SMARTCITY

Soluții pentru orașe inteligente
Contribuim la creșterea calității vieții.

1990

CINE SUNTEM
UTI, una dintre cele mai importante și
inovatoare companii din România, a fost
mereu un reper pentru excelență, tehnologie,
încredere și asumarea calității soluțiilor livrate.
Inovația și abordările ambițioase, precum și
flerul pentru antreprenoriat au condus UTI
către succesul pe termen lung.

1800

Viziunea noastră constă în integrarea și
dezvoltarea de tehnologii care îmbunătățesc
viața oamenilor care locuiesc în mediul urban
sau rural, fie că sunt persoane fizice, mari
corporații sau instituții guvernamentale.

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.

Ne-am dorit permanent să fim prezenți în
viața comunității și acest lucru ne-a motivat
să ținem pasul cu cele mai noi tehnologii,
să inovăm continuu, să ne reinventăm. Ne
adaptăm evoluției zonelor urbane și suntem
atenți și pregătiți să răspundem problemelor
și nevoilor acestora.

5 LINII DE BUSINESS

UTI și-a stabilit ca obiectiv transformarea
comunităților locale prin soluții tehnologice
inovative și a devenit cunoscută pentru
abordarea unor proiecte care au o contribuție
decisivă la creșterea calității și siguranței
vieții locuitorilor orașelor. Parteneriatele
cu autorități publice din România au fost
construite pe baza capabilităților tehnice și a
experienței naționale și internaționale pe care
compania noastră le are.

5 ȚĂRI

••Sisteme de Securitate
••Tehnologia Informației și Comunicații
••Sisteme Inteligente de Transport și Taxare
••Instalații și Construcții
••Facility Management

UTI este un jucător puternic pe piețele
din Europa Centrală și de Est,având sedii
în România, Olanda, Polonia, Moldova
și Bulgaria.

7 CENTRE REGIONALE
UTI este prezent în cele mai importante orașe
din România, acoperind cu ușurință toate
regiunile țării. Astfel, suntem mereu aproape
de clienții noștri, putând să le înțelegem mai
bine nevoile și procesele operaționale pentru
a propune cele mai bune soluții.

Viziunea UTI, de a se regăsi, prin conceptele
implementate, în viața oamenilor este
fundamentată pe portofoliul larg de soluții
reunite în conceptul Smart City.

SMARTCITY
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SOLUȚIILE UTI
PENTRU DEZVOLTARE
URBANĂ

SERVICII DE CONSULTANȚĂ
PENTRU ACCESAREA
FONDURILOR EUROPENE

Angajamentul asumat de companiile grupului
UTI este de a oferi soluții eficiente, care
contribuie la creșterea calității vieții atât în
mediul urban, cât și în cel rural.

Accesarea fondurilor europene reprezintă
atât o oportunitate, cât și o provocare dată de
complexitatea procedurilor de implementare și
gestionare a unor proiecte de finanțare.

Experiența practică dobândită în
implementarea unor proiecte de amploare,
resursele și dotările excepționale, precum
și capacitatea de inovare, ne recomandă ca
partener de încredere, stabil și capabil în
realizarea de proiecte pentru comunitate,
care să contribuie la creșterea eficienței
și performanței administrațiilor publice, a
siguranței și calității vieții cetățenilor.

Echipa noastră de consultanți specializați în
accesarea fondurilor europene vine în întâmpinarea
nevoilor clienților cu soluții personalizate, bazate
pe concepte deja verificate în proiectele pe care
compania le-a implementat anterior.

Putem oferi soluții la cheie, personalizate
și adaptate nevoilor de administrare și
funcționare ale insituțiilor publice, de
la consultanţă şi planificare, finanţare
şi achiziție, până la instalare, punere în
funcțiune, întreținere și operarea tehnică.
Pe lângă soluţiile tehnologice performante,
UTI furnizează soluţii de finanţare a
proiectelor iniţiate de autorităţile locale prin
parteneriate public private, aplicabile unor
domenii diverse ca: transport, sănătate,
siguranţă publică, infrastructuri urbane,
gestionare a deşeurilor şi surse regenerabile
de energie, etc.
UTI are experiență în dezvoltarea de proiecte
în sistem parteneriat public privat, în care
autoritatea locală contribuie cu bunuri
mobile sau imobile, pe care le poate oferi prin
concesiune, în timp ce UTI asigură finanțarea,
precum şi alte resurse necesare derulării
(know-how, personal specializat, licenţe etc.).
Netcity, rețeaua metropolitană subterană
de fibră optică, este un exemplu de PPP de
succes, implementat de UTI şi compania de
proiect Netcity Telecom care au dezvoltat
un concept revoluționar și unic în România,
prin care s-a demonstrat că investițiile
private prin parteneriate pe termen lung cu
autoritățile locale pot rezolva problemele
acute ale comunităților.

Legendă

Serviciile noastre acoperă toate etapele unui
proiect, de la identificarea nevoilor și a surselor
de finanțare, la definirea proiectului și a fazelor de
derulare a acestuia, până la finalizarea perioadei de
implementare și finalizare a plăților.

