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Lista proiectelor eligibile din POIM pentru sectorul de siguranță  

și protecția mediului pe toate modurile de transport  

(lista se actualizează periodic pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro/AMPOIM/MT-OIT) 

 AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient 

OS 2.5 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului 

transporturilor asupra mediului 

 

Proiecte Fazate 

1 Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație ILIA - LUGOJ 

2 Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor stranse 

 Proiecte noi de investiții 

1 Modernizare infrastructurii privind siguranța circulației pe DN1, în sate liniare și puncte negre 

2 Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată 

3 Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni-Adjud 

4 Centralizare electronică în stația Videle 

5 Achiziționarea unui laborator pentru decodificarea și procearea datelor de pe înregistratoarele de parametri de zbor de 

la bordul aeronavelor 

6 Monitorizare a impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între 

Călărăși și Brăila., km 375 - km 175, etapa II 

7 Reabilitare și extinderea rețelei de stații hidrometice, folosită în întreținerea condițiilor de navigație pe sectorul 

românesc de Dunăre 

8 Îmbunătățirea siguranței rutiere pentru legătura orașului Timișoara cu Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj 

9 Îmbunătățirea siguranței rutiere pentru legătura PTF Giurgiu cu DN5 

10 Strategia de dezvoltare a Sistemelor de Transport Inteligente și Planului Național de acțiune STI pentru rețeaua 

națională de drumuri din România 

12 Implementare planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier  – etapa 2011 – 2016 

13 Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii 

rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului 

14 Sistemul de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1, București-

Pitești, Autostrada A2, București-Cernavoda, Autostrada A3, București-Ploiești, DN1, București-Ploiești 

15 Dotarea RA AFDJ Galați cu două remorchere maritime multifuncționale și două remorchere fluviale multifuncționale 

cu clasă de gheață 

16 Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM Galați 

17 Modernizarea centrului de pregatire.   

18 Sistem de monitorizare si informare a traficului de-a lungul litoralului romanesc  

19 Achiziția unei nave de salvare si siguranța de circa 100 de pers,  

20  „Modernizare/extindere Centru de Testări Feroviare de la Făurei – Implementarea sistemelor de transport inteligente 

și a interfețelor între diverse subsisteme feroviare, pentru creșterea siguranței feroviare”.  

21 Proiectul de achiziție a unui simulator destinat pregătirii  intervenției personalului navigant din domeniul pazei de 

coastă. 

 Proiecte noi de AT 

1 Achiziționarea unui laborator pentru decodificarea și procearea datelor de pe înregistratoarele de parametri de zbor de 

la bordul aeronavelor 

2 Sprijin pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pentru legătura 

orașului Timișoara cu Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj 

3 Sprijin pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru Îmbunătățirea siguranței rutiere pentru legătura PTF 
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Giurgiu cu DN5 

4 Măsuri de îmbunătățire a siguranței traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată – asistență tehnică 

5 Implementare măsuri specifice creșterea gradului de siguranță rutieră (eliminarea punctelor periculoase) prin 

semnalizare orizontală și verticală, reamenajări de intersecții, iluminat cu led, etc – asistență tehnică 

6 SF ERTMS Predeal – Constanta – de completat cu numele complet  

 


