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UTI, una dintre cele mai importante si inovative 
companii din România, a fost mereu un reper pentru 
excelență, tehnologie, încredere și o asumare a 
calității soluțiilor livrate. Ideile inovative și abordările 
ambițioase, precum și flerul pentru  antreprenoriat au 
condus UTI către succesul pe termen lung. 

Viziunea noastră constă în integrarea și dezvoltarea 
de tehnologii care îmbunătățesc viața celor care 
locuiesc în metropole sau în orașe medii și mici atât 
a persoanelor fizice, cât și a marilor corporații sau 
instituții guvernamentale. Scopul de a fi prezenți în 
viața oamenilor este cel care ne-a motivat să ținem 
pasul cu cele mai noi tehnologii, să inovăm continuu, 
să ne reinventăm. Ne adaptăm evoluției comunităților 
și nu încetăm să evoluăm în ciuda oricărei adversități. 

Livrăm soluții specifice pentru diverse industrii, 
servicii și produse tehnologice (software și hardware) 
atât pe piețe interne, cât și pe cele externe, pentru 
a le permite clienților noștri să răspundă prompt 
provocărilor specifice cu care se confruntă. 

UTI reunește capabilități tehnice, dezvoltarea de 
produse proprietare, integrare de sisteme, servicii 
de consultanță, servicii de mentenanță și facility 
management, dar și dorința echipei de a atinge 
succesul. Astfel, oferim un portofoliu vast de 
securitate fizică și IT, soluții inteligente de transport, 
automatizări, servicii de facility management care 
rezolvă problemele critice cu care se confruntă 
clienții noștri. Scopul principal al soluțiilor noastre 
este de a le permite clienților să-și desfășoare 
activitatea în condiții sigure și să devină mai eficienți. 

Tehnologie performantă, expertiza cumulată a celor 
peste 1800 de angajați, parteneriate puternice cu 
furnizori renumiți transformă UTI într-un jucător cheie 
pentru menținerea siguranței oamenilor, dezvoltarea 
și securizarea infrastructurilor critice și asigurarea 
eficienței unui business. 

În 2017, UTI continuă să dezvolte planul strategic 
stabilit în anul anterior, înregistrând deja un progres 
semnificativ și rezultate importante care reflectă 
dezvoltarea continuă a afacerilor. 

Cine suntem  
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Numere care contează

1990 
 

Anul în care compania a fost înființată. 

1800 de angajați

O companie este definită de oamenii care o formează, de 
loialitatea și implicarea lor. La UTI, oamenii sunt cel mai 
important capital, îi prețuim și le susținem inițiativele prin 
care ei, la rândul lor, susțin dezvoltarea și demersurile 
UTI pentru a rămâne o companie puternică pe piața 
regională. 

5 linii de business 
 • Sisteme de Securitate 
 • Tehnologia Informației și Comunicații 
 • Sisteme Inteligente de Transport și Taxare 
 • Instalații și Construcții 
 • Mentenanță și Facility Management

5 țări 

UTI este un jucător puternic pe piețele din Europa 
Centrală și de Est,având sedii în România, Olanda, 
Polonia, Moldova și Bulgaria.
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DEZVOLTARE ÎN CIUDA OBSTACOLELOR
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În cei 27 de ani de la înființare, UTI și-a creat o reputație 
excelentă datorită calității și robusteții soluțiilor și 
serviciilor prestate, performanței tehnice a companiei 
și inovației pe care toate soluțiile oferite o înglobează, 
caracteristici pe care UTI va continua să le mențină și 
să le promoveze. 

Reputația brandului UTI este una dintre cele mai 
importante resurse ale companiei, iar protejarea ei 
este vitală. Astfel, în conformitate cu Codul de Etică, 
respectăm reglementările interne, dar și valorile etice 
care ne-au ajutat să obținem și să ne menținem poziția 
de lider pe fiecare dintre piețele pe care activăm: 
integritate, corectitudine și respectarea celor mai 
ridicate standarde etice. 

Codul de Etică pe care îl respectăm este parte 
integrantă a activităților și practicilor de business 
curente și stabilește cadrul legal și etic pe care 
compania și angajații săi îl respectă în relație cu toți 
acționarii. Fiecare angajat UTI, de la pozițiile de execuție 
până la membrii Consiliului de Administrație, își 
desfășoară activitatea respectând  prevederile Codului 
de Etică. 

Principiile etice după care ne ghidăm sunt parte dintr-
un proces continuu de dezvoltare și expresia valorilor 
corporatiste ale UTI: încredere, responsabilitate, 
excelență și inovație. 

Compania are o atitudine responsabilă față de angajați 
și susține menținerea unui echilibru între muncă și viața 
personală. UTI creează un mediu de lucru incluziv unde 
diversitatea este respectată, iar opiniile diferite sunt 
ascultate și respectate. 

UTI respectă toate prevederile legale privind protecția 
mediului, siguranța și protecția muncii. 

UTI este responsabilă față de comunitate și răspunde 
nevoilor acestora de a crește și a se dezvolta. 
Ne implicăm și sprijinim schimbările pozitive în 
domenii ca educație, artă, sănătate prin parteneriate 
comunitare. 

