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Despre Ausnit, Olariu și Asociații SRL

• Primul operator de parcări sigure și secu
LABEL, finanțat de Uniunea Europeană

• https://ec.europa.eu/inea/en/connecting• https://ec.europa.eu/inea/en/connecting
by-country/romania/2015-ro-tm-0137

• Daniel Gabriel Olariu este administrator A&O și membru în consiliul ESPORG

• A&O Truck Stop este o parcare sigură și 
securizată la nivelul de 3 lacăte auditate
de 60 de locuri. Aceasta va fi extinsă și modernizată în cadrul proiectului.

Despre Ausnit, Olariu și Asociații SRL

 securizate din România după standardul 
LABEL, finanțat de Uniunea Europeană

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projectshttps://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects
0137-m

Daniel Gabriel Olariu este administrator A&O și membru în consiliul ESPORG

ă și securizată, care se află în Lugoj și este 
itate de către DEKRA și ESPORG, având în jur 

de 60 de locuri. Aceasta va fi extinsă și modernizată în cadrul proiectului.
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• Romania este echipata cu autostrazi
prevazute cu zone de parcare sigure

• Dezvoltarea de noi zone de parcare
intre ele este necesara pentru a proteja
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• Dezvoltarea de noi zone de parcare
intre ele este necesara pentru a proteja

• In acest scop proiectul global intreprins
implementa opt zone de parcare
conectate de-a lungul coridoarelor
si va contribui la integrarea acestora
sigure si securizate la nivel european

autostrazi recent construite care nu sunt
sigure si securizate.

parcare sigure si securizate conectate
proteja si a organiza fluxul de trafic.

 

parcare sigure si securizate conectate
proteja si a organiza fluxul de trafic.

intreprins de Ausnit Olariu si Asociatii
sigure si securizate , certificate si

coridoarelor de transport rutier, reteaua TEN-
acestora intr-o retea globala de parcari

european.
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Ausnit Olariu si Asociatii lucreaza
specific de software si o aplicatie mobila
parcare sigure si securizate construite
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specific de software si o aplicatie mobila
parcare sigure si securizate construite
proiectului cu reteua de coridoare
trafic, cu administratori de drumuri
gestionarea retelelor de drumuri.

lucreaza la dezvoltarea unui program 
mobila, care va conecta zonele de 

construite sau modernizate in cadrul

 

mobila, care va conecta zonele de 
construite sau modernizate in cadrul

de transport rutier, cu participanti
drumuri si autoritatile implicate in 

“The sole responsibility of this p
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• Aceste instrumemte vor fi compatibile
Romania si Europa in parcarile de 
regulamentul delegat 885/2013 si
si liniile directoare (Easy Way ).
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si liniile directoare (Easy Way ).

• Mai mult decit atit va fi alcatuit un manual de 
care se vor transmite informatii cu 
de parcare sigure si securizate cu 
Europa.

compatibile cu punctele de acces din 
de camioane in conformitate cu 

si aplicind standardele UE (DATEX II) 

 

un manual de implementare ITS, prin
cu privire la integrarea unor noi zone 

cu punctul de acces in Romania si
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Realizare și Conectare la Sistemul Inteligent
Sigure și Securizate în România, de
-2015-RO-TM-0137-M

• Ce reprezintă o parcare sigură și securizată?

O zonă de odihnă amenjată corespunzător la fiecare 
spații de parcare la nivelul ridicat de siguranță și securitate și zone de servicii

• Ce reprezintă conectarea la un Sistem Inteligent de Transport (ITS)?

Aplicație avansată care are ca scop furnizarea de servicii inovatoare
gestionarea traficului și a mobilității și trasmiterea de informații 
mai bine informați și să utilizeze rețelele de transport într
(Directiva STI 2010/40 /EU)

Inteligent de Transport de Parcări
de-a lungul rețelei de drumuri TEN – T

Ce reprezintă o parcare sigură și securizată?

O zonă de odihnă amenjată corespunzător la fiecare 100km în cadrul rețelelor de drumuri, care să asigure 
nivelul ridicat de siguranță și securitate și zone de servicii.

Ce reprezintă conectarea la un Sistem Inteligent de Transport (ITS)?

servicii inovatoare privind diferitele moduri de transport, 
gestionarea traficului și a mobilității și trasmiterea de informații care să permită diferiților utilizatori să fie 
mai bine informați și să utilizeze rețelele de transport într-un mod mai sigur, mai coordonat și mai inteligen



Realizare și Conectare la Sistemul
Sigure și Securizate în România, de
-2015-RO-TM-0137-M

• A&O are o viziune pe termen lung pentru acest domeniu de activitate. 
este încorporată într-un proiect global a 
realizarea unei rețele de zone de parcarerealizarea unei rețele de zone de parcare
România și în întreaga Uniune Europeană
implementa opt zone de parcare sigure
lungul secțiunilor cheie ale Coridoarelor
contribui la integrarea acestora într-o rețea
la nivelul european.

Inteligent de Transport de Parcări
, de-a lungul rețelei de drumuri TEN – T

A&O are o viziune pe termen lung pentru acest domeniu de activitate. Acțiunea
global a cărui scop este de a contribui la 

parcare certificate, sigure și securizate înparcare certificate, sigure și securizate în
Europeană. În acest scop, proiectul global va

sigure și securizate certificate și conectate de-
Coridoarelor de transport rutier în Rețeaua Ten-T și

rețea global de parcări sigure și securizate



Realizare și Conectare la Sistemul Inteligent
Sigure și Securizate în România, de
-2015-RO-TM-0137-M

• A&O (AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIATII SRL) obiective

1. Modernizarea unei parcări sigure și securizate

2. Construirea a trei noi spații de parcare

3. Planificarea de construcție a două noi parcări3. Planificarea de construcție a două noi parcări
lacăte (2016-2018)

4. Dezvoltarea unui soft pentru Sistemul Inteligent

• Locatie: Lugoj, Coridorul Rin-Dunăre, Drumul Național
Coridorul Orient-Est Med, Autostrada A1, stânga

• Data: 2016-2018

Inteligent de Transport de Parcări
, de-a lungul rețelei de drumuri TEN – T

biective, faza I:

securizate deja existente

sigure și securizate, 4 lacăte

parcări sigure și securizate la nivel de securitate 4 parcări sigure și securizate la nivel de securitate 4 

Inteligent de Transport Interconectat

Național DN6 km.498+050 stânga-dreapta, Susani
stânga-dreapta. 



Realizare și Conectare la Sistemul
Sigure și Securizate în România, de
-2015-RO-TM-0137-M

• A&O (AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIATII SRL) Obiective, faza II

1. Construirea a două noi parcări sigure și securizate 

de nivel 4 lacăte de securitate și 4 stele 

de confort la Susani, pe Coridorulde confort la Susani, pe Coridorul

Orient-Est Med, Autostrada A1, 

stânga-dreapta

2. Construirea a două noi parcări 

sigure și securizate la nivel de 

securitate 4 lacăte și confort de 4 stele 

în zona COB București

Data: 2018-2022

Inteligent de Transport de Parcări
, de-a lungul rețelei de drumuri TEN – T

Obiective, faza II:

1. Construirea a două noi parcări sigure și securizate 



Contact Details

Daniel Gabriel Olariu

Mobile: 0040 722 436 142

dolariu68@gmail.comdolariu68@gmail.com

aotruckstop.ro
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