Management
de trafic

Management
al parcărilor

Siguranță
pentru școli

Supraveghere
video urbană

Arene
sportive și de
agrement

Management
al situațiilor de
urgență

Regenerare
urbană

Infrastructură
pentru spitale

Informare
publică

Parcuri
solare

Stații de
tratare a
apelor uzate

Management
al transportului
public

Iluminat
public

Infrastructură
fibră optică

Taxare
automată

DOROHOI
BAIA-MARE

BOTOȘANI

RĂDĂUȚI
SUCEAVA

SERVICII
ZALĂU

••Consultanță pentru identificarea
oportunităților de finanțare
••Elaborarea planurilor de afaceri,
a studiilor de prefezabilitate și
de fezabilitate
••Elaborarea cererilor de
finanțare
••Contact
ARAD
permanenent
cu autoritățile
de avizare
TIMȘOARA
și elaborare a
documentației
necesare pentru
DETA
obținerea avizelor
••Depunerea dosarului
de finanțare
••Suport în perioada de
analiză a dosarului pentru
eventuale clarificări solicitate
de evaluatori

BISTRIȚA

IAȘI

TOPLIȚA

CLUJ-NAPOCA
BACĂU

VASLUI

TÂRGU-MUREȘ

DEVA

OCNA SIBIULUI

CODLEA

BRAȘOV
SĂCELE

GHIMBAV

GALAȚI

RÂȘNOV
PETROȘANI

PREDEAL

RÂMNICU
VÂLCEA

FOCȘANI

BRĂILA

BUȘTENI
CÂMPINA
PITEȘTI
PLOIEȘTI

BUCUREȘTI
CUJMIR

MAMAIA

CRAIOVA

CONSTANȚA

ALEXANDRIA
TURNU
MĂGURELE

GIURGIU
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REGENERARE URBANĂ

SPAȚII PUBLICE

(parcuri, piețe, zone pietonale)

Compania noastră realizează proiecte complexe de reabilitare
și modernizare urbană, în parteneriat cu administrațiile locale.
Soluțiile noastre contribuie la valorificarea potențialul turistic
al zonelor urbane prin punerea în valoare a patrimoniului
arhitectonic, precum și la creșterea calității vieții și a dezvoltării
comunitățiilor, prin remodelarea, modernizarea și diversificarea
spațiilor publice și a infrastructurii edilitare.

Soluții integrate de securitate (soluție
tehnică, furnizare de echipamente,
instalare și punere în funcțiune):
sisteme de supraveghere video,
sisteme de analiză video a imaginilor,
sisteme de adresare publică,
dispecerate de securitate

INFRASTRUCTURĂ
TEHNICO-EDILITARĂ

Iluminat public
Lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor
Furnizare și instalare de echipamente
electrice și de iluminat, inclusiv pentru
iluminatul ecologic

INFRASTRUCTURĂ CONSTRUITĂ
Construcții, modernizări, reabilitări
de clădiri publice
Lucrări de renovare și restaurare a
edificiilor de patrimoniu
Proiectare, furnizare, montaj, punere
în funcțiune și testare pentru toată
gama de instalații și echipamente
care asigură funcționarea clădirilor
de orice tip
Instalații electrice complete (MT, JT, CC)
Instalații HVAC, instalații sanitare și de
stingere a incendiului
Instalații de curenți slabi
(supraveghere video, antiefracție, control
al accesului, antiincendiu, sonorizare,
telecomunicații, etc)

PORTOFOLIU

București
București
Mamaia
Alexandria
Botoșani
Vaslui
Craiova
Bragadiru

Soluții de afișaj și informare publică
a cetățenilor (soluție tehnică,
proiectare, achiziție, instalare și
punere în funcțiune)

Integrare de echipamente și
sisteme în aplicații care asigură
managementul inteligent al
clădirilor și al infrastructurii
tehnice din dotare

Infochioșcuri pentru informare turistică

BMS (Building Management System)

Panouri de informare dinamică pentru
medii exterioare sau interioare

EIB (Aplicații de management inteligent
al iluminatului clădirii)

Sisteme automate de vânzare a biletelor
pentru transportul public

Dispecerete de securitate

Sisteme automate de plată pentru
parcări publice

Aplicații de management al flotei auto
și al parcărilor

Furnizare de echipamente și
mobilier public

Eficiență energetică a clădirii: audit energetic,
consultanță în reducerea consumurilor
energetice, proiectare de sisteme pentru
creșterea eficienței energetice (automatizări,
contorizare inteligentă, managementul
consumului)

Soluții la cheie pentru fântâni
arteziene și muzicale

Consultanță în vederea optimizării
iluminatului public
Audit energetic cu tehnică de specialitate
Soluții de telemanagement
Soluții la cheie pentru dispecerate de gestiune
a iluminatului public
Servicii de operare și mentenanță a sistemului
de iluminat public prin gestiune delegată

Apă și canalizare
Reabilitare și modernizare a rețelelor
Racorduri la rețeaua de alimentare publică

Infrastructură de fibră optică

Soluții la cheie pentru dezvoltarea de rețele
urbane de comunicații prin fibră optică

Servicii specializate de întreținere
(preventivă și corectivă) și de
operare tehnică

Lucrări de extindere și modernizare a
infrastructurii de telecomunicații pentru
administrații și regii publice

Reabilitarea Arcului de Triumf
Realizarea infrastructurii pentru rețele de fibră optică Netcity
Reabilitarea rețelei de iluminat public a promenadei
Reabilitarea iluminatului public și sistem de telemanegement
Reabilitarea centrului civic
Reabilitarea centrului civic
Reabilitarea centrului istoric
Reabilitarea iluminatului public

Gestiune și mentenanță a rețelelor
de telecomunicații

SMARTCITY
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TRANSPORT ȘI MOBILITATE

SOLUȚII PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC
Transportul public joacă un rol
important în managementul
eficient al traficului urban.
Prioritatea acordată mijloacelor
de transport în comun are un rol
major în procesul de transformare
a transportului public într-unul mai
atractiv pentru călători, care va
conduce la utilizarea sa ca mijloc
preferat de călătorie în detrimentul
autovehiculelor personale.

Polarizarea demografică în jurul marilor orașe crează provocări serioase administrațiilor publice,
care se confruntă cu supraaglomerarea, incapacitatea infrastructurii rutiere și de transport
în comun de a se adapta numărului crescut de vehicule și de călători, de a oferi condiții de
siguranță a călătorilor și de a proteja mediul.
Pentru a răspunde nevoii de mobilitate pot fi abordate două tipuri de soluții: modificări ale
infrastructurii - foarte costisitoare și producătoare de blocaje de trafic severe înainte de a aduce
rezultate pozitive sau implementarea unor soluții inteligente de management al traficului și al
transportului public.
UTI a dezvoltat astfel de soluții dedicate optimizării transportului în comun și a traficului rutier,
care și-au dovedit eficiența în proiecte implementate atât în țară, cât și în străinătate.

