Raportul privind starea factorilor de mediu pe anul 2009

Capitolul 13. TRANSPORTURILE I MEDIUL
13.1. Impactul transporturilor asupra mediului
Transportul joac un rol important în dezvoltarea economic , dar totodat el este
unul dintre cei mai importan i poluatori ai mediului înconjur tor.
Transportul a devenit o surs semnificativ de poluare a aerului, iar perspectivele
nu sunt deloc lini titoare, deoarece traficul rutier este într-o continu cre tere.
Impactul transportului asupra mediului include: ploi acide, efectele asupra s n t ii
umane, înc lzirea global i poluarea fonic .
Traficul feroviar reprezint o form eficient de transport dar cu presiuni
accentuate asupra popula iei din zonele locuite. În cazul producerii unor evenimente,
respectiv accidente de cale ferat în care sunt antrenate locomotive i vagoane
apar inând CFR Marf sunt luate m suri de evitare a polu rii mediului cu materii,
materiale i m rfuri transportate, în cazul unui accident.
Situarea g rilor în ora e afecteaz zonele locuite, provocând disconfort în rândul
popula iei.
În ceea ce prive te traficul aerian aeroportul interna ional Mihail Kog lniceanu nu
este situat în imediata vecin tate a unei aglomer ri urbane. Nu s-au înregistrat sesiz ri
pentru activitatea aeroportului, nici pentru zgomot nici pentru calitatea aerului.
Traficul rutier se desf oar pe c i de comunica ii de tip str zi, drumuri jude ene
i drumuri na ionale, suprapunându-se circula ia de tranzit cu cea local , ceea ce
determin aglomerarea principalelor magistrale din re elele stradale.
Pe parcursul anului 2009, la nivelul jude ului Constan a din activitatea de transport
s-au emis in atmosfera urmatoarele cantitati de poluanti:

Poluatori emisi in atmosfera
Bioxid de carbon (CO2)
Oxid de carbon (CO)
Oxizi de azot (NOx)
Hidrocarburi volatile
Pulberi in suspensie (PM 10 si PM 2,5)
Plumb (Pb)
13.2. Evolu ia transporturilor
emisiilor din transporturi

Cantitatea emisa in atmosfera
(tone)
2008
2009
30.000
26.0761,708
616
1.864,147
505
1.814,182
220
554,688
20
16,697
2
0,684
i ac iuni desf

urate în scopul reducerii

Re eaua rutier interioar a municipiului Constan a însumeaz 410 km str zi,
dintre care 320 km str zi trafic mediu i u or i 90 km str zi trafic greu.
Pentru îmbun t irea infrastructurii rutiere din municipiul Constan a, în anul 2003
a fost demarat un amplu program de reabilitare i modernizare a tramei stradale.
Programul s-a derulat pe o perioad de 5 ani i a avut o valoare de cca. 60 de milioane
de euro, în aceast perioad fiind reabilitat trama stradal în întreg ora ul.
Traficul rutier în municipiul Constan a se desf oar în general degajat, totu i în
ultima perioad s-au semnalat anumite blocaje în trafic, în special în zona central a
ora ului, dar i în jurul principalelor zone comerciale. Principalele probleme apar mai
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ales în perioada estival , atunci când num rul de autoturisme care tranziteaz municipiul
se dubleaz .
În contextul extinderii permanente a parcului auto i pentru a îmbun t ii în mod
sustenabil condi iile de participare la trafic, mai ales sub aspectul asigur rii locurilor de
parcare i sta ionare a autovehiculelor, în anul 2005 a fost demarat implementarea unui
program integrat de gestiune a traficului rutier din municipiul Constan a, urm rindu-se
fluidizarea circula iei auto i cre terea gradului de siguran a particip rii la trafic.
În acest sens, pe mai multe str zi i bulevarde, în special din zona central a
ora ului, a fost sau urmeaz s fie instituit regula “sensului unic”, noi intersec ii au fost
semaforizate, indicatoarele rutiere i semafoarele vechi au fost înlocuite cu altele noi, de
mai bun calitate i care asigur o vizibilitate mai bun .
Rezultatele programelor de reabilitare i modernizare a infrastructurii stradale i
de fluidizare a traficului rutier sunt deja vizibile. În prezent, starea drumurilor din
municipiul Constan a i condi iile de trafic îndeplinesc standardele europene în domeniu.
Transportul în comun este asigurat în propor ie de 80% de c tre RATC, regie
subordonat Consiliului Local Municipal Constan a, pe pia ac ionând îns
i al i
operatori priva i pe trasee locale municipiului Constanta cat si cele care asigura
transportul persoanelor intre municipiul Constanta si localitatile din judet.
Actualmente, parcul de vehicule destinate transportului în comun de persoane al
R.A.T.C. deserve te 18 trasee locale, Constanta fiind singurul ora din ar care posed
un parc auto complet reînnoit, la standarde europene alc tuit din:
Parcul de vehicule
R.A.T.C.
Autobuze
Troleibuze
TOTAL

