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Un site realizat pentru activitatea de transport rutier de persoane, în județul Dolj, a fost
prezentat, miercuri, de către reprezentanții Consiliului Județean Dolj.

Ion Prioteasa, președintele CJ Dolj, a evidențiat faptul că inițiativa, una dintre primele de acest
gen la nivel național, este în prezent și cea mai completă și complexă din România.
„Vorbim despre un demers implementat de către Direcția de Imagine a CJ Dolj, un demers care
a vizat realizarea unui site destinat Autorității Județene de Transport, conținând o întreagă serie
de informații necesare cetățenilor care vor să ajungă în diferite comune din Dolj. Se regăsesc
aici peste 100 de trasee din care călătorii pot alege și, de asemenea, beneficiarii au la dispoziție
date privind operatorii, tipul mijloacelor de transport cu care pot circula sau stațiile de oprire
intermediare până la destinația dorită. Trebuie să se știe faptul că această inițiativă este a doua
din România, fiind însă și cea mai completă din țară. Am făcut un pas uriaș în direcția informării
cetățenilor din Dolj cu privire la serviciile de transport județean pe care CJ, prin intermediul
autorității noastre de profil, le gestionează”, a declarat Prioteasa.
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Tot pe acest site există o rubrică destinată celor care doresc să transmită în mod simplu
reclamații și sesizări, iar la secțiunea de atenționări vor fi afișate cursele care au suferit
suspendări sau modificări, din diverse motive.
La rândul său, vicepreședintele CJ Dolj Cosmin Vasile a precizat faptul că proiectul de
modernizare a activității de transport județean de persoane va continua cu o nouă etapă, care
va extinde informatizarea serviciilor oferite publicului.
„Proiectul care se conturează presupune implementarea unui sistem de e-ticketing, cu
posibilitatea de a rezerva on-line biletele, dar și de a le achita direct prin telefonul mobil,
indiferent de operator, precum și determinarea în timp real, prin intermediul GPS, a locului în
care se află cu exactitate mijlocul de transport. Cel mai probabil, această a doua etapă o vom
realiza cu ajutorul fondurilor europene, pentru că vorbim despre echipamente costisitoare“, a
menționat Cosmin Vasile, vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj.
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