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1. INTRODUCERE 

In urma elaborării Strategiei Naţionale privind 
Dezvoltarea Durabilă a României pe un orizont de timp 
până la anul 2025, comisia de specialişti multidis-
ciplinari au recomandat formarea unei trainice „Alianţe 
Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă” a României, 
ca factor de susţinere permanentă a continuităţii, co-
erenţei şi consistenţei proceselor dezvoltării economice 
şi sociale a ţării, bazate pe criterii obiective şi cerinţe 
generale de implementare, oricare ar fi orientarea 
politico-doctrinară a partidelor de guvernământ. 

In acest context mobilizator, se antrenează toate re-
sursele umane pentru o largă participare a Institutelor 
de cercetare ştiinţifică româneşti, în frunte cu 
Academia Română, a organismelor guvernamentale şi 
neguvernamentale, a societăţii civile responsabile, a or-
ganizaţiilor profesionale competente, a sindicatelor şi 
patronatelor şi nu mai puţin a mediilor de informare în 
masă. 

În acest context de emulaţie naţională, organizaţiile 
neguvernamentale profesionale ale inginerilor şi eco-

nomiştilor români trebuie să aibă un aport important 
în acţiunea sinergică a tuturor resoartelor, până la 
ultimul specialist, în edificarea şi consolidarea unei 
ecoeconomii durabile, cu o infrastructură modernă în 
transporturi şi comunicaţii, bazat pe cunoştinţe 
ştiinţifice. 

Din păcate, pornim la elaborarea şi implementarea 
Strategiei Dezvoltării noastre Durabile în condiţii 
marcate de o serie de constrângeri istorice şi accentuate 
restricţii, între care existenţa unor serioase decalaje 
economice, sociale şi tehnologice, care separă temporar, 
ţara noastră de ţările cu nivel ridicat de dezvoltare. 

Aceste decalaje îşi au rădăcini şi cauze în trecut, în 
condiţiile vitrige ale evoluţiei istorice a României, afla-
tă sub dominaţii străine, ceea ce a determinat întârzierea 
şi chiar interzicerea proceselor de formare a statului 
naţional, cadrul indispensabil de dezvoltare modernă. 
Ulterior, ţara noastră a avut neşansa să cadă 50 de ani 
sub o dominaţie bolşevic-comunistă, care i-au atrofiat 
toată vigoarea. 

În prezent, costurile de reabilitare a României şi de 
tranziţie incertă de la o economie hipercentralizată, de 



TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE MODERNE DE TRANSPORT INTELIGENT 

Buletinul AGIR nr. 4/2009 ● octombrie-decembrie 173

comandă, la o economie de piaţă liberă, au constituit şi 
constituie un factor agravant al decalajelor respective. 

Printre neîmplinirile tranziţiei se cuvine să menţio-
năm consecinţele negative pentru economie şi societate, 
generate de o serie de procese nefavorabile, cum sunt: 
dezindustrializarea; destrămarea structurilor agriculturii 
de tip industrial; persistenţa lipsei unei infrastructuri 
optime pentru un transport eficient, scăderea drastică 
a populaţiei şi a volumului serviciilor publice de 
sănătate şi educaţie; scăderea natalităţii şi a speranţei de 
viaţă; slăbirea solidarităţii sociale şi naţionale. 

După perioada de declin şi mers oscilant, economia 
începe să funcţioneze mai aproape de normalitate, alini-
indu-se la standardele europene şi o adaptare acceptabilă 
la globalizare. 

România, în anul 2008 este membră NATO, cu ve-
chime şi aderentă de un an la Comunitatea Europeană, 
cu un bun mers spre o integrare deplină, şi o con-
solidare a statutului de economie de piaţă funcţională. 
Pieţele interne încep să se dezvolte, pe baza afirmării 
sectorului privat, care a devenit predominant în majo-
ritatea sectoarelor economiei. Investiţiile străine directe 
au crescut în ultimii ani, deşi nivelul lor „per capita” 
încă este scăzut, comparativ cu alte ţări vecine. 

Trecerea de la viziuni pe termen scurt, la viziuni pe 
termen mediu şi lung, care să armonizeze cerinţele şi 
direcţiile dezvoltării României cu cele ale integrării 
euro-atlantice, ale globalizării şi ale problematicii de 
mediu la scară naţională, europeană şi mondială, a 
devenit o necesitate evidentă. 