Numar vehicule R.A.T.C.
2009
cu catalizator Euro 2

130

cu catalizator Euro 4

77

207
20
227

Se impune luarea unor m suri de combatere a presiunilor exercitate de mijloacele
de transport, i anume:
•
Modernizarea re elelor stradale existente i a trotuarelor;
•
Introducerea sensului giratoriu în locul semaforului, în cât mai multe intersec ii
pentru fluidizarea traficului;
•
Sincronizarea semafoarelor de pe c ile rutiere cu trafic intens, ac iune care ar
conduce la diminuarea nivelului de zgomot stradal prin eliminarea tur rii
motoarelor de demarare în intersec ii;
•
Realizarea de c i de rulare care ocolesc localit ile în scopul limit rii presiunilor
exercitate de tranzitarea acestora de c tre autovehicule de mare tonaj;
•
Cre terea exigen elor la verific rile tehnice a autovehiculelor, mai ales în ceea ce
prive te intensitatea zgomotului produs în timpul func ion rii motorului;
•
Reînnoirea Parcului Na ional Auto.

APM Constan a 2010

374

Raportul privind starea factorilor de mediu pe anul 2009

13.3. Situa ia parcului auto
Parcul auto - Jude ul Constan a in anul 2009
Categorie vehicule
Autoturisme
Autovehicule usoare
Autovehicule grele
Autobuze
Motociclete
Motorete
TOTAL

Tabel 13.3.1.

