
 

Servicii de tehnologie 
a informaţiei pentru 
controlul şi vizualizarea 
traficului

P o l i cy  A dv i c E  n ot E s

CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în pu-

nerea în aplicare a unei politici de transport integrate sustenabile, cu-

rate şi eficiente din punct de vedere energetic. Lecţiile învăţate în tim-

pul fazelor de planificare, punere în aplicare şi operare a activităţilor sunt 

prezentate pe scurt în douăsprezece Policy Advice Notes şi dau o idee 

referitoare la modul de a face faţă problemelor de transport urban cu 

care trebuie să se confrunte în viitor oraşele din Uniunea Europeană.
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Prezentare generală

deScrierea mĂSurilor

Pentru optimizarea fluxurilor de trafic şi de că-
lători şi îmbunătăţirea gestionării sistemului, se 
pot furniza informaţii integrate în timp real re-
feritoare la situaţia traficului în zona urbană (de 
exemplu, despre locurile de parcare, congesti-
onare, transport public). 

Pentru realizarea acestor obiective, în primă 
fază, sunt necesare sisteme de colectare a da-
telor privind condiţiile reţelei de transport. Prin-
tre altele, datele pot fi colectate prin:
•	 Sisteme automatizate, precum puncte de 

numărare automată a participanţilor la tra-
fic (de exemplu, sisteme automate de re-
cunoaştere a numerelor de înmatriculare, 
detectoare în buclă de monitorizare a con-
gestionării în suprafaţa drumurilor)

•	 CCTV (televiziune cu circuit închis), ceea ce 
presupune utilizarea de camere video care 
transmit informaţii către un set de monitoare

•	 Utilizarea datelor din diferite surse şi de la 
diferiţi actori (poliţie, serviciul medical de 
urgenţă, accidentări etc.) colectate printr-o 
metodă uniformă pentru măsurarea unui set 
coerent de indicatori de performanţă, pentru 
a oferi o imagine completă a caracteristicilor 
de exploatare a drumurilor, dar ţinând cont 
şi de securitatea datelor

Servicii de tehnologie a  
informaţiei pentru controlul 
şi vizualizarea traficului
Instrumente inovatoare pentru optimizarea 
gestionării traficului

În	 cadrul	 CIVITAS	 II	 (2005–2009),	 au	

fost	puse	în	aplicare	numeroase	măsuri	

care	 au	 introdus	 servicii	 de	 tehnologie	

a	informaţiei	(SIT)	în	vederea	vizualizării,	

controlării	şi	gestionării	traficului.	Obiec-

tivele	 măsurilor	 sunt	 optimizarea	 fluxu-

lui	de	trafic,	reducerea	congestionării	şi	

creşterea	siguranţei	în	trafic.	Experienţe-

le	dobândite	în	timpul	punerii	în	aplicare	

a	măsurilor	şi	alte	 informaţii	 importante	

despre	aceste	unelte	şi	instrumente	teh-

nice	sunt	prezentate	pe	scurt	în	această	

Policy	 Advice	 Note	 pentru	 a	 susţine	 şi	

informa	politicienii	locali	şi	alţi	factori	de-

cizionali	interesaţi	de	aceste	acţiuni.
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Se cunosc mai multe sisteme utilizate pentru 
transferul datelor colectate:
•	 GNSS (Sisteme globale de radionavigaţie 

prin satelit), cum ar fi GPS (Sistem de pozi-
ţionare globală) din SUA sau GALILEO (ope-
raţional începând cu 2013) în Europa, care 
sunt sisteme globale de radionavigaţie prin 
satelit pentru determinarea oriunde în lume 
a poziţiei în spaţiu

•	 EGNOS (Serviciul european geostaţionar 
mixt de navigare), care este un sistem de 
augmentare bazat pe sateliţi ce completea-
ză Sistemele globale de radionavigaţie prin 
satelit (GNSS)

•	 GSM (Sistem global de telecomunicaţii mo-
bile) este o reţea celulară care este utilizată 
efectiv pentru telefoanele mobile. În prezent, 
este folosită şi pentru transmisiile de date, 
de exemplu, prin utilizarea GPRS (Servicii 
generale de radiocomunicaţii în pachete)