În viziunea orizontului de timp pentru anul 2025, 
principiile şi propunerile privind conţinutul tematic, pre-
cum şi problemele de natură organizatorică ale elaborării 
dezvoltării durabile au la bază interdependenţa organică 
dintre componentele economică, socială şi de mediu ale 
acesteia., pe următoarele domenii distincte: mobilitate 
demografică; servicii publice de interes general; agri-
cultură şi zootehnie; silvicultură şi dezvoltare montană; 
societatea informaţională şi a cunoaşterii; infra-
structuri moderne şi durabile (gospodărirea apelor, 
energie, transporturi şi telecomunicaţii). 

2. APLICAŢII PERFORMANTE TIP GPS – 
GSM ÎN ROMÂNIA 

 Cu puţin timp în urmă, a avut loc în Bucureşti, o 
premieră naţională, în promovarea transportului inte-
ligent, în cadrul ascendent al implementării Societăţii 
Informaţionale şi a Cunoaşterii (SIC). Amfitrioana 
acţiunii a fost firma de pază şi protecţie din cadrul 
Ţiriac Holdings Ltd. care într-un ambient profesional a 
lansat un nou serviciu pe piaţa securităţii bunurilor, un 

sistem de monitorizare şi localizare pentru autovehicule, 
folosind tehnologia GPS, pe o bază de transmisii radio, 
tip GSM (operatori Connex şi Orange). Echipamentul 
fiabil folosit este de tip KTrack, marcă înregistrată UTI 
Systems. 

Soluţia de monitorizare electronică inteligentă prin 
Poziţionare Globală prin Satelit artificial (GPS) al 
pământului este recunoscută pe plan mondial drept cea 
mai sigură metodă de diminuare a riscurilor de 
efracţie şi ieşire din rută a autovehicolelor, în cadrul 
unor sisteme inteligente de transport. O aplicaţie extrem 
de importantă a sistemului de monitorizare este şi 
managementul parcului auto de orice tonaj, pornind de 
la flotele pentru intervenţii speciale – ambulanţe, pom-
pieri, poliţie, servicii de pază – până la autovehicule 
comerciale sau utilaje industriale de mare gabarit. 
Poziţionarea electronică prin satelit, direct sau prin 
intermediul unor operatori specializaţi (cu acces prin 
reţelele de telefonie mobilă), conduce esenţial la 
determinarea poziţiei terestre (latitudine, longitudine, 
altitudine) precum şi a cifrei de viteză, a direcţiei de 
deplasare a mobilului la data şi ora exactă locală. 

Acest sitem de poziţionare în timp real, care are 
tendinţa de generalizare globală a fost construit iniţial 
exclusiv în scopuri militare şi fiind deservit de peste 30 
de sateliţi, în prezent are aplicaţii civile, ştiinţifice şi 
comerciale, cu disponibilitate gratuită, oriunde pe 
suprafaţa pământului, cu erori acceptabile scopului civil 
şi cu deducerea unor costuri minime în exploatare. În 
afară de preţul echipamentului de bord şi costurile 
datorate firmei intermediare şi a operatorilor de 
telefonie mobilă, pentru SMS-urile transmise, nu există 
alte costuri. Setările se pot face de la distanţă iar 
instalarea nu presupune personal calificat, aflarea unei 
informaţii costă cât un SMS (de ordinul cenţilor). La 
cererea utilizatorului pot fi adăugate şi alte funcţiuni 
ergonomice sofisticate, încât să corespundă aplicaţiei 
dorite, pentru locul şi timpul stabilit. 

Transporturile integrate Societăţii Informaţionale se 
bazează pe un nou concept, cel al „bunurilor în 
mişcare,” care tinde să fie înlocuit tot mai mult cu 
„deplasarea door-to-door a mărfurilor inteligente.” 
Pe plan naţional şi internaţional monitorizarea trans-
porturilor are ca scop principal creşterea siguranţei 
mijloacelor de transport special, marfă şi a celor de 
transport de persoane. 