Etică și conformitate 

Schimbarea este o caracteristică intrinsecă a 
mediului de afaceri contemporan și are beneficii 
pentru companiile care au abilitatea de a se adapta. 
Provocările curente, ca transformarea digitală, 
urbanizarea accelerată, schimbările demografice și 
climatice, pot crea noi oportunități și perspective 
de business sau pot pune planurile deja făcute 
într-o lumină critică și pot crea terenul propice 
pentru inovație și decizii antreprenoriale. Unele 
schimbări pot determina perioade de provocări și 
dificultăți, pe care, la UTI, le considerăm un semn 
de dezvoltare și speranță. 

Credem că dacă putem folosi dificultățile în 
avantajul nostru și ne putem dezvolta în ciuda 
adversităților. Schimbările, provocările și 
capacitatea de adaptare sunt constantele evoluției 
UTI care au contribuit la succesul de până acum și 
pe care le-am integrat în strategia companiei. 

Strategia noastră reflectă viitorul pe care dorim 
să-l atingem. Direcțiile strategice pe care le-am 
definit derivă în mod firesc din misiunea și viziunea 
companiei și urmăresc îmbunătățirea portofoliului 
de business și creșterea performanțelor noastre 
pe termen lung. Obiectivele strategice sunt 
transformate în planuri operaționale și puse în 
practică de liniile de business.

Direcții strategice 

 • Consolidarea brandului UTI ca integrator de 
sisteme pe piața națională 
 • Recunoașterea brandului la nivel internațional
 • Dezvoltarea de parteneriate de tip public-privat
 • Creșterea cotei de piață prin fuziuni și achiziții
 • Accesarea de fonduri europene
 • Inovație și dezvoltare a proprietății intelectuale

Strategie 
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Succesul UTI se datorează, în bună măsură, 
angajaților săi talentați și pasionați de domeniul 
în care lucrează, pe care compania îi încurajează 
permanent să-și dezvolte o carieră solidă și le 
oferă posibilitatea să participe la realizarea unor 
proiecte inovative derulate în România sau în 
străinătate.

UTI este un angajator de top pentru persoanele 
care au studii și expertiză în domenii tehnice, 
asigurându-le acestora excelente perspective 
profesionale. Compania își dorește ca toți angajații 
săi să fie pregătiți la cel mai înalt nivel. Această 
ambiție se reflectă în politica de recrutare și 
învățare permanentă a UTI. 

Angajații noștri trebuie să întrunească cele mai 
înalte standarde profesionale și încercăm să 
atragem în echipa noastră cât mai mulți tineri care 
să ocupe poziții de specialiști sau de execuție. 
Avem colaborări permanente cu mediul universitar 
și cu absolvenți ai unor facultăți tehnice pe care îi 
implicăm în proiecte de cercetare-dezvoltare care 
au drept rezultat noi soluții și produse sau chiar 
noi idei de business.

Persoanelor care dețin experiență dovedită și 
expertiză în domeniile în care compania activează 
le oferim o gamă variată de oportunități pentru 
a-și continua dezvoltarea profesională cu succes, 
în timp ce contribuie la povestea de succes a 
companiei. 

Programul Student UTI susține financiar 10 
studenți ai unor facultăți tehnice pentru a le 
permite să își consolideze cunoștințele tehnice 
prin implicarea în activități extracuriculare, iar la 
finalizarea studiilor compania le oferă o poziție în 
cadrul departamentului tehnic. 

Peste 100 de angajați dețin acțiuni, devenind astfel 
co-proprietari ai companiei. 

Angajator de top 
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Încrederea este una dintre valorile fundamentale 
care caracterizează proiectele realizate de UTI. 

Înainte de a furniza o soluție clienților noștri, le 
analizăm nevoile și încercăm să le înțelegem 
activitatea. Acest lucru ne permite să identificăm 
corect dimensiunea proiectului, să livrăm cele 
mai adecvate soluții și să dezvoltăm relații pe 
termen lung.

Colaborăm strâns cu clienții noștri, suntem 
conștienți de posibilele obstacole și le rezolvăm 
prompt atunci când acestea survin. Atenția 
pe care o acordăm clienților noștri și dorința 
de a le înțelege solicitările determină succesul 
companiei și al proiectelor dezvoltate.

O parte importantă a veniturilor UTI provine din 
proiecte îndelungate sau de la clienți cu care 
avem colaborări de durată, dar compania are, 
de asemenea, capabilitățile și soluțiile tehnice 
necesare pentru a atrage noi clienți în fiecare an. 

Date financiare 

EBITDA

14.000 mii EURO

10.500

7.000

3.500

0
2013

5%

5.926

11%

12.492

2014

10%

13.370

2015

11%

13.826

2016*

* neauditat

CIFRĂ DE AFACERI

140.000 mii EURO

105.000

70.000

35.000

0
2013

122.495
113.182

2014

128.189

2015

122.095

2016*

* neauditat
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Inovație 

Toate eforturile noastre sunt orientate spre o creștere profitabilă și durabilă a 
companiei. Pentru a realiza acest lucru, am continuat să investim în activitățile de 
cercetare-dezvoltare. Cele mai multe dintre activitățile de afaceri ale UTI sunt bazate 
pe tehnologie, inovarea fiind o prioritate strategică și forța motrice a dezvoltării pe 
termen lung a companiei.

