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REZUMAT. Sistemele de management al traficului sunt utilizate, de obicei, în scopul reducerii congestionării 
traficului şi al creşterii siguranţei acestuia. Principalele surse de poluare la nivel european sunt autoturismele. 
În lucrarea de faţă se prezinta efectul acestor sisteme asupra emisiilor vehiculelor şi poluării. Sunt prezentate 
diferite tipuri de sisteme de management al traficului şi o evaluare a posibilelor efecte ale acestora asupra 
emisiilor vehiculelor şi consumul de combustibil. 
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ABSTRACT. Traffic management systems are used usually to try to reduce congestion and improve road safety. 
The main sources of pollution at European level are cars. In the present paper, it presents the effect of these 
traffic management systems on vehicles emissions and pollutions. It presented the most frequently types 
used by traffic management systems and assessment of their possible effects on vehicle emissions and 
consumption of fuel. 

Keywords: Traffic Management Systems, emissions, fuel combustion. 

1. GENERALITĂŢI 

Traficul rutier reprezintă factorul de influenţă 
crucial în analiza calităţii ambianţei urbane. Dezvol-
tarea numerică a lui este observată cu anchete de 
circulaţie obişnuite. Odată cu această creştere, un 
salt semnificativ se poate observa şi în degradarea 
calitaţii aerului din zonele dens circulate. Poluanţii 
sunt substanţe care, atunci cand se găsesc într-o 
concentraţie prea mare, au efecte dăunătoare asupra 
oamenilor si a mediului înconjurător. În oraşe vizibi-
litatea este infuenţată, în special, de aceste particule 
fine, care cauzează absorbţia sau împrăştierea radiaţiei 
luminoase. 

Dereglarea schimbului radiativ de căldură a 
Pământului cu spaţiul interplanetar determină ceea 
ce se numeşte efectul de seră, fenomen ce se mani-
festă tot mai accentuat în ultimii ani. Principalul 
element responsabil de producerea efectului de seră 
sunt vaporii de apă. Următoarea pondere o are 
dioxidul de carbon, urmat de metan. În ultima jumă-
tate de secol au fost emise în atmosferă cantităţi 
foarte mari de dioxid de carbon şi metan, care au 

redus permeabilitatea atmosferei pentru radiaţiile 
calorice reflectate de Pământ spre spaţiul cosmic. 
Acest lucru a dus la începerea aşa-numitului 
fenomen de încălzire globală. Efectele schimbarilor 
climatice au fost observate şi în România, cu 
precădere în ultimii 15 ani. De asemenea, trecerea de 
la anotimpul rece la cel cald nu se mai face treptat, 
ci brusc, cu variaţii mari de temperatură. 

Încălzirea evidentă a troposferei determină efecte 
dezastruoase asupra mediului de viaţă terestru, marin 
şi aerian. Pentru realizarea unei dezvoltări durabile, 
în economia mondială, reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, promovarea şi valorificarea 
formelor noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor 
noi favorabile protecţiei mediului şi pentru creşterea 
eficienţei energetice în sectoarele naţionale, în anul 
1997, a fost întocmit Protocolul de la Kyoto, la 
Convenţia-cadru a ONU, asupra schimbărilor clima-
tice, adoptate la New York în anul 1992. Acordul 
prevede, pentru ţările industrializate o reducere a 
emisiilor poluante cu 5,2% în perioada 2008-2012 în 
comparaţie cu cele din 1990. România a aderat ăn 
noiembrie 2001 la acest Protocol. 
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La nivelul Uniunii Europene, circa 28% din 
emisiile de gaze cu efect de seră sunt datorate 
transportului, 84% din aceste emisii provenind din 
transportul rutier. Mai mult de 10% din emisiile de 
dioxid de carbon provin in UE din traficul rutier din 
zonele urbane. 

