FIŞĂ DE INSCRIERE ÎN ONG

Denumire: Organizaţia Română pentru Implementarea Sistemelor
Inteligente de Transport- ITS Romania

Tipul organizaţiei: X asociaţie
fundaţie
federaţie
corp profesional

Actul normativ în baza căruia funcţionează:
Sentinţa civilă nr.103/16.03.1999

Anul înfiinţării: 1999

Scop/misiune:
ITS Romania este o organizaţie profesională, non-guvernamentală şi non-profit.
Obiectivul principal al organizaţiei este promovarea, corelarea şi sprijinirea implementării
Sistemelor Inteligente de Transport (ITS) în România. În plus faţă de activitatea de
promovare sunt realizate şi activităţi de cercetare şi consultanţă în domeniu prin
intermediul Departamentului de Cercetare.

De utilitate publică:

da
x nu

Reprezentant legal: NICULESCU Mihai
(numele şi prenumele)
Persoana de contact: NICULESCU Mihai
TOMESCU Elena
(maxim 3 persoane)
Persoana care introduce datele: TOMESCU Elena, tehnician principal
(nume, prenume, funcţie)
Domeniu de interes: transport X rutier
X feroviar
X naval
X aerian
X alte: Sisteme inteligente de transport
Proiecte desfăşurate în ultima perioadă:
(se vor indica perioada de desfăşurare, denumirea, obiective, stadiul proiectului – max 300
caracterer)
1. „Noi concepte, servicii si arhitecturi de informare si management al traficului de nave si
al transportului pe ape interioare, armonizate cu tendintele europene”(RIS COSAR).
Activităţi de cercetare privind: analiza stadiului de implementare actual naţional şi
internaţional în domeniul RIS, definirea serviciului de limitarea a efectelor calamităţilor,
definirea conceptului pentru schimbul internaţional de date RIS, elaborare cerinţe
operaţionale; perioada: 2008-2011; stadiul: finalizat.
2.EasyWay este un proiect european pentru dezvoltarea sistemelor inteligente de transport
pe principalele coridoare TERN condus de autoritatile rutiere si operatorii nationali
impreuna cu parteneri asociati din industria automobilelor, operatori de telecomunicatii si
partile interesate din transportul public. Acest proiect stabileste sarcini exacte, identifica
setul de servicii europene necesare pentru dezvoltare (Informarea calatorilor,
Managementul traficului, Servicii pentru transportul marfurilor si logistice) si este o
platforma eficienta ce permite partilor interesate in mobilitatea europeana sa obtina o
dezvoltare coordonata si combinata a acestor servicii pan-europene; perioada: 2010-2012;
stadiu: în derulare.
3.Proiectul HeERO are in vedere implementarea serviciului eCall, pe baza 112, numarul
unic de urgenta in Europa. Pe parcursul a trei ani (din ianuarie 2011 pana in decembrie
2013), cele nouă tari europene care formeaza consortiul HeERO vor incepe implementarea
unui sistem eCall, interoperabil si armonizat.
Toti partenerii au acelasi obiectiv principal: pregatirea infrastructurii 112 locale pentru
implementarea unui serviciu eCall pentru cetatenii europeni si schimbul de experienta cu
alte State Membre sau State Asociate.
Sistemul eCall va contribui la atingerea obiectivului UE de a reduce la 50% numarul de
accidente rutiere grave si decese. Proiectul este finantat partial de catre Comisia
Europeana in cadrul programului ICT PSP; perioada: 2011-2013; stadiu: finalizat.

Date de contact:
Localitate: Bucureşti
Judet;/Sector: 1
Strada: B-dul Dinicu Golescu
Bloc -

Scara -

Telefon: 021 316 96 00
Fax: 0374 094 006
Mobil: 0731 12 40 74
Website: its-romania.ro
E-mail: secretariat@its-romania.ro
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