Soluții tehnologice avansate ale UTI sunt rezultatul muncii continue a unei echipe de 
specialiști capabili și ambițioși. Pe măsură ce lumea se confruntă cu provocări care 
necesită răspunsuri inovatoare, ne străduim să desco-
perim și să livrăm soluții care să facă față acestor 
provocări și să contribuie la îmbunătățirea lumii.

DOMENII DE INTERES 

 • Internet of Things (IoT) – interacțiunea inteligentă 
între dispozitivele, sistemele și serviciile care se 
conectează via Internet
 • Inteligență artificială (algoritmi de optimizare a traficului, 

algoritmi de predicție pentru sisteme inteligente de transport, 
algoritmi pentru analiză video și audio, etc.)
 • Eficiență energetică (înregistrarea inteligentă a consumului de 

resurse printr-o monitorizare a consumatorului și prin managementul 
eficient al defectelor pentru a optimiza consumul de resurse, etc.)

Prin parteneriate cu Universitatea Politehnică  București, Universitatea 
Tehnică de Inginerie Civilă și Facultatea de Automatică 
din București, am contribuit la atingerea nivelului de 
excelență în educația superioară și la dezvoltarea 
cercetării științifice. 
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UTI este implicat în mod activ în mai multe proiecte de R&D la nivel național 
și internațional, finanțând sau co-finanțând dezvoltarea de noi produse, soluții 
și tehnologii.

AGS – THE ALLIANCE  GROUND SURVEILLANCE PROGRAM

Acest program NATO a fost inițiat pentru a susține acțiunile comune de 
intelligence, supraveghere și recunoaștere pentru toți cei 28 de aliați NATO și 
de a oferi factorilor de decizie o imagine completă asupra situației terestre.
Programul va fi accesibil membrilor alianței în perioada 2017-2018 și va fi 
achiziționat de 15 țări aliate (Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Polonia, România, Slovacia, 
Slovenia și Statele Unite). 

SAFE SHORE

Din 2016, UTI și alți 10 parteneri internaționali participă la un program 
internațional de R&D al cărui obiectiv principal este asigurarea securității la 
granițele maritime, prin detecția amenințărilor reprezentate de aeronavele 
pilotate la distanță (drone). În calitate de participant la dezvoltarea Sistemului 
pentru detecția amenințărilor în zona frontierelor maritime, contribuția 
UTI constă în dezvoltarea soluțiilor de analiză video, analiză audio și 
managementului informațiilor de securitate.

TERAHERTZ

Un consorțiu alcătuit din Institutul de Științe Spațiale, Institutul Național 
pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor, Centrul de Cercetare în 
Optoelectronică din cadrul Universității Politehnice București și UTI Grup 
a fost constituit pentru a crea un instrument cu microunde spectroscopic, 
activ și portabil care să detecteze substanțele periculoase. Acest produs 
inovativ este unic atât la nivel național, cât și internațional datorită structurii 
compacte, timpului de reacție și prețului scăzut.

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți acțiunile de asigurare a securității 
naționale prin crearea unui dispozitiv care să detecteze explozibili, substanțe 
chimice și bacteriologice ascunse în bagaje, scrisori și alte obiecte similare.

Proiecte R&D curente 
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Amenințările de securitate contemporane - terorism, atacuri cibernetice, incidente civile, trafic de 
substanțe și ființe, migrarea ilegală, dezastre naturale, accidente industriale, etc. evoluează în mod 
constant și pot avea un impact economic uriaș. În calitate de lider al pieței  de securitate naționale, UTI 
furnizează sisteme de securitate integrate pentru infrastructuri critice, spații comerciale și industriale, 
soluții integrate de apărare și securitate pentru industria de apărare. Conceptele de securitate pe care 
UTI le furnizează integrează resurse tehnice, procedurale și umane, iar clienții au avantaje multiple: 
securitate crescută, pierderi minime, costuri operaționale scăzute. Soluțiile pe care le oferim sunt 
fundamentate pe o analiză de risc completă și pe evaluarea amenințărilor. 

DATE CHEIE

 • Integrator de top la nivel național în cadrul unor proiecte complexe 
 • Soluții tehnologice furnizate în Orientul Mijlociu, Polonia și Bulgaria 
 • Atitudine îndreptată către inovație prin cercetare 
 • Certificări în domenii cheie pentru personal și pentru companie 

Sisteme de securitate 
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SECURITATE NAȚIONALĂ 

UTI livrează soluții la cheie pentru protecția infrastructurilor critice și apărare națională. 
Compania își fundamentează soluțiile pe experiența extinsă de a implementa proiecte pentru 
infrastructuri complexe, respectând nevoile fiecărui client. 

Soluțiile pe care compania le integrează asigură securitatea pe termen lung a clădirilor, 
proceselor, datelor, personalului infrastructurilor critice și continuitatea afacerilor în orice 
circumstanțe. 