2. PROBLEMA POLUĂRII  
ÎN CANIOANELE URBANE 

În condiţiile unui trafic rutier din ce în ce mai 
aglomerat, problemele legate de sistematizarea şi 
decongestionarea zonelor centrale devin tot mai 
acute. Practic, în toate marile oraşe condiţiile de 
trafic sunt cele mai dificile în zonele urbane centrale, 
care păstrează arhitectura veche, cu străzi înguste şi 
întortocheate (valabil în special pentru oraşele 
europene). Soluţiile alese pentru optimizare în aceste 
zone sunt din ce în ce mai diverse: 

− introducerea de sensuri unice pe arterele aglo-
merate (cum sunt la Paris, Londra, Viena); 

− interzicerea virajelor la stânga – realizarea 
acestora se poate face prin viraje la dreapta şi de două 
ori stânga pe artere mai puţin aglomerate, cu ocolire; 

− interzicerea accesului vehiculelor particulare, 
cu excepţia celor care fac aprovizionarea centrelor 
comerciale; 

− creşterea interesului pentru transportul public 
de călători; 

− integrarea diferitelor moduri de transport public, 
uşurând posibilitatea deplasării oamenilor între dife-
rite puncte; 

− realizarea de staţii mai dese pentru metrou în 
zonele centrale, pentru a muta o parte din transportul 
de suprafaţă în subsol; 

− realizarea de linii de tramvai uşor ce circulă ca 
metrou în zonele centrale, şi ca tramvai în zonele 
periferice ale oraşelor (Hanovra); 

− interzicerea accesului vehiculelor grele (Bucu-
reşti); 

− interzicerea accesului vehiculelor de transport 
marfă pe timp de zi; 

− taxarea congestiei (Londra) etc. 
Alte aspecte sunt legate de integrarea cu mediul, 

astfel încât alegerea modului de transport să se facă 
în sensul susţinerii unui mediu mai sănătos în zonele 
centrale ale oraşelor, în care nivelurile de poluare se 
manifestă mai intens. De asemenea, integrarea cu 
politicile pentru educaţie, sănătate, astfel încât trans-
portul să ajute la crearea unei societăţi care sprijină 
acţiunile ecologizante. 

Pe măsură ce traficul rutier urban cunoaşte o tot 
mai mare pondere, preocuparea factorilor de răspun-

dere a început în ultima vreme să se concentreze şi 
asupra efectelor noxelor pe care acesta le produce, în 
special asupra climatului local şi asupra locuitorilor. 
În ceea ce priveşte ultimul aspect, sunt luate în 
considerare afecţiuni umane specifice, cum ar fi astmul 
sau bronşitele. În foarte multe state au fost elaborate 
acte legislative legate de calitatea aerului şi reducerea 
unor factori poluanţi specifici traficului rutier urban, 
cum ar fi benzenul, CO2, SO2, NOx sau ozonul. 

 

 
 

Fig. 1. Ponderea transporturilor cu autoturismul, în raport cu 
celelalte moduri de transport urban în marile oraşe  

([mld. călători km], după EU 15 1970-94, DG VII, EuroStat. 
De la stanga la dreapta: autoturism; metrou, tramvai; autobuz; taxi.  

 
Pentru respectarea acestor legi este necesară 

monitorizarea precisă a condiţiilor de mediu şi, în 
mod ideal, la faţa locului, permanent, pentru ca 
sursele poluante să fie identificate rapid iar dinamica 
procesului să fie înţeleasă. Pe baza acestor deter-
minări, ca şi prin conectarea sistemelor de măsurare 
a noxelor cu sisteme de dirijare a traficului, acesta 
poate fi deviat pentru refacerea locală a aerului prin 
reducerea surselor poluante. 

Toată această creştere înregistrată se resimte 
negativ în atmosfera pe care o respiră locuitorii 
metropolelor. 

3. SISTEME DE MANAGEMENT  
AL TRAFICULUI 

Sistemele de management al traficului sunt 
utilizate, de obicei, în scopul reducerii congestionării 
traficului şi al creşterii siguranţei acestuia. Recent, 
însă, a crescut şi interesul faţă de efectul acestor 
sisteme asupra emisiilor vehiculelor şi poluării. În 
acest sens, există două obiective principale, pre-
zentate în continuare. 

În cazurile în care o funcţie a sistemului de 
management al traficului se adresează problemelor 
de siguranţă sau de congestie a circulaţiei, funcţia 
respectivă ar trebui să fie proiectată astfel încât să nu 
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conducă la o creştere a emisiilor. Pot fi proiectate 
sisteme speciale, pentru reducerea emisiilor. 