•	 Sisteme WLAN (Reţea wireless locală), de 
exemplu, un sistem Wi-Fi

Datele adunate care au fost colectate sau sunt 
furnizate de diverşi operatori trebuie puse la 
dispoziţie într-o bază de date comună, care să 
poată fi utilizată pentru următoarele activităţi:
•	 Pot fi create centre integrate de control care 

utilizează informaţii în timp real despre re-
ţeaua de transport public şi privat pentru îm-
bunătăţirea fluxurilor de trafic, a distribuţiei 
parcărilor auto, a intervalelor dintre autobu-
ze şi a fluxurilor de călători.

•	 Sistemele de control la semafoare pot fi ali-
niate la situaţia actuală a traficului.

•	 Pot fi utilizate sisteme de poziţionare pentru 
vehiculele de livrare a mărfurilor şi de trans-
port în comun pentru a indica locaţia exactă, 
acestea fiind utile pentru generarea automa-
tă de documente de transport şi rapoarte 
electronice autorizate, mesaje de stare etc.

•	 Poate fi dezvoltat un instrument compute-
rizat pentru transportul public, capabil să 
prelucreze date din baza de date comună 
pentru a oferi utilizatorilor informaţii în timp 
real despre vehiculele de transport în co-

mun. Aceste date pot fi furnizate în diferite 
surse, de exemplu, pe internet, în staţiile de 
transport public sau sub formă de mesaje 
pe telefoanele mobile.

•	 Sistemele de vizualizare electronică pot fi 
aplicate pentru a controla restricţiile de ac-
ces şi reglementările de parcare. 

•	 Pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere în 
zona urbană, poate fi creat un centru de 
monitorizare sau de gestionare a traficului, 
unde datele colectate sunt utilizate pentru 
analizarea şi prevenirea accidentelor rutiere, 
pentru furnizarea de asistenţă la elaborarea 
unei strategii privind incidentele din reţea şi 
pentru îmbunătăţirea metodologiei şi aspec-
telor tehnologice ale colectării şi gestionării 
datelor despre accidente. 

•	 Datele colectate pot fi, de asemenea, utiliza-
te pentru afişarea de informaţii referitoare la 
condiţiile reţelei de transport într-un format 
grafic uşor de înţeles pe panouri cu mesaje 
variabile în diferite locuri din oraş.

•	 Baza de date poate fi pusă (parţial) la dis-
poziţia publicului (de exemplu, pe internet), 
ceea ce permite oamenilor să planifice călă-
torii, acoperind toate mijloacele de transport 
şi încurajând astfel intermodalitatea.

grupuri  ţ intĂ

Cetăţenii, în special utilizatorii serviciilor de 
transport, sunt definiţi ca grup ţintă întrucât 
beneficiază de pe urma introducerii acestor 
măsuri datorită decongestionării drumurilor, 
sistemelor de transport fiabile şi unei informări 
în timp real optimizate. 
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impact ş i  Benef ic i i

Pentru public
Publicul va profita de măsuri întrucât infrastruc-
tura rutieră este utilizată mai eficient prin ges-
tionarea traficului, congestionarea poate fi eli-
minată şi, astfel, efectele negative ale traficului 
(de exemplu, poluare, zgomot, accidente) pot 
fi reduse. Acest lucru este posibil fără investiţii 
într-o nouă infrastructură rutieră. Dacă, ocazi-
onal, se produc avarii în reţeaua de transport 
sau au loc evenimente pe scară largă, traficul 
poate fi redirecţionat în mod corespunzător. Ki-
lometrajul inutil cauzat de căutarea unor locuri 
de parcare disponibile este redus. 
Măsurile de gestionare a accesului şi parcării 
pot fi aplicate mai eficient şi, prin urmare, efec-
tele pozitive ale acestor acţiuni vor fi amplifi-
cate. De asemenea, fiabilitatea şi calitatea ser-
viciului de transport public pot fi îmbunătăţite, 
permiţând călătorilor să economisească timp. 
Mai mult, siguranţa rutieră poate fi îmbunătă-
ţită atunci când locurile şi situaţiile periculoase 
care pot cauza accidente sunt identificate şi 
ameliorate cu ajutorul instrumentelor descrise.

