
Trafic management şi supraveghere video 

     

Proiect depus la ADR Vest în data de 06.01.2012 

Contract de finanţare nr. 3620 semnat în data de 29.01.2013  

Valoare totala (cu TVA): 25.831.835,13 lei, din care:  

- contribuţie FEDR: 20.685.153,66 lei 

- contribuţie Buget de Stat: 4.543.782,97 lei 

- contribuţie Buget Local Timişoara: 602.898,50 lei (514.876,26 lei – 2% din cheltuielile eligibile + 
88.022,24 lei – cheltuieli neeligibile). 

Perioada de implementare: 45 luni, din care perioada de execuţie a lucrărilor: 10 luni.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare pentru o ţintă de 134 intersecţii, 

identificate prin Studiul de Trafic; 
2. Dotarea intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere 

periculoase cu un numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video); 
3. Îmbunătăţirea condiţiilor şi creşterea siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara; 
4. Creşterea siguranţei traficului rutier, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată 

discret de supraveghere video metropolitană;  
5. Crearea unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de 

management trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de 
dezvoltare a Municipiului Timişoara. 

Indicatorii folosiţi pentru monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice ale 
proiectului sunt: 

- Realizarea sistemului integrat pentru managementul traficului; 
- Amenajarea Centrului de comandă integrat pentru trafic şi supraveghere video; 
- Intersecţii nou semaforizate: 44; 
- Intersecţii modernizate: 90; 
- Intersecţii supravegheate video: 134; 
- Camere de supraveghere instalate în intersecţii: 230 buc.; 
- Radare de viteză: 7 buc.; 
- Radare de informare: 13 buc.; 
- Panouri cu afişare numerică: 13 buc.; 
- Sistem de detecţie a trecerii pe roşu: 37 buc.; 
- Panouri afişare mesaje variabile: 17 buc. 

Proiectant: S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L., Bucureşti 

Contractul de furnizare a sistemului de management al traficului și de supraveghere video: 
contract nr.99/23.04.2015, încheiat cu asocierea SC Swarco Traffic România SRL – lider, SC 
Avitech.Co SRL și SC Swarco Mizar SPA.  

Valoarea estimată a contractului de furnizare a fost de 34.414.883,38 lei fără TVA iar valoarea la 
care s-a tribuit contractul este de 19.960.632 lei, la care se adaugă TVA. 

Duara de execuție a contractului: 10 luni. 

 

 

 



III Utilaje si Echipamente      
1 Semafor normal 3 lampi - instalare pe stalp nou buc 182.00 
2 Semafor normal 3 lampi - instalare pe consola buc 33.00 
3 Semafor pietoni buc 312.00 
4 Semafor flash intermitent buc 16.00 
5 Semafor tramvai - instalare pe stalp buc 54.00 
6 Semafor tramvai - instalare pe consola buc 7.00 
7 Semafor de prim vehicul buc 182.00 
8 Dispozitiv acustic avertizare pietoni buc 537.00 
9 Dispozitiv push-button buc 98.00 
10 Automat dirijare trafic buc 51.00 
11 Cabinet Automat dirijare trafic buc 51.00 
12 Bucle inductive pentru detectie, instalate in asfalt buc 495.00 
13 Bucle virtuale pentru detectie, instalate pe stalpi buc 16.00 
14 Panou afisare mesaje variabile (VMS) buc 17.00 
15 Radar de viteza buc 7.00 
16 Radar de informare buc 13.00 
17 Panou afisare numeric buc 13.00 
18 Sistem de detectie a trecerii pe rosu buc 37.00 
19 Dispozitiv ID-AVL fix (antena) buc 93.00 
20 Dispozitiv ID-AVL buc 260.00 
21 UPS 1000VA buc 134.00 
22 Swich date local cu modul SFP (FO) pereche buc 134.00 
23 Modul SFP pentru Switch local (pereche) buc 160.00 
24 Media convertor FO buc 160.00 
25 Camera video CCTV buc 230.00 
26 Dispozitiv securitate electronica Rack local buc 134.00 
27 Router + Firewall local buc 134.00 
28 Bloc de masura si protectie electrica local buc 88.00 
29 Server Baze de Date buc 2.00 
30 Arie de stocare, 300TB RAID buc 1.00 
31 Server Aplicatii CCC buc 2.00 
32 Server Ceas buc 1.00 
33 Server Controller wall display buc 1.00 
34 Server Inregistrare Video buc 2.00 
35 Server Integrare buc 2.00 
36 Server Management Trafic buc 2.00 
37 Ecran de mari dimensiuni (wall display) buc 1.00 
38 Ecran secundar (display) buc 4.00 
39 Terminal operator buc 16.00 
40 Terminal administrativ buc 6.00 
41 Monitor operator buc 54.00 
42 Terminal fix de voce buc 20.00 
43 Retea locala CCC buc 1.00 



