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Despre UTI
De ce Orașe Inteligente?
Viziunea Comisiei Europene asupra Orașului Inteligent
Viziunea UTI asupra Orașelor Inteligente
Soluțiile UTI pentru Orașe Inteligente
Portofoliul de Orașe Inteligente al UTI

Subiecte
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UTI – Repere istorice
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UTI – Date financiare

Evoluția cifrei de afaceri Evoluția EBITDA



UTI – Acoperire națională și internațională
Prezență solidă la nivelul întregii țări: 
38 de birouri și puncte de lucru în România. 

Filiale internaționale în patru țări europene:

Olanda (UTI Holdings)
Polonia
Moldova
Bulgaria



Furnizor de carduri 
digitale de tahograf

România, Bulgaria, 
Finlanda, Moldova, 
Norvegia, Tadjikistan, 
Serbia, Kazakhstan, 
Ucraina, Uzbekistan

Furnizor de carduri 
pentru permise de 
conducere
Cipru

Soluții de chei publice 
și comunicații
Albania 
Azerbaidjan 

UTI – Proiecte internaționale

Proiecte IT și de 
securitate 
cibernetică în 13 
țări

Proiecte de 
securitate

Proiecte ITS Proiecte de 
construcții

Sisteme de securitate 
pentru spații 
comerciale
Bulgaria

Rafinăria Aden
Yemen

Management al 
transportului public
Bulgaria 

Management al 
traficului urban
Polonia

Instalații de balizaj 
pentru aeroporturi 
Varna (Bulgaria)

Instalații electrice și 
mecanice
Polonia (transport 
subteran în Varșovia)
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Sisteme de Securitate
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Securitate națională

• Soluții integrate pentru protecția Infrastructurilor Critice
• Integrare de soluții de securitate fizică și cibernetică 
• Soluții tehnologice operaționale, continuitate în business, 
proceduri de prevenire a situațiilor de urgență și de 
asigurare a capacității de reacție și de revenire la starea 
de normalitate

• Centre de Management al Situațiilor de Urgență
• Soluții de protecție CBRNE
• Soluții de analiză și supraveghere video
• Cercetare și dezvoltare
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Securitate pentru spații comerciale și obiective industriale 

• Detecție și protecție la foc
• Supraveghere video și a fondului de marfă
• Sistem de poștă pneumatică
• Sistem de sonorizare și adresare publică
• Numărător de persoane
• Soluții de reducere a pierderilor
• Safe-uri
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Apărare

• Dezvoltare și integrare C4ISR 
• Dezvoltare și integrare de sisteme de management al luptei
• Tehnologie Tempest pentru echipamente și incinte
• Configurare, asamblare și integrare de radare pentru supraveghere aeriană
• Modernizare de vehicule blindate și platforme mobile de apărare
• Sisteme de supraveghere pentru construcția de nave
• Centre de date mobile
• Poligoane de tir
• Training
• Suport logistic integrat
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Tehnologia informației 
și comunicații
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Soluții de business

• Management al documentelor
• Management al ciclului de viață al informațiilor
• Arhivare electronică și fizică
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Soluții destinate domeniului industrial

• Management al resurselor din domeniul aeroportuar
• Soluții ERP 
• e-Procurement
• Soluții e-Health 
• Management al situațiilor de criză
• Portabilitate a numerelor
• Virtualizare a infrastructurii IT



15Proprietate UTI |

Securitate informatică

• Securitate cibernetică
• Audit, consultanță și training
• Suport și servicii
• Semnătură electronică
• Tahograf digital
• Securitate pentru dispozitive mobile



16Proprietate UTI |

Soluții 
inteligente de 
transport
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Trafic urban

• Sisteme de management al traficului urban
• Centre de control al managementului de trafic
• Soluții de management al transportului public
• Soluții de semaforizare pentru intersecții
• Sisteme de control al traficului rutier
• Sisteme de supraveghere video a traficului
• Sisteme de informare a călătorilor despre vehicule și 

starea traficului
• Sisteme de management al parcărilor 
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Trafic interurban

• Sisteme de management al traficului pe autostrăzi, pe 
poduri și în tunele

• Sisteme de cântărire a vehiculelor de mare tonaj
• Sisteme de taxare și clasificare a vehiculelor
• Panouri cu mesaje variabile 
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Soluții de taxare și aplicare a normelor rutiere

• Soluții de taxare automată
• Taxare pentru spații publice
• Management al contravențiilor din trafic
• Supraveghere și informare privind starea traficului 
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Instalații și construcții
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Construcții civile

• Antrepriză generală
• Proiectare tehnică
• Instalații complete pentru clădiri

Instalații pentru clădiri

• Instalații electrice
• Instalații mecanice
• Automatizări: 

• Sisteme de Management al Clădirii
• SCADA- Sisteme de control industrial
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Regenerare urbană

• Soluții de management al iluminatului public
• Regenerare a centrului urban și amenajări peisagistice 
• Arene sportive și de agrement
• Centre de monitorizare și control 

Construcție de aeroporturi

• Sisteme de balizaj
• Echipamente speciale pentru automatizări industriale și eficiență 
energetică

