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174 ani de inovatie si

responsabilitate sociala
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O prezentare a istoriei privind inovatia din cadrul companiei
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Siemens prezinta primul

tren electric din lume cu 

alimentare externa

1896
Metroul

din Budapesta
1991

Intercity 

Express 

(ICE)

Centru de 

centralizare

complet

electronic

Centru de centralizare

electronica Frankfurt 

am Main, cea mai

mare centralizare cu 

relee actionate manual

Locomotiva

electrica

E 03

Prima 

e-highway 

(Sweden)

Sinet: Arhitectura de 

centralizare

decentralizata End-to-

End

Primul tramvai

autonom(Potsdam, 

Germany)

Introducerea

trenului pe baterii

Desiro Cityjet eco

Introducerea

trenului de mare 

viteza "Velaro

Novo"

1924
Siemens pune in 

functiune primul semnal

de traffic la piata

Postdam in Berlin.

1898
Primi 10 ani

a unui contract 

de service pe 

mobilitate

Rhein-Ruhr-Express: 

Pana la 100% 

disponibilitate prin

mentenanta predictiva

2012 smartGuard

Centru de control 

mobil bazat pe 

tehnologiile Web

Railigent® –

Solutia pentru

managementul

intelligent al 

aseturilor

2016 Introducerea

Vectron Dual Mode

2019

ATO (conducerea

automata a trenului) in 

ETCS este lansat

pentru ptima data in 

Germania

2021
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Sustinem continuitatea in inovare in domeniile rutier, feroviar si infrastructura

Material Rulant

1879

La Berlin Trade Fair, 

Siemens a prezentat

primul tren electrificat

Velaro

Unul dintre cele mai

eficiente platforme de 

mare viteza din lume

Service si Mentenanta

Depou digital

Pana la 100% 

disponibilitate prin

mentenanta predictiva

Sisteme de semnalizari
feroviare

1847

Werner von Siemens si

Johann Georg Halske

construiesc primul system de 

alarmare

Trainguard MT

Conducerea metroului

fara mecanic
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Traffic management 

systems

1924

Siemens instaleaza primele

semafoare automate in piata

Potsdamer din Berlin

smartGuard

Centru de trafic bazat pe 

tehnologiile web “la cheie”

1898

Primii 10 ani de contract de 

service de mobilitate
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Cumparam bilete de train cu 

Software de la Siemens

… calatorind in trenuri produse

de catre Siemens

… operate cu tehnologie de 

infrastructura de la Siemens
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Infrastructura

Feroviara
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Proiecte de succes executate pe glob in domeniul infrastructurii feroviare
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• Noua tehnologie (Sistemul CBTC

cu ATO – pregatit pentru UTO) si noi

reguli operationale

• 170 km cu linie dubla; 92 de statii

si 2 depouri

• Contractde mentenanta pe 25 de ani

• Prima e-Autostrada in Germania

• Reducerea costului operarii si a emisiilor

• Primul proiect pilot S-Bahn cu un grad 

foarte ridicat de automatizare (ATO in 

ETCS L2) in Germania care permite

operarea mai multor trenuri

• Costuri reduce de operrare prin consumul

redus de energie

• Sistem fiabil cu investii reduse pentru 9 

noduri de cale ferata cu o lungime de  

aproximativ 1300 km

• Costuri reduce pentru intreaga durata de 

viata a sistemului

• Platforma de transport multimodala

nationala cu informatii in timp real 

despre intreruperi

• Informatii de calatorie neintrerupte

comparand amprenta de carbon a 

transportului public, car-sharing si bike-

sharing, autovehiculului personal si parcare

• O centralizare electronica pentru

intreaga tara, pentru aproximativ 4200 

km si 375 de statii

• Optimizarea continua a serviciilor pentru

pasageri

Hamburg

S-Bahn

Copenhagen

S-Bahn

Luxemburg

Intermodal
solutions

Germany

E-Highway

Denmark

Rail
Electrification

Norway

Digital 
interlocking
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Cum transformă digitalizarea

infrastructura feroviară

Tendințe și soluții pentru rețeaua....
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Digitalizarea este cheia

pentru creșterea

disponibilității, 

automatizării, conectivității

și durabilității în

infrastructura feroviară.