Pentru persoanele fizice
Persoanele fizice pot beneficia de reducerea 
congestionării şi de micşorarea timpilor de că-
lătorie efectuaţi prin gestionarea îmbunătăţită a 
traficului. Mai puţini oameni sunt răniţi în acci-
dente de trafic, reducându-se astfel vătămările 
corporale şi costurile asociate.

Pentru companii
Companiile de livrare a mărfurilor introduc ade-
sea sisteme SIT deoarece beneficiază în mod 
special de combinarea tehnicilor GPS cu pro-
gramele de logistică existente. Utilizarea soft-
ware-ului de logistică poate creşte semnificativ 
eficienţa curselor de livrare. În plus, operatorii 
de transport public îşi pot mări eficacitatea şi 
reduce costurile operaţionale totale prin utiliza-

rea instrumentelor de logistică şi poziţionare, 
beneficiind, în special, de timpul mai redus ne-
cesar pentru gestionare. Ca beneficiu pe ter-
men lung, se poate estima o creştere a numă-
rului de călători datorită serviciilor îmbunătăţite 
şi fiabilităţii crescute a transportului public.

condiţ i i  cadru pentru SucceS

Dacă măsurile descrise vor fi introduse într-un 
oraş, atunci este necesar să se analizeze con-
diţiile-cadru pentru a asigura succesul punerii 
în aplicare a acţiunilor. Următoarele condiţii 
prealabile favorizează succesul măsurilor de-
scrise:
•	 Se poate obţine un succes notabil prin in-

termediul măsurilor dacă situaţia transpor-
tului include o reţea de artere deja extrem 
de aglomerate, în care micile incidente pot 
duce la perturbări considerabile ale trafi-
cului, de exemplu, accidentele şi şantierele 
de lucrări sau evenimentele pe scară largă 
produc efecte grave asupra fluxului de tra-
fic. Dacă nu există această condiţie-cadru, 
măsura va aduce doar un beneficiu scăzut 
în raport cu costurile ridicate.

•	 Măsurile de control şi vizualizare a traficului 
trebuie integrate în sistemele deja existente 
ale altor departamente şi organizaţii urbane, 
cum ar fi brigada de pompieri, poliţia, servi-
ciul de salvare etc.

•	 În cazul punerii în aplicare a unui sistem de 
control bazat pe colectarea de date prin 
intermediul camerelor video (de exemplu, 
CCTV), condiţiile unui cadru juridic adecvat 
privind securitatea datelor reprezintă o pre-
misă obligatorie pentru a permite colectarea 
acestor tipuri de date şi aplicarea de amenzi 
pe baza acestor date (de exemplu, fotografii).

•	 Stabilirea unei ierarhii clare şi controlarea 
procedurilor pentru a acţiona în mod eficient 
în caz de incidente.
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Etapele şi termenele 
de punere în aplicare

La introducerea unor sisteme de control 
şi vizualizare a traficului într-un oraş, 
trebuie să se ţină seama de următoare-
le considerente, precum şi de măsuri de 
sprijin şi un termen rezonabil de punere 
în aplicare.

etape de  lucru

1. Baza de informare
•	 Analize ale reţelelor de transport şi proble-

melor aferente actuale, ale fluxurilor de trafic 
şi secţiunilor de drumuri congestionate, ale 
amplasării zonelor de restricţie, ale utilizării 
locurilor de parcare, ale locurilor de parcare 
rezervate pentru livrare, ale locurilor acci-
dentelor etc.