Ingineria mediului

• Automatizări industriale și soluții pentru eficientizare eneregtică
• Stații de epurare a apei reziduale
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Facility 
Management
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• Mentenanță preventivă și corectivă pentru toate tipurile 
de instalații și sisteme

• Audituri tehnice
• Servicii de management al proprietăților

• managementul furnizorilor
• managementul utilităților 
• management logistic
• managementul flotei
• managementul deșeurilor

• Servicii suport pentru business
• call center
• arhivare
• amenajare piesagistică
• relocare
• inspecții și analize de termoviziune
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Imobiliare
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Construcție de clădiri de birouri

• Antrepriză generală
• Proiectare și realizare de instalații pentru clădiri
• Instalare de echipamente HVAC pentru recuperarea căldurii și pentru răcire
• Soluții de energie regenerabilă
• Sisteme de management al parcărilor pe trei nivele
• Sistem Integrat de Management al Clădirii

Consultanță pentru construcția de clădiri de birouri

• Stabilirea de criterii pentru alegerea sediului
• Identificarea locației adecvate
• Negocierea prețului și a prevederilor contractuale
• Realizarea proiectului și obținerea autorizațiilor de construcție
• Realizarea conexiunilor la utilitățile publice
• Selecția contractanților
• Monitorizarea activităților pe șantier
• Antrepriză generală
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Orașele sunt în plină dezvoltare.

• Din ce în ce mai mulți oameni se mută în zone urbane. 
• Se înregistrează o presiune în creștere pe infrastructura orașelor. 
• Peste 50%1 dintre locuitorii planetei trăiesc în mediul urban, conform 
unui studiu realizat în 2008. 
• Până în 2050, 70% din populația lumii va locui în orașe. 

1 Raportul privind Perspectiva Urbanizării la Nivel Mondial

De ce Orașe Inteligente?
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Zonele urbane se dezvoltă.2

• Populația planetei va depăși 9 miliarde de oameni până în 2050 (8 miliarde 
până în 2030).
• Locuitorii din orașe vor ajunge la 6 miliarde până în 2050.
• Doi din trei oameni care se vor naște în următorii 30 de ani vor trăi în mediul 
urban. 

2 În România s-a înregistrat o creștere a numărului locuitorilor de la oraș de la 32% în 1960 la 55% în 2010.

De ce Orașe Inteligente?
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Calitatea vieții

• Evoluțiile tehnologice și accesul la informație i-au determinat pe 
cetățeni să pună presiune pe autorități pentru transformarea zonelor 
urbane în orașe inteligente, în care inovația, tehnologia, 
sustenabilitatea, bunăstarea oamenilor și dezvoltarea economică se 
întrepătrund, având ca scop creșterea calității vieții. 

De ce Orașe Inteligente?
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Viziunea Comisiei Europene asupra 
Orașului Inteligent

Comisia Europeană a lansat în iulie 2012 “Parteneriatul pentru 
Orașe Inteligente și Inovare în Comunități” (SCC), care are ca 
obiectiv:

• stimularea dezvoltării tehnologiilor inteligente în orașe
• demonstrarea soluțiilor urbane inovatoare în domeniile 
energiei, transporturilor și IT&C
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Definiție:

Un oraș devine “inteligent” atunci când, prin investiții în 
capitalul uman și social, transporturile (ITS) și infrastructura 
de comunicații (ICT) sprijină, într-un mod sustenabil, 
dezvoltarea economică și obținerea unei calități ridicate a 
vieții, bazat pe managementul inteligent al resurselor 
naturale. 

1 Inovație, Inteligență, Determinate de Eficiență
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Viziunea Uniunii Europene asupra Orașelor Inteligente

•Spirit inovator
•Spirit antreprenorial
•Imagine & marcă 
comercială
•Productivitate
•Flexibilitate
•Integrare internațională
•Capacitate de conversie 

ECONOMIE INTELIGENTĂ
Competitivitate

MEDIU ÎNCONJURĂTOR 
INTELIGENT
Resurse naturale 

•Utilitate a condițiilor 
naturale
•Poluare
•Protecție a mediului 
înconjurător
•Management sustenabil al 
resurselor naturale

OAMENI INTELIGENȚI
Capital uman și social

•Nivel de calificare
•Dorință de învățare pe tot 
parcursul vieții
•Pluralitate socială și etnică
•Flexibilitate și creativitate
•Cosmopolitism
•Participare la viața publică

Orașele Inteligente sunt clasificate în funcție de 6 dimensiuni:
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Viziunea Uniunii Europene asupra Orașelor Inteligente

•Participare la acțiunile de 
luare a deciziilor
•Servicii publice și sociale
•Transparență
•Strategii și perspective 
politice

GUVERNARE INTELIGENTĂ
Participare

MOD DE VIAȚĂ INTELIGENT
Calitate a vieții

•Facilități culturale
•Condiții sănătoase de viață
•Siguranță individuală
•Calitate a locuințelor
•Facilități de educație
•Atracție turistică
•Coeziune socială