Problemele cu care se confruntă
frecvent operatorii de transport
la nivel global sunt legate de
urbanizare și de amplificarea
fraudei. De asemenea, cercetările
de piață arată creșterea gradului de
nemulțumire în rândul călătorilor,
precum și o preocupare mai mare
pentru siguranța proprie.
Soluțiile UTI contribuie la creșterea
accesibilității serviciilor și a
confortului călătorilor în timpul
transportului, dar și la optimizarea
costurilor operaționale și la
creșterea performanței activității
operatoriilor de transport.

Sistem
automat de
taxare

Sistem de management și
prioritizare a vehiculelor de
transport în comun

Sistem de informare a
călătorilor în stații și în
mijloacele de transport
în comun
Sistem de
management al
resurselor

Sistem de
supraveghere
video

Soluție dedicată de
management al flotei de
transport în comun

SMARTCITY
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SOLUȚII PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC

BENEFICII

Specialiștii UTI au dezvoltat o soluție proprietară de taxare, SKAYO,
care asigură integrarea cu mai multe mijloace de transport: autobuze,
microbuze, tramvaie, troleibuze, metrou, taxi, precum și reducerea
fraudei. SKAYO funcționează cu carduri contactless care pot fi
reîncărcate la automate de vânzare, online sau la ATM-uri.

••Reducerea fraudei
••Îmbunătăţirea condițiilor de transport în comun și reducerea timpilor petrecuți în trafic
••Creșterea veniturilor la buget prin creșterea atractivității transportului în comun
••Informarea promptă a călătorilor privind graficul mijloacelor de transport
••Modernizarea și facilitarea accesului cetățenilor la titlurile de călătorie
••Management mai eficient al vehiculelor și al reţelei de transport în comun
••Creșterea siguranței și a confortului locuitorilor și turiștilor

Cu ajutorul sistemului de management și prioritizare a vehiculelor de
transport în comun, vehiculele pot fi vizualizate grafic, în timp real, pe
hărți. Dispecerii primesc informații privind poziția tuturor vehiculelelor
de transport în comun față de graficul de circulatie, ora de plecare
de la capătul de linie, starea parametrilor monitorizați ai vehiculului,
ultimele mesaje transmise de la și către vehicul. În cazul urgențelor
(avarii, accidente, manifestații, greve, etc.) coordonatorii de trafic
pot identifica rapid devieri din traseu pentru remedierea situațiilor
de urgență. Interfațarea acestei soluții cu sistemul de semaforizare
existent asigură acordarea de prioritate la trecerea prin intersecții
pentru vehiculele de transport în comun aflate în întârziere față de
grafic.

TRANSPORT
ȘI MOBILITATE

PORTOFOLIU
București		
Burgas (Bulgaria)
Brașov 		
Timișoara		

Sistem de taxare pentru transportul suprateran integrat cu transportul la metrou
Sistem integrat de management al transportului public
Sistem de management al transportului public
Sistem de taxare

Prin instalarea de panouri de informare în stații, călătorii află liniile
care deservesc stația respectivă, ora de sosire/timpul estimat până la
sosirea în stație a următorului vehicul de pe fiecare linie de transport,
dar și informații text de uz general (data, ora, temperatura). Pentru
confortul și siguranța călătorilor este vitală instalarea unui sistem de
supraveghere video în stațiile de transport în comun și în mijloacele de
transport. Astfel, actele de vandalism și furturile sunt descurajate.
Sistemul de managment al flotei de transport public asigură
următoarele funcționalități:
Administrarea
parcului auto

Monitorizarea nivelului
de carburant din rezervor

Monitorizarea poziției
geografice a vehiculelor

13

13

13

Sistem Automat de Taxare

Monitorizarea distribuirii
pe traseu a vehiculelor

Optimizarea
rutelor

12

Monitorizarea stilului
de condus al șoferilor

8

Sistem de Supraveghere Video

2

4

Sistem de Informare a Pasagerilor

6

9

Sistem Audio de Informare

7A

7B

1

10

12

13

Sistem de Management al Vehiculelor
Sistem de comunicații
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11

11
11
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01 Sistemul Skayo
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Difuzor

2

Dispozitiv înregistrare

8

Validator

3

Display șofer cu touchscreen

9

Panou de informare călători

4

Cameră video

10

Antenă de comunicații

5

Buton de panică

11

Operator GSM

6

Ecran de informare călători

12

Punct de acces wi-fi

7A

Modul audio

13

Satelit GPS
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La nivel tehnologic, principalul avantaj oferit de
sistemul de management al traficului îl constituie
modul de funcţionare adaptiv al componentelor de
semaforizare și dirijare a traficului, care constă în
ajustarea timpilor de semaforizare din intersecţii
în funcție de valorile de trafic înregistrate de
senzorii care preiau și transmit informații către
Centrul de Management al Traficului.

TRANSPORT ȘI MOBILITATE
SOLUȚII INTELIGENTE
DE MANAGEMENT AL
TRAFICULUI URBAN

Control al traficului

Rețea de comunicații
prin fibră optică

Elemente de infrastructură
(semafoare, buton de
solicitare a culorii verde
pentru pietoni, etc)

Astfel, senzorii instalați pe arterele de circulație
culeg informații pe care apoi o aplicație le
prelucrează și „învață” în fiecare zi variațiile
fluxurilor de trafic din aria deservită, cu scopul
determinării unor timpi adecvați de semaforizare
și al asigurării controlului traficului.

Supraveghere video

În zonele în care fluxul de pietoni este diminuat,
se pot instala dispozitive de solicitare a culorii
verde. Rolul lor este de a evita situațiile frecvente
în cazul unei semaforizări cu timpi ficși, în care
vehiculele sunt obligate să oprească la culoarea
roșie a semaforului deși pe trecerea de pietoni
nu traversează nimeni, obținându-se astfel
optimizarea traficului și, implicit, creșterea
volumului de vehicule datorat majorării „timpului
de verde”.