•	 Cercetarea cerinţelor utilizatorilor pentru sis-
temele informaţionale cu privire la transport

•	 Evaluarea soluţiilor tehnice posibile, colec-
tarea de informaţii despre caracteristicile şi 
costurile acestora, precum şi despre posi-
bilii furnizori

•	 Studierea bazelor de date existente create 
în oraş de alţi operatori (de exemplu, servi-
ciul de salvare, poliţia)

•	 Stabilirea celor mai relevante limite teritori-
ale pentru sistemul de gestionare pe baza 
datelor de trafic

2. Decizii oficiale
•	 Decizie privind strategia generală şi tipul de 

echipamente tehnice de achiziţionat 
•	 Decizie privind înfiinţarea unei organizaţii 

permanente pentru gestionarea unui centru 
de control al traficului şi modelul operaţional 
(BOT – construire – operare – transfer, PPP 
– parteneriat – public – privat)

•	 Numirea unui consultant şi/sau a furnizorului 
echipamentelor

•	 Crearea de acorduri instituţionale şi proto-
coale birocratice necesare pentru integrarea 
în sistemele administrative

3. Conceperea proiectului tehnic
•	 Identificarea zonelor, intersecţiilor şi drumu-

rilor care au mare nevoie de măsuri
•	 Acord privind sistemul de colectare a date-

lor (GPS, GPRS, Wi-Fi, CCTV etc.)
•	 Dezvoltări de software pentru funcţionarea 

corespunzătoare a tuturor sistemelor (nu-
meroase pachete software standardizate 
pentru controlul semafoarelor sau pentru 
monitorizarea parcului auto de vehicule de 
transport în comun se află deja pe piaţă)

•	 Înfiinţarea unui centru integrat de monitori-
zare sau control

•	 Proiectarea unui site web care să conţină in-
formaţii referitoare la situaţia actuală şi pre-
vizionată a traficului

•	 Dezvoltarea unei baze de date comune ţi-
nând cont de următoarele aspecte:

	○ Stabilirea de ţinte şi specificaţii ale bazei 
de date

	○ Luarea deciziei cu privire la datele care 
vor fi integrate (accidente, condiţiile dru-
murilor, informaţii meteorologice etc.) 

	○ Luarea deciziei cu privire la diferitele sur-
se de date care vor fi utilizate şi elabora-
rea unui plan privind modul de integrare a 
datelor din diferite surse

	○ Identificarea metodologiilor şi standar-
delor pentru colectarea datelor, definirea 
formatului de schimb de date

•	 Identificarea amplasărilor optime ale came-
relor, detectoarelor în buclă şi altor echipa-
mente tehnice necesare 
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4. Licitaţie pentru echipamente tehnice 
şi servicii suplimentare
Trebuie iniţiată o cerere de oferte pentru echi-
pamentele tehnice şi alte servicii. Înainte de 
achiziţie, prototipurile trebuie testate în timpul 
acestei faze.

5. Instalarea echipamentelor tehnice 
•	 Achiziţionarea de echipamente pe baza unui 

proces de licitaţie
•	 Demararea lucrărilor necesare ca o condiţie 

prealabilă pentru instalarea sistemelor pe 
străzi

•	 Instalarea echipamentelor tehnice, de exem-
plu, în vehicule, în centrele de control

•	 Crearea platformei de software şi internet şi 
conectarea bazei de date şi a instrumentelor 
conform planificării

6. Testare, evaluare şi monitorizare
•	 Testarea calităţii datelor colectate, precum 

şi a funcţionalităţii echipamentelor
•	 Evaluarea şi monitorizarea efectelor asupra 

fluxului de trafic, numărului de accidente, 
timpilor de călătorie etc. 

•	 Adaptarea sistemului, dacă este necesar

7. Formare operaţională pentru operatorii 
sistemului

•	 Crearea unui manual de utilizare a sistemelor
•	 Organizare de cursuri de formare cu privire 

la prelucrarea, analizarea şi utilizarea datelor 
colectate

•	 Organizarea activităţilor de întreţinere a sis-
temului de către operatori

8. Campanii educaţionale, promoţionale 
şi de comunicare pentru părţile interesa-
te şi cetăţeni
Pentru a creşte gradul de sensibilizare cu privire 
la măsuri şi impactul pozitiv al acestora, trebuie 
difuzate informaţii publicului larg şi părţilor inte-
resate. Între altele, această etapă de lucru este 
importantă pentru a convinge potenţialii utili-
zatori externi cu privire la avantajele unei baze 
de date integrate pentru companiile implicate, 
cum ar fi operatorii de transport. Pentru a face 
schimb de experienţe şi actualiza sistemele 
informaţionale, se recomandă încurajarea unei 
comunicări intensive. Cu toate acestea, pot fi, 
de asemenea, necesare obligaţii contractuale 
pentru a garanta o abordare integrată.