Modernizarea managementului transporturilor 
poate fi asigurată prin aceste noi tehnologii care asigură 
urmărirea şi monitorizarea în timp real a parametrilor de 
deplasare şi de stare a vehicolelor. Totodată, acest nou 
obiectiv reprezintă o componentă aplicativă a pro-
iectului european GALILEO (lansat de Uniunea 
Europeană în martie 2002, operaţional din 2008) ca 
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alternativă la serviciile GPS oferite de SUA. În acest 
context, este necesar să se acţioneze pentru dezvoltarea 
unor tehnologii, complet noi, pentru colectarea, organi-
zarea şi transmiterea informaţiei cum sunt cele referitoare 
la evoluţia meteorologică, starea infrastructurii, optimi-
zarea traficului, mijlocul de transport, securitatea 
mărfii şi a persoanelor în procesul de transport. 

Multitudinea tehnologiilor utilizate în sistemele inte-
ligente de transport (ITS-Inteligent Transport Systems), 
oferă răspuns la multe probleme referitoare la transportul 
modern, aferent prelucrării informaţiei, comunicaţiilor, 
controlului automat şi electronicii funcţionale. Instrumen-
tele oferite de ITS, denumite şi „Telematici în 
Transport,” se bazează pe trei elemente esenţiale şi 
anume informaţia, comunicaţiile şi integrarea, 
elemente care ajută operatorii de transport şi utilizatorii 
să ia decizii mai bune şi mai coerente. Aceste instru-
mente sunt utilizate pentru a economisi timp, bani şi 
vieţi omeneşti, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
mediului, sprijinind dezvoltarea durabilă şi nu în ultimul 
rând creşterea productivităţii activităţilor comerciale. 
Acest ansamblu de subsisteme concepute şi bazate pe 
tehnologii avansate din domeniul microelectronicii 
funcţionale, digitalizate, telecomunicaţiilor mobile şi 
informaticii de proces, care sunt puse în slujba ma-
nagementului ştiinţific de transport, au ca scop 
fundamental creşterea eficienţei şi siguranţei trans-
porturilor inteligente. 

Revenind la lansarea amintită mai sus, precizăm că 
echipamentele KTrack utilizează o tehnologie GPS 
de ultimă generaţie ce asigură standarde ridicate de 
securitate. Astfel, protecţia antifurt clasică a autovehi-
culelor se transformă într-un sistem interactiv, capabil 
să comunice în timp real apariţia unei tentative de 
efracţie, atât proprietarului, cât şi personalului 
specializat din dispeceratul de monitorizare, pentru a 
se lua măsurile în consecinţă. În caz de alarmă reală, 
vor fi imediat alertate şi forţele de intervenţie limitrofe 
locului monitorizat cu o marjă de eroare minimală, de 
până la 10 metri, concomitent cu comanda de la distanţă 
pentru oprirea ireversibilă a motorului şi acţionarea 
unor dispozitive de telesecuritate şi observaţie virtuală. 

3. MANAGEMENTUL INFORMATIC  
AL TRAFICULUI URBAN 

Cu fiecare zi, traficul rutier urban devine tot mai in-
suportabil, prin amplificarea problemelor majore legate 
de aglomrtaţia congestionantă, cu consecinţe majore în 
poluarea excesivă a mediului (pe seama consumului 
ridicat de combustibil), cu consecinţe imprevizibile 
asupra sănătăţii publice, pierderi economice semnifica-

tive, datorită timpului preţios pierdut în trafic, creşterea 
numărului impresionant de accidente majore ca urmare 
a accentuării comportamentului vicios al persoanelor 
implicate în haosul rutier. 

In funcţie de tehnologiile disponibile în diferite 
perioade evolutive de timp, edilii oraşelor afectate de 
această « boală » au încercat tot felul de soluţii, de la 
fluerul poliţistului la cele mai sofisticate metode 
electronice şi la politici publice de descurajare şi 
implementare de noi modalităţi comportamentale pentru 
schimbarea tiparelor de mobilitate lentă urbană, cu 
rezultate minimale. 

