
 

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu  Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2012 

 

 

Annals of the “Constantin  Brâncuşi”  Universityof Târgu-Jiu, EngineeringSeries, Issue 4/2012 

 

330 
 

 

ANALIZA UTILIZĂRII TEH-

NOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN 

MANAGEMENTUL SIGURAN-

ŢEI TRAFICULUI FEROVIAR 

 
dr., Ştefan IOVAN, Universitatea de Vest, 

Timişoara, ROMÂNIA 

drd., Marcel LITRA, Compania Naţională 

de Căi Ferate CFR-SA, Bucureşti, ROMÂNIA 

 

ANALYSIS OF THE USE OF 

INFORMATION TECHNOLO-GY 

IN SAFETY MANA-GEMENT OF 

RAIL TRAFFIC 

 
Ph.D, Stefan IOVAN, West University, 

Timisoara, ROMANIA 

Ph.D. Candidate, Marcel LITRA, National 

Railways Company CFR-SA, Bucuresti, 

ROMANIA 

 
REZUMAT: Este cunoscut faptul că exploatarea 

feroviară în general şi managementul traficului în mod 

particular implică gestionarea unui volum mare de 

informaţii. Este de asemenea cunoscut că gestionarea 

unui volum mare de informaţii fără o dotare adecvată 

în domeniul prelucrării automate a datelor conduce la 

soluţii organizatorice care implică un volum mare de 

resurse umane, fără a se asigura performanţe 

deosebite privind corectitudinea, calitatea conţinutului 

şi operativitatea. Evaluarea modelului actual de 

business focalizată practic exclusiv pe identificarea 

punctelor slabe ale proceselor existente, estimează că 

utilizarea tehnologiei informatice are un aport 

substanţial în sensul creşterii eficienţei şi al nivelului 

de performanţă. În acest sens, identificarea punctelor 

slabe ale proceselor actuale echivalează cu 

fundamentarea liniilor de dezvoltare ulterioare. Din 

perspectiva managementului traficului şi, al utilizării 

tehnologiei informatice în managementul traficului, 

analiza relevă în principal un element care generează 

(sau poate genera) limitări ale performanţelor 

circulaţiei trenurilor. Este vorba despre lipsa 

interfeţelor dintre sistemele de semnalizare (inclusiv 

cele electronice) şi sistemele dedicate managementului 

traficului. În contextul actual se resimte în principal 

lipsa interfeţei pe linia de control. În viitor, lipsa 

intefeţelor se poate resimţi inclusiv pe linia de 

comandă, în sensul transmiterii şi executării automate 

a comenzilor de conducere operativă a circulaţiei 

trenurilor. 

 
CUVINTE CHEIE: tehnologia informaţiei, 

managementul traficului, management strategic, 

management tactic, siguranţa circulaţiei. 

 

ABSTRACT: It is known that railway operation in 

general and in particular traffic management involves 

managing large amounts of information. It is also 

known that the management of large amounts of 

information without proper equipment in automatic 

data processing leads to organizational solutions 

involving a large amount of resources, without 

ensuring outstanding performance on reliability, 

quality of content and timeliness. Evaluating current 

business model focused almost exclusively on 

identifying weaknesses in existing processes that the 

use of information technology has a substantial 

contribution to increase efficiency and performance 

level. In this regard, identification of the actual 

processes equals the formation of the subsequent 

development. In terms of traffic management and use 

of information technology in traffic management, 

analysis mainly reveals an element that generates (or 

generate) of train movement performance limitations. 

It's about lack of interfaces between signaling systems 

(including electronic) traffic management systems and 

dedicated. In the current absence is felt mainly line 

control interface. In the future, no one can feel 

interfaces including command line, for the purposes of 

transmission and automatic execution of commands 

operative management of train movements. 

 

 

 

 

 
KEY WORDS: information technology, traffic 

management, strategic management, tactical 

management, traffic safety. 

 

1. INTRODUCERE 

 

Consideraţiile prezentate într-o lucrare 

anterioară [1] privind managementul 

1. INTRODUCTION 

 

Considerations presented in a previous paper 

[1] on process management and, in particular, 
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proceselor şi, în mod particular, al celor 

feroviare a relevat faptul că activitatea de 

conducere a unui proces se desfăşoară pe 

baza informaţiilor despre derularea procesului 

condus. Aceste informaţii sunt analizate, 

prelucrate şi comparate cu obiectivele 

conducerii procesului. Rezultatul constă în 

decizii privind derularea în continuare a 

procesului (deciziile de conducere a 

procesului). 