 • Soluții integrate pentru infrastructuri critice 
 • Integrare de securitate fizică și IT 
 • Securitate a frontierelor 
 • Scanare cu raze X 
 • Securitate și supraveghere video urbană 
 • Protecție NRBC

PORTOFOLIU

 • Centrala Nucleară Cernavoda – Soluții integrate de securitate 
 • Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica -  Soluții integrate de securitate
 • Aeroportul Internațional Henri Coandă, București – Soluții integrate de securitate
 • Aeroportul Internațional Târgu Mureș – Sistem de detecție cu raze X 
 • Aeroportul Internațional Sibiu – Sistem de scanare cu raze X și protecție perimetrală 
 • Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu București – Soluții integrate de securitate
 • Port Constanța – Soluții integrate de securitate 
 • Centrul de management al situațiilor de urgență Târgu Mureș 
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Sisteme de Securitate

APĂRARE

UTI și-a câștigat de-a lungul timpului o reputație solidă în domeniul Apărării prin 
dezvoltarea și implementarea de soluții de ultimă generație destinate acestei 
industrii. UTI furnizează o gamă completă de echipamente, sisteme integrate, 
aplicații software și servicii pentru a înlesni obținerea și menținerea superiorității 
tactice de către forțele armate.

 • Vehicule blindate și platforme mobile de transport 
 • Radare pentru supraveghere aeriană 
 • Sisteme de management al acțiunilor de luptă 
 • C4I
 • Roboți utilitari și de intervenție 
 • Echipamente Tempest 

PORTOFOLIU

 • Ministerul Apărării, România – Securitate integrată, echipamente Tempest,  
sisteme radar, C2I, Comunicații HAWK 
 • Ministerul de Interne, România – Echipamente Tempest 

12



SIGURANȚĂ CIVILĂ 

UTI furnizează un portofoliu larg de soluții de securitate civilă care 
include desfășurarea de sisteme integrate coordonate și dezvoltarea 
de proiecte pe bază de echipamente proprietare, aplicații software și 
tehnologii de procesare a semnalelor, care sunt integrate în mod eficient 
cu echipamente furnizate de producători de renume. 
UTI și-a câștigat poziția de integrator de top pe piața regională prin 
implementarea unor proiecte complexe care contribuie semnificativ la 
eficientizarea activității beneficiarilor. 
 
 • Sisteme integrate de securitate 
 • Analiză video 
 • Analiză de risc și consultanță 
 • Recunoașterea numerelor de înmatriculare 

PORTOFOLIU

SIGURANȚĂ PENTRU SPAȚII COMERCIALE

UTI este lider regional pe piața furnizorilor de soluții complexe pentru 
rețelele de magazine deschise de retaileri naționali și internaționali. 
Gama noastră de produse și servicii include: pachet complet de curenți 
slabi, sisteme integrate de securitate și protecție la foc, analiză de risc, 
proiectare, inginerie, instalare de echipamente și mentenanță, soluții 
active și pasive de protecție la foc.

 • Securitate integrată 
 • Supravegherea fondului de marfă 
 • Sisteme de poștă pneumatică 

PORTOFOLIU 
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Tehnologia informațiilor și comunicații 
Tehnologia informației și comunicațiile au avut un impact uriaș asupra societății la foarte multe nivele, a pătruns 
puternic în administrația publică, în viața comunităților, în familii, în educație, în cariere, etc. 

Linia de business IT&C din cadrul UTI este un jucător de top pe această piață a tehnologiilor, un integrator  de 
sisteme recunoscut la nivel național, care are experiență în dezvoltarea de proiecte complexe și integrează atât 
soluții hardware, cât și software.

DATE CHEIE  

 • Integrator IT de top pe piața națională 
 • Jucător important în procesul de digitalizare a instituțiilor administrative cheie 
 • Gamă largă de produse proprietare dezvoltate pentru industrii diverse 
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Casa Națională de Sănătate 
Dosarul electronic de sănătate  

Ministerul de Interne 
Sistemul integrat de management al cazierului judiciar 

Autoritatea Navală Română 
Sistem integrat de management al apelor

Agenția  Națională de Integritate 
Sistem computerizat integrat pentru a preveni situațiile de conflict de 
interese în achiziții publice 

Agenția pentru Agenda Digitală a României 
Sistem informatic colaborativ pentru achiziții publice

SOLUȚII CLOUD & BIG DATA

Volumul de informații pe care trebuie 
să-l gestioneze o companie sau o 
instituție este în creștere și generează 
noi modele de business și noi abordări 
ale proiectelor. Paradigma din prezent 
este centrată pe colectarea, stocarea, 
gestionarea și extragerea de conținut din 
diverse baze de date. 

Soluțiile  cloud pot fi folosite extrem 
de ușor, indiferent de cantitatea de 
informații. În cloud, companiile pot 
să folosească foarte ușor platforma 
software și de procesare a informațiilor, 
precum și infrastructuri computerizate, 
din orice locație, prin internet. Practic, 
aceste soluții elimină nevoia și costurile 
aferente pentru păstrarea și folosirea 
infrastructurii hardware și a spațiului 
dedicat acestora, precum și a sistemelor  
software.

Abordarea UTI presupune integrarea 
soluțiilor cloud cu tehnologiile big data, 
ca urmare a experienței  dobândite și a 
avantajelor observate prin derularea unor 
proiecte complexe.

PORTOFOLIU

 • Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică – Infrastructură 
cloud pentru instituțiile publice din 
România

SOLUȚII INTELIGENTE PENTRU 
STRUCTURI GUVERNAMENTALE

Pe măsură ce societatea informațională se dezvoltă, autoritățile 
centrale și locale se confruntă cu noi provocări. Instituțiile tradiționale și 
procesele clasice de guvernare devin e-Government prin implementarea 
unor tehnologii informaționale care au rolul de a îmbunătăți 
interacțiunea cu cetățenii, mediul de afaceri și diversele industrii.

