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• 25 ani de evoluție 

 

• Linii de business 

 

• Acoperire internațională 

 

• Indicatori ai unui oraș inteligent 

 

• Soluții SMART pentru traficul urban 

• Soluții integrate pentru un oraș inteligent 

 

• Referințe 

 

• Concluzii 

Cuprins 
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Evoluție 

25 de ani de 
succes 

1990 - 2015 

Numeroși 
clienți 

multumiți 

Proiecte reușite reunite în 
conceptul de SmartCity 

Primele sisteme complexe de 
siguranță publică din România 

Primul sistem adaptiv de 
management al traficului  

Primul sistem de taxare automată 

Primul centru de management al 
situațiilor de urgență 

Proiecte de reabilitare urbană și soluții 
pentru un mediu mai curat 

•   Creșterea siguranței  
 
•   Îmbunătățirea  vieții comunității 
 
•   Eficientă în utilizarea resurselor și 
reducerea impactului asupra 
mediului 
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Sisteme de securitate 

Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 

Sisteme inteligente de transport și taxare 

Instalații și Antrepriză Generală 

 Mentenanță și Facility Management 

Linii de business 

Smart  
mobility 

Smart 
environment 
and urban 

regeneration 

Smart 
security 

Smart 
Governa

nce 
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UTI deține în prezent sedii principale în cinci țări: România (sediul central), Olanda, 
Polonia, Moldova și Bulgaria  

 

 

Acoperire internațională 
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Mobilitate inteligentă 

• Orașele sunt sub presiunea cauzată de dezvoltarea și 

extinderea continuă 

• Extinderile pun presiune pe infrastructură – cu precădere în 

mediul urban  

•Calitatea transportului public scade din cauza noilor 

transformări ale orașului 

 
•Dezvoltarea orașelor duce la creșterea numărului de vehicule 

•Siguranța devine un subiect sensibil, iar locurile de parcare 

sunt insuficiente 

• Transportul public devine sub-dimensionat și cresc costurile  

operaționale 

•Primăriile se confruntă cu nevoia de a îmbunătăți condițiile și 

calitatea transportului public 

Soluția necesară pentru a rezolva aceste probleme 

“Un sistem inteligent pentru mobilitatea urbană” 
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Managementul transportului public (PTM)  

 

• Managementul vehiculelor de transport public, în vederea 
respectării programului de circulație stabilit 

• Integrarea cu subsistemul UTC astfel încât vehiculele de 
transport public să aibă prioritate la culoarea verde a 
semaforului 

• Sistemul conferă prioritate în intersecții pentru vehiculele de 
urgență: poliție, pompieri și ambulanță 

 

 

Soluții pentru traficul urban 

Controlul traficului urban (UTC)  
 

• Asigură funcționarea adaptivă a semafoarelor în funcție de 
valorile de trafic 

• Regimul de lucru adaptiv constă în schimbarea sincronizată 
a culorii semaforului în fiecare intresecție în funcție de 
valorile de trafic determinate atât la nivelul intersecției, cât 
și la nivelul întregului sistem 
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Soluții pentru traficul urban 

Sistem de informare în trafic: 

• Rute principale și timpul estimat de călătorie 

• Posibile lucrări, accidente, condiții meteo 

• Portal web cu informații despre condițiile de trafic 

• Informări legate de locuri de parcare disponibile 

Sistem de informare a călătorilor: 

• Portal web cu informații despre transportul public 

• Informare dinamică în stații privind timpul de sosire/ 

plecare al vehiculelor de transport în comun 

• Informare călători prin intermediul telefoanelor mobile:  

SMS, coduri QR, aplicații mobile 
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Soluții pentru traficul urban 

Prioritizare pentru transportul public și vehiculele de 

urgență/intervenție 

 

• Sistemele moderne de management de trafic oferă 

prioritate atât vehiculelor de urgență/intervenție cât și 

celor de transport public 

• Sistemele de prioritizare pot funcționa local (vehicul-

intersecție) sau central (vehicul – centru de comandă și 

control – intersecție) 

• Soluția poate furniza diferite nivele de prioritate pentru 

vehicule (vehiculele de urgență/intervenție au o 

prioritate crescută față de transportul public, ambulanța 

poate avea prioritate crescută față de poliție) 
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Soluții pentru traficul urban 

Sistem de detecție a incidentelor din trafic 

 

• Detectează și anunță autoritățile responsabile de 

existența anumitor incidente în trafic ce împiedică 

fluxul normal 

• Sporesc viteza de reacție a autorităților 

• Minimizează expunerea celor implicați, reduc 

impactul general al evenimentului și contribuie la o 

restabilire rapidă a fluxului de trafic 
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Soluții de management al parcărilor 

• Spații de parcare deschise 

• Spații de parcare închise 

• Informare privind locurile de parcare disponibile 

 