Specificul activităţii de conducere a 

proceselor, de elaborare a deciziilor pe baza 

analizei şi prelucrării informaţiilor, a condus 

la dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare 

automată a informaţiilor în scopul sprijinirii 

conducerii proceselor (Fig. 1). 

Această tehnologie relativ nouă s-a do-vedit 

salutară pentru eficientizarea mana-

gementului proceselor în diferite do-menii, 

inclusiv în cel feroviar, deoarece: 

 A permis creşterea performanţei con-

ducerii proceselor prin posibilitatea de a 

utiliza metode ştiinţifice (în princi-pal 

modele matematice avansate) pentru 

elaborarea deciziilor. Nu este o 

coincidenţă faptul că în paralel cu 

dezvoltarea tehnologiei informatice s-au 

făcut progrese semnificative în do-menii 

ştiinţifice cu aplicaţii în mana-gement (ex: 

cercetarea operaţională, teoria sistemelor, 

aplicaţii numerice). 

A permis creşterea eficienţei condu-cerii 

prin transferarea către sistemele automate 

a activităţilor de rutină pri-vind achiziţia şi 

prelucrarea infor-maţiilor. Având în 

vedere că activi-tăţile de acest tip sunt 

mari consu-matoare de resurse umane şi 

timp, utilizarea tehnologiei informaţiei 

(Information Technology - IT) a permis 

pe de o parte optimizarea volu-mului 

necesar de resurse umane, cu consecinţe 

asupra reducerii semni-ficative a 

costurilor, iar pe de altă parte a permis să 

fie utilizată eficient capacitatea creativă a 

factorului de decizie uman, cu consecinţe 

asupra performanţei actului de conducere. 

 

of the railway revealed that the leadership of 

a process is carried out based on information 

about the development process driven. This 

information is analyzed, processed and 

compared with process management 

objectives. The result is the decision on the 

continuation of the process (process 

management decisions). 

 

Specifics business process management, 

decision making based on the analysis and 

processing of information, led to the 

development of automatic information 

processing technologies to support 

management processes (Figure 1). 

 

This relatively new technology has proved 

rewarding for effective management 

processes in various areas, including rail, 

because: 

 A possible increase in performance 

management processes through the ability 

to use scientific methods (mainly 

advanced mathematical models) for 

decision-making. It is no coincidence that 

in parallel with the development of 

information tech-nology has made 

significant advances in scientific areas 

management appli-cations (operational 

research, systems theory, numerical 

applications etc). 

It allowed management efficiency by 

transferring the automated routine 

activities of purchasing and processing. 

Given that such activities are human 

resource intensive and time, use of 

information technology (Information 

Technology - IT) allowed on one hand 

optimization of human resources 

necessary volume, affecting significantly 

reduce costs, and on the furthermore 

allowed to be used efficiently creative 

capacity of the human decision maker, the 

impact on performance of leadership. 
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Fig. 1 – Tehnologia informatică în sprijinul managementului proceselor 

Figure 1 - Computer technology to support management process 

 

 Utilizarea masivă a tehnologiei 

informaţiei reprezintă probabil calea cea mai 

puţin costisitoare de a se obţine rapid 

rezultate relevante pe linia reabilitării 

sistemului feroviar pe piaţa transporturilor 

[2]. 

În cadrul acestei lucrări vor fi luate în 

consideraţie trei modalităţi relevante de 

utilizare a tehnologiei informaţiei în 

conducerea proceselor: 

1) Crearea suportului pentru activitatea de 

conducere, care presupune automa-tizarea 

în grad cât mai ridicat al operaţiilor de 

rutină privind achiziţia şi prelucrarea 

informaţiilor. Se pune problema de a 

elimina metodele ma-nuale clasice (care 

utilizează în prin-cipiu hârtia ca suport de 

lucru) şi de a le înlocui cu metode care 

utilizează practic exclusiv sistemul 

informatic. 

2) Implicarea tehnologiei informaţiei în 

procesul decizional. Practica a impus două 

modalităţi de implicare în procesul 

decizional: 

 Prin prelucrarea şi sintetizarea datelor 

de o manieră care să faciliteze 

Massive use of information technology is 

probably the least expensive way to get 

relevant results quickly on the line 

rehabilitation Railway transport market [2]. 