Soluțiile noastre răspund nevoilor crescute ale instituțiilor 
guvernamentale de a fi eficiente cu costuri scăzute. UTI este un furnizor 
flexibil și extrem de atent la nevoile și cerințele clienților săi, având 
capacitatea de a le oferi acestora o gamă extinsă de soluții personalizate 
pentru mediul de afaceri și organizații .

 • Soluții eProcurement 
 • eHealth 
 • Telemedicină 
 • Sistem de management al cazierului juridic 
 • Sistem de management al normelor în domeniul rutier  
 • Managementul zborurilor comerciale 

PORTOFOLIU

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
Sistem de rovinietă electronică 

Compania Națională Apele Române
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Tehnologia informațiilor
și comunicații

INTEGRARE DE SISTEME 
ȘI PROIECTE ENTERPRISE

UTI este unul dintre integratorii de pe piața regională 
care oferă soluții customizate companiilor, persoanelor 
fizice și instituțiilor care își doresc un furnizor capabil 
să materializeze oportunitățile create și să abordeze cu 
curaj și succes provocările. 

Soluțiile noastre sunt dezvoltate pe bază de arhitecturi 
interoperabile și compatibile. Acest mod de lucru 
elimină riscurile apariției unor incompatibilități hardware 
și software și implică un cost total de proprietate mai 
mic pentru client.

Specialiștii noștri integrează sisteme hardware și 
sisteme software COTS și proprietare pentru a furniza 
platforme și servicii moderne clienților. Acestea 
respectă standarde deschise pentru a asigura evoluția 
viitoare a produselor livrate, cu costuri și eforturi de 
mentenanță minime.

 • Sistem de management al situațiilor de urgență 
 • Managementul ciclului de viață a informațiilor 
 • Portabilitatea numerelor 
 • Sistem de comparare a tarifelor 
 • Sistem de identificare și înregistrare a cabalinelor 
 • Managementul documentelor și al fluxurilor de lucru 
 • Sistem de management al resurselor 

aeroportuare - ICAR
 • Planificarea resurselor companiilor

SOLUȚII GIS ȘI
SERVICII DE CADASTRU

Condițiile economice aflate în permanentă 
schimbare au complicat procesul de dezvoltare și, 
deși bugetele au fost diminuate drastic, factorii de 
decizie sunt nevoiți să mențină același nivel ridicat 
al serviciilor prestate cetățenilor și să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea vieții acestora. Tehnologia 
informației și în special sistemele informaţionale 
geografice sunt cruciale pentru continuarea 
planurilor autorităților locale de modernizare a 
comunităților.

 • Gamă completă de soluții GIS
 • Planificare urbană, baze de date GIS, 

înregistrarea terenurilor și a spațiilor verzi,  
registru agricol, taxe
 • Producție de date 3D (Lidar)
 • Producție de hărți ortofotoplan
 • Soluții IT pentru companii de utilități  

(apă, electricitate, gaz, etc.)
 • Soluții pentru managementul situațiilor 

de urgență

Centrul de management al situațiilor de urgență,
București

Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 
Registru Agricol Național 

Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii  
Soluție de portabilitate a numerelor 

Autoritatea de Comunicații  
Electronice și Poștă, Albania
Soluție de portabilitate a numerelor 

Agenția Națională pentru Reproducere 
și Ameliorare în Zootehnie 
Sistem de înregistrare a cabalinelor 

Aeroportul Internațional Henri Coandă București 
Sistem de management al operațiilor aeroportuare 

PORTOFOLIU

PORTOFOLIU
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DESFĂȘURARE DE INFRASTRUCTURI HARDWARE COMPLEXE

UTI furnizează sisteme și servicii complete, activând ca punct unic pentru livrarea 
de soluții de ultimă generație clienților săi, care beneficiază și de avantajul de 
a-și reduce costurile de procurare și procesare a datelor. De asemenea, UTI are 
parteneriate solide cu furnizori cheie din domeniul IT&C, putând oferi prețuri 
competitive și termene de livrare optime.

UTI are competențele și capabilitatea de a implementa întregul ciclu al unui proiect 
în termenele contractuale și cu respectarea bugetului alocat, trecând prin toate 
etapele necesare pentru derularea unui proiect în cele mai bune condiții și la cele 
mai înalte standarde de calitate.

PORTOFOLIU

 • Metrorex - Soluții pentru infrastructura subterană de metrou 
 • Arena Națională - Infrastructură IT pentru arene sportive Centrul de management al situațiilor de urgență,

București
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Soluții inteligente de transport 
Sectorul transportului este supus unei presiuni constante datorată creșterii numărului de utilizatori a 
infrastructurilor specifice, creșterii urbane accelerate, presiunii de a optimiza costurile, nevoii de a integra 
diferite mijloace de transport, precum și nevoii de a proteja mediul. 

UTI  este un jucător regional puternic în domeniul managementului traficului și al transportului public și oferă 
un portofoliu larg de soluții: control și management al traficului, comunicații, managementul transportului 
public, taxare automată -  eficiente din punct de vedere al costurilor, oferind un grad ridicat de siguranță și 
confort. 