În cadrul unui proces destul de complex, pro-
iectarea şi optimizarea sistemelor de management al 
traficului cu poluare redusă are la bază înţelegerea 
mai multor legături, întrucât sistemul de manage-
ment în sine nu afectează direct rata emisiilor. În 
figura 2, de mai jos este prezentată o schemă 
simplificată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Legăturile între managementul traficului şi impactul 
poluării aerului. 

 
Impactul iniţial al unui sistem de management al 

traficului este asupra conducătorului auto şi implică 
deseori un număr mare de decizii. În funcţie de tipul 
de sistem de management al traficului, conducătorul 
poate alege dacă respectă sau nu limita de viteză, 
dacă decide o schimbare a rutei sau chiar a modului 
de transport, în cazul în care se acordă prioritate 
mijloacelor de transport public. Orice schimbare în 
deciziile conducătorului de vehicul are ca rezultat un 
mod diferit de operare a vehiculului. Există mai 
multe moduri în care pot apărea aceste schimbări de 
operare a vehiculelor. De exemplu, poate apare o 
schimbare a numărului total de kilometri parcurşi, a 
compoziţiei traficului sau a profilului vitezelor de 
circulaţie, şi oricare dintre aceste schimbări sau o 
combinaţie a lor pot afecta rata de emisii. Schim-
barea ratei de emisii duce la o modificare a nivelului 
local de poluare a aerului, dar nu la o schimbare 
proporţională cu cea a schimbării ratei de emisii, 
întruct nivelul de poluare al aerului mai este influenţat 
de mulţi alţi factori, cum ar fi sursele non-trafic, 
concentraţiile generale de substanţe, transformări 
fotochimice şi vreme. 

 

Controlul traficului urban. Există mai multe 
tipuri de sisteme de management al traficului. În 
paragrafele următoare sunt prezentate unele dintre 
tipurile cele mai des folosite de sisteme de manage-

ment al traficului, precum şi evaluări ale posibilelor 
lor efecte asupra emisiilor vehiculelor şi consumului 
de combustibil. 

Mai multe studii au evindenţiat faptul că un 
control mai bun al traficului urban poate duce la o 
reducere a combustibilului. Sistemele cu timp de 
semaforizare fix, de genul sistemului TRANSYT, 
aduc o îmbunătăţire de aproximativ 15%, în acest sens. 

Sistemele adaptiv la condiţiile de trafic pot aduce 
economii suplimentare de 5 – 10%, în comparaţie cu 
sistemele cu timp de semaforizare fix. Efectul asupra 
emisiilor poluante este mai puţin documentat, dar 
îmbunătăţirea este estimată a fi de aproximativ 15%. 
Cum sisteme de control al traficului urban sunt deja 
implementate în multe oraşe, este posibil ca poten-
ţialul unor îmbunătăţiri suplimentare să fie limitat. 

 

Controlul parcărilor pe suprafaţa rutieră. Re-
ducerea numărului de vehicule parcate pe stradă 
poate conduce la reducerea congestiilor de trafic şi a 
timpului de călătorie şi poate permite o fluenţă 
sporită a traficului, decât în cazul în care vehiculele 
parcate ar ocupa o porţiune a şoselei. În urma unor 
studii, folosindu-se un model al emisiilor, s-a estimat 
că efectul asupra ratei emisiilor constă într-o 
reducere de 1 – 17%. 

Pentru estimarea efectelor unui sistem de mana-
gement al traficului asupra ratei emisiilor este 
necesară să se cunoască modul în care acest sistem 
va modifica operarea traficului şi efectul pe care îl 
vor avea aceste modicări asupra ratei emisiilor. În 
principiu, această informaţie poate fi evaluată prin 
observări experimentale, dar gama largă a posi-
bilelor sisteme de management al traficului şi 
circumstanţele diferite în care pot fi implementate 
acestea fac imposibilă realizarea unui program 
complet de măsurare. În consecinţă, sunt necesare 
modele pentru simularea sistemelor de management 
al traficului şi al impactului acestora. 

Pentru unele tipuri de sisteme de management al 
traficului există modele consacrate, care pot oferi 
predicţii asupra comportamentului traficului (unele 
sisteme de control al traficului urban sunt adaptive la 
condiţiile de trafic şi utilizează pentru funcţionare 
modele de trafic computerizate). Totuşi, în multe 
alte cazuri modelele actuale nu sunt capabile să 
estimeze cu suficientă precizie modificările în ope-
rarea vehiculelor, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru 
modelele pentru estimarea emisiilor vehiculelor. 