 

In this paper will be considered relevant three 

ways to use information technology 

management processes: 

 

2) Creating support the driving task, which 

involves automating the greatest possible 

degree of routine operations on the 

acquisition and processing. The question 

arises as to eliminate traditional manual 

methods (using the principle that support 

working paper) and replace them with 

methods that use almost exclusively 

computer system. 

3) ICT involvement in decision making. 

Practice imposed two ways of 

involvement in decision making: 

 By processing and synthesizing data in 

a manner that facilitates the 

development of human factors 

decisions. This manner of approach is 

known as "decision support". 
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elaborarea de către factorul uman a 

deciziilor. Această manieră de abordare 

este cunoscută sub denumirea "suport 

de decizie".  

 Prin elaborarea automată a deciziilor, 

pe baza unor algoritmi de prelucrare şi 

interpretare a informaţiilor. Deciziile 

calculate automat pot fi aplicate 

procesului condus fără intervenţia 

factorului uman (“conducerea 

automată a procesului”) sau pot fi 

aduse la cunoştiinţa factorului de 

decizie uman care poate interveni în 

rafinarea deciziilor anterior aplicării 

acestora (“asistarea inteligentă a 

deciziei”). De regulă conducerea 

automată este adoptată în cazul 

proceselor cu grad mai redus de 

complexitate sau în cazul proceselor 

foarte rapide. Asistarea inteligentă a 

deciziei este preferabilă în cazul 

proceselor complexe, a căror viteză de 

derulare permite durate de elaborare a 

deciziei suficient de mari încât analiza 

factorului de decizie uman să poată fi 

fezabilă. 

1) Prelucrarea post-proces a informaţiilor 

privind derularea procesului. Se pune 

problema de a prelucra un volum 

important de informaţii privind derularea 

procesului, fie în scopul de a evidenţia 

eventuale probleme care trebuie corectate 

în ciclurile următoare, fie în scopul de a 

valorifica rezultatele procesului (ex: 

facturarea către clienţi a rezultatelor). 

 

2. INFLUENŢA IT-ULUI ÎN 

MANAGEMENTULUI TRAFICULUI 

 

Etapele conducerii unui proces reprezintă 

activităţi consecutive în timp şi sunt înlănţuite 

funcţional, în sensul că rezultatele unei etape 

reprezintă elemente de intrare pentru etapa 

următoare. De asemenea sunt activităţi 

iterative, deoarece fiecare etapă se reia ciclic 

pe baza informaţiilor privind rezultatele 

obţinute în ciclul anterior (informaţii 

Approach is a way less efficient, but 

easier to achieve. 

 By developing automated decisions 

based on algorithms for processing and 

interpretation. Automatically calculated 

decisions led process can be applied 

without human intervention ("driving 

the process") or can be notified of the 

human decision maker who can 

intervene in refining previous decisions 

are implemented ("intelligent assisting 

decision"). Automatic management is 

usually adopted for processes with 

lower degree of complexity or the very 

fast processes. Intelligent Assisting 

decision is preferable for complex 

processes, which allows scrolling speed 

decision-making periods large enough 

factor analysis of human decision can 

be feasible. 

 

 

 

 

3) Post-trial processing of information on the 

process. The question is to process a large 

volume of information on the development 

process or in order to highlight any issues 

that should be corrected in subsequent 

cycles or in order to capitalize outcomes 

(ex. customer billing results). 

 

 

 

 

 

2. IT'S INFLUENCE IN TRAFFIC 

MANAGEMENT 
 

Management process steps are consecutive in 

time and activities are functionally linked, 

meaning that the results of steps are inputs for 

the next stage. There are also iterative 

activities because each step cycle resumes 

based on information on the results of the 

previous cycle (information developed in the 

course of post-trial analysis) [3]. 
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elaborate în cadrul activităţilor de analiză 

post-proces) [3]. 