Building Information Modeling 
(BIM) pentru calea ferata
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• BIM este o metodologie de ultimă generație pentru 

planificarea virtuală completă

• Norul de puncte geo-referințat este generat din 

datele scanate, care servesc drept bază pentru

modelul 3D

• Geamănul digital al infrastructurii cu toate

componentele poate fi inspectat și experimentat

virtual într-o fază incipientă a proiectului

• Beneficii: integrează toți partenerii de planificare

și informațiile disponibile, îmbunătățește

colaborarea, calitatea planificării și productivitatea

pentru întregul proiect, acces nelimitat la o bază de 

date partajată pentru toți partenerii

Pentru a migra o întreagă rețea

feroviară către tehnologii digitale, 

este necesar un geamăn digital al 

infrastructurii cu toate

componentele acesteia.
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Proces de deszăpezire pe linii cu BIM
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• Datele BIM pot fi folosite în mod benefic și în munca de 

teren

• Operatorilor plugurilor de zăpadă li se furnizează date 

precise: Căutarea elementele de cale aparține trecutului

• Cu datele din Digital Site Survey (DSS), informații despre

activele viitoare și distanța acestora până la plugul de 

zăpadă sunt disponibile pentru operatori

• Aplicația (Snow Removal Asset Warning) va avertiza

operatorii la timp atunci când se apropie de un element de 

cale

• Nu este nevoie de hardware nou pentru aplicație: rulează

pe dispozitivele iOS deja în funcțiune

• Evitarea perturbărilor operaționale și a costurilor de 

reparație
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Copia digitala

a infrastructurii

BIM îmbunătățește și accelerează colaborările dintre

diferiți parteneri din fusuri orare diferite, companii și

granițe naționale



ETCS Nivelul 3
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Funcționalitate similară cu ETCS Nivelul 2, cu 

avantaje semnificative:

• Detectarea stării de liber sau ocupat a căii nu mai este 

efectuată de centralizare, ci de RBC cu asistența 

unității îmbarcate de control al trenului (OBU)

• Împărțirea liniei  în secțiuni de cale fixe devine 

învechită ("Moving Block")

• Nivelul hibrid 3: posibilitatea instalării echipamentelor 

de nivel 3 pentru a completa alte niveluri (nivel 0-2)

• Pot fi integrate și alte sisteme (de ex. ATO)

ETCS Nivelul 3 este o 

schimbare de etapă care 

oferă beneficii

semnificative sectorului

feroviar.

• Mai puține echipamente și lucrări în cale, ceea ce

duce la îmbunătățirea siguranței muncii

• Timp de avans mai scurt, flexibilitate îmbunătățită și

fiabilitate mai mare

• Economii semnificative de energie cu DAS și ATO

• Funcții de centralizare simplificate

• Utilizare îmbunătățită a căii

• Creșterea capacității cu 15%.

• Cu 20% mai puține costuri de infrastructură



Simulator RBC (mRBC)

• Provocarea: testele de teren ETCS-Level-2 au 

nevoie de o linie de testare echipată echivalent

• Accesul la această linie de testare poate fi adesea 

restricționat, foarte scump sau prea îndepărtat

• Soluția noastră: conectăm unitatea de bord (OBU) 

la un RBC simulat folosind componente stabilite din 

laborator

• Rezultatul: testele de teren ETCS-Level-2 devin 

posibile pe linii care nu sunt echipate cu ETCS:

fără restricții de acces la linia de testare

teste flexibile personalizate 

timp crescut pentru testare

demonstrarea testelor operaţionale

pregătirea testelor de omologare
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Viitorul infrastructurii digitale
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• Transformarea digitală a transportului feroviar ia viteză