Oricare ar fi soluţiile adoptate de edili, aceştea nu 
mai pot ignora rolul primordial al tehnologiei infor-
maţiei şi comunicaţiei digitalizate şi în acest domeniu 
de importanţă fundamentală. Sunt necesare însă 
câteva completări sau modificări la tehnologiile 
actuale, încă perfectibile : 

– cititoarele radio, în timp real vor trebui să fie 
extinse la întregul teritoriu public, pentru a putea taxa 
vehiculele şi conducătorii acestora în toate situaţiile 
ilegale ; 

– pentru calcularea cu precizie crescută a poziţiei 
vehiculelor vor trebui definite datele stocate şi co-
municate de eticheta radio (sau transponder) şi modul 
de interpolare al poziţiei şi vitezei vehiculului, printr-o 
metodă similară cu TDOA din reţelele GSM, laolaltă cu 
algoritmii de corectare statistică a erorilor generate la 
poziţionarea individuală a mobilelor ; 

– realizarea unor terminale dedicate acestui sistem 
care vor avea funcţii combinate de transponder şi navi-
gator personal (Personal Navigation Device), terminalele 
în cauză urmând a fi instalate pe toate autovehiculele 
care intră în zona de acoperire a sistemului infor-
maţional şi de comunicaţii. 

Odată realizate aceste completări, datele culese de 
această infrastructură radio vor fi prelucrate în com-
ponentele unei platforme integrate de management 
avansat al traficului rutier: 

– un sistem informatic de tip geospaţial, utilizat la 
vizualizare într-o interfaţă de tip hartă digitală (de înaltă 
rezoluţie) a problemelor de trafic intens şi la modelorea 
virtuală, predictivă a traficului la comanda automatizată 
electronic a semnalizării condiţiilor de trafic, a sema-
forizării şi a întregului sistem de restricţii în circulaţie ; 
mă refer aici la sisteme de modelare dinamică, în timp 
real, având capacitatea de a utiliza date achiziţionate de 
senzori specializaţi, în mod continuu; 

– un sistem electronic de impozitare/taxare a 
utilizării infrastructurii rutiere şi a emisiilor de noxe pe 
baza datelor individuale din trafic, cu capabilitate de 
taxare diferenţiată a distanţelor parcurse, în funcţie de 
parametrii traficului, la un moment dat; 
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– o platformă de furnizare către şoferi a servici-
ilor conexe, funcţie de locaţie, timp implicat, rezervare 
locuri de parcare, previzionări de evenimente şi priorităţi 
speciale etc. 

Practic, printr-o astfel de combinaţie de tehnologii şi 
de politici civic-fiscale, care se vor valorifica reciproc 
se va ajunge la următoarele progrese manageriale : 

– gestionjarea traficului cu ajutorul unui sistem 
informatic de transport inteligent, cu facilităţi de mode-
lare virtuală, dinamică, bazat pe informaţii achiziţionate în 
timp real sau cvasi-real, la nivelul întregului oraş (nu 
doar zonal sau stradal) ; 

– taxarea utilizării infrastructurii rutiere şi 
impozitarea emisiilor de noxe, pe baza unor algoritmi, 
care iau în calcul condiţiile reale de trafic, care in-
fluenţiază aceste emisii ; 

– furnizarea de servicii de localizare (pentru trafic, 
antiefracţie şi scop privat) şi navigare optimă pentru 
toate mobilele implicate în trafic, cu furnizare de 
informaţii privind condiţiile de trafic ; 

– finanţarea sistemului de management al trafi-
cului – tot mai evoluat – din veniturile permanente, 
generate de activarea informaţională a serviciilor de 
navigare şi securitate. 

Evoluţia profitabilă a acestor noi tehnologii informa-
tice şi de comunicaţii digitale satelitare, cu favorizarea 
unei avantajoase ergonomii cerebral-cognitive a con-
ducătorilor auto, determină cresterea explozivă, în 
ultimul an a vânzărilor unor dispozitive de tip GPS, fie 
unele dedicate, fie altele de tip PDA/terminal GSM (atât 
pentru autovehicule, cât şi pentru orice mobil sau chiar 
pieton), retailerii sau producătorii avansând creşteri a 
achiziţiilor de până la 300%. In luna aprilie a.c. s-a 
lansat şi primul brand românesc de GPS-uri, în mai 
multe tipodimensiuni şi cu o variabilitate de perfor-
manţe tehnice. Dezvoltat de firma indigenă « Arobs 
Transilvania », sub brendul « Smailo », dar deocamdată 
asamblat în Taiwan, dispozitivul de microelectronică 
profesională s-a vândut până în prezent în peste 4 000 de 
unităţi funcţionale, estimările de la lansare fiind de 
10 000 de terminale, dat fiind echiparea cu un software 
specializat pentru monitorizări de amănunt, chiar 
stradal, pe teritoriul României şi Europei. 