Numar vehicule
2009
137.778
13.102
9.489
685
1.986
352
163.392

13.4. Transportul si dezvoltarea durabila
Aceasta prioritate se adreseaza dezvoltarii durabile a sectorului transporturi in
Romania, precum si pentru concluziile Consiliului European de la Cardiff (1998) si
Strategia Europeana pentru Dezvoltarea Durabila (Goteborg 2001).
În epoca modern , prin dezvoltarea for elor de produc ie, adâncirea diviziunii
sociale a muncii i necesitatea dezvolt rii circula iei m rfurilor i persoanelor au
determinat perfec ionarea mijloacelor i a c ilor de transport, transportul ajungând s se
delimiteze ca ramur economic de sine st t toare, prezentând o serie de particularit i
distincte:
- constituie o continuare a proceselor productive în sfera circula iei, asigurând
circula ia bunurilor i a persoanelor;
- efectul util creat din deplasarea m rfurilor se concretizeaz prin faptul c
contravaloarea serviciilor de transport se adaug la valoarea m rfii transportate, ca
valoare suplimentar ;
- transportul exercit o influen deosebit asupra infrastructurii i asupra geografiei
socio-economice.
Tratarea acestor problematici abordând numai latura economic i ignorându-se
laturile social
i ecologic conduce la agravarea situa iei, nu numai prin inechit ile
sociale ale activit ii, ci, mai ales, prin distrugerile ecologice pe care le provoac
transporturile.
Transportul durabil reprezint un sistem complex destinat s asigure necesit ile
de mobilitate pentru genera iile actuale f r a deteriora factorii de mediu i s n tate.
Prin eficientizarea consumurilor energetice i materiale, el trebuie s fac posibil
satisfacerea în condi ii optime, din perspectiv
economico-ecologico-social , a
necesit ii de mobilitate pentru genera iile urm toare.
Pân de curând, industria era considerat ca fiind principala sursa de poluare a
planetei. O dat cu dezvoltarea accelerat a transporturilor i, în special, prin anvergura
produc iei de autovehicule, balan a surselor de substan e toxice i efecte nepl cute i-a
schimbat înclinarea, transportul devenind sursa principal de agresiune asupra mediului
i a s n t ii umane.
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Sistemul de transport durabil se realizeaz , în principal, prin moduri de transport
nepoluante sau care au un impact sc zut asupra mediului i s n t ii, prin cre terea
eficien ei energetice a carburan ilor i sc derea consumului de carburan i, prin sc derea
consumului de carburan i proveni i din resurse neregenerabile i sc derea continu a
de eurilor solide i lichide rezultate în urma construc iei, între inerii i abandon rii
mijloacelor de transport.
Principalele instrumente economice ce pot fi utilizate în acest scop sunt taxele,
impozitele i autoriza iile. Astfel, se pot ob ine reducerea utiliz rii mijloacelor de transport
poluante, diminuarea consumurilor energetice, eficientizarea activit ilor de transport,
redistribuirea echitabil a veniturilor între societate i transportatori i reorientarea
modului de satisfacere a activit ilor de transport.
Merit , de asemenea, s fie analizate o serie de aspecte prin care transportatorii
provoac daune unor factori neimplica i în activitatea de transport, f r s se achite vreo
compensa ie celor afecta i. Acestea sunt denumite costuri externe sau externalit i i
sunt poluarea chimic , efectul de înc lzire a planetei, poluarea fonic , vibra iile,
sc derea vizibilit ii, deteriorarea infrastructurii, ambuteiajele, accidentele de circula ie,
utilizarea de resurse energetice nerecuperabile, pierderea de spa iu prin ocuparea de
c tre infrastructur i, în final, sc derea calit ii vie ii.
Adoptarea politicilor specifice conceptului de transport durabil nu înseamn
modificarea imediat i total a stilului de via . Nu sunt imperative m suri de reducere a
mobilit ii sau de limitare a achizi ion rii de autovehicule.
Important este ca în prezent, o dat cu utilizarea unui mijloc de transport care
genereaz efecte adverse mediului i s n t ii, s fie luate m surile necesare pentru
diminuarea sau eliminarea acestor efecte i ca m surile s fie valabile pe termen lung.
Decizia adopt rii noilor strategii este mai degrab de natura politic , fiind
necesar întrunirea a trei elemente principale: voin a politic , activitatea unor echipe
multidisciplinare de speciali ti i implicarea publicului.