DATE CHEIE 

 • Soluții proprietare de control al traficului și de taxare automată 
 • Lider național în domeniul soluțiilor integrate de management al traficului 
 • Prezență regională puternică prin proiecte implementate în Polonia și Bulgaria 
 • Parteneriate durabile cu parteneri tehnologici renumiți 
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MANAGEMENTUL TRAFICULUI URBAN 

Provocarea de a avea un trafic fluid și un sistem de transport public modern și ușor de gestionat 
într-un oraș poate fi rezolvată cu soluții tehnologice eficiente pentru municipalități și prietenoase 
cu mediul. UTI răspunde nevoilor orașelor de a avea un trafic fluid și furnizează o soluție sigură, 
confortabilă și eficientă: un sistem integrat de management al traficului. 

Soluția constă din mai multe subsisteme independente care sunt conectate la nivel funcțional 
printr-o rețea de comunicații metropolitană. 

 • Control de trafic 
 • Echipamente de infrastructură 
 • Supraveghere video 
 • Management al parcărilor 
 • Management al pasajelor rutiere
 • Centru de control al traficului

PORTOFOLIU

 • Szczecin, Polonia – Sistem de management integrat al traficului 
 • Kalisz, Polonia – Sistem de management integrat al traficului 
 • București, România – Sistem de management adaptiv al traficului 
 • Craiova, România - Sistem de management integrat al traficului 
 • Galați, România – Sistem de management adaptiv al traficului 
 • București, România – Modernizarea pasajelor rutiere subterane 
 • Iaşi, România – Sistem adaptiv de management al traficului 
 • Sofia, Bulgaria – Mentenanța și modernizarea sistemului de semaforizare 
 • Deva, România – Managementul traficului și supraveghere video urbană 
 • București, România – Managementul pasajelor rutiere supraterane 
 • Baia Mare, România – Sistem de parcare deschisă 
 • Cluj Napoca, România – Sistem de parcare subterană pentru Cluj Arena
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MANAGEMENTUL 
TRANSPORTULUI PUBLIC

În timp ce populația urbană crește și traficul este 
supus unei presiuni continue, transportul public joacă 
un rol foarte important în managementul eficient al 
traficului urban. Prioritatea acordată mijloacelor de 
transport în comun va avea un rol major în procesul 
de transformare a transportului public într-unul mai 
atractiv pentru călător și va conduce la utilizarea 
sa ca mijloc preferat de călătorie în detrimentul 
autovehiculelor personale.

Cu soluțiile noastre, călătorii se bucură de transport 
plăcut în oraș, de acces facil la servicii și își 
gestionează timpul eficient. De asemenea, soluțiile 
noastre ajută companiile de transport să își reducă 
costurile operaționale și să își îmbunătățească 
serviciile.

 • Prioritate pentru transportul public
 • Sisteme de informare a călătorilor
 • Managementul vehiculelor de transport public
 • Soluții Back Office

PORTOFOLIU

 • Burgas, Bulgaria - Sistem integrat de management 
al transportului public
 • Brașov, România - Sistem de management al 

transportului public

Soluții inteligente de transport

MANAGEMENTUL 
TRAFICULUI INTERURBAN

Colectarea și analiza informațiilor cu privire la condițiile 
de trafic și de drum, precum și furnizarea de informații 
în timp real pentru șoferi sunt de o importanță capitală 
pentru buna desfășurare a traficului interurban. 
UTI furnizează sisteme și soluții de management al 
traficului interurban care permit conducătorilor auto să 
fie informați, să-și planifice călătoriile și să ajungă la 
destinație la timp și lipsiți de stres.

UTI integrează subsisteme performante în soluții de 
ultimă generație: control al traficului, gestionare a 
informațiilor, comunicații, servicii de întreținere, etc. 
Soluțiile noastre contribuie la creșterea siguranței 
rutiere prin îmbunătățirea fluxului de trafic, la 
economisirea de combustibil și la protecția mediului.

 • Sistem de detecție a incidentelor de trafic
 • Sisteme meteorologice
 • Clasificarea și cântărirea vehiculelor aflate în mișcare
 • Supraveghere video
 • Panouri cu mesaje variabile

PORTOFOLIU

 • Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere - Management al traficului interurban pe 
autostrada Medgidia-Constanța
 • Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere - Sistem de plată online a taxei de autostradă
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TAXARE AUTOMATĂ

UTI se concentrează pe îmbunătățirea siguranței și a mobilității în transporturi și creșterea 
productivității companiilor de transport prin utilizarea tehnologiilor IT și de comunicații 
avansate.

Soluțiile noastre de taxare sunt proiectate pentru a transforma transportul public într-unul 
eficient și sigur. Prin metodele de plată flexibile oferite, soluțiile noastre transformă taxarea 
într-un proces simplu, în timp ce companiile de transport se pot concentra pe furnizarea 
de servicii de transport de calitate superioară.

 • Taxare automată pentru transport public
 • Sistem de taxare pentru autostrăzi
 • Soluții de ticketing pentru arene sportive și de divertisment

PORTOFOLIU 

 • Regia Autonomă de Transport București  - Sistem automat de taxare 
 • Regia Autonomă de Transport Timișoara -  Sistem de taxare automată
 • Arena Națională, București – Soluție de verificare a biletelor 
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Instalații și construcții
Acoperim un spectru larg de servicii pentru obiective de infrastructură civilă, industrială și edilitară, atât în faza de 
proiectare, cât și etapa de construcție.  Avem capacitatea tehnică și logistica de a livra la cheie proiecte, de orice 
mărime, adaptate nevoilor și bugetelor, asigurând în același timp un nivel maxim de calitate și siguranță. 

