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REZUMAT. Aglomeraţia din trafic reprezintă una dintre cele mai arzătoare probleme ale autorităţilor din marile oraşe din ţara noastră. O 
soluţie eficientă în oraşe din statele occidentale şi din SUA, este reprezentată de implementarea sistemelor inteligente pentru 
managementul traficului. Astfel se încurajează utilizarea transportului public de călători în detrimentul transportului individual, se 
elimină congestiile din trafic şi se diminuează cantitatea de emisii poluante. Un astfel de sistem ar putea fi eficient şi pentru marile 
oraşe din România. În lucrare se propune un sistem de management al traficului care utilizează facilităţile serviciilor pentru localizarea 
automată a vehiculelor (AVL) şi datele referitoare la graficul de deplasare al acestora în scopul optimizării mersului acestora. De 
asemenea, se prezintă soluţii eficiente, din sfera ITS, posibil de implementat în transportul public urban din ţara noastră. 
 
Cuvinte cheie: transport public urban, sisteme inteligente, fluidizarea traficului, arhitectura ITS, WAP. 
 
ABSTRACT. Traffic congestion is one of the most dramatic problems of city authorities in our country. In Occidental countries and in 
the USA, a solution was implementing intelligent traffic management systems. So it was stimulated the public transport, 
detrimental to the individual transport, there were eliminated traffic congestions and diminished polluting emissions. Such a system 
should be efficient for Romania too. The paper proposes a traffic management system using automated vehicle location (AVL) 
services and data from their moving graphic in order to optimize their travel. ITS efficient solutions are also presented, that might be 
implemented in public transport in our country. 
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1. INTRODUCERE 

Intelligent Transportation System (ITS) reprezintă 
concentrarea unei diversităţi de tehnologii moderne din 
sfera IT&C în domeniul serviciilor de transport, în 
scopul sporirii siguranţei şi eficienţei acestora, sporirii 
nivelului de încredere al utilizatorilor şi creării unui 
ambient cât mai plăcut, fără a fi necesară modificarea 
infrastructurii fizice de transport existente. 

Domeniul larg al tehnologiilor implicate include 
senzori şi dispozitive pentru controlul semnalelor, medii 
moderne de comunicaţie şi terminale informatice şi in-
tersectează discipline ca de exemplu: transport, inginerie, 
telecomunicaţii, ştiinţa calculatoarelor, finanţe, comerţ 
electronic şi fabricarea automobilelor. 

ITS este un fenomen global menit să sporească, 
deopotrivă beneficiile atât în sectorul public de transport 
cât şi în cel privat. 

Sistemele inteligente de transport ajută la diminuarea 
timpului de călătorie, atât pentru utilizatorii transportului 
public urban cât şi pentru conducătorii auto ce folosesc 
maşinile personale. De asemenea ITS, au o contribuţie 

semnificativă la reducerea poluării si ajută la crearea 
unor condiţii confortabile de călătorie. 

2. ARHITECTURA ITS 

Din definiţiile date sistemelor inteligente de transport 
se poate observa faptul că pentru realizarea funcţiilor 
cerute acestor sisteme este necesară integrarea unor 
sisteme de natură diferită într-un sistem unic. Sistemele 
Inteligente de Transport sunt sisteme integrate, de 
complexitate ridicată, acest fapt implicând o abordare 
specifică în proiectarea şi dezvoltarea acestora. 

Complexitatea Sistemelor Inteligente de Transport 
generează nevoia definirii şi realizării unei Arhitecturi 
ITS. Complexitatea sistemelor ITS poate fi privită din 
puncte diferite de vedere: 
 sistemele ITS sunt sisteme integrate (şi sisteme 

mari, cu număr mare de subsisteme şi componente). 
Astfel încât, sistemul integrat, ca întreg, trebuie să 
reprezinte mai mult decât suma elementelor compo-
nente; 
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 există multe relaţii de cooperare între numeroşii 
participanţi la astfel de sisteme (prin participant înţele-
gându-se acea entitate economică, persoană fizică sau 
juridică, care doreşte dezvoltarea de astfel de sisteme – 
autorităţi locale, operatori de infrastructură, care efectiv 
dezvoltă sisteme ITS – furnizori de componente, 
furnizori de elemente de infrastructură, care utilizează 
Sistemele Inteligente de Transport – călători, transpor-
tatori de marfă şi care reglementează domeniul ITS – 
guvernamentale, Uniunea Europeană); 
 interese comerciale de natură diferită: servicii publice 

şi servicii comerciale; 
 existenţa activităţilor multidisciplinare: software, 

electronică, inginerie de trafic, comunicaţii, tehnologia 
informaţiei etc; 
 implicarea diverşilor producători/tehnologii la con-

struirea sistemelor integrate. 
Toate aceste aspecte prezentate mai sus fac aproape 

imposibilă proiectarea şi dezvoltarea sistemelor inteli-
gente de transport fără definirea unei Arhitecturi ITS. 
Aceasta arhitectură trebuie să asigure pe lângă definirea 
specificaţiilor privind comunicarea între subsistemele 
componente ITS şi o concepţie comună asupra acestor 
subsisteme, fără de care nu se poate vorbi de o integrare 
consistentă a sistemului care le conţine. 