• Digitalizarea va oferi mobilității pe calea ferată un impuls 

fără precedent: flexibilitate mai mare, eficiență și o rețea 

de soluții de mobilitate îmbunătățită semnificativ

• Oportunitățile de călătorie multimodale cresc și devin mai 

individualizate

• Companiile de transport trebuie să-și extindă, să 

îmbunătățească și să își asigure viitorul ofertelor pentru a 

rămâne competitive

• Tendințele digitale prezintă oportunități extraordinare 

pentru operatori: volumul mare de trafic poate fi  stăpânit 

fără a fi nevoie să fie construite noi linii, călătoriile pe 

calea ferata pot fi făcute mai durabile și mai prietenoase 

pentru pasageri și se poate obține o eficiență mai mare

Cum vor fi influențate și

modelate tendințele

tehnologice actuale de 

transformarea digitală?

Viziunea noastră: 

O infrastructură

feroviară complet

conectată în rețea



Viziunea și inovațiile noastre
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Toate componentele 

de cale, altele decât 

electromecanismele și 

balizele, vor fi 

virtualizate

Procedurile inteligente

de analiză a datelor

pregătesc în mod 

transparent cele mai

utile date din flota

dumneavoastră

Standardele la nivel 

european precum 

ERTMS/ETCS și 

tehnologiile de 

digitalizare sunt baza 

pentru înregistrarea și 

automatizarea 

cuprinzătoare a datelor

Extindem infrastructura 

digitală pentru 

transportul în rețea

Realizăm o activitate de 

pionierat în industria

transporturilor pentru a 

transporta în mod 

durabil și fără probleme

persoane și mărfuri de la 

prima milă până la 

ultima

Volumele mari de 

investiții și întreținere

duc la modele de afaceri

flexibile

Cele mai înalte standarde 

de securitate (Safety 

Integrity Level 4), susținute 

de dezvoltări inovatoare 

precum unitatea de 

captare a datelor (DCU)

Cercetare și dezvoltare 

neîncetată în 

componente capabile de 

IoT



Solutii 

Intermodale
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In era of interconectivitatii si mobilitatii digitale, 
comportamentul de calatorie se schimba
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Mobilitatea ca Serviciu – Mobility as a Service (MaaS) – Mobilitatea mixta
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Mers pe jos Bicicleta Transport 

Public

Bike&Ride Bike 

Sharing

Autobuze de lunga

distanta

Automobil Taxi Park&Ride Car Sharing Carpooling Zbor

Sistem de Operare Modular Deschis dedicat Mobilitatii

Aplicatii pentru Servicii de Mobilitate

P+R +R
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Proiect la 

Cheie 
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Bangkok

Blue Line Metro
Extension

Greater Copenhagen 

Light rail

Pune

Metro Line 3 

Egypt

High-speed rail 

Executam cu succes proiecte la cheie in intreaga lume
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• Liniile 1 si 2 ale proiectului Riyadh Metro 

cu o lungime de 63 de km

• Sistem de metrou complet automatizat

• Contract de service si mentenanta

• Sistem feroviar usor pe distanta lunga 28 

de km cu 294 de trenuri Avenio

• Sustine obiectivul orasului Copenhaga de 

a deveni prima capitala din lume cu emisii

neutre de carbon

• “Canalul Suez feroviar “ 660 

• Sistem feroviar total integrat cu trenurile

si infrastructura pentru transportul de 

pasageri si marfa

• Velaro de mare viteza si trenurile Desiro

HC precum si locomotive Vectron

• Sistem cu o lungime de 11,5 km fara

catenara

• Sistemul de stocare energie este incarcat

la opriri si energia este recuperata in timpul

franarii

• Extinderea de 28 de km a Bangkok’s Blue 

Line care a fost livrata de Siemens cu 

decenii in urma

• Pusa in operare inainte de termen in ciuda

unui program de lucrari foarte strans

• Mentenanta complete pentru cea mai

mare disponibilitate

Riyadh

Metro
Project

Doha

Education City  
Light Rail 

© “Pictures property of Riyadh Metro – All Rights Reserved”