Îmbun t irea transportului conduce la dezvoltarea economic prin cre terea
mobilit ii.
Promovarea dezvolt rii impune g sirea unui echilibru optim între obiectivele
economice, sociale i ecologice, dezvoltarea sistemelor de transport c tre transportul
durabil depinzând de ace ti factori.
Transportul constituie un pivot al dezvolt rii economice. Realizarea cre terii
economice i reducerea s r ciei presupun, pe de o parte, accesul la resurse i pie e, iar
pe de alt parte, de accesul la munc , servicii, locuin e i educa ie.
Transportul are patru func ii importante în cadrul dezvolt rii economice:
– alimentarea procesului de produc ie, care permite ca bunuri i persoane s fie
transferate între i în centrele de produc ie i consum;
– progresul transportului, care poate conduce la modificarea func iilor de produc ie, prin
reducerea costurilor i introducerea investi iilor în procesul de produc ie;
– cre terea mobilit ii i posibilitatea transfer rii factorilor de produc ie, în special a for ei
de munc , în locuri unde pot fi utiliza i eficient;
– cre terea nivelului de trai, prin extinderea facilit ilor i asigurarea de bunuri, coeziune i
securitate social .
Studii macroeconomice au ar tat c investi iile în transport asigur cre terea
capitalului investit fa de cel asigurat de alte sectoare de activitate, în baza unor efecte
directe sau indirecte. Aceasta rezult din economisirea de costuri i de timp prin
îmbun t irea transportului, precum i din asigurarea resurselor necesare pentru
realizarea unor infrastructuri moderne de transport.
Serviciile de transport eficiente sunt necesare pentru dezvoltarea economic ,
constituind un proces complex de valorificare a resurselor naturale i a talentelor unei
ri.
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Dezvoltarea transportului rural asigur accesul pe pia , costuri mai mici de
produc ie i faciliteaz dezvoltarea economiei rurale neagricole.
Transportul urban m re te eficien a pie ei i accesul la distrac ii.
Transportul interurban i cel interna ional faciliteaz comer ul intern i extern prin
accelerarea deplas rii de bunuri i de persoane.
Progresele înregistrate în transporturi, în afara dezvolt rii economice, m resc
interesul pentru o dezvoltare durabil i un transport durabil. Neglijarea acestor aspecte
atrage costuri economice, sociale i ecologice semnificative.
De aceea, impactul transportului trebuie analizat într-o perspectiv mai larg :
– omenirea a început s con tientizeze necesitatea unei reconcilieri între economie i
mediul înconjur tor, pe o noua cale de dezvoltare care s sus in progresul uman pentru
întreaga planet i pentru un viitor îndelungat;
– orice dorin de mobilitate care genereaz efecte negative asupra factorilor de mediu
i s n tate trebuie satisf cut concomitent cu abordarea unor m suri de diminuare a
acestor efecte.
Transportul durabil este un element fundamental pentru asigurarea prosperit ii,
prin cre terea accesului la pie e, asigurarea de locuri de munc , locuin e, bunuri i
servicii, dar implic
realizarea unui compromis între m rimea beneficiilor i
constrângerile legate de efectele costurilor de mediu i sociale asociate.
Se remarc faptul c în activitatea de transport, prin implica iile economice,
sociale i de mediu, managementul prezint o evolu ie pe o nou treapt superioar , în
tendin a de a coordona o multitudine de sisteme i de a introduce politici de dezvoltare
durabil la nivelul întregii societ i.
Managementul transportului durabil constituie o disciplin ce înm nuncheaz
componente ale altor discipline, care se reunesc într-un sistem complex, i este bazat pe
o gândire conceptual capabil s st pâneasca ansamblul acestor discipline.
Activitatea de transport se comport ca un sistem deschis ce interac ioneaz cu
mediul înconjur tor, în condi iile în care asist m la o permanent schimbare a mediului
economic i politic, la care se adaug interna ionalizarea transportului i dezvoltarea
uria a tehnologiei informa ionale.
Managementul transportului durabil trebuie s in cont de o serie de factori:
– factorul economic;
– factorul social;
– factorul de mediu.
Factorul economic presupune:
– asigurarea rentabilit i transportului;
– reducerea consumului de combustibil i de materiale;
– utilizarea de combustibili alternativi (biocombustibili, hidrogen etc.);
– promovarea automobilelor hibride, curate i ecologice;