Obiectivele definirii şi dezvoltării Arhitecturii Siste-
melor Inteligente de Transport pot fi grupate în două 
mari categorii: 
 să faciliteze înţelegerea atât a problemei cât şi a 

soluţiilor sale: 
 să fie capabilă să prezinte întregul (sistemul in-

teligent de transport); 
 să satisfacă aspiraţiile participanţilor la dezvoltarea 

de astfel de sisteme; 
 să furnizeze o bază stabilă de proiectare şi dezvol-

tare pentru sistemele ITS, pentru satisfacerea aspiraţiilor 
celor implicaţi în dezvoltarea unor astfel de sisteme. 

Având în vedere aceste obiective, arhitectura ITS 
poate fi definită ca fiind un cadru de nivel care descrie 
sistemul integrat ca întreg şi oferă înţelegerea soluţiilor 
pe care sistemul le poate oferi, prin intermediul func-
ţiilor şi componentelor sale. 

Arhitectura ITS se construieşte pe baza aspiraţiilor 
participanţilor (respectiv a nevoilor utilizatorilor) la 
dezvoltarea sistemelor ITS şi este utilizată la: 
 definirea elementelor organizaţionale; 
 întocmirea programelor de derulare a implementării 

sistemelor inteligente de transport; 
 definirea specificaţiilor infrastructurii şi componente-

lor sistemelor; 
 realizarea analizei riscului dezvoltării unor astfel 

de sisteme; 
 realizarea analizei cost/beneficiu. 

3. ITS – SOLUŢII ÎN TRANSPORTUL 
PUBLIC URBAN 

Un transport public urban flexibil şi de calitate este 
greu de conceput fără implementarea sistemelor inte-
ligente de transport – ITS. Elementele componente ale 
sistemelor inteligente de transport integrate in sistemul 
public de transport urban, evaluate în cadrul analizei 
performanţelor ITS, sunt următoarele: 

 informaţii în timp real despre serviciile de trans-
port public urban, furmizate cetăţenilor prin intermediul 
internetului, telefonul mobil, sau altor dispozitive mobile, 
prin serviciul pentru mesaje scurte (SMS), prin protocolul 
pentru aplicaţii wireless (WAP) sau alte servicii. 

 display-uri electronice, instalate în autobuze, 
trolee, tramvaie şi staţii, ce afişează timpul rămas până 
la ajungerea în staţia următoare, legături cu alte 
mijloace de transport public sau timpul de aşteptare 
până la sosirea următorului mijloc de transport. 

 panouri electronice, pe care se regăsesc informaţii 
despre rute, preţul biletelor de călătorie, graficul de 
deplasare al mijloacelor de transport, informaţii în timp 
real despre evenimentele din trafic, etc. 

 ecrane cu led-uri, instalate la bordul vehiculelor 
de transport public urban, care afişează în format text, 
informaţii primite în timp real de la centrele de control 
al traficului; dispozitive audio, prin care se anunţă vocal 
oprirea următoare.  

 automate pentru vânzarea de bilete, instalate în 
staţii care să accepte ca mijloc de plată şi cardul bancar. 

 e-ticketing - serviciu electronic, bazat pe dispozi-
tive de validare instalate în vehiculele de transport în 
comun, cartele electronice reîncărcabile şi carduri cu 
multiple călătorii. 

 sisteme de securitate şi siguranţă, reprezentate în 
deosebi de camere video instalate în mijloacele de 
transport în comun şi în staţii, pentru prevenirea actelor 
de violenţă, furt sau distrugere. 

 alte servicii de informare a pasagerilor, ca de 
exemplu: afişarea locaţiei curente a autovehiculului, 
distanţei între staţii, furnizarea de informaţii referitoare 
la parcări, pentru cei care folosesc mijloace proprii de 
transport. 

Acestea reprezintă principalele soluţii din sfera ITS 
utilizate în practică pentru modernizarea şi eficientizarea 
sistemului de transport public urban. Nu întotdeauna, 
aplicarea acestor soluţii va avea ca efect creşterea calităţii 
şi eficienţei sistemului de transport public urban. Astfel, 
dacă aceste soluţii sunt aplicate fără o analiză cuprin-
zătoare a situaţiilor reale din trafic, pot avea un impact 
negativ asupra sistemului. În general, ITS, în funcţie de 
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scopul pentru care sunt utilizate, pot fi clasificate astfel: 
ITS pentru transportul individual, ITS pentru vehicule 

comerciale, ITS pentru infrastructura şi ITS pentru 
transportul public urban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Soluţii ITS aplicate în transportul public urban. 
 