mĂSuri  înSoţitoare de ampli -
f icare a efectelor pozit ive

Măsurile însoţitoare care sprijină o mobilitate 
mai sustenabilă în oraş (de exemplu, gestio-
narea parcării în centrul oraşului, campanii de 
sensibilizare sau îmbunătăţirea ofertei de ser-
vicii de transport public) sunt necesare pentru 
a asigura că volumul traficului nu va creşte în 
urma îmbunătăţirii condiţiilor de trafic datorită 
noului sistem (aşa-numitul trafic „bumerang”). 
În caz contrar, sistemele de control al traficu-
lui pot fi contraproductive şi nu vor funcţiona 
eficient.
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termen

În cadrul CIVITAS II, au fost puse în aplicare 
diferite sisteme de control al traficului. În func-
ţie de tipul şi de amploarea măsurii, durata de 
creare a acestor sisteme a variat semnificativ. 
Următoarele exemple au fost întâlnite în cadrul 
proiectelor CIVITAS II:
•	 11 luni pentru un sistem de poziţionare prin 

satelit pentru 20 de vehicule ale unui trans-
portator privat (Malmo, Suedia)

•	 36 de luni pentru instalarea a 12 camere 
video (incluzând centrul de monitorizare) 
pentru controlul restricţionării accesului (Ve-
neţia, Italia)

•	 40 de luni pentru crearea unui centru de mo-
nitorizare pentru siguranţa rutieră şi preve-
nirea accidentelor utilizând datele existente 
din mai multe surse, cum ar fi departamen-
tul de poliţie, operatorul de transport public 
etc. (Cracovia, Polonia)

•	 45 de luni pentru un sistem general de moni-
torizare a traficului la zece semafoare (Mal-
mo, Suedia)

Care sunt investiţiile 
implicate?

Întrucât sistemele sprijină o mai bună exploa-
tare a reţelei de drumuri existente, necesitatea 
construirii de noi infrastructuri costisitoare va 
scădea. Cu toate acestea, sistemele sunt com-
plexe, iar costurile operaţionale pentru colecta-
rea şi evaluarea datelor sunt relativ ridicate. Între 
altele, următoarele costuri pentru măsurile de 
control şi vizualizare a traficului trebuie avute în 
vedere:
•	 Planificarea şi gestionarea punerii în aplicare 

a măsurii
•	 Costurile pentru implicarea consultanţilor şi 

experţilor tehnici, dacă este necesar

•	 Achiziţionarea şi actualizarea regulată a sof-
tware-ului 

•	 Investiţii în hardware şi echipamente tehnice 
(de exemplu, transmiţător şi receptor de date 
pentru vehicule şi centrul de control, panouri 
de informare)

•	 Costuri operaţionale ale centrului de control 
(personal, costuri de închiriere etc.)

•	 Costuri de întreţinere şi exploatare pentru 
echipamentele tehnice

În cadrul măsurilor CIVITAS II, au fost realizate 
diferite experienţe. Au fost necesare următoare-
le niveluri de finanţare:
•	 S-au cheltuit 7500 EUR pentru hardware şi 

software pentru un centru de monitorizare a 
siguranţei (Cracovia, Polonia)

•	 S-au investit 36 000 EUR pentru crearea unei 
camere moderne de control al traficului (Bur-
gos, Spania)

•	 A fost nevoie de 350 000–500 000 EUR pen-
tru achiziţionarea şi instalarea a 12 camere 
video (Veneţia, Italia)

•	 S-au cheltuit între 500 000 şi 750 000 EUR 
pentru un sistem de control prin satelit pentru 
un serviciu de transport public (GPS-GPRS) 
(Veneţia, Italia)

Cu toate acestea, se preconizează obţinerea de 
venituri din plata amenzilor asociate infracţiuni-
lor din trafic. Mai mult, costurile umane, sociale 
şi economice cauzate de accidente ar trebui să 
scadă şi să cântărească mai greu decât cos-
turile necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei 
rutiere.
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Principalii factori 
determinanţi care 
servesc drept precur-
sori ai succesului

Mai jos sunt menţionaţi principalii factori 
determinanţi ai iniţierii, precum şi ai unei 
puneri în aplicare eficiente şi de succes a 
măsurilor descrise mai sus:

• O bună coordonare a proiectului şi sprijin 
politic 

• Implicarea directă a altor departamente şi 
organizaţii urbane, cum ar fi poliţia, serviciile 
de salvare, departamentul de administrare a 
drumurilor, autorităţile pentru drumuri etc.