– optimizarea infrastructurii i utilizarea de sisteme inteligente;
– managementul traficului i utilizarea de sisteme integrate;
– transferarea transportului individual c tre transportul public;
– promovarea transportului multimodal i moderarea necesit ilor de transport;
– ra ionalizarea transportului urban i ameliorarea calit ii acestuia;
– ameliorarea sistemelor de mentenan a i de control prin inspec ii tehnice.
Transportul durabil înseamn un compromis între m rimea beneficiilor economice
i sociale, reducerea efectelor costurilor de mediu asociate i securitatea transportului.
Constrângerile impuse trebuie înso ite de sporirea calit ii transportului.
Din punct de vedere economic, transportul este un important sector al economiei,
întrucât contribuie substan ial la produsul intern brut (PIB).
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Întrucât PIB este un indice macroeconomic important, transportul este considerat
un factor substan ial, deoarece popula ia a crescut, ora ele au devenit mai mari, iar
globalizarea i comer ul liber au r spândit mobilitatea regional i interna ional pentru
oameni i pentru bunuri. Rezultatul a fost o dramatic expansiune a infrastructurii
transportului.
Automobilele, autocamioanele, autobuzele i alte mijloace de transport utilizate la
transporturile de bunuri i persoane au o implicare important în utilizarea energiei i a
resurselor materiale, în poluarea mediului, la zgomot i la utilizarea solului la nivel local,
regional i global.
Concluziile cercet rilor publicate arat c “sistemul de transport actual nu are un
caracter de durabilitate”. Realiz rile de pân acum, admirabile în termeni de mobilitate,
au condus la costuri de mediu, sociale i economice considerabile.
În prezent, problema este de a g si c i pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de
transport cu solu ii ecologice echitabile social i viabile economic. Acestea constituie
obiectivele sistemului de transport durabil.
Conceptul de durabilitate cuprinz toare implic o cre tere economic echilibrat
în termenii a trei dimensiuni: economic , social
i de mediu. Transportul durabil nu
poate fi separat de problemele economice, deoarece transportul face parte din întregul
sistem.
Conceptul de transport durabil presupune o dezvoltare a sectorului de transport
care este suportat de sectoarele de produc ie i energetice, care asigur prosperitatea
social maxim .
În sens restrâns, transportul durabil poate fi conceptual ca o adaptare a serviciilor
de transport pentru a putea satisface i alte obiective.
Studii importante în domeniul transportului durabil au fost prezentate la Conferin a
OECD de la Vancouver din 1996, care a emis principiile transportului durabil.
Examinarea problemelor legate de transportul durabil a fost continuat la Atelierul
de lucru privind transportul durabil (Ottawa, 20-21 octombrie 1998). Totodat rezultatele
proiectului EST („Transportul durabil de mediu”) au fost prezentate la Conferin a
interna ional de la Viena (4-6 octombrie 2000).
Cu prilejul acestor manifest ri a reie it în mod clar dimensiunea social a
transportului durabil.
La început, activit ile privind transportul durabil au fost realizate de ingineri, pe
principiul c orice reducere a emisiilor produse de automobile este dezvoltare durabil .
Ulterior au fost introduse noi interpret ri ale durabilit ii, ajungându-se la
durabilitatea cuprinz toare, rezultat ca o combinare a mai multor dimensiuni ale
dezvolt rii durabile – în prima etap mediul, apoi mediu-economie i în final mediueconomie-social.
A fost introdus analiza beneficiu-cost ca instrument analitic de lucru.
Factorul social include:
– asigurarea mobilit ii sociale dorite;
– cre terea calit ii transportului urban;
– asigurarea securit ii transportului i abordarea problemelor de accidentologie;
– planificarea i administrarea ora elor: planul general de dezvoltare a ora elor,
arhitectur , construc ii publice i civile;
– sporirea capacit ii de a concentra activit ile asigurând a ez ri omene ti cu drumuri
scurte;
– asigurarea leg turilor dintre transporturi i dezvoltarea local i regional ;
– protec ia siturilor istorice i culturale;
– dezvoltarea re elelor de drumuri, a locurilor de parcare i garajelor, astfel încât sa nu
imobilizam spa iul public;
APM Constan a 2010