Pornind de la arhitectura generică a sistemelor 
inteligente de transport şi particularizând, pentru 
cazul unei linii de transport în comun, un ITS poate fi 
descompus în următoarele părţi componente: 

Sistemul de management al traficului. Acest sistem 
foloseşte serviciile pentru localizarea automată a ve-
hiculelor şi datele referitoare la graficul de deplasare al 
acestora, pentru a optimiza exploatarea acestora. Datele 
referitoare la poziţia vehiculelor pentru transportul 
călătorilor sunt furnizate cu precizie de dispozitivele 
GPS, montate pe acestea. De asemenea, în computerele 
de la bordul vehiculelor, sunt stocate informaţii referi-
toare la graficul de deplasare al acestora. Conducătorul 
vehiculului are permanent la dispoziţie informaţii re-
feritoare la aderenţa la graficul de deplasare şi schimbă 
informaţii în timp real cu dispeceratul prin intermediul 
unui terminal mobil , în special atunci când intervin 
modificări ale condiţiilor de trafic. 

Sistemul de prioritate faţă semnalele din trafic. 
Când computerul de la bordul vehiculului semnalează 
abateri de la graficul de deplasare, generează alerte, şi 
emite semnale prin infraroşu către administratorul 
semnalelor de trafic, prin care solicită prioritate faţă de 
semnalele din trafic. Astfel, pe baza unor senzori mon-
taţi înaintea şi după indicatoarele rutiere din intersecţie, 
se determină poziţia vehiculului în cadrul intersecţiei, 

iar administratorul semnalelor de trafic, după caz, fie 
micşorează durata culorii roşu a semaforului, fie pre-
lungeşte durata culorii verde a acestuia. 

Sistemul de informare a pasagerilor în timp real. 
Având la bază informaţiile de la dispozitivele GPS, 
actualizate în timp real se poate realiza o informare 
corectă a călătorilor, prin afişarea unor mesaje dinami-
ce, în autovehicule şi în staţii, dar şi pe internet, înainte 
de efectuarea călătoriei. 

Astfel, integrarea sistemelor de control al traficului, 
de management al transportului public şi de informare a 
călătorilor face posibile: 
 regularizarea serviciilor de transport public prin 

oferirea priorităţii la semnalele din trafic; 
 creşterea utilizării transportului public în detri-

mentul celui individual cu efect asupra diminuării 
cantităţilor de emisii poluante; 
 permite conducătorilor de vehicule să evite con-

gestiile şi să găsească rapid locuri libere de parcare; 
 permite călătorilor să compare informaţiile de la dife-

rite moduri de transport înainte de efectuarea călătoriei; 
 furnizarea informaţiilor ce permit călătorilor să-şi 

modifice planurile de călătorie când apar incidente şi 
întreruperi; 
 controlul accesului la aria urbană prin diferite forme 

de taxare a utilizatorilor. 
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4. APLICAREA SOLUŢIILOR ITS ÎN FAZELE 
CONCRETE ALE CĂLĂTORIEI 

ITS sunt utile pe tot parcursul unei călătorii, plecând 
de la faza de planificare şi până la sfârşitul acesteia, aşa 
cum se poate observa şi în figura 2. 

Faza de planificare a călătoriei - Rolul ITS, în 
aceasta fază constă în a facilita accesul la informaţii 
primare despre călătorie, cum ar fi: unde sunt, unde 
merg, cu ce merg, ce bilet cumpăr, unde parchez, când 
ajung. Aceste informaţii sunt furnizate, în funcţie de 
împrejurări, prin internet, sau folosind tehnologii wire-
less prin SMS. 

Faza de parcare – Această fază e foarte importantă 
dacă se îmbină, în timpul călătoriei, mijloace de 
transport proprii şi mijloace de transport public. Aici 
rolul ITS este reprezentat de ghidarea participanţilor la 
trafic spre găsirea soluţiilor optime de parcare, evitând 
crearea congestiilor în zonele aglomerate. Pentru 
aceasta, ITS furnizează în timp real, prin SMS, date 
referitoare la: parcări, numărul locurilor libere, preţul de 
parcare, staţii de metrou apropiate, etc. Conducătorii 
auto primesc aceste informaţii şi pe dispozitivele de la 
bordul autovehiculelor. Pentru plata parcării, se pot 
folosi dispozitive portabile ce integrează tehnologii 
bluetooth. 