CENTRU
DE CONTROL

Componentele sistemului adaptiv de management al traficului

În sprijinul setării timpilor optimi de semaforizare,
în intersecții, se pot instala camere video care
colectează date pentru sistemul de management
al traficului.

Orice oraș modern a cunoscut în ultimii ani creșteri importante de trafic rutier și, implicit,
de poluare. Cum instalarea de semafoare suplimentare sau amenajarea de sensuri giratorii
nu poate rezolva problemele complexe de trafic, UTI a dezvoltat o soluție menită să reducă
timpii de aşteptare la semafoare, să fluidizeaze traficul rutier și să contribuie la reducerea
efectului de seră: un sistem adaptiv de management al traficului.

Soluția UTI permite prioritizarea mijloacelor de
transport în comun, reducându-se astfel timpul de
deplasare, poluarea, gradul de uzură a vehiculelor
și creșterea veniturilor la bugetul local.

PORTOFOLIU
Sistem adaptiv de
București		 management al
Iași			
traficului
Craiova 		
Galați
Deva
Zalău 		
Kalisz (Polonia)
Szcecin (Polonia)
Managementul
București		 pasajelor subterane
și supraterane

Sofia (Bulgaria)
Brașov
Constanța
Focșani
Bacău
Ploiești
Suceava
Giurgiu
Câmpina
Târgu Mureș
Alexandria
Târgu Jiu

În mediul urban autoritățile recurg frecvent la
construirea de pasaje în scopul decongestionării
traficului. Pentru managementul acestora,
specialiștii UTI instalează sisteme de monitorizare
video, detecție automată a incidentelor și panouri
de informare a șoferilor.

Modernizare a
sistemului de
semaforizare

Toate intersecțiile sunt conectate între ele
printr-o rețea de fibră optică, iar subsistemele
sunt integrate într-un Centru de Control, care
gestionează toate datele de trafic.

BENEFICII

Creștere a fluxurilor de trafic și reducere a
timpilor de călătorie (cu până la 18% între
două puncte monitorizate prin sistem)

Respectare a programului de sosire în stații
pentru mijloacele de transport în comun

Siguranță crescută în trafic

Elaborare de strategii de trafic și simularea
implementării acestora

Prioritizarea accesului vehiculelor de intervenție
(SMURD, Pompieri, Poliție) în intersecții

Respectare a regulilor de circulație – camerele
de monitorizare video din cadrul sistemului pot
fi utilizate pentru a detecta trecerea pe culoarea
roșie, ambuteiajele sau parcarea ilegală

Reducere a emisiilor de gaze cu până la 10%

Reducere a costurilor de exploatare și
mentenanță a sistemului de control al traficului

Creștere a nivelului de confort pentru
cetățeni și șoferi

Semnalizare instantanee a echipamentelor
defecte din intersecții și intervenție rapidă
pentru remedierea defecțiunilor

De asemenea, specialiștii UTI sunt
pregătiți să asigure service și mentenanța
echipamentelor instalate.
SMARTCITY
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TRANSPORT ȘI MOBILITATE
SISTEME INTEGRATE
DE MANAGEMENT AL
PARCĂRILOR

PARCĂRI ȘI
TERMINALE
INTERMODALE

SOLUȚII INTELIGENTE
DE MANAGEMENT AL
TRAFICULUI INTERURBAN

Alături de sistemul adaptiv de
managament al traficului, parcările
reprezintă una dintre soluțiile care pot
contribui la decongestionarea traficului
în mediul urban.

UTI furnizează o gamă completă de
servicii și soluții pentru dezvoltarea
unor terminale intermodale urbane
care asigură transferul călătorilor între
moduri de transport (urban, extraurban,
auto private) în condiții de accesibilitate,
confort și siguranță, precum și facilitați
de parcare.

Fiecare municipalitate are între atribuțiile
sale derularea de proiecte care contribuie
la creșterea atractivității comunității pe
care o coordonează din punct de vedere
economic, comercial sau turistic.

Pentru eficientizarea și managementul
transportului interurban, UTI pune la
dispoziția autorităților locale un sistem de
taxare de ultimă generație, bazat pe o soluție
proprietară: SKAYO.

Accesând fonduri structurale, autoritățile
locale pot pune în aplicare planuri de
dezvoltare complexe, conexate planurilor
regionale sau naționale.

Aceasta funcționează cu carduri contactless
și asigură reducerea fraudei, creșterea
siguranței călătorilor, creșterea calității
condițiilor de transport. Cardurile pot fi
reîncărcate online sau de la ATM-uri.

Construcția și managementul parcărilor
publice este o problemă stringentă la
nivelul autorităților locale din fiecare
oraș al României. UTI pune la dispoziția
municipalităților un concept integrat de
management al parcărilor: un sistem la
cheie, modular pentru managementul
operațional al spațiilor de parcare
asigurând, în acelaşi timp, siguranţa şi
securitatea acestora.
Având avantajul modularităţii, soluţiile UTI
pot fi adaptate atât pentru zonele publice
de parcare, din marile aglomerări urbane,
în care este prioritară utilizarea cât mai
eficientă a spaţiului, cât şi pentru zone
comerciale, industriale, rezidenţiale sau
sediile companiilor şi instituţiilor publice.

••Dotare, instalare și punere în funcțiune
a echipamentelor specifice: sisteme de
parcare, bariere și uși automate, sistem
de supraveghere video, echipamente de
taxare, sistem de sonorizare, sistem de
stingere a incediilor, sisteme de alarmă la
incendiu și la efracție, etc.
••Implementare a sistemelor
informatizate de management al parcărilor
••Servicii de operare, administrare și
mentenanță a echipamentelor
••Lucrări de construcții, extindere
și reamenajare
••Management al autorizațiilor
de construcție

Portofoliul UTI include soluții de înaltă
tehnologie pentru managementul
traficului interurban.
Semaforizare și
control al traficului

Supraveghere
video

Informare dinamică
a șoferilor

Taxare
automată

Informare în stații și în
mijloacele de transport

Raportare și management
al resurselor

Monitorizare meteorologică
și a carosabilului

Detecție a incidentelor
de trafic

Detecție automată
a contravențiilor

BENEFICII
Fluidizarea
traficului

Gestionarea, asistată
electronic, a locurilor
de parcare

Utilizare
facilă

Zonele limitrofe ale marilor orașe se
confruntă frecvent cu ambuteiaje, iar
existența unor puncte de efervescență
economică amplifică această problemă.

