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În condițiile în care jumătate din consumul mondial de combustibili este pus pe seama 

transportului motorizat, iar zonele urbane sunt responsabile pentru 75% din emisiile totale de CO2, 

este necesar ca transportul să atingă dimensiuni durabile iar orașele să demonstreze că rolul lor 

este de a oferi medii de trai adecvate locuitorilor. Pornind de la aceste premise, scopul cercetărilor 

științifice realizate pe parcursul școlii doctorale și continuate prin intermediul tezei cu titlul 

“Sinergii ale transportului urban durabil în România” au avut ca țintă îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor Municipiului București prin oferirea unui transport durabil bazat pe un grad ridicat al 

siguranței rutiere. Analizarea evoluției accidentelor rutiere și a numărului de mijloace auto 

SMURD participante la intervenții mi-au permis construirea unui model matematic din care a 

rezultat că la fiecare accident mai mult de 4 mașini de intervenție sunt trimise la fața locului. Dacă 

pentru perioada 2004 – 2014 am estimat că România a cheltuit pentru salvarea oamenilor între 

34.5 și 45 de milioane RON, prognoza realizată pentru sfârșitul anului 2020 evidențiază o dublare 

atât a costurilor economice, cât și a celor de mediu. De aceea, am realizat o strategie de dezvoltare 

la baza căreia să se afle un parteneriat între Poliția Româna și DRDPB din care să rezulte o sinergie 

prin punerea în comun a atribuțiilor specifice fiecărei instituții. Pentru un schimb de informații 

eficient am realizat o aplicație web care să fie actualizată și consultată în mod constant de către 

cele două instituții cu scopul de a lua notă la problemele existente pe anumite tronsoane de drum 

și de a acționa în sensul reabilitării acestora. Astfel, am încercat ca prin permanenta întrepătrundere 

a abordărilor teoretice cu cele cantitative această teză să reprezinte un reper al cercetărilor realizate 

pe acest subiect, alăturându-se pe această cale studiilor deja existente în literatura de specialitate. 
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