Faza de aşteptare a mijlocului de transport – Pe 
durata acestei faze, informaţiile se referă la: locul de 
procurare a biletelor, preţul acestora, rute şi condiţii de 
călătorie. Accesul la acestea se face prin intermediul 
unor infochioşcuri amplasate în staţii, dotate cu touch 
screen-uri şi adaptate astfel încât sa fie utile şi per-
soanelor cu nevoi speciale. ITS, în această fază mai 
cuprind şi automatele pentru eliberarea biletelor, ce 
acceptă şi plata prin card bancar. Acestea sunt fie 
monitoare touch screen, fie automate propriu-zise, care 
au afişate succesiunea paşilor de urmat pentru procu-

rarea biletelor, şi anume: selectarea tipului şi numărului 
de bilete; selectarea destinaţiei sau distanţei cu afişarea 
preţului corespunzător, inclusiv a reducerilor pentru 
elevi, studenţi, pensionari; posibilitatea de a anula 
tranzacţia înainte de a plăti; selectarea modului de plată; 
efectuarea plăţii, eliberarea biletului şi restului. 

Faza de acces la bordul mijlocului de transport – 
ITS, acţionează, în această fază cu precădere asupra 
tehnologiilor de verificare şi validare a tichetelor sau 
cardurilor de călătorie. Aceste tehnologii sunt reprezen-
tate de dispozitive electronice, instalate în mijloacele de 
transport, capabile să identifice valabilitatea tichetului, 
să afişeze mesaje text, referitoare la numărul de 
călătorii rămase, data când expiră abonamentele, etc. 

Faza de transport propriu-zis – Utilizarea ITS este 
legată de informarea călătorilor în interiorul vehicu-
lului. Uzual, aceasta constă în instalarea unor panouri 
electronice sau monitoare, unde sunt afişate, în timp 
real, informaţiile primite de la centrele de trafic, refe-
ritoare la situaţia pe ruta respectivă, legăturile pentru 
călătoriile multimodale, întârzieri, etc. Independent de 
condiţiile de trafic, pe monitoare se difuzează canale de 
ştiri, clipuri muzicale, sporind astfel atractivitatea 
călătoriei. O altă utilizare a ITS, la acest nivel, se referă 
la sistemele video de supraveghere instalate în vehicule, 
ce ajută la sporirea siguranţei călătoriei şi identificarea 
rapidă a contravenienţilor. 

Faza de legătură cu alte mijloace de transport – În 
cazul transportului public urban multimodal, rolul ITS 
este de a facilita legăturile. Foarte important este infor-
marea călătorilor în timp real asupra situaţiei din trafic. 
Pentru a avea aceste informaţii, vehiculele sunt echipate 
cu dispozitive GPS, dispozitive de calcul şi emiţătoare. 
Dispecerii de trafic dispun de dispozitive RDS (radio 
data system) de recepţie, display-uri de afişare şi 
antene. În principiu, soluţiile ITS utilizate aici, coincid 
cu cele din faza de aşteptare a mijlocului de transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Lanţul de transport public urban. 

Faza de legătură cu alte 
mijloace de transport 

 
Faza de finalizare a călătoriei 

Faza de planificare a călătoriei,
legătura cu alte mijloace de 

transport 

Faza de transport  
propriu-zis 

 
Faza de parcare 

Faza de acces la bordul 
mijlocului de transport 

Faza de aşteptare a mijlocului 
de transport 



TRANSPORTUL ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Buletinul AGIR nr. 4/2009 ● octombrie-decembrie 114 

5. CONCLUZII 

O aplicare sistematică a sistemelor inteligente de 
transport, sporeşte semnificativ atractivitatea şi utiliz-
area transportului public urban, reduce impactul negativ 
asupra mediului înconjurător, prin diminuarea cantităţilor 
de emisii poluante, şi duce la o economie semnificativă 
de timp pentru participanţi. Aceste sisteme inteligente 
de transport necesită eforturi financiare susţinute pentru 
implementare. Se acordă atenţie deosebită tuturor 
detaliilor din analiza cost-beneficiu. Un cost de 
implementare mare implică rezultate pe măsură: confort 
sporit, timp minim de aşteptare, eliminarea congestiilor, 
diminuarea poluării, diminuarea utilizării transportului 
individual în detrimentul celui public, reducerea cos-
turilor cu întreţinerea vehiculelor. Dar fără o analiză 
inteligentă, în particular a tuturor factorilor determi-
nanţi, poate duce la costuri mari de implementare şi 
poate avea rezultate sub aşteptări. De menţionat că nu 
este absolut necesară introducerea ITS în fiecare fază a 
procesului de transport. 

Mecanismele de acţiune depind de situaţiile concrete 
şi problemele din oraşe. Personal, consider că sistemele 
inteligente de transport vor constitui un pas uriaş şi 
absolut necesar pentru crearea unui sistem de transport 
urban fiabil şi modern. 
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