Monitorizarea
centralizată a tuturor
subsistemelor

Pentru decongestionarea lor, specialiștii
UTI recomandă instalarea de sisteme
integrate de semaforizare și reglarea
traficului în urma analizei datelor preluate
de camere video montate în puncte cheie.
Prezența echipamentelor de monitorizare
întărește disciplina în trafic și permite
identificarea rapidă a contravenienților.

Evitarea fraudelor
prin sistem fiscalizat
de plată

PORTOFOLIU
București
București
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Baia Mare
Bistrița
București

În sprijinul cetățenilor care folosesc
mijloace de transport interurban sunt și

Aeroportul Internațional Henri Coandă
▷ instalare și mentenanță tehnică a sistemului de parcare
Arena Națională
▷ instalare și punerea în funcțiune a parcării
Aeroportul Internațional Cluj-Napoca
▷ instalare și administrare în regim de concesiune a parcării
Cluj Arena
▷ instalare și punere în funcțiune a sistemului de parcare
▷ sistem de parcare stradală
▷ sistem de parcare stradală
▷ terminal intermodal pe Magistrala 4 de metrou

Sistemele de informare prin panouri
rutiere cu mesaje variabile au un rol major
în transmiterea de informații către șoferi
în timp util pentru a evita blocajele și
pentru a găsi rute ocolitoare.

panourile de informare din stații și din
mijloacele de transport. Acestea afișează
informații privind liniile care deservesc o
stație, ora de sosire/timpul estimat până la
sosirea în stație a următorului vehicul de pe
fiecare linie de transport.
Conceptul UTI include și un modul de
raportare, prin intermediul căruia pot fi
urmărite vânzările, prestația controlorilor,
sarcina de transport realizată (călătorii
validate), numărul de kilometri parcurși,
consumuri de combustibil/energie electrică,
încadrare în graficele de circulație, devieri de
la trasee, informații privind reparațiile etc.
În portofoliul UTI se regăsesc și sisteme de
monitorizare a condițiilor meteo și a stării
carosabilului, de detecție automată a incidentelor și de detecție a contravențiilor (radare,
cântărirea dinamică a vehiculelor etc.)

SMARTCITY
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SIGURANȚĂ PUBLICĂ
CENTRE DE MANAGEMENT
AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
Pe măsură ce populația urbană crește, iar
infrastructura devine tot mai complexă,
asigurarea serviciilor de siguranță publică
devine o reală problemă pentru autorități.
Pentru a face față acestei provocări,
UTI a dezvoltat un concept integrat de
management al situaţiilor de urgenţă,
o structură modulară, integrată, care
înglobează Sistemul Naţional Unic de
Apeluri de Urgenţă 112, reprezentanţi ai
tuturor instituţiilor cu atribuţii în gestionarea
situaţiilor de urgenţă: IGSU, SMURD,
AMBULANŢĂ, POLIŢIE, JANDARMERIE,
POMPIERI, MIRA, SRI, dar şi reprezentanţi ai
administraţiei publice locale şi centrale, care
asigură interoperabilitatea permanentă,
fundamentarea deciziilor de comandă
şi coordonare a structurilor care asigură
serviciile de urgență și intervenţie rapidă
pentru salvarea vieților.

SOLUȚII DE SUPRAVEGHERE VIDEO URBANĂ
În ultimii ani, potențialul de risc la nivelul comunităților urbane a crescut mult,
statisticile arătând că oamenii se simt adesea în pericol în spațiul public. În acest
context, municipalitățile au nevoie de o strategie și de măsuri concrete privind
siguranţa și confortul locuitorilor și a vizitatorilor.

UTI furnizează soluții la cheie atât pentru construcția, cât
și pentru furnizarea infrastructurii tehnice și a aplicațiilor
software care asigură funcționarea continuă a Centrului
de Management al Situațiilor de Urgență.
Servicii de
construcții

Management
de proiect

Proiectare și execuție
la cheie a instalațiilor:
electrice și curenți
slabi, sanitare, de
detecție și stingere a
incediului, HVAC

Camere și echipamente
TEMPEST pentru
protecția informațiilor

Soluții informatice şi
de radiocomunicaţii de
ultimă generație

UTI furnizează soluții de supraveghere video urbană, care au rolul de a proteja
cetățenii, indiferent de spaţiul în care se află.
Imaginile preluate de la camerele video sunt analizate și stocate în cadrul unui
Centru de monitorizare, amenajat în spații ale primăriei sau ale Poliției Locale.

BENEFICII
••Creșterea gradului de siguranță și a confortului cetățenilor în spațiul public
••Suport pentru investigarea unor incidente petrecute în zona monitorizată
••Respectarea curățeniei în spațiul public
••Prevenirea infracționalității și a actelor de vandalism

Centrul de comandă și control care integrează toate
serviciile de urgență este compus din următoarele module
funcţionale:
Supraveghere video
urbană

Comunicaţii video /
voce / date

Sistem suport de
decizie

Siguranță
şi securitate

Alarmare şi
informare publică

Monitorizare a
pacienţilor la domiciliu

Centru mobil de
comandă şi control

Management
al traficului

Monitorizare şi
localizare a vehiculelor

Supraveghere
video a traficului

BENEFICII
••Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor
••Salvarea unui număr mai mare de vieţi
••Revenirea la starea de normalitate în cel mai scurt timp posibil
••Monitorizarea hidrologică, seismică şi a calităţii mediului
••Utilizarea judicioasă a resurselor materiale şi umane