MOBILITATE INTELIGENTĂ
Transport și IT&C

•Accesibilitate locală
•Accesibilitate 
(inter)națională
•Disponibilitate a 
infrastructurii IT&C
•Sisteme de transport 
sustenabile, inovatoare și 
sigure

Orașele Inteligente sunt clasificate în funcție de 6 dimensiuni:
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Soluțiile UTI pentru Orașe Inteligente

CENTRU DE 
MANAGEMENT AL 
SITUAȚIILOR DE 
URGENȚĂ 

SISTEME DE 
SECURITATE 
PENTRU INSTITUȚII 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SUPRAVEGHERE 
VIDEO URBANĂ 

• Imagine unică și comună asupra incidentelor din oraș
• Reunirea sub același acoperiș a tuturor serviciile vitale dintr-o 

comunitate: Poliție, Ambulanță, SMURD, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență, Jandarmerie etc.

• Informații prompte și complexe pentru asigurarea unei intervenții 
rapide și eficiente a echipelor de urgență

• Camere de supraveghere video instalate în laboratoare, pe terenuri 
de sport sau în zonele de acces 

• Sisteme de control al accesului cu rolul de a împiedica accesul 
neautorizat în zonele importante ale instituției 

• Soluții de protecție și alarmare la foc
• Dispecerat de Comandă și Control
• Platformă online pentru profesori și părinți pentru vizualizarea 

imaginilor video înregistrate

• Camere video pentru zone cu risc foarte mare de 
infracționalitate

• Integrare cu sisteme de supraveghere video instalate de 
companii private

• Centru de Comandă și Control pentru stocarea, analiza și 
suportul echipelor de intervenție
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Soluțiile UTI pentru Orașe Inteligente

Analiză și 
interpretare a 
datelor de trafic

Imagini preluate 
de la camerele 
video

Operatori umani

Management al 
situațiilor de 
urgență

Controlor 
pentru 
semafoare

Numărător de 
vehicule

Ajustare a 
timpilor de 
semaforizare

Radare
(depăsirea 
vitezei 
regulamentare)

Numărare a 
vehiculelor din 
intersecții

Recunoaștere a 
numerelor de 
înmatriculare

Detecție a unor 
incidente 
predefinite

Managementul
Traficului rutier

Reproiectare de 
drumuri și intersecții

Introducere de benzi 
de circulație pentru 
autobuze

Sisteme de separare a 
liniilor de tramvai

Modernizare a parcului 
de vehicule de 
transport în comun
(sisteme de informare, 
de securitate)

Îmbunătățirea
Transportului public

Reducere a fraudei –
taxare automată

Prioritizare a 
transportului în comun

Management al flotei de 
vehicule

Computere de bord

Monitorizare video

Informare a călătorilor

Rapoarte de activitate
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Soluțiile UTI pentru Guvernare Inteligentă

INTEGRARE DE 
SISTEME ȘI 
PROIECTE 
ENTERPRISE 

SERVICII ÎN CLOUD 
& BIG DATA

SECURITATE 
CIBERNETICĂ

• Arhitectură interoperabilă și compatibilă 
• 0 riscuri generate de incompatibilitate hardware sau software
• Platforme și servicii de ultimă generație 
• Respectare a standardelor deschise 

• Modalitate eficientă de suport al tehonologiilor de tip big data și al 
analizelor detaliate

• Acces flexibil la aplicații de tip big data
• Desfășurare rapidă – avantaje în raport cu desfășurarea fizică, 

tradițională
• Renunțare la investițiile în echipamente hardware
• Productivitate sporită a echipelor IT

• Detecția amenințărilor 
• Detecție/alarmare în caz de neconformitate
• Monitorizarea utilizatorilor/aplicațiilor/DB/serviciilor
• Identificarea fraudelor
• Monitorizare comportamentală
• Monitorizarea proceselor privind clienții

PARTENERIATE 
PUBLIC – PRIVATE

• Soluție viabilă pentru dezvoltarea, implementarea și finanțarea 
unor proiecte importante pentru comunitate

• Expertiză și capabilități de inovare ale partenerului privat care 
garantează succesul proiectelor complexe

• Îmbunătățire a serviciilor publice și creștere a atractivității 
economice a localității 
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Soluțiile UTI pentru un Mediu Înconjurător Inteligent

STAȚII DE 
EPUTRARE A APEI 
REZIDUALE

SOLUȚII 
INFORMATICE 
PENTRU 
MANAGEMENTUL 
RESURSELOR 
NATURALE 

SOLUȚII DE 
ILUMINAT PUBLIC 

• Optimizare a consumului de energie
• Soluții automate de comandă și control 
• Cogenerare și soluții de transformare a apei reziduale în 

combustibil

• Protecția populației și a resurselor naturale 
• Integrare a subsistemelor și asigurarea unor informații de încredere 

pentru autorități în cazul unor situații de urgență
• Reducerea poluării 

• Înlocuirea sistemului de iluminat public cu unul eficient 
energetic 

• Sisteme de comandă și control al iluminatului public
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Vă mulțumesc