GPS-ul locator, astfel realizat, pe baza unor micro-
tehnologii de vârf, cu exigenţe la zi, poate răspunde la 
cerinţele unor aplicaţii sofisticate, multiple, cum ar fi : 
monitorizarea parcului profesional auto, de orice tonaj, 
analiza şi controlul traseelor efectuate, găsirea ve-
hiculelor în caz de furt, servicii de dispecerizare şi 
supraveghere diferenţiată şi programată ş.a. Poziţio-
narea Globală prin Satelit(GPS) facilitează cu o mare 
precizie, determinarea poziţiei terestre (latitudine, 
longitudine, altitudine) precum şi stabilirea vitezei, 
direcţiei, datei şi orei exacte. 

Sistemul global de poziţionare, pe baza a 30 de 
sateliţi geostaţionari ai pământului, realizat iniţial în 
scopuri militare, oferă acum servicii gratuite şi uti-
lizatorilor nemilitari, oriunde pe suprafaţa planetei, cu 
erori acceptabile scopului civil şi privat. 

Echipamentul astfel realizat este foarte versatil şi 
ergonomic, asigurând o comoditate deosebită în traficul 
oricărui tip de mobil (terestru, acvatic sau aerian), cu 
posibilităţi de comunicaţii distribuite şi de teleacţionare 
a unor comenzi sau reglaje tehnologice (oprirea şi 
blocarea maşinii, din mers, în caz de furt sau accident 
uman), la apariţia unor evenimente se poate iniţia 
teletransmiterea unor mesaje avertizoare la un loc 
prestabilit şi se pot stoca (practic nelimitat) o serie 
întreagă de date cu caracter managerial şi economic, 
precum şi setări previzionate pentru funcţii conexe. 
Locatorul în cauză, este conceput pentru a determina 
costuri minime în exploatare. In afară de preţul 
echipamentului (care are o înaltă fiabilitate) şi eventual 
costurile datorate operatorilor de telefonie mobilă GSM, 
pentru SMS-urile transmise, nu există –deocamdată- 
alte costuri. Există capabilitatea de accesare a acestui 
echipament via Internet, cu foarte bune rezultate. 

4. REGLEMENTĂRI JURIDICE 
INTERNAŢIONALE PRIVIND TELECO-
MUNICAŢIILE ŞI TRANSPORTURILE 

Dreptul internaţional al telecomunicaţiilor, corelat 
cu transporturile globale se conturează ca un sistem 
coerent de norme, în ciuda diversităţii surselor şi 
subiectelor sale se dezvoltă pe compromisuri juridice 
succesive, formulate pe baza convingerilor politice şi 
economice, adesea opuse. Este confirmat că acest drept 
constituie un sistem stabil, dar nu unul perfect neutru. 

Expresia sintetică „dreptul internaţional al tele-
comunicaţiilor” sau „legislaţia internaţională a 
comunicaţiilor” – negeneralizată încă în literatura 
juridică- exprimă voinţa mondială de reglementare a 
bunului mers a ştiinţei, serviciilor şi tehnologiei 
comunicaţiilor, în prezent bazată în exclusivitate pe 
noua tehnică a informaţiilor digitalizate, în interesul 
tuturor naţiunilor şi în viitor spre prosperitatea 
„satului global.” Scopul acestui nou domeniu juridic 
este de a prezenta – factorilor interesaţi- regulile inter-
naţionale ale telecomunicaţiilor într-un mod sintetic şi 
de a arăta raporturile lor, când acestea există, cu regle-
mentările naţionale. Prin aceasta, odată cu accentuarea 
globalizării, se contribuie la conturarea şi chiar la 
consolidarea caracterelor proprii şi autonomiei – încă 
relative – a acestui segment tânăr de drept internaţional. 
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Configurarea în matrice juridică a raporturilor de 
telecomunicaţii pe scară internaţională este supusă unor 
importante dificultăţi şi deziderate. Dacă experţii teh-
nici-judiciari, atestaţi naţional, cunosc bine problemele 
în ţara respectivă, nu totdeauna găsesc forme tranzitorii 
de modelare la situaţii stringente globale, căci – în 
definitiv – scopul final este de a găsi principii şi norme 
internaţionale de telecomunicaţii care să asigure inter-
conexiunea sistemelor naţionale ce intră în conlucrare, 
în interes planetar (cum ar fi monitorizarea satelitară 
geostaţionară). 