PORTOFOLIU
București
Brașov
Iași
Galați
Deva
Ploiești
Pitești
Brăila
Suceava
Alexandria

Varna (Bulgaria)
Burgas (Bulgaria)
Szczecin (Poland)
Kalisz (Poland)

Sistem de
supraveghere video
urbană

Identificare a
numerelor de
înmatriculare a
vehiculelor

PORTOFOLIU
Târgu Mureș
București

Centru de Management al Situaţiilor de Urgenţă
Centru de Manangement Integrat al Situațiilor de Urgență

SMARTCITY
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INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ

SOLUȚII PENTRU
INSTITUȚII DE
ÎNVĂTĂMÂNT
Uniunea Europeană acordă un
interes deosebit dezvoltării
infrastructurii de educație și
formare din țările membre.
UTI vine în sprijinul autorităților
locale cu soluții și servicii la cheie
în vederea reabilitării, modernizării
și creșterii siguranței și
performanței unităților de
învățâmânt din mediul urban sau
rural, conform normelor europene.
De asemenea, în contextul creşterii
alarmante a agresiunilor și
evenimentelor cu impact negativ
asupra procesului de educaţie,
siguranţa şi securitatea elevilor,
studenţilor, profesorilor şi bunurilor
din instituţiile de învăţământ a
devenit o prioritate majoră.
Venind în întâmpinarea necesităţii
de a crea un mediu propice
desfăşurării activităţilor didactice,
UTI a dezvoltat sisteme integrate
de securitate special adaptate
infrastructurii educaționale.

SISTEME DE SECURITATE
FIZICĂ ȘI LA INCENDIU

SERVICII DE CONSTRUCȚII
ȘI INSTALAȚII

••Sisteme de supraveghere video
••Sisteme de monitorizare şi control
al accesului
••Sisteme de detecţie la efracţie şi la
incendiu
••Sonorizare, adresare publică
••Cablare structurată și
telecomunicații
••Dispecerate de securitate
și sisteme de management al
instalațiilor și sistemelor (BMS)

••Antrepriză generală sau în
regim de subcontractare pentru
construcția/ reabilitarea/
modernizarea/ extinderea/dotarea
instituțiilor de învățământ cu
echipamente specifice
••Consultanță și management
de proiect
••Instalații electrice de medie și
joasă tensiune și de iluminat
••Instalații mecanice și sanitare
••Soluții cu consum eficient de
energie: consultanță, proiectare,
dotare și implementare
••Mentenanţă tehnică, preventivă
și corectivă a sistemelor

Sistemele de securitate sunt
integrate în dispecerate de
monitorizare, organizate atât în școli,
cât și la secțiile de Poliție.
Camerele video pot fi instalate în
laboratoare, pe holuri, pe terenuri de
sport sau în zonele de acces.
Prin autentificare securizată,
sistemul de supraveghere video
permite accesul părinţilor, al corpului
profesoral, al Inspectoratului Şcolar
şi al Poliţiei la imaginile preluate de
camerele video.

PLATFORMĂ DE STUDIU

colaborativă
Prin utilizarea platformei online LiveStudies, instituțiile de învățământ pot crea
un mediu de învățare la distanță, online și complet interactiv, care permite mai
multor clase separate să fie integrate într-o clasă virtuală care împarte aceleași
instrumente moderne și interactive de învățare (ecrane tactile, table interactive,
tablete sau telefoane inteligente integrate cu sisteme multimedia).
Astfel, instituțiile de învățământ au posibilitatea de a își extinde atât acoperirea
geografică, cât și cota de piață, menținând același nucleu profesoral excepțional
care le-a adus succes și recunoaștere.

CARACTERISTICI
••Crearea unui săli de curs virtuale
••Interacțiune similară unei ore de curs față în față
••Utilizarea naturală a unor instrumente de scriere și editare customizabile
••Integrarea de funcții de recunoaștere a textului
••Integrarea cu motoarele de căutare
••Accesarea librăriei de documente pentru materiale și obiecte suplimentare
••Încărcarea, poziționarea, redimensionarea, adnotarea de fotografii, animații,
filme, prezentări PowerPoint
••Păstrarea istoricului interacțiunilor colaborative, având acces la funcții de
salvare, reluare și/sau editare a sesiunii în vederea verificării sau trimiterii
către alți utilizatori

BENEFICII
••Sporirea disciplinei în instituţiile de
învăţământ
••Reducerea absenteismului
••Descurajarea furturilor și a actelor
de violență
••Reducerea consumului de alcool
şi tutun în perimetrul instituţiilor
de învăţământ
••Creșterea încrederii părinților în
unitățile de învățământ
••Reducerea costurilor prin
management eficient al clădirilor

BENEFICII
Îmbunătățirea procesului de învățare
prin colaborare interactivă cu profesorii
din alte instituții de educație
Creșterea productivității
în școli și universități prin
reducerea costurilor

PORTOFOLIU
București
		
București
București
București
București
Brașov

Facilitarea colaborării la distanță

Construcția Spitalului Veterinar pentru Animale Mici din cadrul Universității de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV)
Construcția Centrului de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agricole din cadrul USAMV
Construcția sediului central al Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative
Construcția și reabilitarea Facultății de Biologie
Dotarea și instalarea unor sisteme de supraveghere video în peste 100 de școli
Dotarea și instalarea de sisteme integrate de siguranță în 10 școli

Extinderea acoperirii geografice
și a cotei de piață a instituțiilor de
învățământ

SMARTCITY

18

19

INFRASTRUCTURĂ DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALĂ

Servicii de construcții

Calitatea actului medical nu depinde doar de priceperea medicilor, ci și de
infrastructura și dotarile unităților sanitare unde sunt îngrijiți pacienții. De
asemenea, unitățile medicale au nevoie de sisteme de securitate de ultimă
generație, similar altor instituții publice vitale pentru comunitate.