• O strânsă cooperare între toţi partenerii pro-
iectului şi acordul privind responsabilităţile 
şi obligaţiile fiecărui partener

• Formarea din timp a personalului responsa-
bil

• Utilizarea unor dispozitive inovatoare de in-
troducere a datelor (PDA – agendă electro-
nică, tabletă PC)

• Luarea în calcul a cerinţelor potenţialilor uti-
lizatori ai noilor sisteme, în special cu privire 
la interfaţa pentru utilizator

• Utilizarea experienţelor altor oraşe versate 
în introducerea sistemelor

Strategii pentru 
succesul punerii în 
aplicare

În cadrul CIVITAS II, au avut loc experi-
enţe referitoare la strategiile de succes 
pentru înlăturarea barierelor în timpul pu-
nerii în aplicare a măsurii. S-a constatat 
că trebuie să existe următoarele elemen-
te pentru a maximiza probabilitatea unei 
puneri în aplicare cu succes a măsurii. 

Acceptare
Este important să fie implicaţi potenţialii utiliza-
tori ai sistemelor (de exemplu, poliţia, brigada 
de pompieri, publicul larg) pentru a asigura că 
echipamentele tehnice, precum şi platforma de 
internet sunt adaptate la cerinţele lor şi vor fi 
utilizate. Prin urmare, o strânsă cooperare cu 
aceste părţi interesate trebuie creată încă de la 
începutul proiectului. 
Referitor la introducerea de noi indicatoare şi 
afişaje rutiere, trebuie să se asigure că insta-
larea este acceptată şi avută în vedete chiar şi 
după ce nivelul iniţial ridicat de atenţie al con-
ducătorilor auto scade şi se instalează „efectul 
de deprindere”. 
Efectele pozitive ale sistemelor trebuie comu-
nicate intensiv în vederea prevenirii unei nepar-
ticipări a departamentelor şi părţilor interesate 
relevante. Sunt necesare, de asemenea, cam-
panii de comunicare pentru a învinge reacţiile 
negative la instalarea camerelor video pentru 
controlarea restricţiilor de acces şi parcare. 
Această instalare poate fi refuzată de cetăţeni 
deoarece s-ar putea teme de stânjenirea vieţii 
private a acestora.
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Gestionare financiară
Pentru succesul punerii în aplicare a măsurilor 
descrise aici, este necesar să se asigure că bu-
getul pentru instalare, echipamente şi aplica-
ţiile suplimentare este disponibil. Prin urmare, 
finanţatorii trebuie asiguraţi că beneficiile pen-
tru oraş sunt esenţiale (de exemplu, de către 
un comitet tehnic al proiectului). Dacă nu este 
disponibilă suficientă finanţare pentru măsură 
la început, poate fi avută în vedere crearea unui 
sistem informatic limitat care să furnizeze date 
de trafic sigure pentru a sprijini operarea şi co-
ordonarea ciclică în timp în cadrul centrului in-
tegrat de gestionare a traficului. 
Trebuie întocmit un plan financiar şi de afaceri 
pe termen lung pentru a asigura că, după faza 
iniţială, serviciul poate fi oferit utilizatorilor. Se 
recomandă solicitarea de fonduri private, loca-
le sau naţionale. De asemenea, sunt disponibi-
le fonduri europene pentru susţinerea măsuri-
lor, de exemplu:
•	 Al şaptelea program-cadru pentru cerceta-

re, dezvoltare tehnologică şi demonstraţie 
(RTD) (2007–2013, finanţare 50–100%, link: 
http://cordis.europa.eu/)

•	 LIFE+ (2007–2013, finanţare până la 50%, 
link: http://ec.europa.eu/environment/life/)