Intrările relevante ale activităţii sunt ce-rerile 

de servicii şi resursele disponibile pentru 

execuţia serviciilor. Activitatea – trafic 

feroviar - parcurge succesiv următoarele 

etape: 

 Conducerea strategică (managemen-tul 

strategic), finalizată prin planul strategic 

de executare a serviciilor; 

 Conducerea tactică (managementul 

tactic), finalizată prin programul (tactic) 

de realizare a serviciilor; 

 Conducerea operativă (managementul 

operativ), al cărei rezultat constă în 

livrarea serviciilor programate; 

 Reglarea siguranţei (siguranţa cir-

culaţiei), trebuie să ia în consideraţie 

evenimente cu caracter perturbator care 

pot influenţa traficul feroviar; 

 Analiza post-proces, ale cărei rezultate 

servesc la iniţierea unor noi cicluri de 

conducere a procesului. Pe baza acestor 

rezultate pot fi identificate, la nivelul 

fiecărei etape, măsuri de ameliorare a 

eficienţei activităţii de conducere a 

procesului. 

Vom proceda la o analiză critică a situaţiei 

actuale, orientată spre iden-tificarea gradului 

de utilizare a aplica-ţiilor IT ca suport al 

proceselor existente pentru managementul 

traficului. Se por-neşte de la premiza că 

aceste procese au fost definite şi rafinate ca 

urmare a unei experienţe de zeci de ani. Din 

această perspectivă, se pune problema de a 

identifica suportul tehnic care ar permite un 

nou nivel de rafinare a proceselor. 

În mod similar, nu se pune problema de a 

evalua aplicaţiile informatice existente decât 

prin prisma gradului de adecvare la 

necesităţile proceselor existente, precum şi 

prin prisma identificării posibilelor ex-tinderi 

ale funcţionalităţii care le-ar putea creşte 

eficienţa ca suport al proceselor de business 

din domeniul analizat. 

 

 

Relevant Entries activities are requests for 

services and resources available for 

implementation services. Activity - rail traffic 

- successively through the following steps: 

 Strategic direction (strategic 

management) completed the strategic plan 

execution services; 

 Management tactics (tactical 

management) completed the program 

(tactical) to achieve the service; 

 Operative management (operative 

management), the result of which is 

planned service delivery; 

 Adjusting safety (road safety) must 

consider disruptive events that may affect 

traffic data rail; 

 

 Post-process analysis, the results of which 

serve to initiate new process driving 

cycles. Based on these results can be 

identified at each stage, measures to 

improve management efficiency of the 

process. 

 

We undertake a critical analysis of the current 

situation facing identify the use of IT 

applications that support existing processes 

for traffic management. It assumes that these 

processes were defined and refined as a result 

of decades of experience. From this 

perspective, the problem of identifying the 

technical support that would enable a new 

level of refinement of processes. 

 

Similarly, there is no question of evaluating 

existing IT applications only in terms of the 

appropriateness to the needs of existing 

processes and identify possible extensions in 

terms of functionality that could increase 

efficiency to support the business processes 

of the analyzed . 
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3. UTILIZAREA IT-ULUI ÎN 

MANAGEMENTUL SIGURANŢEI 

CIRCULAŢIEI 

În ultima perioadă s-au înregistrat progrese 

tehnice importante privind utili-zarea 

tehnologiei informatice în domeniul 

sistemelor de semnalizare feroviară. 

În ceea ce priveşte instalaţiile de comandă 

centralizată a macazurilor şi semnalelor din 

staţii, practica europeană şi mondială în 

domeniu a condus la trei tipuri de soluţii 

privind utilizarea tehnologiei informaţiei 

(Fig. 2). 

A. O primă categorie de soluţii o constituie 

înlocuirea completă a instalaţiei CED cu un 

sistem electronic bazat pe tehnologie 

informatică. Sistemele de acest tip, pentru 

care se utilizează frecvent denumirea 

"Interlocking electronic de nivel 1", 

reprezintă sisteme informatice distribuite ale 

căror elemente periferice sunt echipamentele 

electronice specializate de control şi comandă 

instalate în teren (circuite de cale, mecanisme 

de macaz etc). Realizarea acestor sisteme se 

bazează pe o tehnologie avansată şi sunt, din 

acest motiv, foarte scumpe. 

