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Soluții complete de trafic 

Soluții complete de transport 

• Nivel complet de mobilitate 

 

Nivelul de management (Sisteme) 

• Management și Informație 

• Taxare urbană 

• Supraveghere (autorități) 

• Informații de trafic 

 

Nivelul de control (Sisteme) 

• Taxare 

• Managementul traficului 

• Managementul tunelelor 

• Administrarea parcarilor 

 

Echipament stradal (Produse) 

• Senzori 

• ANPR – sisteme automate de 
recunoaștere a numărului de înmatriculare 

• VMS – panouri cu mesaje variabile 

• Semafoare (semnale) 

• Controllere 
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Siemens Traffic Solutions –  

lider global de piață 

  Soluții de trafic Siemens 

 

 Liderul global în domeniul sistemelor de 
trafic rutier și taxare, cu o cotă de piață 
de peste 10% 

 Are cea mai mare dezvoltare 
internațională din această industrie 
(trafic rutier) 

 1 din 6 orașe au sisteme avansate de 
management al traficului dezvoltate de 
Siemens 

 Peste 60.000 din cele 300.000 de 
intersecții semaforizate au controllere 
Siemens 

 Fiecare 1 din 4 semafoare instalate în 
Statele Unite este produs de Siemens 

 

Controller de trafic 

UK, 1937 

Centrul de  

Management  al 

Traficului 

Berlin, 1961 

Primul semafor 

în Berlin, Germania, 

1924 

Sistem de 

semaforizare în 

Chicago, 1926 
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Soluțiile de trafic reprezintă un portofoliu complet 

pentru întregul ciclu de viață al sistemului 

Planificare trafic Configurare Instalare 
Punere în 
funcțiune 

Operare Optimizare 
Service & 

Suport 
Migrare 

Service 

Nivel management strategic 

Centre de control 

Local 

  

  
Recunoaștere 

automată  nr. înmatriculare 

Panouri cu 

mesaje variabile 

Semafoare Detecție Controller 

Controlul  

traficului urban 

Management 

autostrăzi 

Management 

tunele 

Ghidare 

parcare 

Mng. strategie 

Mng. cerere. Info trafic Supraveghere 
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Domeniul urban și inter-urban 

1 
Semafoare 

inovatoare 
2 

Senzori și 

detectoare 

3 
Urban, Inter-urban 

& Tunel 
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Recunoaștere 

automată a 

numărului de 

înmatriculare 

Soluții ITS stradale 

Peste 160.000 de intersecții controlate cu echipamente Siemens la nivel global.  

Panouri cu 

mesaje 

variabile 

Detecție 

Detectoare de 

suprafață pasive în 

infraroșu 

 Detecție din partea 

superioară 

Mici, fiabile, ușor de 

manevrat  

Detectoare la 

distanță 

Evaluare undă verde 

Tehnologie 

PIR/ultrasonic 

Detecție obiecte 

mobile și staționare 

Detectoare video 

Flexibilitate și detecție 

extrem de fiabilă  

Controllere Semaforizare 

Siguranță fără 

compromisuri 

Standarde ridicare de 

fiabilitate și optică 

 Auto-testare 

continuă pentru 

asigurarea 

disponibilității fiecărui 

panou 

 Consum redus de 

energie prin 

tehnologia LED și 

controller optimizat 

 Flexibil și adaptabil 

cerințelor clientului 

Sisteme robuste, 

adaptate cerințelor 

actuale 

Cele mai ridicate 

standarde de 

siguranță și 

performanță  

Monitorizare 

individuală a lămpilor 

 Robustețe ridicată 

PC industrial  de 

ultimă generație 

 Monitorizare LED cu 

cea mai înaltă 

frecvență 

Eficacitate dovedită 

în instanță 

Noul sistem “Sicore” 

Procesare integrată 

pentru reducerea 

lățimii de bandă  

necesare 

Software de citire cu 

performanțe peste 

standardul de piață 

Acoperire 

bidirecțională până la 

7m  

 Ideal pentru volume 

mari de trafic 

 Până la viteze de 

240 km/h  

Durată de viață 

extinsă - LED 

Durabile, flexibile și 

extrem de  fiabile 

Componente 

modulare combinabile  

Durabilitate și 

rezistență grație 

materialelor 

performante 

Conexiuni rapide 

pentru întreținere 

facilă 

Iluminare economică, 

cu luminozitate și 

contrast mari prin 

tehnologia LED 
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Soluții ITS pentru centre de control 

Sistemele noastre măresc capacitatea drumurilor prin îmbunătățirea fluxului 

traficului. 

