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REZUMAT. Progresul tehnologic înregistrat în ultimii 20 de ani în domeniul tehnologiilor IT, electronică şi comunicaţii a permis dezvoltarea 
unui domeniu nou de aplicare al acestor tehnologii, sistemele inteligente de transport (ITS). Unele dintre cele mai importante aspecte 
legate de dezvoltarea sistemelor ITS sunt cele care implică realizarea comunicaţiilor mobile între vehicule sau între vehicule şi 
infrastructură, precum şi procesare datelor la bordul vehiculului.  Autorii prezintă serviciile furnizate de sistemele cooperative, câteva 
structuri şi arhitecturi (acestea conţin pe lângă structura sistemului, relaţiile între componentele sistemului, comportamentul sistemului 
într-un context dat şi fluxurile de informaţii) pentru sisteme cooperative, precum şi recomandări privind dezvoltarea de sisteme cooperative. 
Lucrarea este finalizată cu un set de concluzii care sunt direcţionate către aspecte tehnice privind implementare acestor sisteme şi modul 
în care sistemele cooperative vor modifica o serie de procese din cadrul sistemului de transport rutier. 
 
Cuvinte cheie: tehnologii IT, comunicaţii mobile, procesarea datelor, sistem cooperativ. 
 
ABSTRACT. The technological progress done in last 20 years in the domains of IT, electronics and communication is the base for the 
development of a new domain, named Intelligent Transport Systems. Some of the most important issue related to the development 
of ITS are mobile communication between vehicle and infrastructure and on-board processing of data. The authors present the 
services provided by cooperative systems, some structures and architectures for cooperative systems and recommendations for 
development of cooperative systems. The paper is concluded with technical aspects related to cooperative systems and the effect of 
cooperative systems on road transport system. 
 
Keywords: IT technologies, mobile communications, data processing, cooperative system. 
 

1. INTRODUCERE 

Una dintre componentele importante ale sistemului de 
transport rutier o reprezintă sistemele its, acestea au ca 
prim obiectiv reducerea efectelor negative ale traficului. o 
primă etapă este aceea de dezvoltare a sistemelor de 
asistenţă individuală, pentru conducătorul vehiculului, 
urmată de introducerea sistemelor cooperative. aceste 
sisteme sunt constituite din dispozitive inteligente 
încorporate sau montate pe vehicule, dotate cu funcţii de 
comunicaţie. sistemele cooperative se bazează pe transfe-
rul în timp real a informaţiilor de la vehicul la vehicul 
(v2v), vehicul la infrastructură (v2i) şi de la infrastructură 
la vehicul (i2v) prin canale radio (a se vedea fig. 1).  

Combinând comunicaţiile mobile cu aplicaţii 
software care sunt instalate pe calculatoare (dispozitive 
inteligente) la bordul vehiculelor, se pot crea sisteme 
cooperative care pot furniza servicii cooperative. aceste 
servicii au fost împărţite în principal în trei categorii:  

− servicii cooperative pentru creşterea siguranţei 
circulaţiei,  

− servicii cooperative pentru eficientizarea proce-
sului de transport, 

− alte servicii cooperative cu valoare adăugată. 

 
 

Fig. 1. Comunicaţiile mobile suport pentru dezvoltarea sistemelor 
cooperative. 

2. SERVICII COOPERATIVE ITS  

Lucrarea este orientată pe descrierea serviciilor 
cooperative importante şi nu pe sisteme cooperative, 
având ca obiectiv prezentarea unui cadru general în care 
să fie dezvoltate sistemele ITS specifice (în special a 
celor cooperative).  
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2.1. Servicii cooperative pentru creşterea 
siguranţei circulaţiei  

Obiectivul comun al serviciilor cooperative pentru 
creşterea siguranţei circulaţiei este reducerea numărului de 
accidente rutiere, respectiv a gravităţii acestora. Spre 
deosebire de alte servicii asociate sistemelor cooperative, 
cele de siguranţă beneficiază de prioritate din toate puncte-
le de vedere: comunicaţii cu latenţă redusă, asigurarea 
împotriva interferenţelor, dar şi redundanţă funcţională. 