• Conexiune de 23 de km intre Hub-ul IT cu 

cea mai rapida crestere si oras

• Modelul de parterneriat public privat (PPP)
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Material 

Rulant
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Rolling Stock este un furnizor de material rulant si solutii sistemice atat pentru
trenurile de pasageri cat si pentru trenurile de marfa

Trenuri de 
mare viteza si
Intercity

Trenuri
Regionale si
Vagoane
pentru
Pasageri

Metrouri Tramvaie si
Monorails

Locomotive Componente

Nerestricționat | © Siemens 2022 | Martie 2022Page 24



Succes pentru 
unități alternative
Demararea operării

ÖBB Desiro ML cityjet eco
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Noi sisteme de 
propulsie
Baterie și celule de combustibil 

pentru un serviciu feroviar regional 

sustenabil
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Service si

mentenanta

feroviara
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We deliver successful Rail Services projects across the globe

• MoBase, Piata ta de mobilitate.

Lant digital neintrerupt pentru furnizare de 

materiale

• Reducerea costurilor proceselor de 

comanda si logistica cu 15%

• Modernizare sistemului telemetric necesar

techLOK

• Dezvoltarea comuna a modelelor de 

analiza

• Captare digitala a caii

• Verificare datelor de intrare ale clientului

pentru asigurarea modelarii informatiilor

constructiilor

• Monitorizare si managementul

locomotivelor – infrastructura

inteligenta si eficienta

• Transformarea datelor in propuneri cu plus 

valoare

• >99% disponibilitate

• Contract complet de mentenanta pentru 25 

ani

• Service complet in operatiuni

transfrontaliere de la Rotterdam la 

Novara cu mentenanta in 4 tari

• Managementul Asset-urilor flotei

Norway

Masurare inteligenta
BaneNor

Ulm public utility

MoBase

Netherlands

Proiect la cheie
HSL Zuid

DB Cargo

Locomotive 
Conectate

Indian Railways

Monitorizare la 
distanta

SBB Cargo Int.

Railcover
Full Service
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Aplicație Smartphone

pentru monitorizarea căii de rulare 
Transformarea fiecărui tren într-un tren de monitorizare
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Aplicația folosește diferiții senzori încorporați într-un smartphone pentru a 
măsura calitatea căii de rulare
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Proprietarul 

infrastructurii

Operator

Echipa de 

înteținere

Advanced

algorithms

Best

Practices

Beneficiile clientului

Fiabilitate și disponibilitate mai 

mare

Cost de întreținere mai mic

Risc operațional mai mic

Expertise

domain

Know-How

Perspective & 

recomandări

Evaluarea datelorTransmiterea și 

procesarea datelor Railigent – soluția specifică și

suita de aplicații feroviare

Transformarea datelor în măsurarea confortului

călătoriei și informații despre starea căii de rulare

Colectarea datelor

Măsurarea și monitorizarea

automată a căii de rulare

Set larg de senzori pentru

smartphone și surse externe pentru

capturarea continuă a datelor

Transmiterea securizată a 

datelor de la aplicație la 

stocarea centralizată a 

datelor și traducerea datelor

tehnice și nestructurate în

informații

Railigent® is certified according to ISO/IEC 27001:2013

Via aplicație Railigent

Accelerometru

Barometru

GNSS

Giroscop

Câmp magnetic de 

intensitate

scăzută

Microfon

Rețea mobilă

Hărți

Stare 

atmosferică

Informații

externe

Senzori

interni



Cum să îmbunătățiți starea și

procesele de întreținere a căii?