Soluții pentru traficul urban 

Sistem de contravenții și sancțiuni 

• Trecere pe culoarea roșie a semaforului 

• Depășirea vitezei regulamentare 

• Încălcarea restricțiilor de acces în zonele 
rezidențiale pentru vehiculele cu o masa peste 
limita admisă 

• Sistem de recunoaștere a numărului de 
înmatriculare (LPR)  

• WIM (Weight in Motion) 

• Încălcarea restricției de circulație în anumite zone 

• Depășirea masei admise 
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Sisteme inteligente de supraveghere video 

 

• Capabilități avansate de analiză video 

• Proiectarea şi integrarea de sisteme cu număr foarte 

mare de camere şi senzori  

• Migrarea către soluţii complete IP  

• Integrarea cu terminalele mobile  

• Reducerea numărului de alerte false şi îmbunătăţirea 

timpilor de detecţie  

• Arhitecturi deschise, modulare și interconectabile 

pentru interoperabilitate şi scalabilitate 

Soluții pentru traficul urban 
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Soluții pentru traficul urban 

Sisteme meteorologice (METEO): 

 

• Stații meteorologice ce colectează și procesează  

informațiile din zonele în care sunt montate 

 

• Senzori care determină parametri meteorologici: 

temperatura aerului, umiditatea, viteza și direcția 

vântului, presiunea atmosferică 

 

• Informări, prognoze meteo și avertizări către 

participanții la trafic prin intermediul panourilor de 

informare, stațiilor radio sau web 
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Soluții integrate pentru un oraș inteligent 

City card – Servicii urbane integrate  

• Accesibilitate crescută a serviciilor urbane 

• Mobilitate pentru cetățeni 

• Moduri flexibile de plată  

CARDURI AFC 

Plată online prin 

intermediul unui 

portal web 

Card hibrid 

Card mifare 

Servicii de transport public 

Ticchete de acces la stadion 

Tichete de acces la servicii de 

agrement 
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Proiecte inteligente – referințe 

București Iași Zalău Alexandria 

2 mil. locuitori 300 k locuitori 70 k locuitori 50 k locuitori 

1950 km de străzi 510 km de străzi 102 km de străzi 67 km de străzi 

• 230 intersecții 
• Prioritizare sistem de 
transport public (300 
autobuze) 
• 180 camere CCTV 
• Centru de control 

• 90 intersecții 
• 100 camere CCTV 
• Centru de control 

• 11 intersecții 
• 11 camere CCTV 
• Centru de control 
• Penalizare la 
trecerea pe roșu 

• 16 intersecții 
• 50 camere CCTV 
• Centru de control 
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Proiecte inteligente – referințe 
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Craiova Deva Ploiești Brașov 

300 k locuitori 60 k locuitori 200 k locuitori 250 k locuitori 

450 km de străzi 90 km de străzi 152 km de străzi 174 km de străzi 

• 26 intersecții 
• Prioritizare sistem de 
transport public (200 
autobuze) 
• 80 camere CCTV 
• Centru de control 

• 20 intersecții 
• 60 camere CCTV 
• Centru de control 

• 46 intersecții 
• 50 camere CCTV 
• Centru de control 
• Penalizare la 
trecerea pe roșu 

• 30 intersecții 
• Prioritizare sistem de 
transport public (230 
autobuze) 
• 120  camere CCTV 
• Centru de control 
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Szczecin,  
Polonia 

Kalisz,  
Polonia 

Sofia,  
Bulgaria 

Burgas, 
Bulgaria 

410 k locuitori 106 k locuitori 1.2 mil locuitori 200 k locuitori 

300 K km2 100 K km2 1344 K km2 253 K km2 

• 5 intersecții 
• 5 camere CCTV 
• 4 stații meteo 
• 12 VMS (Indicatoare 
cu mesaje variabile) 
• Panouri de informare 
• Centrul de control 

• 22 intersecții 
• 72 camere CCTV 
• Monitorizarea 
încălcării limitei de 
viteză și a culorii roșii 
• Weight-in-Motion 
• Panouri de informare 
• Centru de control 

• Servicii de mentenanță 
 344 semafoare 
 49 semafoare 

pentru pietoni 
 95 intersecții 

• 30 intersecții 
• 250 camere CCTV 
• Prioritizare 
transport public pe 
linia rapidă de 
autobuz (BRT) 

Proiecte inteligente – referințe (internațional) 
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Concluzii 

Soluțiile ITS/ICT sprijină evoluția orașelor și contribuie la  
transformarea acestora  
 

• Îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor 

• Cresc eficiența și calitatea serviciilor publice 

• Contribuie la creșterea siguranței publice 

• Asigură reducerea emisiilor de CO2 

• Garantează eficiența și optimizarea energetică 

 

 

 

   Orașele inteligente necesită o viziune integrată a infrastructurii orașelor 

și un efort comun al cetățenilor, mediului privat și al autorităților 

 



Vă mulţumesc. 

Dan Mihai Tudor 
Director vânzări 
Telefon: +40 726.190.907 
Email: danm.tudor@uti.eu.com  
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