Management financiar

Rampe medicale
Servicii de construcții în regim de antrepriză
Panouri de distribuție a fluidelor medicale

Aparatura medicală extrem de valoroasă și salvatoare de vieți, personalul
medical, pacienții și însoțitorii acestora trebuie protejați împotriva agresiunilor, accesului neautorizat, furturilor și incendiilor accidentale sau
intenționate.

Consultanță și management de proiect
Dirigenție de șantier

Prin portofoliul larg de soluții și competențe pe care le acoperim, putem
colabora eficient cu autoritățile locale și cu managementul instituțiilor
sanitare, pentru a îmbunătăți serviciile medicale și pentru a crește calitatea
vieții comunităților în toate regiunile României.

Soluții de siguranță și securitate

Instalații de gaze medicale (oxigen, aer
comprimat, vacuum)
Sisteme de condiționare aer steril
Sisteme de poștă pneumatică

Supraveghere video (TVCI)

BENEFICII

Control al accesului

••Siguranță și confort sporit pentru personalul medical, pacienți și aparținători
••Protecția aparaturii și bunurilor
••Descurajarea furturilor și a agresiunilor în incinta unităților spitalicești
••Alarmarea și stingerea incendiilor în zone cu risc ridicat
••Informarea promptă în situații de urgență
••Eficiență operațională
••Reducerea costurilor și creșterea eficienței
••Îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală

Detecţie şi alarmare la efracție

Sisteme de interfonie și apelare medicală de
urgență (nurse call)

Dotare cu mobilier medical specific

Prevenire, detecție și alarmare la
incendiu
Servicii de mentenanță tehnică
Sisteme de snorizare și adresare publică

PORTOFOLIU
Vâlcea
București
București
București

Instalații tehnice medicale:
achiziție, proiectare, instalare și
punere în funcțiune a instalațiilor
medicale specifice

Sisteme voce-date

Spital Județean de Urgență
Spitalul de Urgență Prof. Dr. Bagdasar Arseni
Spitalul Clinic de Urgență Floreasca
Spitalul Dr. I. Cantacuzino

Mentenanță preventivă, planificată
a echipamentelor care asigură
funcționarea unităților sanitare, în baza
unui abonament

Instalații tehnice non-medicale

Servicii complete de achiziție, proiectare,
instalare și punere în funcțiune a instalațiilor
(electrice, sanitare, mecanice) care asigură
operarea unităților medicale
Soluții integrate de managemement și control
al instalațiilor (BMS)

Mentenanță corectivă, la cerere sau în baza
unui abonament
Verificări tehnice la instalaţii care
necesită aviz ISCIR
Verificări ale sistemelor și instalațiilor de
securitate fizică și la incendiu
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INFRASTRUCTURĂ
DE AGREMENT
CONSTRUCȚII
Construcția și dotarea spațiilor publice de agrement
(stadioane, săli polivalente, patinoare, parcuri de
distracții), urmată de administrarea eficientă și
întreținerea zilnică, dar și asigurarea funcționalității
în condiții optime la evenimente speciale presupune
cunoștințe plurispecializate.
UTI a dezvoltat competențe solide și resurse
diversificate pentru a asigura servicii de calitate
pentru acest tip de infrastructuri și pentru a veni
în întâmpinarea adminstratorilor publici și privați
cu soluții complete, de la construcție și dotare
cu echipamente, până la servicii specializate de
administrare, operare și întreținere, care să asigure
funcționarea optimă a unei arene sau a unui spațiu
de agrement în orice condiții, dar și confortul și
siguranța utilizatorilor, în același timp.

Organizare
de șantier

Consultanță și
management de
proiect

Consultanță în vederea
optimizării investiției

Studii, documentații și
avizări pentru investiții

Infrastructură de
acces interioară

INSTALAȚII ȘI SISTEME

Servicii complete de achiziție, proiectare, instalare și punere în funcțiune a
instalațiilor care asigură funcționarea clădirii:

PORTOFOLIU
București
Craiova
Craiova
București
Cluj-Napoca

Servicii de construcții
în regim de antrepriză
sau subcontractare

Arena Națională
Sala Polivalentă
Water Park
Patinoarul Mihai Flamaropol
Cluj Arena

Electrice, sanitare, mecanice

Ticketing și control al accesului publicului

Securitate fizică și protecție la incendiu

Sonorizare și adresare publică

Broadcasting

Rețele voce-date

Echipamente pentru parcare

Întreținerea gazonului

Soluții integrate de management și control al activităților tehnice și de securitate:
BMS, EIB, SCADA, dispecerate de securitate

SERVICII DE ÎNTREȚINERE TEHNICĂ ȘI ADMINISTRARE
Servicii de administrare
și întreținere a
infrastructurii tehnice
din dotare (mentenanță
preventivă și corectivă)

Servicii de operare și
asistență tehnică la
evenimente

Servicii de întreținere
a gazonului
Servicii de ticketing și
de vânzare a biletelor
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INFORMARE PUBLICĂ

INFRASTRUCTURĂ DE MEDIU
Retehnologizarea și modernizarea centrelor de reciclare a
deșeurilor sau de tratare a apei uzate menajere care deservesc orașele și adaptarea acestora la norme europene fac
parte din planul de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene.

În țara noastră, nevoia de implementare a unor soluții moderne
de informare a cetățenilor este una extrem de mare, existând
foarte puține proiecte demarate în acest sens și cu mult mai
puține susținute de autorități să funcționeze corespunzător.

UTI vine în sprijinul administrațiilor publice cu soluții
complete de construcții și instalații pentru tratarea apei
uzate și gestiunea deșeurilor, implementate și testate în
proiecte de succes.

UTI pune la dispoziția primăriilor un produs extrem de fiabil și ușor
de instalat atât în exterior, cât și în interior, care poate afișa informații
detaliate despre proiecte de interes pentru comunitate, evenimente
artistice și culturale, proiecte locale în dezbatere, în scopul creșterii
gradului de satisfacție și de informare a cetățenilor și îmbunătățirii
imaginii instituțiilor publice.