44 Switch cu management CCC buc 4.00 
45 Router central CCC buc 2.00 
46 Firewall centrral CCC buc 2.00 
47 Modul SFP pentru Switch management CCC buc 4.00 
48 Sistem climatizare si evacuare aer cald echipamente buc 1.00 
49 Sistem securitate si acces control CCC buc 1.00 
50 Sistem detectie incendiu si stingere automata CCC buc 1.00 
51 UPS 15000VA buc 1.00 
52 Sistem de iluminare interioara si de siguranta la CCC buc 1.00 
53 Rack echipamente buc 8.00 
54 Podea tehnologica m2 120.00 
55 Dotari mobiler la Centrul de Comanda (CCC) set 1.00 
56 Cabluri electrice ml 83.610,74 

 

Contractul de îmbunătățire a proiectului ,,Trafic management și supraveghere video”: contract 
nr.75/26.05.2016, încheiat cu SC Backup Technology SRL.  

Valoarea estimată a contractului de furnizare a fost de lei fără TVA iar valoarea la care s-a tribuit 
contractul este de 4.844.939,98, la care se adaugă TVA. 

Duara de execuție a contractului: 1 lună. 

III Utilaje si Echipamente      
1 Semafor normal 3 lampi - instalare pe stalp nou buc 23 
2 Semafor normal 3 lampi - instalare pe consola buc 12 
3 Semafor pietoni buc 8 
4 Semafor flash intermitent buc 9 
5 Semafor de prim vehicul buc 23 
6 Bucle inductive pentru detectie, instalate in asfalt buc 200 
7 Cabluri electrice ml 29.100 
8 Fibră optică ml 63.000 
9 Portal metalic pentru panouri, radare buc 8 

 

Cele mai importante caracteristici și facilitati ale sistemul instalat sunt: 

1. Timpii de verde sunt stabiliți automat și în timp real, fără intervenția unui operator, în 
funcție de valorile de trafic; 

2. Duratele de ciclu de semaforizare sunt stabilite automat și corelat pentru intersecții 
învecinate, astfel încât să se asigure coridoare de undă verde în condițiile unor durate de 
ciclu variabile; 

3. Structura variabilă a fazelor de circulație (faze la cerere pentru vehicule și/sau pietoni) în 
intersecțiile cu trafic pietonal redus și în intersecțiile prevazute cu benzi de circulație 
dedicate pentru virajul la stânga; 

4. Asigurarea priorității selective de trecere pentru vehiculele RATT (daca acestea sunt în 
întârziere față de graficul de circulație); 



5. Constituirea unei arhive de date de trafic (volum, grad de ocupare, procente de viraj etc.) 
pentru intersecțiile incluse în sistem, lucru ce va permite realizarea mai ușoară a studiilor 
de trafic necesare în cadrul planurilor de urbanism; 

6. Includerea unor dispozitive specializate de detectare a contravențiilor la Codul Rutier 
(depașirea limitei de viteza și pătrunderea în intersecție pe culoarea roșie); 

7. Includerea unor panouri multifuncționale pentru afișarea mesajelor variabile destinate 
conducătorilor auto; 

8. Gestionarea   flotei de transport public de călători RATT; 
9. Includerea unui subsistem video CCTV performant, incluzând funcția de recunoaștere 

automată a numerelor de înmatriculare; 
10. Amenajarea Centrului de Control la nivel european, utilizând echipamente de ultimă 

generație.  

 

Rezultatele proiectului: 

- Realizarea sistemului integrat pentru managementul traficului; 
- Amenajarea Centrului de comandă integrat pentru trafic şi supraveghere video; 
- Intersecţii nou semaforizate: 44; 
- Intersecţii modernizate: 90; 
- Intersecţii supravegheate video: 134; 
- Camere de supraveghere instalate în intersecţii: 230 buc.; 
- Radare de viteză: 7 buc.; 
- Radare de informare: 13 buc.; 
- Panouri cu afişare numerică: 13 buc.; 
- Sistem de detecţie a trecerii pe roşu: 37 buc.; 
- Panouri afişare mesaje variabile: 17 buc. 

 

 