378

Raportul privind starea factorilor de mediu pe anul 2009

– s se promoveze arhitecturi moderne.
Obiectivul transportului durabil este cre terea prosperit ii concomitent cu
atenuarea unor probleme economice, sociale i de mediu.
Transportul r mâne un element fundamental pentru accesul la pie e, pentru locuri
de munc , locuin e, bunuri i servicii.
Reversul îl constituie gradul de congestionare a traficului la care s-a ajuns,
necesitatea de a se construi osele, locuri de parcare i garaje, poluarea cu de euri,
poluarea sonic ce accentueaz stresul i mic oreaz eficien a muncii, disconfortul
cauzat de vibra ii i problemele de s n tate. La efectele negative ale utiliz rii
autovehiculelor se adaug monopolizarea spa iului public i modificarea arhitecturii
urbane.
Factorul de mediu (ecologic) include:
– poluarea chimic i urm rile acesteia;
– poluarea sonica, stresul, disconfortul i problemele de s n tate aferente;
– poluarea cu de euri i reciclarea acestora.
Se citeaz o serie de probleme de mediu:
– controlul emisiilor presupune utilizarea celei mai bune tehnologii aplicabile practic i la
un cost acceptabil;
– autovehiculele m resc concentra ia de NOx, CO, CO2 i CH, particule, SO2, Pb,
benzen, azbest, aerosoli etc. din aer. În plus, se contamineaz apa i solul; CO2
genereaz efectul de ser , cu provocarea de schimb ri ale climei; SO2 prezent în gazele
emise de motoarele Diesel ce provoac ploi acide;
– cu toate masurile aplicate, NOx, O3 (ozonul) i particulele r mân probleme greu de
rezolvat;
– se subliniaz necesitatea aplic rii reglement rilor Euro 3 i Euro 4, precum i a
regulamentelor de inspec ie tehnic ; autovehiculele vor trebui s respecte normele
Euro 4 aplicabile din 2005, f r a se utiliza filtre de particule;
– o problem important r mâne calitatea combustibilului, utilizarea combustibililor
alternativi i a vehiculelor comerciale ce emit particule cu mas redus , precum i
reducerea num rului de particule;
– este necesar rezolvarea problemelor generate de particulele ultrafine care implic
riscuri majore de îmboln vire.
– sunt necesare dotarea autovehiculelor poluante cu dispozitive noi i utilizarea de
combustibili neconven ionali.
În spiritul acestor concepte au fost adoptate “Cartea verde” i “Cartea alb ” ale
Uniunii Europene.
Cartea verde, al c rei titlu este “C tre o strategie european pentru securitatea
aprovizion rii energetice”, a fost adoptat la 29 noiembrie 2000 i vizeaz strategia
energetic , având în vedere cre terea accelerat a num rului de consumatori i
dependen a energetic .
Totodata, “Cartea alba” a Uniunii Europene prezint obiectivele transporturilor
pân în 2010 i include conceptele de transport durabil i de transport integrat.
( sursa: Fonduri structurale europene)
Obiectivele propuse cuprind patru operatiuni / masuri, si anume :
1 - Promovarea transportului intermodal
Aceasta operatiune promoveaza transportul intermodal si va implementa
proiectele pentru facilitarea vitezei, sigurantei si transbordarii confortabile al persoanelor
si marfurilor de pe un mod de transport pe altul prin crearea centrelor logistice pentru
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conexiunile intermodale: feroviar/rutier, feroviar/naval, feroviar/maritim, feroviar/aerian,
rutier/naval, rutier/maritim si rutier/aerian.
Initiativele vor cuprinde noi platforme multimodale pentru marfuri pe aeroporturile
internationale; de asemenea, vor fi initiative pentru promovarea Portului Constanta in
vederea devenirii unui nod de transport important care sa lege eficient TEN-T-7 si TEN-T
22 cu ramura Marea Neagra a autostrazii maritime a Europei de Sud-Est TEN-T-21.
Accentul va fi pus pe proiectele intermodale care vor imbunatati accesibilitatea zonelor
turistice si a resorturilor sau a zonelor cu potential turistic
2 - Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport
Aceasta operatiune vizeaza asigurarea implementarii standardelor europene de
siguranta si securitate pe toate modurile de transport si pentru intermodalitate. Va fi
controlata de autoritatile de transport din subordinea MTCT. In cadrul acestei Operatiuni
vor fi implementate o serie de initiative , dintre care :
Drumuri mai sigure
• Implementarea programului meteo SIMIN ( INMH ) la nivel national (Sectiile si
Districte de Drumuri ).
• Introducerea unei tehnologi moderne pentru folosirea unor procedee si materiale