Pentru estimarea emisiilor poluante este necesară 
o gamă largă de statistici referitoare la trafic, cum ar 
fi: cantitatea şi compoziţia traficului, comportamentul 
şoferilor, condiţiile de utilizare şi operare a vehiculelor. 

Managementul traficului 

Comportarea conducătorului  

Operaţiile vehiculelor 

Emisiile  

Calitatea aerului 

Impactul asupra oamenilor  
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Acest gen de date pot fi determinate din statistici sau 
prin utilizarea modelelor. Pentru realizarea unui „in-
ventar” la nivel european sau pentru comparaţii pe 
plan internaţional, este necesar ca aceste statistici 
provenite din diverse surse să fie compatibile (în ceea 
ce priveşte metodele folosite, calitatea datelor etc.). În 
acest scop, au fost efectuate cercetări pentru a se stabili 
cu precizie ce statistici sunt necesare, pentru a se verifi-
ca disponibilitatea datelor şi compatibilitatea acestora 
cu obiectivele urmărite, precum şi analizarea lor. 

4. STRATEGII DE MANAGEMENT  
AL TRAFICULUI 

Congestiile din traficul urban reprezintă o proble-
mă importantă în majoritatea metropolelor lumii şi 
sisteme de transport inteligent sunt create pentru a 
oferi control în timp real şi ghidare de rută pentru 
participanţii la trafic pentru a optimiza performan-
ţele reţelei de trafic. Politicile de control actualizat şi 
strategiile de control adaptiv sunt din ce in ce mai 
folosite datorită potenţialului acestora de a reduce 
întârzierile în intersecţii. Evoluţia foarte rapidă a 
metodelor de comunicaţii şi de procesare compute-
rizată din ultimul deceniu a creat noi oportunităţi de 
control al traficului pe reţelele stradale. Sistemele de 
control noi, cum ar fi SCOOT, un sistem dinamic de 
control, dezvoltat în Marea Britanie pentru a opti-
miza performanţele traficului şi algoritmii noi cum 
ar fi Politici de Optimizare pentru Control Adaptiv 
(OPAC1), un algoritm de optimizare a semnalizării 
online, dezvoltat în Statele Unite, au rolul de îmbună-
tăţii condiţiile de control al traficului. Îmbunătăţirea 
controlului traficului în reţelele congestionate evolu-
ează lent datorită lipsei de înţelegere a sistemului 
dinamic pe termen lung din cadrul sistemului de 
control al traficului. Intersecţiile pot fi foarte com-
plicate şi efectele acestora pe termen mediu sunt 
foarte greu de preconizat. 

Modele de asociere dinamică a traficului (DTA2) 
au fost aplicate pentru simularea dinamică a tra-
ficului din timpul zilei, alegerea rutei de către 
conducătorul auto şi controlul dinamic al traficului. 

Cercetările recente privind asocierea dinamică a 
traficului s-au axat pe impactul controlului actualizat 
sau dinamic asupra alegerii rutei de către călători şi 
cum conducătorii auto răspund la controlul traficului. 
                                                            

1 OPAC – Adaptive Control Optimization (Optimizare 
pentru Control Adaptiv). 

2 DTA – Dynamic Traffic Association (Modele de asociere 
dinamică a traficului). 

Multe studii aproximează controlul dinamic al traficu-
lui prin formularea unor întârzieri pe străzi cu control 
de trafic adaptiv sau actualizat. Deoarece în realitate 
aceste sisteme sunt complicate, modelele de întârzieri 
nu pot lua în considerare politicile de control diferite. 

5. MĂSURI PENTRU REDUCEREA 
POLUĂRII DIN TRAFICUL AUTO 

Reducerea poluării aerului poate fi realizată prin 
trei căi diferite, în următoarea ordine de prioritate : 

− reducerea traficului; 
− schimbarea traficului: de la acele tipuri de trafic 

cu un mare impact asupra poluării aerului sau a 
mediului şi folosirii terenurilor la tipuri de trafic cu 
un impact redus (de exemplu transport pe şină, 
biciclete etc.); 

− îmbunătăţirea traficului: reducerea poluării aeru-
lui prin mijloace tehnice sau printr-un management 
al traficului. 