Previzionarea 

traficului 

Centre de 

control pentru 

autostrăzi și 

tuneluri 

Control urban 

Controlul și 

monitorizarea 

eficientă a 

semafoarelor și 

detectoarelor 

 Vizualizare facilă a 

datelor 

Utilizare facilă 

 Detectare fiabilă a 

incidentelor în oraș și 

periferie 

Detecția datelor 

de trafic și 

meteo 

Previzionarea 

traficului 

Centrul de control 

execută continuu 

simulări de trafic și 

anticipează  blocajele  

Algoritmii de trafic 

generează 

instrucțiuni pentru 

șoferi. Pot fi activate 

programe de 

semnalizare 

Deschidere bandă 

avarie pentru 

camioane  

Modificare sens de 

circulație bandă 

 Limitarea vitezei 

pentru evitarea 

aglomerației 

Semnale de 

avertizare 

 Devierea traficului 

Achiziția datelor de 

volum, densitate și 

viteză a traficului 

 Detectoare inductive 

cu precizie ridicată  

Cost redus de 

instalare 

 Detecție automată a 

incidentelor prin 

monitorizare video a 

secțiunilor critice de 

drum 

 Stații de măsurare a 

datelor de vreme, 

temperatură, conținut 

de săruri 
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Soluții ITS pentru managementul strategic  

Taxare rutieră 

la nivel național 

Taxare 

individuală pe 

bandă 

Soluții de 

management al 

traficului 

Include toate datele 

relevante – de la 

situația parcărilor la 

volumul de trafic 

Furnizează informații 

și sprijină deciziile 

 Sistem configurabil 

pentru o gamă largă 

de necesități  

 Este posibilă 

operarea sistemului 

prin intermediul unui 

furnizor de servicii 

Echipamente la 

bordul 

vehiculelor 

Taxă 

aglomerație 

Tehnologie Versatile 

de ultimă generație 

Etichete DSRC sau 

unități de bord 

multifuncționale  

Servicii telematice cu 

valoare adăugată  

 Fără bariere 

 Maximizare flux 

 Costuri minime 

infrastructură 

Aplicabil pentru 

rețele de drumuri și 

autostrăzi la nivel 

național 

Echipamente 

compacte Plug & 

Play pentru sisteme 

taxare GNSS 

 Instalare de către 

utilizator  

 Afișaj pentru utilizare 

facilă 

 Antenă GPS și GSM 

/GPRS  

 SAM pentru 

comunicații criptate 

Modul DSRC cu 

design robust   

Compatibil EETS 

Taxare individuală 

ca evoluție a 

sistemului 

Conversie a benzii 

prin soluții DSRC sau 

video  

Flux ridicat 

 Produse validate 

 Reducerea 

numărului de benzi 

necesare 

 Aplicabilă pentru 

autostrăzi, poduri și 

tuneluri 

Tehnologie avansată 

de management al 

traficului 

 Sisteme video, 

DSRC1 sau 

GNSS/GSM 

 Creșterea siguranței 

rutiere 

Reducerea emisiilor 

poluante 

 Echilibrarea traficului 

 Aplicabil pentru 

orașe și aglomerări 

urbane 

 

Soluții complete de management al traficului pentru toate situațiile. 
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Suport clienți– servicii de asamblare și livrare pentru 

produse ITS pentru trafic în 24 de ore 

Servicii de 24 de ore pentru: 

 

 Fabricare 

 Configurare individuală  

 Livrare 

 

 

Beneficii: 

 Reparație și înlocuire rapide 

 Fără proceduri de achiziție   

Servicii de înaltă performanță oferite 

prin: 

 

Centrul Service și Centrul Livrări Service 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Reparații și Serviciul Logistică 
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Centre de fabricație – Germania, Marea Britanie și 

Statele Unite ale Americii 

Austin (TX) 

10.000 

controllere/an 

Poole (UK) 

3.500 controllere/an 

Augsburg (GER) 

2.000 

controllere/year 

Dezvoltare și producție în 

fabrici proprii 

Producția în Germania 

poate fi dublată 
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Siemens este liderul global în furnizarea de soluții 

ITS 

America de Nord 
329 Sisteme urbane 

4 Sisteme autostradă 

America Latină 
42 Sisteme urbane 

2 Sisteme tuneluri 

Europa 
462 Sisteme urbane 

106 Sisteme tuneluri 

41 Sisteme de 

autostradă 

Africa / Orientul 

Mijlociu 
17 Sisteme urbane 

2 Sisteme tuneluri 

1 Sistem autostradă 

Asia 
21 Sisteme urbane 

3 Sisteme tuneluri 

2 Sisteme autostradă 
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Multe din marile orașe de pe glob au încredere în 

sistemele ITS ale Siemens 

Sao Paolo UTC 

Santiago de Chile 

UTC 

Las Vegas 

Salt Lake City 

ATMS 

Johannesburg 

UTC 

Athens (Olympic 

Games) 

FALCON Dubai 

Ruhrpilot 

distributed ATMS 

Beijing UTC 

Berlin TMS 

LEZ London WEZ London 

Port of Long 

Beach 

Vienna UTC 
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Maria Geacăr 

MO MM-MMF   

Preciziei 24 

Sector 6, Bucuresti 

Tel.: +40 (21) 6296-508   

Fax: +40 (21) 6296-402  

Mobil: +40 (725) 828662 

E-Mail: 

maria.geacar@siemens.com 

Mulțumesc pentru atenție! 

mailto:maria.geacar@siemens.com

