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Ministerul Transporturilor înființează un Centru pentru Trafic

Tweet Distribuie

Ministerul Transporturilor intenţionează să creeze şi să

operaţionalizeze un centru naţional de management al traficului

rutier, a declarat Ionel Minea, secretar de stat în cadrul instituţiei,

într-o conferinţă organizată de ITS Romania şi Autoritatea

Metropolitană de Transport Bucureşti. 

"Pentru perioada următoare se are în vedere asigurarea validării şi

disponibilităţii datelor relevante pentru toţi actorii, într-un mod

corect şi echitabil, în vederea asigurării unui management sigur şi sistematic al traficului, în condiţiile unui volum

tot mai mare de trafic promovând, în acelaşi timp, sustenabilitatea mediului înconjurător şi eficienţa energetică la

nivel naţional şi a Uniunii Europene. Se mai are în vedere asigurarea siguranţei circulaţiei, inclusiv

implementarea unor servicii complexe de urgenţă şi siguranţă, dezvoltarea unor spaţii de parcare securizată pe

reţeaua TEN-T. Se are în vedere crearea şi operaţionalizarea unui centru naţional de management al traficului

rutier, care va gestiona informaţiile necesare la nivelul reţelei de drumuri din reţeaua centrală TEN-T pentru

informarea operativă a utilizatorilor de infrastructură rutieră", a spus Minea. 

Potrivit acestuia, Ministerul Transporturilor implementează, în prezent, Sistemul inteligent de avertizare timpurie

pentru riscurile asociate transportului rutier, care are drept scop implementarea sistemului ITS ((Intelligent

Transport System n.r.) pe reţeaua rutieră TEN-T Core. 

"Obiectivul acestui proiect este punerea în aplicare a unui sistem inteligent de transport compatibil, accesibil şi

interoperabil care va oferi servicii de informare privind traficul rutier prin intermediul unei aplicaţii de mobil sau

web îmbunătăţind siguranţa traficului şi reducând congestia acestuia", a mai arătat secretarul de stat. 
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El a precizat că prioritatea principală a Ministerului Transporturilor este dezvoltarea infrastructurii naţionale şi

europene în special a reţelei Trans-Europene de Transport stabilită la nivelul Uniunii Europene. 

"Conform Regulamentului nr. 1315 din 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, reţeaua centrală TEN-T

trebuie finalizată până la finalul anului 2030 şi va trebui dotată cu sisteme inteligente de transport pentru toate

modurile de transport. Obiectivele României în privinţa implementării sistemelor ITS din domeniul rutier în

perioada următoare au în vedere asigurarea conformităţii cu cerinţele politicii Uniunii Europene şi iniţierea

activităţilor care să acopere nevoile curente şi viitoare în acest domeniu", a mai arătat Minea. 

Bucureştiul găzduieşte cel de-al treilea eveniment internaţional al proiectului european CISMOB - Cooperative

information platform for low carbon and sustainable  

mobility.

Adaugă comentariu

 Nume*

 Email*

 Website

 Anunţă-mă dacă apar comentarii noi 

 

Actualizează 

 

HOME | FORUM | VANZARI AUTO | DESPRE NOI | CONTACT 
2011 Copyright by PolitiaRutiera.ro

politia rutiera | puncte penalizare | permis de conducere | schimbare drumuri inchise judetene | reexaminare auto | scoala de
soferi| autobuz | masina | autocar | motocicleta | camion | intrebari chestionar | accident rutier | mai - directia politiei

rutiere | automobil |autopompa | bus | rutier | drum | autostrada | radar mobil
fix | amenda | sofer | banc | anecdote | poante | poze | video | pieton |carosabil | corupt | dacia

logan | circulatie | siguranta | politist | conducator | sef | abatere | lege | legislatie| tamponare| carnet|contraventie | infractiune 
| tir | semafor | marcaj | trecere | depasire | distanta | indicator | semn

Alert
PoliţiaRutieră.ro

Pentru a fi mereu la

curent cu noutăţi despre

Poliţia Rutieră, înscrieţi-vă

acum:

Nume

Emil

abonare

Da linkul mai
departe!

   

Urmareste-ne
pe:

http://www.politiarutiera.ro/old-site/stiri-politia-rutiera/17140-a-ucis-o-familie-plonjand-cu-familia-in-dunare
http://www.politiarutiera.ro/old-site/stiri-politia-rutiera/17138-restrictii-pe-dn1d
http://www.joomlatune.com/
http://www.politiarutiera.ro/
http://www.politiarutiera.ro/index.php?option=com_fireboard&Itemid=54
http://www.politiarutiera.ro/index.php?option=com_adsmanager&Itemid=59
http://www.politiarutiera.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57
http://www.politiarutiera.ro/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=58
http://www.trafic.ro/?rid=politiarutiera
http://www.spanos.ro/
http://www.politiarutiera.ro/old-site/component/banners/click/35
http://www.politiarutiera.ro/old-site/component/banners/click/34
http://www.politiarutiera.ro/old-site/component/banners/click/33
http://www.politiarutiera.ro/old-site/component/banners/click/32
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://politiarutiera.ro/&title=


  

http://www.facebook.com/home.php#/politiarutiera?ref=profile