Gama de servicii acoperă întreg lanțul de procese, de la
consultanţă, proiectare, execuție, asistență tehnică, montaj,
puneri în funcţiune, mentenanță preventivă și predictivă,
pentru realizarea următoarelor tipuri de proiecte:

Rețele de
distribuție apă /
canal

Staţii de pompare apă
curată / apă uzată

Sisteme de
cogenerare

Parcuri
solare

Staţii de epurare a
apei uzate

Infochioşcul poate furniza servicii informatizate complexe, prin
adoptarea unor soluţii tehnice, software și hardware, specifice:
plata on-line de taxe și impozite, cu card sau cash, completarea
on-line de formulare tipizate, trimiterea de sugestii şi reclamaţii în
format electronic, selectarea de formulare şi tipărirea lor automată,
bibliotecă on-line, informaţii turistice, telefoane, adrese utile cu
posibilitatea imprimării informaţiilor

BENEFICII

Automatizări ale
proceselor în vederea
optimizării consumurilor

Informarea cetăţenilor 24/7
cu privire la aspecte utile și
puncte de atracție turistică

Îmbunătăţirea comunicării
dintre instituţiile publice şi
cetăţeni

Reducerea cheltuielilor şi
eficientizarea activităţii
instituţiilor publice prin
interacţiunea directă cu
cetăţenii

Creşterea transparenţei
instituţiilor publice

Creşterea gradului de
satisfacţie a cetăţenilor
şi îmbunătăţirea imaginii
instituţiilor publice

PORTOFOLIU

Extinderea gamei de servicii
furnizate cetățenilor

Creşterea potenţialului turistic
al comunităţilor

PORTOFOLIU

Cluj-Napoca
Rădăuți
Dorohoi
Filiași

Ocna Sibiului
Strehaia
Cujmir
Gura Văii

Mehedinți

Parcul solar, Cujmir

București
Metrorex
Craiova

Stație de epurare și
tratare a apei

Infochioșcuri de exterior
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SOLUȚII DE DIGITALIZARE

BENEFICII

BENEFICII

Reduceri importante
de timp, de resurse
financiare și umane
Servicii performante
oferite cetățenilor

BENEFICII

SOLUȚII DE MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR

Societatea informațională se dezvoltă într-un ritm constant, iar instituțiile locale
au nevoie de tehnologii care să le permită să-și îmbunătățească interacțiunea
cu cetățenii, mediul de afaceri și diversele industrii din cadrul comunității, dar și
interoperabilitatea între sistemele implementate într-un oraș inteligent. UTI asigură
implementarea cu succes a unor soluții inteligente care le permit locuitorilor să
aibă acces 24/7 la serviciile urbane, din orice locație, prin multiple canale.

Volumul foarte mare de documente gestionate de autoritățile locale este în
mod evident o piedică în eficientizarea activității funcționarilor publici.
UTI a dezvoltat o soluție performantă și extrem de accesibilă pentru
managementul documentelor, DoxLite, care permite organizarea,
centralizarea și digitalizarea numărului impresionant de documente pe
suport hârtie, creând premizele simplificării proceselor și îmbunătățirii
serviciilor oferite cetățenilor.

SOLUȚII CLOUD & BIG DATA
Colaborare mai
bună între structurile
administrației
Transparența
informațiilor

Nivel ridicat de
securitate a informațiilor
procesate
Creștererea încrederii
cetățenilor în
administrația locală
Accesibilitate mai mare
și mai rapidă la serviciile
publice
Grad ridicat
de implicare a
cetățenilor

Volumul de informații pe care trebuie să-l gestioneze o instituție publică 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 instituțiile publice
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.

DoxLite reprezintă noua generație a Confluence, care este o soluție
de management al documentelor consolidată și testată de clienți din
administrația publică și din mediul privat de-a lungul mai multor ani.
DoxLite nu doar asigură gestionarea unitară a documentelor, ci garantează
protecția și confidențialitatea documentelor. Dincolo de dorința și
necesitatea de a reduce substanțial cantitatea de documente clasice în
favoarea fișierelor digitale, clienții instituții publice vor să se asigure că
informațiile lor confidențiale sunt protejate.

SOLUȚII DE SECURITATE CIBERNETICĂ
Echipa UTI a dezvoltat un complex de soluţii destinate eficientizării interacțiunii
între autoritățile locale și cetățeni prin implementarea unor soluții de semnătură
electronică care garantează siguranța, integritatea și nerepudierea informațiilor
transmise.

Utilizând soluția companiei noastre, documentele și operațiile din sistem
pot fi ușor identificate, se pot genera rapoarte de activitate a angajaților.
De asemenea, gestiunea corespondenței și urmărirea documentelor este
foarte facilă, DoxLite având la dispoziție instrumentele necesare înregistrării
tuturor documentelor care intră sau ies din instituție, respectiv care circula
în instituție.

Autoritățile locale operează cu informații sensibile, care trebuie protejate, iar UTI
furnizează soluții de securitate cibernetică complexă care asigură monitorizarea
permanentă a infrastructurii, tehnologiilor, aplicațiilor, utilizatorilor și operațiunilor
comparativ cu un set de reguli prestabilite pentru a identifica în mod eficient
potențialele amenințări și neconformitățile cu politicile și reglementările
internaționale. De asemenea, specialiștii UTI furnizează soluții pentru rezolvarea
incidentelor de securitate cibernetică, dar și servicii de prevenire și de educare a
utilizatorilor.

PORTOFOLIU
București

Instituții publice

Eficientizarea
și simplificarea
activității
Îmbunătățirea
serviciilor oferite
cetățenilor
Nivel de
securitate ridicat

Reducerea
cheltuielilor
administrative
Scăderea costurilor cu
arhivarea și procesarea
documentelor
Trasabilitate și
accesare rapidă a
documentelor
Opțiuni de
înregistrare a
documentelor
Îmbunătățirea
comunicării și
colaborării interne
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