
ANALIZÃ RESEARCH AND MARKETS:

Piaþaglobalãasistemelor
inteligentedetransportse
vaapropiade50miliarde
dolari, în2026

P
iaþa globalã a siste-
melor de transport
inteligente va înre-
gistra o creºtere so-
lidã pe termen scurt
ºi lung, conform unei

analize Research And Markets
care aratã cã, anul acesta, dome-
niul este estimat la 27 de miliarde
de dolari, iar în 2026 va ajunge la

49,5 miliarde de dolari, dupã o
creºtere anualã compusã (CAGR)
de 8,8%.

Conform raportului, cu ajuto-
rul sistemelor avansate de mo-
nitorizare a traficului, datele
sunt transmise autoritãþilor
competente pentru pregãtirea
la timp a echipelor de salvare ºi
a publicului auto astfel încât sã

fie þinutã evidenþa eventualelor
întârzieri sau pericole de pe
drum prin VMS (semnale ºi pa-
nouri cu mesaje variabile), HAR
(recomandãri radio pe autostra-
dã) sau difuzarea de rapoarte de
trafic prin radio.

Sistemele de transport inteli-
gente, care includ sisteme de in-
formare, comunicaþii, senzori ºi

control pentru îmbunãtãþirea
performanþei sistemelor de
transport de suprafaþã, pot fi
clasif icate pe domenii care
abordeazã diferite cerinþe de
transport, cum ar fi securitatea
cãlãtoriei, fiabilitatea, mobilita-
tea mai mare ºi ambuteiajele
reduse.

Tehnologia din domeniu cu-
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prinde controlul semnalelor de
trafic, plata electronicã a taxelor
ºi date actualizate constant ale
cãlãtorilor, precum ºi date de
programare multimodalã. Teh-
nologiile superioare de naviga-
þie, comunicaþii, monitorizarea
operaþiunilor ºi colectarea date-
lor sunt aplicate pentru a îmbu-
nãtãþi mobilitatea, securitatea ºi
eficienþa transportului, noteazã
sursa citatã.

Sistemele de management al
cãlãtorilor ajutã la atenuarea
aglomeraþiei pe drumuri ºi la
reducerea semnificativã a tim-
pilor de rãspuns în caz de ur-
genþã. Sistemele de transport
inteligente pentru serviciile de
transport public ajutã la eficien-
tizarea tranzitului, le permite fir-
melor de tranzit sã identifice lo-
caþia precisã a vehiculelor ºi sã
asigure siguranþa navetiºtilor.

Research And Markets:
SUA, cea mai mare
piaþã regionalã a
sistemelor de transport
inteligente

Statele Unite reprezintã cea
mai mare piaþã regionalã din

domeniul sistemelor de trans-
port inteligente, cu o cotã esti-
matã la 39,1% din totalul global,
conform analizei. Aceasta men-
þioneazã cã piaþa din SUA, esti-
matã la 10,5 miliarde de dolari
în 2022, este aºteptatã sã ajungã
la 15,9 miliarde de dolari pânã la
sfârºitul perioadei analizate
(2026).

Potrivit estimãrilor, China va fi
lider al creºterii din domeniu ºi
va deveni piaþa regionalã cu cea
mai rapidã expansiune, cu un
CAGR de 14,2% pânã în 2026.
Analiza concluzioneazã cã piaþa
sistemelor de transport inteli-
gente din China va progresa
constant, evoluând ca o piaþã
regionalã majorã pe acest seg-
ment, susþinutã de diverºi facto-
ri care vor genera o creºtere sã-
nãtoasã.

Conform Research And Mar-
kets, jucãtorii importanþi din
domniul sistemelor de transport
intelligent sunt: Accenture; Citi-
log SA; Conduent Business Ser-
vices LLC; Cubic Corp.; Denso
Cor; EFKON AG; Emovis; FLIR
Systems Inc.; Hitachi Vantara
Corp.; IBM Corp.; Image Sensing
Systems Inc.; INIT Innovation in
Traffic Systems SE; Intelight Inc.;

Iteris Inc.; ItraMAS Corp. Sdn
Bhd; Kapsch TrafficCom AG; Led-
darTech Inc.; Q-Free ASA; Sie-
mens AG; SpeedInfo Inc. ;
SWARCO AG; Telenav Inc.; Trans-
Core Holdings Inc.

Comisia Europeanã:
"Transformarea
digitalã a sectorului
transporturilor -
esenþialã pentru
atingerea obiectivelor
în materie de
durabilitate ºi eficienþã
a transporturilor"

În condiþiile în care un sistem
de transport mai inteligent (STI)
ºi interoperabil permite o ge-
stionare mai eficace a traficului
ºi a mobilitãþii între modurile de
transport, facilitând combinarea
celor mai durabile moduri de
transport, Uniunea Europeanã
aplicã, din anul 2010, Directiva
privind STI în baza cãreia asigu-
rã implementarea coordonatã a
unor astfel de sisteme în între-
gul bloc comunitar, conform
specificaþiilor ºi standardelor

europene.
Comisia Europeanã informea-

zã cã transformarea digitalã a
sectorului transporturilor este
esenþialã pentru atingerea
obiectivelor în materie de dura-
bilitate ºi eficienþã a transpor-
turilor (alãturi de alte obiecti-
ve). Strategia pentru o mobili-
tate sustenabilã ºi inteligentã
stabileºte modul în care Europa
poate realiza aceastã transfor-
mare digitalã ºi include etape
precum implementarea mobili-
tãþii automatizate pe scarã lar-
gã pânã în 2030 ºi eliminarea
deceselor în toate modurile de
transport pânã în 2050. Strate-
gia identificã implementarea si-
stemelor de transport inteli-
gente ca o acþiune-cheie pen-
tru atingerea acestor obiective,
împreunã cu transformarea di-
gitalã a sistemului european de
transport.

În þara noastrã, la finele lunii
august, a fost aprobatã Strate-
gia naþionalã privind sistemele
de transport inteligente 2022 -
2030, care defineºte principalele
categorii de sisteme ce vor fi im-
plementate la nivel naþional,
precum ºi obiectivele care tre-
buie atinse, respectiv obiective
legate de siguranþa rutierã, de
eficienþa economicã ºi de redu-
cere a poluãrii. Dezvoltarea si-
stemelor de transport inteligen-
te va fi abordatã de la nivelul au-
tostrãzilor, acestea fiind drumu-
rile echipate cu tehnologii spe-
cifice, cãtre cel al drumurilor ex-
pres ºi naþionale cu posibilitatea
extinderii la nivelul drumurilor
judeþene ºi comunale (acestea
din urmã fiind sub coordonarea
consiliilor judeþene ºi locale).
Gestionarea implementãrii si-
stemelor inteligente intrã în
atribuþiile Companiei Naþionale
de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR).

În prezent, În România, siste-
me inteligente de monitorizare
a traficului existã pe DN1, A1, A2
si A3.
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