•	 URBACT (http://urbact.eu) 
•	 Fonduri structurale şi de coeziune, în general
•	 Programe de cooperare teritorială europea-

nă (fostul INTERREG, care sprijină coopera-
rea transfrontalieră (A), cooperarea transna-
ţională (B) şi cooperarea interregională (C))

Condiţie referitoare la cadrul juridic
Înainte de introducerea noilor sisteme, trebu-
ie să se asigure că acestea respectă legislaţia 
în vigoare a ţării respective. De exemplu, pot 
exista restricţii în ceea ce priveşte utilizarea 
panourilor cu mesaje variabile în unele ţări. 
De asemenea, referitor la utilizarea camerelor 
pentru controlarea respectării reglementărilor 
şi restricţiilor, există diferite condiţii cu privire 
la cadrul juridic în ţările europene care trebuie 
analizate în prealabil.

Aspecte tehnice
Încă de la începutul proiectului trebuie să se 
ţină seama de faptul că sistemele sunt com-
plexe, cantitatea de date necesare este mare 
şi pot apărea diverse probleme legate de teh-
nologii şi aplicarea lor. Pentru a evita iminenţa 
problemelor tehnologice, planul de lucru trebu-
ie actualizat continuu ţinând cont de eventua-
lele întârzieri. Pentru evitarea întârzierilor caza-
te de furnizorii de echipamente tehnice, este 
util să se includă în contract anumite obligaţii 
referitoare la acest aspect. De asemenea, este 
important să se specifice cu foarte mare aten-
ţie în ofertă necesităţile şi funcţionalităţile echi-
pamentelor tehnice. Prin urmare, trebuie să se 
utilizeze cunoştinţe cuprinzătoare la nivel intern 
sau trebuie implicat un expert extern. 
Întrucât se utilizează adesea numeroase surse 
de date diferite pentru sistemele de gestionare 
a traficului, este esenţial să existe o cooperare 
strânsă între toţi partenerii proiectului pentru a 
ajunge la un acord comun privind formatul unui 
instrument compatibil de integrare a datelor.

elemente cheie  de  luat în 
conSiderare

•	 Măsurile pot ajuta la utilizarea mai efici-
entă a infrastructurii rutiere prin gestio-
narea traficului.

•	 La colectarea datelor cu ajutorul camere-
lor video, trebuie să se asigure că aplica-
rea de amenzi pe baza acestor date este 
permisă de condiţiile cadrului juridic.

•	 Este avantajoasă utilizarea de metodolo-
gii şi standarde unitare pentru colectarea 
datelor şi formatul schimbului de date.

•	 Comunicarea cu publicul este necesa-
ră pentru a învinge reacţiile negative şi 
contracara un eventual refuz al măsu-
rilor determinat de teama de pierdere a 
vieţii private.
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Care sunt persoanele 
cheie care  
vor fi implicate?

pĂrţi  intereSate

Pentru ca măsurile să aibă succes, este esen-
ţială implicarea diferitelor părţi interesate, între 
care:
•	 Administraţiile şi politicienii regionali şi na-

ţionali (de exemplu, departamentul naţional 
de transport) care sprijină, de obicei, intro-
ducerea sistemelor

•	 Consultanţii şi experţii privaţi, pentru asis-
tenţă tehnică

•	 Furnizorii de servicii de parcare
•	 Poliţia, brigada de pompieri, serviciul de 

salvare etc. (pot fi, de asemenea, parteneri 
direcţi ai proiectului) 

•	 Asociaţiile profesionale de transport
•	 Companiile de transport de marfă 
•	 Conducătorii auto, pasagerii din transpor-

tul public, precum şi grupurile care sprijină 
mersul cu bicicleta sau pe jos (pentru a asi-
gura că nevoile tuturor grupurilor de utiliza-
tori sunt luate în considerare)

•	 Furnizorii de servicii pentru echipamentele 
tehnice şi datele necesare

principal i i  parteneri  a i 
proiectului 

Următorii parteneri cheie trebuie implicaţi în 
procesul de punere în aplicare a măsurilor de 
control şi vizualizare a traficului pentru a asigu-
ra succesul activităţilor:

Factor decizional şi operator
În cadrul măsurilor CIVITAS II, rolul factorului 
decizional şi al operatorului a fost, de obicei, 
asumat de administraţia locală (consiliul mu-
nicipal, departamentul de transport, depar-
tamentul pentru străzi şi parcări); cu toate 
acestea, administraţia regională poate fi, de 
asemenea, liderul proiectului.

