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Linia 20, prima rută cu sistem e-ticketing funcțional
Luni, 28.12.2015, administratorul public al municipiului Braşov, Miklos Gantz, a
deschis prima rută de transport pe care va funcționa sistemul e-ticketing și toate componentele
proiectului Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în municipiul
Braşov.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană , Sub-domeniul: Poli de creştere.
Acest proiect conține: sistem automat de taxare cu card contactless, sistem de informare
a călătorilor, sistem de supraveghere video în stațiile RAT, sistem de management al
vehiculelor, sistem de prioritizare autovehicule transport public în intersecțiile semaforizate,
centru de comandă și dispecerat modern.

,,Astăzi intrăm într-o nouă etapă în ceea privește transportul în comun din orașul
nostru, etapa în care transportul în comun vine în întâmpinarea clienţilor săi cu cele mai bune
servicii. Călătorii vor avea un mijloc facil de plată a transportului - ceea ce ne permite să
introducem şi alte planuri de tarifare, cum ar fi taxarea pe unitate de timp - o informare în

timp real asupra timpilor de aşteptare în staţii, dar şi optimizarea sistemului de transport din
municipiu printr-o gestionare mult mai eficientă a mijloacelor de transport în comun. Pentru a
veni în sprijinul călătorilor, o perioada va mai fi funcțional și sistemul de taxare cu bilet, dar
sunt sigur că, așa cum ne-am obișnuit cu cardurile bancare, tot așa vom trece foarte repede la
utilizarea acestor carduri de transport, mai ales că în paralel vom derula și o campanie de
informare. De astăzi, sistemul va fi funcțional pe linia 20 și, etapizat, îl vom introduce pe toate
rutele”, a precizat administratorul public al municipiului, Miklos Gantz.
,,Evenimentul de astăzi reprezintă un prim pas foarte important atât pentru călători,
cât și pentru noi, pentru că reacțiile pe care le vom primi ne vor ajuta să parcurgem cu
precizie etapele viitoare ale implementării proiectului. Pentru R.A.T. Brașov este deosebit de
important ca acest sistem să fie instalat în integralitatea lui și să funcționeze în beneficiul
călătorilor”, a declarat directorul general al R.A.T. Brașov, Cristian Radu.

Descrierea proiectului:
1. Sistem automat de taxare cu card contactless

• 500 validatoare electronice duale instalate în vehiculele RAT;
• 34 centre de emitere, vânzare şi reîncărcare;
• 12 centre de vânzare şi reîncărcare;
• portal pentru reîncărcare titluri de călătorie prin internet: http://card.ratbv.ro
• 30 automate de vânzare/reîncărcare titluri de călătorie;
• 47 echipamente portabile de control;
• sistem informatic complex de taxare;
• acces în sistem securizat (cu certificate digitale) la toate funcționalitățile sistemului;
• 3 depouri/autobaze cu sistem comunicație date.
Cardul contactless: Elementul central al întregului sistem automat de taxare este cardul contactless
conform cu standardul ISO 14443 A. Un card contactless oferă autentificare (ID cip), spațiu pentru
stocare aplicații și date, validare fără contact.

Reprezintă un pas important în implementarea conceptului de CITY CARD. Permite utilizarea unui
singur card pentru o gama larga de servicii: muzee, parcare, transport in comun, recreere. Crește
accesibilitatea cetățenilor la serviciile publice, crește gradul de mobilitate și asigură metode de plată
flexibile.

2. Sistem de informare al călătorilor - prezintă informații privind traseul şi timpul de sosire
al următorului vehicul în stație.
·
·

toate vehiculele RAT sunt dotate cu sistem de informare audio și video (stația următoare,
informații de interes din zonă);
119 stații dotate cu panouri electronice ce prezintă informații actualizate în timp real despre
timpul de sosire a mijloacelor de transport în staţie

3. Sistem de supraveghere video
·
·
·
·

119 stații dotate cu camere de supraveghere video;
controlul camerelor de supraveghere din dispecerat;
sistem de înregistrare şi stocare a imaginilor video;
platformă completă de comunicație și management al infrastructurii video de ultimă generație.

4. Sistemul de management al vehiculelor
·

·

sistem informatic complex în Dispecerat RAT Brașov pentru:
a. monitorizarea în timp real a poziției vehiculelor și a respectării graficului de circulație
planificat;
b. sistem de comunicație șoferi – dispeceri
c. furnizarea de informații de bază necesare pentru informarea călătorilor și pentru
prioritizarea vehiculelor de transport;
d. gestionarea reţelei de panouri de informare pentru călători din staţii.
toate vehiculele RAT sunt dotate cu calculator de bord cu GPS și comunicație date.

5. Sistem de prioritizare a vehiculelor de transport în comun în intersecțiile semaforizate
·
·

integrarea cu sistemul de semaforizare pentru asigurarea priorității pentru vehiculele RAT
aflate în întârziere;
integrarea cu sistemul de management al vehiculelor pentru determinarea poziției vehiculului în
trafic și a respectării graficului (în grafic, în întârziere sau în avans).

6. Centrul de comandă și dispecerat modern, funcțional la sediul central al Regiei
Autonome de Transport.

7. Alte componente ale proiectului: sistem de management al resurselor companiei, sistem
integrat de raportare.
Date proiect „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în
municipiul Braşov.”
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