Sistem de Management de Trafic în Municipiul Iași
Obiectiv strategic
conform PID
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dezvoltării polului
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Data semnării
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2 - Dezvoltarea conectivității teritoriale prin asigurarea accesibilității,
îmbunătățirea mobilității spre și dinspre polul de creștere și a fluidizării traficului
în interiorul acestuia
Prin realizarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT DE TRAFIC ÎN MUNICIPIUL
IAŞI se va contribui la fluidizarea traficului rutier și pietonal, precum și la reducerea
numărului de accidente și ambuteiaje, dar și la scăderea poluării datorate staționării
prelungite a vehiculelor la traversarea intersecțiilor. Obiectivul general al
proiectului îl reprezintă: creșterea calității vieții în polul de creștere Iași prin
îmbunătățirea condițiilor de circulație și a siguranței circulației auto și pietonale,
precum și crearea de noi locuri de muncă prin realizarea unui centru de comandă și
control al traficului..
 Implementarea unui sistem de management al traficului care contribuie la
fluidizarea traficului în polul de creștere Iași – reducerea timpului de
staționare a autovehiculelor la traversarea intersecțiilor, creșterea vitezei de
circulație, reducerea congestiilor. Acesta cuprinde: un centru de comandă și
control al traficului, 90 intersecții și treceri de pietoni semaforizate, un sistem
de comunicare între intersecții și centrul de comandă, un sistem de camere
video pentru supravegherea condițiilor în care se desfășoară traficul, un
sistem de management al defectelor;
 Creșterea siguranței circulației auto și pietonale prin implementarea unui
sistem de camere video pentru supravegherea condițiilor în care se
desfășoară traficul;
 Crearea de noi locuri de muncă pe durata implementării proiectului, prin
angajarea personalului care să opereze centrul de comandă și control al
traficului;
 Reducerea poluării mediului cu emisii de noxe și a nivelului de zgomot, cu
efecte pozitive în ceea ce privește sănătatea populației, ca urmare a reducerii
timpilor de staționare în intersecții și implicit a consumurilor de carburant.
Municipiul Iași
87.851.643,21
69.413.203,66
1.541.039,59
16.897.399,96
20.06.2012
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Perioada de
implementare

42 de luni (21.06.2012 – 31.12.2015)

Stadiul actual

Finalizare

Tipul investiției

Infrastructură urbană

Data actualizării

Decembrie 2015
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