• Simplu și rentabil privind aplicabilitatea

• soluției de monitorizare a căii

• Monitorizare continuă în timpul operării/circulației 

trenurilor

• Localizare precisă a secțiunilor de șină defecte sau

cu probleme necunoscute pentru a minimiza timpul de 

inchidere prin inspecții și activități de întreținere

• Colectare fiabilă a datelor în toate locațiile

(chiar și în zone greu accesibile sau cu vizibilitate 

redusă)

Volumul mare de date poate ajuta operatorul la optimizarea activităților de 
întreținere a căii de rulare
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Provocări pentru operatorii de infrastructură

feroviară

• Inspecțiile căii de rulare sunt costisitoare și necesită 

mult timp

• Limitarea la echipamente specifice și personal pentru 

monitorizare și colectarea datelor

• Îmbunătățire dificilă a confortului călătoriei și planificării

activităților de întreținere fără date sigure

• Risc cu privire la siguranța personalului de întreținere

în timpul inspecțiilor și lucrărilor de întreținere

• Proces complex și lent privind aprobările necesare

pentru utilajele feroviare și echipamentele de măsurare

instalate pe acestea



Aplicație ușor de utilizat

• Se poate folosi în orice tren – Smartphone-ul se poate 

poziționa în postul de conducere sau în vagon

• Gata să colecteze date cu câteva clicuri

• Colectează date în smatphone cu ajutorul senzorilor

(Ex, giroscop) în timpul operării și le combină cu 

software-uri externe (Ex. hărți din aplicația

OpenStreetMaps)

Aplicația pentru smartphone de monitorizare a căii de rulare permite
identificarea calității căii de rulare din fiecare tren aflat în parcurs
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Analiză automată a căii de rulare cu 

aplicația Railigent®

• Combină informații din surse interne și externe pentru a 

monitoriza calea de rulare

• Detectează anomaliile/defectele căii de rulare și 

determină gradul de confort al călătoriei

• Operatorul primește rapid datele colectate și poate 

pregăti lucrările de mentenanță pentru a crește 

satisfacția pasagerilor cu privire la calitatea călătoriei



Beneficiile aplicației de 

monitorizare

Obțineți informații continue despre starea căii de rulare într-un mod flexibil și ușor
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Inspecția continuă a căii de rulare prin intermediul senzorilor din smartphone duce 

la planificarea mai eficientă și mai direcționată a întreținerii căii de rulare

Soluție standardizată pentru transferul datelor de pe smartphone în timpul 

operării. Astfel, nu sunt necesare închideri de linie pentru colectarea datelor

Fără limitări privind tipul sau producătorul vehiculului feroviar

Analiza automată și vizualizarea datelor în aplicație prin intermediul Railigent®

Nu este necesară integrarea în sistemul echipamentelor vehiculului sau în

procesul de omologare, 

Această soluție ia în considerare aproape tot ce impactează sistemul feroviar

(calea de rulare, materialul rulant și operarea acestora)



Soluția noastră de monitorizare oferă operatorilor de infrastructură un prim pas către digitalizare
Prezentare generală a facilităților în funcție de pachetul de produse
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Basic
Premium

Premium Plus

Vizualizarea confortului călătoriei pe hartă

Motivul pentru un confort scăzut la rulare

Prioritizarea punctelor esențiale

Funcția de export a punctelor esențiale

Vedere detaliată ale secțiunilor selectate

Comparația nivelului de confort al călătoriei

Personalizarea interfeței(Ex: adaptarea graficelor și

adăugarea unei vederi in plus)



Creșterea reputației

Folosirea datelor pentru a identifica aproape toate secțiunile cu deficiențe
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Economii privind

timpii de muncă
8h

Beneficii

• Cele mai multe dintre vibrațiile

percepute raportate de mecanicul de 

tren sunt confirmate și de aplicație

(mai mult de 86%)

• Reclamațiile pasagerilor pot fi tratate

ușor și rapid (importantă mare 

datorită turismului)

• Deficiențele necunoscute pot fi 

identificate cu exactitate și 

remediate rapid



Transformarea fiecărui

tren într-un tren

de monitorizare
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Moving beyond.

Siemens Mobility SRL
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Contact

Pagina 38

Siemens Mobility SRL

Strada Preciziei 24

Clădirea H5

West Gate Business Center

București, România

T: +40 21 6296 400

E: siemens.ro@siemens.com

Pentru mai multe informații:

mobility.siemens.com

facebook.com/SiemensMobility/
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