Oferim soluții eficiente și durabile pentru proiecte de construcții și instalații din arii diverse de activitate precum: 
transporturi, energie, infrastructură civilă și edilitară, industrie, etc.

DATE CHEIE

 • Peste 200 de proiecte de infrastructură civilă și industrială realizate din 2000 până în prezent 
 • Portofoliu vast de autorizații și certificări 
 • Sistem de management al calității implementat și recunoscut de organismele naționale
 • Lider național în domeniul serviciilor de construcții și instalații pentru aeroporturi
 • Bune practici dovedite în management de proiect și coordonare a lucrărilor de șantier
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INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII

Livrăm proiecte la cheie, de la proiectare la instalare și punere în funcțiune pentru tipuri diverse de 
instalații care contribuie la crearea unor medii funcționale, eficiente și performante.

ANTREPRIZĂ GENERALĂ

Deținem capabilitatea tehnică și administrativă pentru a realiza proiecte de impact pentru comunitate, 
iar soluțiile pe care le oferim sunt eficiente din punct de vedere al costurilor, calității și siguranței. 

 • Consultanță și management de proiect 
 • Managementul autorizațiilor și avizelor de construcție și funcționare
 • Managementul furnizorilor și al achizițiilor
 • Organizare de șantier
 • Servicii de proiectare și execuție pentru instalațiile care asigură  

funcționarea și siguranța clădirii
 • Managementul achizițiilor și al subcontractorilor proiectului
 • Demolări, reparații și renovări
 • Lucrări de finisaje și amenajări interioare
 • Infrastructură de acces (alei, trotuare, drumuri de acces, parcări,  

platforme, lucrări de canalizare, deviere de rețele, etc)
 • Planificare și optimizare financiară a bugetului proiectului

Instalații mecanice

 • Sisteme de încălzire, ventilație, aer 
condiționat și climatizare
 • Sisteme de refrigerare 
 • Sisteme de evacuare a fumului 
 • Sisteme de lifturi și benzi transportoare

 
Instalații sanitare

 • Sisteme de alimentare cu apă 
 • Rețele de scurgere a apei pluviale 

și a apei menajere
 • Instalații de stingere a incendiilor

Automatizări pentru clădiri
de birouri și comerciale

 • Monitorizarea consumului de energie
 • Soluții de dispecerizare și monitorizare 

video
 • Soluții integrate de management al  

clădirilor (BMS) 
 • Soluții pentru gestiunea și controlul 

temperaturii și al iluminatului interior 
 • Sisteme integrate de securitate și 

control al accesului
 • Aplicații SCADA 

Instalații electrice

 • Medie și joasă tensiune
 • Instalații electrice și de iluminat 
 • Instalații electrice pentru alimentarea de rezervă 
 • Instalații de protecție electrică
 • Instalații de balizaj și semnalizare luminoasă
 • Instalații pentru stadioane și parcuri de 

divertisment
 
Instalații electrice de curenți slabi

 • Sisteme de securitate fizică: antiefracție, control al 
accesului, supraveghere video, protecție perimetrală
 • Sisteme de siguranță la incendiu: detecție, 

alarmare, stingere, detecție gaze
 • Sisteme de telecomunicații: sonorizare, interfonie, 

cablare structurată, televiziune comercială

Tablouri electrice 

 • Tablouri de distribuție
 • Tablouri electrice pentru automatizări și SCADA
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Instalații și construcții

CONSTRUCȚII CIVILE

 • Park Lake Mall, București
 • Clădirea Green Court, București 
 • Centrul de Management al Situațiilor de  

Urgență din București
 • UTI Business Center, București
 • World Trade Center, București
 • Financial Plaza, București
 • Union International Center, București
 • Charles de Gaulle Plaza, București
 • Casa Olimpică, București

PROIECTE DE 
INFRASTRUCTURĂ 
EDUCAȚIONALĂ

 • Spitalul Veterinar pentru Animale Mici din cadrul USAMV
 • Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor 

Agricole din cadrul USAMV 
 • Sediul central al Școlii Naționale de Științe Politice și 

Administrative din București
 • Facultatea de Biologie din București

SPITALE

 • Spitalul Județean de Urgență Vâlcea
 • Spitalul de Urgență Prof. Dr. Bagdasar Arseni din București

 
REGENERARE URBANĂ

 • Reabilitarea centrului civic din Botoșani
 • Reabilitarea centrului civic din Vaslui
 • Reabilitarea centrului istoric al Municipiului Craiova
 • Reabilitarea rețelei de iluminat public a promenadei din 

stațiunea Mamaia
 • Reabilitarea iluminatului public și sistem de 

telemanegement din Alexandria
 • Reabilitarea iluminatului public din Bragadiru

PORTOFOLIU
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CONSTRUCȚII AEROPORTUARE

 • Aeroportul Internațional Henri Coandă București
 • Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca
 • Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu București
 • Aeroportul Internațional Iași
 • Aeroportul Internaţional „George Enescu“ Bacău
 • Aeroportul Internaţional Satu Mare
 • Aeroportul Internațional Varna 
 • ROMATSA