B. Un alt tip de soluţie constă în menţinerea 

echipamentelor existente din teren (circuite 

de cale, electromecanisme de macaz etc) şi 

inlocuirea totală a instalaţiilor cu relee (care 

asigură controlul, comanda şi condiţiile de 

siguranţă) cu un sistem informatic spe-

cializat. Acest tip de soluţie, pe care o vom 

denumi în continuare "Interlocking electronic 

de nivel 2" presupune reali-zarea unui sistem 

informatic cu un grad ridicat de 

disponibilitate şi siguranţă în funcţionare, 

ceea ce implică asigurarea unui nivel inalt de 

redundanţă activă şi pasivă. Costurile 

sistemelor de acest tip sunt destul de ridicate 

dar, în comparaţie cu sistemele nivel 1 sunt 

mai mici cu cel puţin un ordin de mărime. 

C. O soluţie foarte avantajoasă din punct de 

vedere economic constă în realizarea unor 

sisteme hibride, care implică: 

 menţinerea în funcţiune a echipamentelor 

existente din teren (circuite de cale, 

3. USE IT IN ROAD SAFETY 

MANAGEMENT 

 

Lately there have been important technical 

advances on the use of information 

technology in railway signaling systems. 

Regarding installation of switches and 

central command signals from stations, 

European and international practice in this 

field led to three types of solutions for 

information technology (Figure 2). 

 

 

A. The first class of solutions is the complete 

replacement of CED system with an 

electronic system based on information 

technology. Such systems, which are 

frequently used as "Electronic Interlocking 

level 1" represents distributed systems whose 

peripheral elements are specialized electronic 

equipment installed in the ground command 

and control (track circuits, point machines, 

etc.). Achieving these systems are based on 

advanced technology and are, therefore, very 

expensive. 

 

B. Another type of solution is to maintain 

existing field equipment (track circuits, the 

switch electromecanisme etc.) and total 

replacement relay installations (who 

supervise, control and safety conditions) with 

a specialized computer system. This type of 

solution, which we call the "Electronic 

Interlocking Level 2" involves the 

development of an IT system with high 

availability and reliability, which implies that 

a high level of active and passive redundancy. 

The costs of this are quite high but in 

comparison to the level 1 are smaller by at 

least an order of magnitude. 

 

 

C. One solution very advantageous 

economically is to develop hybrid systems, 

involving: 

 operation of existing equipment 

maintenance field (TC, electromecanisme 
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electromecanisme de macaz etc); 

 menţinerea în funcţiune a componentei de 

siguranţă şi execuţie din cadrul actualei 

instalaţii cu relee; 

 realizarea unui sistem informatic pentru 

controlul şi comanda instalaţiei CED; 

acest sistem inlocuieşte pupitrul de 

comandă al instalaţiei şi compo-nenta de 

selecţie a parcursurilor. 

 

 

 

the switch, etc.); 

 maintaining operational safety and 

performance component of the current 

relay facilities; 

 creation of a system for control and 

command system CED, the system 

replaces the control panel and component 

selection system paths. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Aria de acţiune a sistemelor electronice de centralizare a staţiilor 

Figure 2. Range of the electronic interlocking systems of plants 

 

În cadrul acestui tip de soluţie, denumită în 

mod curent “Comanda informatizată a 

instalaţiei CED” (sau "Interlocking 

electronic de nivel 3"), cerinţele impuse 

sistemului informatic sunt mai reduse 

deoarece acesta nu intervine direct în 

siguranţa circulaţiei (condiţiile de sigu-rantă 

sunt asigurate, în continuare de instalaţia 

CED cu relee). Din acest motiv, costul 

sistemelor de acest tip este cel mai redus în 

comparaţie cu celelalte soluţii prezentate 

anterior. Totodată trebuie precizat că soluţiile 

de acest tip asigură practic toate avantajele 

utilizării tehnologiei informatice, printre care: 

In this type of solution, commonly called 

"command CED computerized system" (or 

"Electronic Interlocking Level 3"), system 

requirements are lower because it does not 

intervene directly in the traffic safety (safe 

are provided continue the installation CED 

relay). For this reason, the cost of such 

systems is the lowest compared to other 

solutions above. Also it should be noted that 

solutions of this type provides virtually all the 

advantages of using computer technology, 

including: 
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 flexibilitate a operării; 

 precizie în execuţie; 

 asigurarea suportului tehnologic pentru 

dezvoltări ulterioare. 