Siguranţa vehiculelor poate fi foarte mult imbună-
tăţită prin introducerea detecţiei pre-accident care 
reprezintă abilitatea vehiculului de a face predicţii în 
ceea ce priveşte apariţia unui accident. Astfel, la iden-
tificarea unui potenţial pericol, sistemele de siguranţă 
iau măsuri automat pentru a diminua efectele:  

− se pretensioneaza centurile de siguranţă,  
− sistemul de frânare intră automat în funcţiune 

pentru a reduce viteza,  
− se declanşează airbag-ul, după ce impactul are loc; 

declanşarea aibag-ului se face totuşi puţin mai devreme 
decât intr-un caz obişnuit si astfel umflarea este puţin 
mai lentă, fiind mai puţin probabilă producerea de leziuni 
în zona capului datorită umflarii prea rapide a acestuia. 

Este foarte importantă transmiterea stării vehiculului 
şi a conducătorului, după producerea accidentului, prin 
efectuarea unui apel de urgenţă automat (sistem eCall), 
în cazul în care conducătorul vehiculului este accidentat 
şi nu poate face acest lucru singur. De asemenea, acci-
dentul este semnalizat şi către vehiculele care se apropie 
de locul respectiv pentru a preveni un accident în lanţ. 

Pe timp de noapte, utilizarea fazei lungi a farurilor 
poate reduce vizibilitatea, până la zero, pentru 
conducătorii vehiculelor care circulă din sens opus. Prin 
realizarea unei reţele de comunicaţie ad-hoc, vehiculele 
pot comunica şi, astfel, se poate comuta automat de la 
faza lungă la faza de întâlnire, urmând ca după ce 
vehiculele au trecut unul prin dreptul celuilalt, să se 
comute automat pe faza lungă. 

O potenţială sursă de accidente o constituie inter-
secţiile fără vizibilitate, de aceea, printr-o comunicare 
locală, un vehicul care se apropie de locul periculos îşi 
poate semnaliza prezenţa, avertizând astfel vehiculele 
care se apropie pentru a nu trece în viteză prin 
intersecţie daca aceasta nu este prevazută cu semafor. 

Vehiculele de urgenţă (poliţie, salvare, pompieri) 
necesită o prioritate specială ceea ce se materializează 
prin viteză de circulaţie ridicată şi culoare libere de 
circulaţie în intersecţii. Prin comunicarea prealabilă 
către vehiculele ce se află pe traseu a aproprierii unui 
astfel de vehicul, conducătorii vehiculelor pot elibera din 
timp banda de circulaţie iar semafoarelor li se pot schimba 
fazele pentru a permite trecerea vehiculului respectiv. 

La schimbarea benzii de circulaţie, făra o asigurarea 
corespunzătoare, pot apare coliziuni. Transmiţând inten-

ţia de schimbare a benzii de circulaţie către vehiculele 
învecinate şi primind feed-back de la acestea, schim-
barea se poate face în condiţii de siguranţă.  

Condiţiile de trafic sunt variabile şi pot fi influenţate 
de fenomene meteorologice (ploaie, zăpadă, gheaţă pe 
drum), de modificări ale structurii drumului sau de 
prezenţa unor vehicule agabaritice sau care transportă 
materiale periculoase. Semnalizarea se poate face direct 
prin comunicare vehicul-vehicul (reţea ad-hoc), sau prin 
intermediul infrastructurii ce primeşte  semnale de la o 
reţea de senzori amplasată de-a lungul drumului. 

2.2. Servicii pentru eficientizarea 
procesului de transport 

Obiectivele principale ale acestor servicii sunt re-
ducerea ambuteiajelor şi a consumului de combustibil. 
Creşterea eficienţei reţelei de transport rutier nu se 
poate realiza fără dezvoltarea unei reţele cooperative 
care să lege între ei toţi participanţii la trafic. 

Serviciile de ghidare şi navigare oferă recomandări 
conducătorului vehiculului în ce priveşte rutele care 
trebuie urmate pentru a atinge o anumită destinaţie. 
Spre deosebire de sistemele de navigare clasice care 
folosesc hărţi de navigare statice, serviciile cooperative 
transformă aceste hărţi statice în hărţi dinamice care iau 
în considerare starea actuală a traficului. Informaţiile 
necesare sunt furnizate fie prin comunicaţii vehicul-
infrastructură de o autoritate publică ce monitorizează 
traficul, fie prin comunicaţii vehicul-vehicul. Conducă-
torii vehiculelor sunt dirijaţi astfel încât să ocolească 
zonele cu ambuteiaje congestionate sau locurile unde au 
avut loc incidente. 