LUCRĂRI PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC

 • Lucrări de construcții și modernizare a rețelei de transport 
public subteran pentru Metrorex
 • Lucrări de construcții și modernizare pentru rețeaua de 

metrou din Varșovia

ARENE SPORTIVE ȘI LUCRĂRI DE AGREMENT

 • Arena Națională, București
 • Cluj Arena
 • Sala Polivalentă Craiova
 • Water Park Craiova
 • Patinoarul Mihai Flamaropol, București

 
LUCRĂRI DE MEDIU

 • Stația de epurare și tratare a apei Cluj-Napoca
 • Stația de epurare și tratare a apei Rădăuți
 • Stația de epurare și tratare a apei Dorohoi
 • Stația de epurare și tratare a apei Ocna Sibiului
 • Parcul solar de la Cujmir
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Prin linia de business Facility Management oferim servicii complete, integrate de mentenanță și administrare tehnică 
pentru orice tip de infrastructură construită, în faza de proiectare sau de utilizare. 
Deservim peste 3000 de locații ale clienților noștri la nivel național, cu echipe mobile sau la punct fix, având competențele 
tehnice, dotările și experiența necesare pentru a prelua în totalitate sau parțial responsabilitatea serviciilor tehnice 
auxiliare, pentru a le permite clienților să se concentreze mai bine asupra activității de bază, generatoare de profit.

DATE CHEIE

 • Soluții la cheie și capabilități de integrare
 • Oferta de servicii disponibilă la nivel național 
 • Peste 600 de specialiști acreditați și autorizați în întreținerea clădirilor și instalațiilor tehnice
 • Peste 140 de autovehicule de intervenție
 • Soft specializat de management al activității de mentenanță
 • Parteneriate solide cu producători de echipamente si furnizori de tehnologie pentru clădiri
 • Call-center 24/

Facility Management
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SERVICII 

SERVICII TEHNICE 

Oferim o gamă largă de servicii, cu echipe la punct 
fix sau mobile, destinate întreținerii clădirilor și 
echipamentelor care asigură funcționarea unei 
clădiri, adaptate nevoilor și activității clienților, 
conforme cu cerințele legislative, predictibile, 
planificate, controlabile și măsurabile.

Mentenanță preventivă, corectivă și intervenții de 
urgență pentru instalații și echipamente:

 • Electrice și de iluminat
 • HVAC și refrigerare
 • Stingere a incendiilor
 • Sanitare
 • Curenți slabi și securitate
 • Servicii PRAM, RSVTI, termoviziune
 • Servicii pentru clădiri: renovări, 

reparații, relocări, igienizări

SERVICII TEHNICE SUPORT

 • Inspecții/ audituri tehnice și energetice
 • Asistență tehnică pentru reamenajări,  

extinderi, relocări
 • Monitorizare şi operare a echipamentelor  

electro-mecanice cu personal autorizat
 • Operare și monitorizare a sistemelor de 

management al clădirii (BMS)
 • Dispecerizare 
 • Monitorizare a consumurilor de energie 

și de utilități
 • Managementul documentelor și avizelor tehnice 

de funcționare și reprezentarea clientului în relația 
cu autoritățile de reglementare
 • Management computerizat al activităților tehnice 

externalizate și raportare (Soluție Archibus)
 • Monitorizare  a flotelor 
 • Inventariere a mijloacelor fixe și a stocurilor
 • Call-center 27/7

SERVICII DE INSTALARE ȘI AMENAJARE 

 • Asistență tehnică și management de proiect 
 • Proiectare, instalare și punere în funcțiune a 

soluției tehnice
 • Testare și verificare
 • Training pentru utilizatori și elaborare a 

documentației tehnice
 • Integrare de sisteme și echipamente în  

aplicații de management și control  
(aplicații de securitate, BMS, etc).

PORTOFOLIU

CLĂDIRI DE BIROURI 

 • UTI Business Center (14.000 m²)
 • Autoritatea Aeronautică Civilă  

Română (4.400 m²)
 • Aviatorilor 8, NEPI (peste 7000 m²)

ORGANIZAȚII REȚEA

 • Raiffeisen Bank (475 locații, național)
 • BRD (570 locații, național)  
 • OMV-PETROM (336 locații, național)
 • Engie (50 locații, național)
 • Apa Nova (82 locații, București)

SPAȚII COMERCIALE 

 • SUN PLAZA, București (210.000 m²)
 • Veranda Mall, București (30.000 m²)
 • Auchan (34 locații, național)
 • Carrefour (48 locații, național)
 • Kaufland (48 locații, național)
 • Mega Image (90 locații, național)

AEROPORTURI

 • Aeroportul Internațional Henri Coandă 
București
 • Aeroportul Internațional Avram Iancu 

Cluj-Napoca 
 • Aeroportul Internațional Sibiu 

ARENE SPORTIVE ȘI 
SPAȚII DE AGREMENT

 • Arena Națională, București (108.000 m²)
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SOLUȚII
INTELIGENTE DE 
TRANSPORT

TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI ȘI 

COMUNICAȚII

SISTEME DE SECURITATE

FACILITY MANAGEMENT

CONSTRUCȚII
ȘI INSTALAȚII

UTI Business Center, Strada Vasile Lascăr,
Nr. 31, București, România
Phone: 021 20 12 345, 021 20 12 308
Email: office@uti.eu.com, Web: www.uti.eu.com


