


REPREZENTANȚE RAR



Reprezentanța 
RAR Gorj

Anul inaugurării: 
2019

Valoarea investiției: 
10.400.000 lei

Linii ITP: 2

Suprafața terenului: 
10.000 mp

Suprafața totală a clădirii: 1.200 
mp

Locuri de parcare: 91



Reprezentanța
RAR Botoșani

Anul achiziției: 2017

Costul de achiziție: 
2.000.000 lei

Suprafața terenului: 
4.900 mp

Suprafața totală a clădirii: 
1.361 mp

Linii ITP la momentul
achiziției: 1

Linii ITP în prezent: 2

Locuri de parcare: 25



Reprezentanța 
RAR

Bistrița-Năsăud

Anul inaugurării: 2014

Valoarea investiției: 
7.500.000 lei

Linii ITP: 2

Suprafața terenului: 
10.000 mp

Suprafața totală a clădirii: 
1.200 mp

Locuri de parcare: 100 



În curs de execuție

Valoarea investiției:
11.500.000 lei

Linii ITP: 2

Suprafața terenului: 10.000 
mp

Suprafața totală a clădirii: 
1.200 mp

Locuri de parcare: 100

Reprezentanța
RAR Satu Mare 



Atribuire licitație: 
urmează în cursul anului
2019

Finalizarea lucrării: 2020

Valoarea estimată a 
investiției: 12.000.000 lei

Linii ITP: 2

Suprafața terenului: 10.000 
mp

Suprafața totală a clădirii:
1.100 mp

Locuri de parcare: 100

Reprezentanța
RAR Dâmbovița



Demarare procedură:
trimestrul al III-lea din
2019

Valoarea estimată a 
investiției: 12.900.000 lei

Linii ITP: 2

Suprafața terenului: 10.000 
mp

Suprafața totală a clădirii:
1.200 mp

Locuri de parcare: 100

Reprezentanța
RAR 

Teleorman



MOBILITATEA AUTOMATIZATĂ



CE REPREZINTĂ?

Mobilitatea traversează în prezent o nouă

frontieră - frontiera digitală - în care

automatizarea și gradul crescut de conectivitate

permit vehiculelor să „comunice” între ele, cu

infrastructura rutieră și cu ceilalți utilizatori ai

drumurilor.



BENEFICII

• îmbunătățirea semnificativă a siguranței rutiere, întrucât

studiile au arătat că eroarea umană a intervenit în 94% din

totalul accidentelor;

• definirea unui nou sistem de transport, care favorizează

incluziunea socială, emisiile reduse și eficiența globală;



RISCURI

• Societatea va accepta vehiculele autonome numai dacă acestea

funcționează la cele mai înalte standarde de siguranță și securitate;

• Nivelul de sprijin al infrastructurii pentru vehiculele autonome și

modul în care ar trebui să interacționeze această infrastructură cu

vehiculele;

• Aspecte etice legate de transferul responsabilității pentru

conducerea vehiculelor;

• Protecția datelor și a schimbului de informații.



ACȚIUNI

• Legislație omologare vehicule - cadrul de omologare este adaptat
noilor tehnologii în domeniul automatizării, cu trimitere către
Regulamentele pentru Siguranța Generală elaborate la nivelul
ONU;

• Legislație C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) -
Regulament delegat pt.standarde armonizate și tipuri de
date/semnale care se pot schimba (V2V, V2I, V2X);

• Sporirea siguranței și a calității infrastructurii rutiere, pentru
potențarea performanței vehiculelor automatizate și asigurarea
interoperabilității sistemelor care furnizează informații;

• Promovarea conectivității vehiculelor automatizate - dispozitive de
comunicare pe vehicule, infrastructură de comunicații rutiere,
standardizarea datelor pentru protocoalele de comunicații între
diferite mărci de camioane, alocare suficientă de frecvențe radio.



CONCLUZIE

Europa își propune să devină lider în asigurarea unei

mobilități autonome sigure, eficiente, responsabile

din punct de vedere social și ecologice pentru

cetățenii UE.




