
#SmartRoadSense



MOTIVATIE.1 ROAD NETWORK

Factorul principal 

De dezvoltare socio -

economica

Întretinerea prompta este 

esentiala pentru a

Asigura transportul in conditii de 

siguranta si confort

Conserva valoarea

Reduce costurile operative ale vehicului

Reduce emisiile de CO2

Fiecare Euro neinvestit in 

intretinerea drumurilor provoaca 2 Euro 

De costuri extra



MOTIVATIe.2

EMISII CO2

73.7% din 

transportul 

persoanelor intra-UE

TRANSPORTUL RUTIER DE 

PERSOANE IN UE

IN PRINCIPAL CU AUTOURISME 

PROPRIETATE

% DE OCUPARE

A AUTOTURISMELOR

Aprox 12%

2 persoane/autoturism

Aproximativ 1,1 persoane / masina

care fac naveta



IDEEA DE PROIECT

Pentru a atrage cetatenii in activitatea de monitorizare

a starii tehnice a strazilor prin exploatarea

accelerometrele de bord a smartphone-uri lor

1. CROWD SENSING

2. TRIP SHARING

induce un comportament sustenabil care vizează reducerea de CO2

permițând în același timp, conducătorilor auto și

pasagerilor sa economiseasca bani

Exploatarea economiei de sharing si specializarea

inteligenta pentru a valorifica collective intelligence 

si a contribui la sustenabilitatea infrastructurii rutiere.

http://blablacar.com/

http://smartroadsense.it/
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ELEMENTE CHEIE

CLOUD

CLOUD COMPUTING SHARING ECONOMY

BIG DATA

CROWD SENSING

EXISTING INFRASTRUCTURES

COLLECTING INTELLIGENCE

GAMIFICATION

SMART COMMUNITIES



BIG PICTURE
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ABSTRACT.1

Deoarece bugetul alocat administratiilor de drumuri este mult sub cel necesar

mentinerii retelei la anumite standarde tehnice, utilizarea unui sistem de 

administrare a structurilor rutiere devine mai mult o necesitate decat un 

deziderat. Sistemul de fata a monitorizarii a structurilor rutiere propus de 

Proiectul Horizon 2020 – Crowd4Rods - este eficient si simplu de utilizat. Cu 

ajutorul lui, pe baza unor criterii tehnice si o aplicatie pe smartphonul

conducatorului auto datele relevate de sistem sunt trasmise si formeaza o harta in 

open data care masoara starea tehnica a structurii rutiere stradale prin vibratiile 

transmise in timp real in momentul conducerii vehicolului. Aceste informatii sunt 

prelucrate de un software SMART ROAD SENSE realizat de Universitatea de informatica 

din Urbino. 

Prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise

diferite strategii în definirea politicii de întreţinere şi refacere a strazilor, 

ţinând cont de aplicarea eficienta a investitiilor



ABSTRACT.3

Abordarea acestui proiect, implementat in Italia in regiunea Marche si Pesaro va fi 

validată prin experimentarea si a unui  proiect pilot reprezentativ la scară mare, 

care implică mai mult de 1 milion de oameni și care acoperă mai mult de 1 milion de 

km de drumuri.

Efectele vor fi măsurate în termeni de acoperire rutiera, ratele de ocupare auto, 

volumul de open data.

In cadrul proiectului este prevazuta testarea software-ului in regim de proiect 

pilot si in Romania, Fundatia Satean din Braila fiind partener in cadrul 

proiectului.
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