Noua societate informaţională şi a cunoaşterii – în 
curs de cristalizare – aduce noi provocări în domeniul 
extrem de dinamic al telecomunicaţiilor şi al trans-
porturilor(care este un vector principal al acestei 
societăţi), care ridică probleme complexe şi pasionante 
nu numai în domeniul tehnic şi economic, dar şi în cel 
social-juridic. Problemele tot mai complexe ce se ridică 
cu fiecare zi, diminuiază „confortul” metodologic al 
dreptului relaţiilor internaţionale, iar frontierele de spe-
cialitate dintre drept şi tehnologie devin tot mai înguste 
şi spinoase. 

Diversificarea tot mai evidentă a telecomunicaţiilor 
internaţionale, pe domenii tehnologice tot mai înguste şi 
sofisticate (cum ar fi GPS-ul), antrenează concomitent 
şi juriştii în reformularea oportună a noilor principii 
jurisdicţionale, care se perimează tot mai rapid. Mo-
delarea juridică a acestui domeniu evolutiv este 
laborioasă, trebuind să ţină seama –printre altele- şi de 
următoarele deziderate: 

– se tinde spre suprimarea virtuală a timpului şi a 
spaţiului cu care operează telecomunicaţiile moderne. 
Reţelele mondiale, cu vocaţie universală, tind la micşo-
rarea la limită a timpului real , declasând procedurile 
interstatale, ca fiind mult mai lente. Nu s-a ajuns la o 
formulare universal valabilă a conceptului de „libertate 
de comunicare şi circulaţie neîngrădită a informa-
ţiei.” Libertatea de a comunica şi schimba subiecte 
oriunde ar fi ele, au ridicat preocupări ale specialiştilor 
în elaborarea unor instrumente general acceptate, pentru 
elaborarea unui standard comun admis, pe întregul 
traseu al reţelelor exploatate, fără discriminări zonale 
(cum ar fi şi sistemele de comunicaţii şi telecomandă, 
aferente magistralelor de transport). 

– un fenomen amorsat în ultimul deceniu al se-
colului trecut şi cu amploare astăzi, confirmă realitatea 
că în faţa statului suveran şi a monopolurilor publice în 
telecomunicaţii s-au afirmat pregnant şi persoanele 
private, ca subiecte foarte active şi penetrante pe piaţa 
specializată a comunicaţiilor. Aceştia din urmă au 
devenit adevăraţi actori internaţionali, beneficiari sau 
producători de echipamente şi diverse servicii de tele-
comunicaţii. De altfel, încă din anii 1980, liberalizarea 

telecomunicaţiilor în arena internaţională a avut con-
secinţe notabile în însănătoşirea climatului de afaceri în 
acest domeniu şi promovarea unei dezvoltări durabile a 
reţelelor mondiale de telecomunicaţii şi transporturi. 

– globalizarea are ca vectori principali comuni-
caţiile în timp real şi transporturile internaţionale 
fiabile, proliferarea informaţiei cu diseminarea cuno-
ştinţelor, promovarea inteligenţei artificiale şi extinderea 
nebănuită a Internetului, dar nu trebuie neglijat paradoxul 
polarizării bogăţiei şi a sărăciei, ceia ce determină 
regretabil implementarea rapidă a tehnologiei TI&C, 
deocamdată numai în ţările dezvoltate economic. 