Informarea în timp real a conducătorului vehiculului 
cu privire la condiţiile (meteo, congestii, incidente etc.) 
care caracterizează ruta pe care o urmează, presupune 
culegerea de date de trafic de mare acurateţe. În prezent, 
majoritatea acestora sunt obţinute cu ajutorul sistemelor de 
detecţie a vehiculelor, staţionare (bucle inductive, CCTV, 
staţii meteo, etc.). Acoperirea lor este inadecvată şi 
inegală, situaţia traficului între aceşti detectori rămânând 
incertă, incidentele din trafic fiind descoperite cu întârziere 
şi fără a fi localizate cu exactitate.  

Ca urmare a dezvoltării sistemelor cooperative, au 
apărut şi noi metode de achiziţie a datelor de trafic, de 
exemplu prin culegerea datelor de tip „floating car”, 
care se bazează pe vehicule care servesc ca senzori 
mobili. Datele relevante (valori ale vitezei, activări ale 
sistemelor interne – ABS, ESP –, informaţii de la 
senzorii de ploaie, termometru etc.) sunt agregate si 
transmise în mod anonim către centre de management 
al traficului sau către alte vehicule interesate.  

La nivelul intersecţiilor rutiere fazele/ciclurile de 
semaforizare pot fi optimizate pe baza informaţiilor 
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primite de la vehicule, pentru a reduce timpul de 
aşteptare al acestora. Vehiculele sunt detectate din timp 
pe măsură ce acestea intră în raza de comunicaţie a 
semaforului, putându-se estima astfel lungimea cozii şi 
crea modele de sosire a acestora, pe baza cărora se 
poate optimiza semaforizarea intersecţiei. 

Fiecare semafor poate transmite vehiculelor care se 
apropie de acesta informaţii cu privire la succesiunea 
fazelor. Vehiculele pot calcula viteza de apropiere optimă 
astfel încât să poată ajunge în intersecţie atunci când 
semaforul trece pe faza verde fără să fie nevoit să 
oprească, fluidizându-se traficul şi economisind combus-
tibil. 

Tot cu ajutorul sistemelor cooperative, conducătorul 
vehiculului poate primi informaţii cu privire la re-
glementările din zona în care circulă (limite de viteză, 
restricţii privind înălţimea sau greutatea, nivelul poluării, 
etc.) şi poate fi avertizat dacă acesta urmează să intre 
într-o zonă cu acces limitat. Centrul de management al 
traficului poate de asemenea ridica anumite restricţii 
pentru un anumit tip de vehicule (de exemplu permiţân-
du-le circulaţia pe banda rezervată transportului public), 
fiecare autovehicul fiind înştiinţat că a primit astfel o 
permisiune permanentă sau temporară. 

De-a lungul drumurilor interurbane, conducătorii vehi-
culelor pot fi avertizaţi de către infrastructura inteligentă 
de prezenţa unor caracteristici speciale ale drumului pe 
care circulă (înclinare, curbă) astfel încât aceştia să poată 
pregăti din timp vehiculul (treaptă de viteză, accelerare, 
frânare). Un alt serviciu de care acesta poate beneficia este 
adaptarea cooperativă a vitezei pe autostrăzi incluzând 
vehiculul într-o coloană (o modalitate de a mări fluxul de 
trafic, permiţând vehiculelor să fie conduse foarte aproape 
unele de celelalte, fără a compromite siguranţa), datorită 
extinderii sistemului Adaptive Cruise Control, prin 
adăugarea comunicaţiilor vehicul-vehicul. 

2.3. Alte servicii cu valoare adăugată 

Dezvoltarea comunicaţiilor de mare viteză între 
vehicule şi cu infrastructura inteligentă a dat startul 
implementării la bordul vehiculelor a serviciilor de 
divertisment, comerciale şi de comunicare (numite 
infotainment). Chiar dacă numărul vehiculelor echipate 
corespunzător este mic, introducerea sistemelor de acest 
gen pe piaţă este încurajată de viitoarele beneficii pe 
care le vor avea organizaţiile implicate. 