Dacă sunt introduse sisteme de gestionare şi 
monitorizare pentru reţelele de transport pu-
blic, operatorul de transport public poate fi, de 
asemenea, iniţiatorul şi coordonatorul măsurii. 
Dacă sistemele inovatoare vizează transportul 
de mărfuri într-un oraş, factorul decizional poa-
te fi o companie privată de transport de marfă.

Alţi participanţi
Pentru a asigura că pentru punerea în aplica-
re a măsurii sunt aplicate dotări tehnologice 
de ultimă generaţie în domeniul sistemelor de 
control şi monitorizare a traficului, se recoman-
dă implicarea în proiect a unei universităţi sau 
unui alt institut de cercetare. Acest partener al 
proiectului poate fi, de asemenea, responsabil 
pentru evaluarea, de exemplu, a calităţii datelor 
colectate.
Pentru a asigura disponibilitatea datelor nece-
sare, pot fi implicaţi numeroşi parteneri, cum 
ar fi:
•	 Departamentul de transport (date de trafic)
•	 Departamentul de mediu (date privind cali-

tatea aerului, date despre condiţiile meteo-
rologice)

•	 Poliţia (date despre accidente, infracţiuni în 
trafic)

•	 Oficiul de sănătate regional (date privind 
costurile imputabile accidentelor rutiere)

•	 Serviciul de salvare/de prim ajutor (date 
despre măsurile de prim ajutor acordate 
persoanelor implicate în accidente)

•	 Brigada de pompieri
Aceşti parteneri ai proiectului trebuie, de ase-
menea, implicaţi în obţinerea de informaţii 
privind cerinţele referitoare la o bază de date 
integrată, care ar trebui să îi sprijine în activita-
tea lor zilnică. Trebuie implicaţi experţi care să 
ofere asistenţă cu privire la aspecte tehnice (de 
exemplu, experţi pentru instalarea de semafoa-
re, companii private care lucrează în domeniul 
radionavigaţiei prin satelit). Operatorii de trans-
port public pot fi parteneri în cadrul proiectu-
lui dacă acest mod de transport este afectat, 
iar informaţiile sunt integrate în baza de date. 
Aceştia pot fi, de asemenea, de ajutor la insta-
larea echipamentelor de bord.
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Enumerarea exemplelor practice 
din cadrul CIVITAS II

În cadrul CIVITAS II, 10 oraşe au pus în aplicare măsuri care vizează serviciile de 
tehnologie a informaţiei pentru controlul şi vizualizarea traficului:

Burgos (Spania): sistem de vizualizare a traficului

Genova (Italia): centru de monitorizare pentru siguranţa rutieră şi prevenirea accidentelor

Cracovia (Polonia): centru de monitorizare pentru siguranţa rutieră şi prevenirea accidentelor

La Rochelle (Franţa): punerea în aplicare a unei baze de date comune cu informaţii despre 
transport 

Malmo (Suedia): gestionarea traficului pentru IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) prin satelit, 
monitorizarea traficului

Ploieşti (România): dezvoltarea sistemului GPS pentru parcul de transport public

Preston (Regatul Unit): colectarea, gestionarea şi controlul datelor, dezvoltarea unei baze de 
date comune

Stuttgart (Germania): gestionarea traficului orientată spre evenimente în Stuttgart

Toulouse (Franţa): demonstrarea utilizării serviciilor EGNOS/ GALILEO pentru sistemul 
informaţional şi de control al transportului public

Veneţia (Italia): control electronic al zonei cu acces restricţionat, sistem de susţinere a deciziilor 
de gestionare pentru traficul pe apă, control prin satelit (GPS-GPRS) pentru serviciile de transport 
public pe apă, logistică urbană ecologică

OBŢ INEŢ I  MA I  MULTE  INFORMAŢ I I  PE  www.civitaS.eu
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