Structura acestor instrumente şi politici este 
stabilită, in mod uzual, astfel : 

 planificare: în special planificarea utilizării 
terenului; 

 îmbunătăţirea infrastructuri; 
 legislaţie: reglementări, restricţionări legale; 
 instrumente economice; 
 informaţie. 
Măsurile propuse mai jos, deşi nu sunt prezentate 

intr-o ordine a importantei lor, considerăm că sunt 
valabile atât pentru Bucureşti, cât şi pentru celelalte 
localităţi din tară, fiind necesare a fi luate mai ales 
de către factorii de decizie ai administraţiei locale, 
primăriilor, politiei, cât şi de factorii de decizie la 
nivel central: 

 extinderea şi menţinerea interdicţiei de circu-
laţie a traficului greu in zilele libere, fapt care s-a 
dovedit prin măsurători că are o contribuţie la 
reducerea nivelurilor de poluare mai ales la oxizii de 
azot şi pulberile in suspensie; 

 fluentizarea traficului prin instituirea de sensuri 
unice de circulaţie, in special pe arterele nemodifi-
cabile structural - urbanistic şi realizarea semaforizării 
in sistem „undă verde" mai ales in aceste cazuri; 

 deplasarea către periferiile localităţilor a circulaţi-
ei vehiculelor grele şi a depozitelor en-gros deservite 
de acestea (spre liniile de centură) cu interzicerea 
circulaţiei acestora in zonele centrale (exceptând 
vehiculele grele edilitare şi ale transportului in comun, 
dar cu impunerea strictă, pentru aceste activităţi, de 
dotare a motoarelor cu sisteme de reducere a poluării şi 
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de extindere, până la generalizare în zonele centrale, a 
transportului în comun electric); 

 pentru Bucureşti este necesară delimitarea cât 
mai urgentă a limitei perimetrului central (cea mai 
bună soluţie ar fi toată zona din interiorul liniei de 
centură) şi respectarea interdicţiei permanentă de 
circulaţie a autovehiculelor de capacitate mai mare 
de 3,5 t, atât pentru aprovizionare cât şi pentru restul 
activităţilor, cu excepţia salubrităţii, pompierilor şi 
transportului în comun, dar cu aplicarea pentru 
aceste excepţii a măsurilor propuse la punctul de mai 
sus; implicaţiile economice sunt mari (mai ales 
pentru o serie de firme care folosesc pentru aprovi-
zionare şi desfacerea produselor un parc important 
de vehicule grele), dar trebuie aplicat exemplul altor 
capitale europene unde, în zonele centrale, nu circulă 
nici un autovehicul greu; 

 interdicţii zonale şi/sau temporare a întregului 
trafic auto mai ales în perimetrele de interes turistic, 
istoric, comercial, cultural, cel puţin în zilele; 

 în cazul staţiilor PECO este necesară realizarea 
unor ecrane naturale delimitatoare din vegetaţie şi 
sporirea exigentelor privind controlul tehnic al cate-
goriilor de autovehicule care alimentează (de exemplu 
vehiculele mari, echipate cu motoare Diesel, să fie 
alimentate numai la staţii periferice ale oraşului sau 
izolate fată de clădirile de locuit); 

 refacerea patului carosabil şi a îmbrăcămintei 
asfaltice pe toate arterele cu trafic intens, precum şi 
întreţinerea permanentă a acestora; 

 exigenţa privind starea tehnică a autovehi-
culelor trebuie crescută la toate nivelurile: 

– la fabricanţi şi în timpul perioadei de garanţie 
(din sondaje cele mai multe Dacii noi sunt cu 
procent excesiv de CO, la reviziile gratuite 
neefectuându-se acest reglaj); 

– la inspecţiile tehnice, staţiile trebuie dotate cu 
aparatură de precizie corespunzătoare (anali-
zoare de CO, opacimetre) aşa cum a reuşit 
RAR; 

– la nivelul agenţilor de circulaţie ai politiei, 
trebuie să existe dotarea necesară verifică-
rilor prin „filtru“ pentru a se efectua controale 
dese în vederea instalării sentimentului de 
responsabilitate la automobilişti, la fel ca 
acela de a circula cu frâne defecte, sau fără 
lumini noaptea. 

 încurajarea achiziţionării de vehicule moderne 
nepoluante prin scăderea impozitelor şi a preţului 
benzinei fără Pb; 
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