnizarea de cunoștințe au fost identificate ca factori esențiali ce pot servi
potențialilor operatori de autovehicule partajate în vederea luării unor măsuri adecvate de
creștere-îmbunătățire a gradului de acceptare. Rezultatele cercetării reprezintă linii directoare
importante în privința riscurilor identificate și a contramăsurilor ce pot fi luate de potențialii
operatori, din punctul de vedere al managementului riscurilor, fiind realizată și o decelare și o
clasificare a acestora în funcție de impactul și probabilitatea apariției lor. Teza de doctorat oferă
totodată o perspectivă asupra efectelor economice și sociale ale unui astfel de model inovativ de
mobilitate urbană și evidențiază nu numai efecte pozitive, cum ar fi reducerea accidentelor
rutiere, dar și ajustările structurale și strategice pe care trebuie să le adopte producătorii de
automobile consacrați.
În completarea rezultatelor cercetării, care au o importantă influență practică, a fost dezvoltat și
cadrul teoretic al temei abordate. În special, trebuie evidențiat faptul că teza de doctorat își
propune să evalueze gradul de acceptare al acestui model inovativ de partajare a autoturismelor.
Cuvinte-cheie: economie ccolaborativă, efecte economice, efecte sociale, managementul
riscurilor, mobilitate urbană, autoturisme fără șofer, acceptare, modelarea prin ecuații structurale
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