Pe măsură ce vehiculele se vor conecta din ce în ce 
mai uşor la Internet, cererea pentru aplicaţii şi servicii 
bazate pe internet va creşte. Furnizarea accesului la 
Internet de mare viteză la bordul vehiculelor va permite 
transferul de fişiere cu conţinut multimedia (audio, 
video) în scopuri de divertisment, comerciale sau 
publicitare. Conducătorul vehiculului va putea folosi 

conexiunea pentru a descărca hărţi noi sau actualizate 
pentru navigare sau pentru a-şi sincroniza echipa-
mentele electronice personale (laptop, telefon mobil, 
PDA) de la bordul vehiculului cu cele de acasă. 

Chiar şi în zonele unde nu există acces la Internet, 
pasagerii vor putea comunica cu ajutorul reţelelor ad-
hoc create între vehicule, putând astfel socializa cu 
ajutorul aplicaţiilor de tip mesagerie instant sau juca 
jocuri cu pasagerii altor vehicule. 

Infrastructura inteligentă poate furniza informaţii 
conducătorilor de vehicule cu privire la punctele de 
interes din zona pe care o traversează, amplasamentul 
parcărilor şi numărul de locuri libere, având chiar şi 
posibilitatea de a rezerva un loc de parcare direct de la 
bordul vehiculului. Serviciul de management al parcării 
poate dirija conducătorul vehiculului direct către locul 
rezervat, acesta economisind timp şi combustibil. 

Tot cu ajutorul sistemelor cooperative proprietarul 
vehiculului poate fi înştiinţat imediat de starea acestuia şi 
poate fi pus în contact imediat cu autorităţile competente 
atunci când vehiculul a fost implicat într-un accident 
(semnal SOS), a fost furat sau are probleme în funcţionare. 

Sistemele de colectare automată a taxelor presupun 
existenţa unui sistem de comunicaţie wireless între ve-
hicul şi infrastructură cu ajutorul căruia fiecare vechiul 
este identificat iar taxa corespunzătoare este colectată în 
mod automat, fără ca vehiculul sa mai fie nevoit să 
oprească. Astfel se pot reduce efectele ambuteiajelor, 
timpul de călătorie şi poluarea şi creşte eficienţa servi-
ciilor de operare.  

3. ARHITECTURA SISTEMELOR 
COOPERATIVE 

Datorită complexităţii sistemelor cooperative şi pentru 
evitarea unor probleme legate de interoperabilitatea 
sistemelor, ulterior dezvoltării acestora, este necesară 
elaborarea unei arhitecturi ITS pentru sistemele coopera-
tive. Arhitectura ITS reprezintă o viziune de nivel înalt 
asupra sistemului ITS prin care sunt definite diferite 
structuri ale acestuia, legăturile între componentele sis-
temului şi alte sisteme, precum şi comportamentul 
sistemului în mediul în care a fost instalat. 

Seturile de servicii cooperative prezentate anterior au 
fost identificate pe baza aspiraţiilor şi cerinţelor utili-
zatorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea şi operarea 
unor astfel de sisteme. Aceste cerinţe vor genera funcţiile 
sistemelor cooperative. 

Arhitectura ITS a sistemelor cooperative conţine 
următoarele elemente: 

− model de referinţă pentru sistemul cooperativ 
(acesta permite elaborarea celorlalte componente ale 
arhitecturii ITS); 
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− arhitectura funcţională a sistemului cooperativ – 
prin care sunt definite funcţiile sistemului (acestea 
putând fi grupate în categorii de servicii furnizate de 
sistem) şi fluxurile de date dintre acestea; 

− arhitectura fizică a sistemului cooperativ – aceasta 
defineşte entităţile fizice care furnizează funcţiile sistemu-
lui. Spre deosebire de celelalte sisteme ITS, sistemele 
cooperative implică şi dispozitive mobile, reţele ad-hoc 
de comunicaţii şi procesarea distribuită. 