care sa duca la reducerea grosimii constructive a straturilor rutiere si cresterea duratei
de viata a acestora, determinand astfel o crestere a sigurantei si confortului utilizatorilor.
• Imbunatatirea intersectiilor de nivel si constructia de noi pasaje denivelate
rutiere si peste caile ferate.
• Sistem de semnalizare orizontala si verticala.
• Programe complexe precum PMS (Sistemul de Management al Pavajelor), BMS
( Sistemul de Management al Podurilor ) si BCTDR (Banca Centrala de Date Tehnice
Rutiere ) pentru prioritizarea lucrarilor.
• Indicatori de informarea si orientarea traficului.
• Instruirea unui personal in ceea ce priveste implementarea noilor cerinte, pentru
a se asigura ca sunt indeplinite standardele europene.
• Implementarea unor sisteme de informatii privind transporturile, cu scopul de a
imbunatati siguranta traficului, dar si pentru a reduce timpul de calatorie si consumul de
combustibil.
• Implementarea unor servicii de telematice, a sistemului de navigatie prin satelit
• Imbunatatirea si dezvoltarea fizica a infrastructurii, prin adoptarea unor masuri
preventive ( semnalizare rutiera, localitati lineare, campanii de presa, etc.).
Cai ferate mai sigure - Programul operational sectorial transporturi POST • Introducerea unor initiative aditionale pentru monitorizarea si controlul traficului (
camere video, semnalizarea si protejarea trecerilor de pietoni, benzi producatoare de
zgomot pentru atentionare).
• Inlaturarea trecerilor periculoase la nivelul drumurilor si cailor ferate, si
introducerea unor pasaje subterane / supraterane prin imbunatatirea cooperarii cu
autoritatile locale.
• Introducerea unei noi tehnologii pentru construirea si mentinerea infrastructurii
de drumuri si implementarea unor retele specializate de comunicare informationala IT&C
cu scopul de a creste siguranta si securitatea transportului de pasageri si marfuri.
Transport naval mai sigur
• Introducerea si/sau imbunatatirea Sistemului Informational de Management al
traficului naval ( VTMIS ).
• Implementarea Sistemului Automat de Identificare ( AIS) in apele nationale
navigabile prin extinderea serviciilor informatizate
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• utilizarea hartilor electronice in transportul fluvial si a unui sistem modern de
masuratori si semnalizare pe sectorul romanesc al Dunarii.
Vor beneficia de fondurile financiare pentru aceasta operatiune proprietarii si
administratorii infrastructurii de transport si autoritatile legale care opereaza in cadrul
serviciilor de transport si furnizeaza servicii publice.
3 – Reducerea efectelor adverse ale lucrarilor si activitatilor de transport
asupra mediului inconjurator
- Programul operational sectorial transporturi POST Aceasta masura presupune dezvoltarea infrastructurilor eficiente si nepoluante,
“prietenoase cu mediul “ prin respectarea standardelor europene privind serviciile de
transport, inclusiv a celui intermodal, si a Acordului de la Kyoto.
Aceasta operatiune poate include si constructia de bariere de zgomot de-a lungul
infrastructurii de transport adiacenta zonelor populate; prin reducerea ambuteiajelor se
va reduce poluarea in localitatile cheie. Vor beneficia de fondurile financiare alocate
acestei operatiuni proprietarii infrastructurii de transport.
4 – Punerea in siguranta a infrastructurii de transport in fata dezastrelor naturale
Recentele schimbari climaterice la nivel national si regional au produs o serie de
deteriorari la nivelul infrastructurii de transport. Aceasta masura are drept obiectiv
asigurarea securitatii si consolidarii acelor sectoare aflate in zone de potential risc
natural.
Initiativele vizeaza reabilitarea infrastructurii de transport si a imprejurimilor prin
controlul inundatilor si eliminarea punctelor periculoase (caderile de stanci si alunecarile
de teren), abordarea aspectelor privind reimpadurirea, si asigurarea faptului ca
extragerea de pietris din rauri si managementul acestora nu genereaza probleme
distructive pentru infrastructura de transport. Asemenea initiative vor fi completate de
codul rutier si de implementarea restrictiilor de viteza.
Beneficiarii fondurilor financiare pentru aceasta operatiune sunt proprietarii
infrastructurii de transport prin Programul operational sectorial transporturi POST.
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