Operatorii de comunicaţii electronice utilizează cu 
fiecare zi resurse tot mai „preţioase” şi limitate, cum ar 
fi spaţiul extraterestru şi facilităţile moderne oferite 
de sateliţii geostaţionari. Aceste resurse ale tehnicii de 
vârf tind să devină „apanajul întregii umanităţi,” dar 
dezechilibrele economice naţionale evidente tempori-
zează acoperirea hărţii mondiale cu serviciile reţelelor 
globale, cu toate că tratatul asupra spaţiului din 27.01.67 
(art. 1, al. 1) stimulează juridic această disiminare. 

Dreptul internaţional al telecomunicaţiilor – în 
continuă perfecţionare – trebuie, în esenţă, să elaboreze 
un regim de telecomunicaţii, care fără să încalce dreptul 
de spaţiu terestru naţional, garantează tuturor regiunilor 
beneficiul spaţiului extra-atmosferic şi încurajează in-
vestiţiile private. 

Odată cu extinderea comunicaţiilor radioelectronice 
spaţiale, prin intermediul sateliţilor geostaţionari 
specializaţi a apărut a doua generaţie de rezoluţii din 
Adunarea Generală a ONU. În acest nou context de 
drept internaţional, prima rezoluţie votată privitor la 
folosirea judicioasă a spaţiului extra - atmosferic a fost 
în ziua de 13 decembrie1958. În această rezoluţie, de o 
importanţă deosebită pentru devenirea umană, se 
stipulează că „spaţiul extra-atmosferic interesează 
umanitatea întreagă, iar obiectivul comun este de a-l 
utiliza în scopuri exclusiv pacifiste.” Acest deziderat 
este susţinut şi în 20 decembrie 1961, prin rezoluţia nr. 
1729, referitoare tot la folosirea paşnică a spaţiului din 
afara atmosferei terestre, când Adunarea Generală 
excelează cu o recomandare de excepţie, ca naţiunile 
lumii să comunice şi prin sateliţi de telecomunicaţii 
pe o bază mondială cu acces liber şi democratic. 

Problematica aceasta se extinde şi prin alte rezoluţii 
succesive, ce s-au finalizat prin „Tratatul asupra 
spaţiului” din data de 27. Ianuarie 1967, care confirmă 
doctrina mondială de utilizare a spaţiului extra-
atmosferic, în conformitate cu dreptul Naţiunilor Unite. 
Cu alte cuvinte folosirea raţională a spaţiului extra-
atmosferic, facilitează folosirea profitabilă şi ştiinţifică 
a spaţiului terestru. 
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5. CONCLUZII 

Se propune un pachet de tehnologii informaţionale 
moderne corelat cu politici publice de mediu, care 
aplicate optimal împreună cu metodele non-tehnologice 
şi non-fiscale pot duce cu succes la un transport 
civilizat, eficient şi profitabil, compatibil cu noua 
societate informaţională şi a cunoaşterii, cu efortul 
susţinut al guvernului, al IMM-urilor şi a organizaţiilor 
neguvernamentale, profesionale. 

Îmbunătăţirile propuse în transportul informatizat 
inteligent, în această lucrare, nu implică inovaţii tehno-
ogice majore sau cercetare fundamentală, însă trebuie 
activată fezabilitatea instituţională a conducerilor locale 
şi guvernamentale, dat fiind următoarele deziderate ce 
trebuie depăşite: 

– ctorul principal care trebuie să-şi asume res-
onsabilităţile multiple este administraţia publică, iar în 
mod tradiţional acest tip de instituţie are rareori succes 
în realizarea unor sisteme atât de complexe; 

– externalizarea necesară a unor servicii de strictă 
specialitate din acest sistem modern, duce la super-
icializarea controlului centralizat şi în consecinţă la un 
management neperformant; 

– fezabilitatea financiară a proiectului sistemic duce 
la introducerea unor noi taxe, evident nepopulare, 
situaţie greu de asumat de către orice administraţie 
publică. 

Niciuna din aceste probleme nu este insurmonta-
ilă în sine şi estimez că atunci când costul social al 
blocajelor în trafic, viteza redusă de deplasare şi 
poluarea accentuată devin nesustenabile într-o comuni-
ate metropolitană şi cauzele nu pot fi eliminate sau 
atenuate suficient prin celelalte metode, devenite 
clasice, un astfel de pachet de tehnologie şi politici 
publice va pute fi pus în aplicare fiabilă. 
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