− arhitectura de comunicaţii – defineşte structura infra-
structurii de comunicaţii necesară funcţionării sistemului 
cooperativ. Un punct important îl reprezintă reţelele ad-
hoc şi realizarea unor conexiuni de comunicaţii între 
elementele fixe şi mobile ale unui sistem de transport. 

− arhitectura organizaţională – defineşte entităţile 
organizatorice care sunt implicate în dezvoltarea şi ope-
rarea sistemelor cooperative, rolurile şi responsabilităţile 
acestora. 

− arhitectura de securitate – defineşte funcţiile de se-
curitate internă (pentru protejarea sistemului de atacuri) 
şi externă (pentru protejarea altor sisteme prin funcţiile 
sistemului ITS); 

4. CONCLUZII 

Sistemele de transport rutier actuale sunt caracterizate 
de o creştere accentuată a cererii de transport, din parte 
utilizatorilor, şi de o încercare de re-balansare către alte 
moduri de transport, din partea autorităţilor publice 
naţionale şi europene. Pentru asigurarea unei dezvoltări 
armonioase şi durabile, având în vedere aceşti factori 
externi, este foarte importantă o abordare care să conducă 
la creşterea siguranţei şi eficienţei transportului rutier şi 
la reducerea efectelor negative pe care acest sistem de 
transport le produce asupra mediului şi societăţii. 

Pentru atingerea acestor obiective se pot utiliza atât 
modalităţi extensive (construirea de infrastructuri suport 
pentru cele existente, creşterea capacităţii infrastructurii de 
transport) cât şi intensive (utilizarea infrastructurii exis-
tente într-un mod mai sigur şi mai eficient). Din categoria 
modalităţilor intensive face parte şi utilizarea sistemelor 
ITS, în aceasta fiind incluse şi sistemele cooperative. 

Dezvoltarea sistemelor cooperative impune realizarea 
unei ierahizări a acestora pentru selectarea serviciilor în 
funcţie de importanţa lor (una din metodele de stabilire 
a priorităţii în dezvoltarea sistemelor cooperative este 
utilizarea experienţei profesionale a celor implicaţi în 
domeniu). 

Se pot identifica trei clase majore de servicii co-
operative: 

− servicii cooperative pentru creşterea siguranţei 
circulaţiei; 

− servicii cooperative pentru eficientizarea procesului 
de transport; 

− alte servicii cooperative cu valoare adăugată. 
Sistemele şi serviciile cooperative pot fi dezvoltate pe 

o infrastructură de comunicaţii care să permită comuni-
caţii de tip vehicul-vehicul şi vehicul-infrastructură şi 
care să asigure procesarea locală a informaţiilor (fiind 
posibilă procesarea distribuită). 

Sistemele cooperative au efecte în ceea ce priveşte 
calitatea datelor şi procesarea distribuită a acestora. 
Calitatea datelor este un concept care se referă la 
asigurarea unui anumit nivel pentru un set de parametri 
precum: acurateţea şi disponibilitatea datelor (aceasta 
fiind la rândul ei caracterizată de: acoperire spaţială şi 
temporală, volum şi consistenţă). 

Complexitatea sistemelor ITS, în general, şi sistemelor 
cooperative, în particular, conduce la necesitatea elaborării 
unei arhitecturi ca prim pas în dezvoltarea sistemelor 
ITS care să asigure furnizarea serviciilor cooperative. 
Arhitectura ITS pentru sistemele cooperative are în 
componenţă două elemente importante: arhitectura 
organizaţională (definirea rolurilor şi responsabilităţilor 
fiecărei entităţi organizatorice implicate în dezvoltarea sau 
operarea sistemului cooperativ) şi arhitectura de securitate 
(aceasta poate fi extinsă şi asupra securităţii vehiculelor). 

Implementarea sistemelor cooperative constituie un 
pas important în integrarea vehiculului cu infrastructura 
rutieră şi totodată apropierea sistemului de transport 
rutier de obiectivele societăţii informaţionale. Sistemele 
ITS (şi cele cooperative, în particular) sunt absolut 
necesare asigurării funcţionalităţilor sistemului de trans-
port rutier într-un context dat şi pentru un anumit nivel 
al serviciului de transport. 
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