Toate cele trei tipuri de soluţii prezentate 

anterior sunt utilizate la administraţii de cale 

ferată străine. Analiza experienţei acumulate 

în acest domeniu, din punct de vedere al 

eficienţei economice, a condus la 

identificarea unor domenii de utilizare 

recomandabile pentru fiecare tip de soluţie: 

 soluţiile tip "Interlocking electronic de 

nivel 1" sunt recomandate, în principiu, 

pentru staţii foarte mari (80 - 100 de 

macazuri sau mai mult); 

 soluţiile tip "Interlocking electronic de 

nivel 2" sunt recomandate, în princi-piu, 

până la staţii medii din gama superioară 

(maxim 80 de macazuri); 

 soluţiile tip "Comanda informatizată a 

instalaţiei CED" sunt recomandate, în 

principiu, pentru staţii mici şi medii, 

respectiv staţii cu maxim 30-40 de 

macazuri. 

La ora actuală, la Calea Ferată Română este 

în curs de derulare un program de înlocuire a 

instalaţiilor CED din staţiile foarte mari cu 

sisteme tip "Interlocking electronic de nivel 

1". La staţia Ploiesti Sud este în funcţiune 

primul sistem de acest tip, realizat de 

societatea SIEMENS. În ultimii doi ani au 

fost acţiuni similare în staţiile Bucuresti 

Nord, Braşov, Timişoara şi Arad, cu sisteme 

realizate de societatea ALCATEL (în prezent 

THALES). Costurile acestor proiecte este 

foarte ridicat. 

Sistemele dispecer feroviar (în engleză CTC 

– Centralised Traffic Control) sunt sisteme 

destinate în principal controlului şi comenzii 

dintr-un post central a macazurilor şi 

semnalelor dintr-o zonă a reţelei feroviare 

(secţii de circulaţie şi/sau noduri feroviare). 

În acest scop, la nivelul regulatorului de 

circulaţie este amplasat un post central de 

comandă, realizat cu tehnologie IT, care preia 

informaţii de control şi transmite comenzi 

 flexibility of operation; 

 precision in execution; 

 providing technological support for further 

development. 

All three types of solutions described above 

are used to foreign railway administrations. 

Analysis of experience in this field, in terms 

of economic efficiency, led to the 

identification of areas of application 

recommended for each type of solution: 

 type solutions "Electronic Interlocking 

level 1" is recommended, in principle, for 

large plants (80-100 of switches or more); 

 type solutions "Electronic Interlocking 

Level 2" are recommended in principle to 

average upper range stations (maximum of 

80 switches); 

 type solutions "System command CED 

computerized" recommended, in principle, 

for small and medium stations, or stops 

within 30-40 switches. 

In present, the Romanian Railways is 

ongoing replacement program CED 

substation installations with large type 

systems "Electronic Interlocking level 1". 

Ploiesti Sud station is in operation the first of 

its kind, conducted by company SIEMENS. 

The last two years were similar action in 

North stations Bucharest, Brasov, Timisoara 

and Arad, with systems made by the company 

ALCATEL (now Thales). The costs of these 

projects is very high. 

 

 

 

 

Dispatcher rail systems (in English CTC - 

Centralised Traffic Control) systems are 

designed primarily control and command a 

central position switches and signals a 

railway network area (traffic sections and / or 

hubs). To this end, the traffic controller is 

placed a central control station, conducted 

with IT technology, which collects 

information and transmits control commands 

to local stations (see figure below). Local 
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către posturile locale din staţii (a se vedea 

figura următoare). Posturile locale ale 

sistemului dispecer pot fi: 

 Instalaţii de centralizare electronică, 

adaptate astfel încât să poată opera atât în 

regim de comandă locală cât şi în regim de 

comandă de la distanţă. 

Instalaţii de centralizare electrodina-mică 

(CED) realizate în tehnologie cu relee de 

siguranţă, prevăzute cu o interfaţă 

electronică capabilă să asigu-re 

comunicarea cu postul central şi preluarea 

comenzilor transmise de acesta. 

În principal, funcţionalitatea sistemului 

dispecer se adresează unui impiegat de 

mişcare (IDM) central, care asigură co-manda 

circulaţiei trenurilor şi a activităţii de 

manevră în zona de acoperire a sistemului 

dispecer. Un sistem dispecer poate funcţiona 

în două regimuri: 

 Regim de comandă automată, caz în care 

nu este necesară prezenţa impie-gatului de 

mişcare (IDM) în staţie; 

 Regim de comandă semiautomată, care 

presupune existenţa IDM în staţie. De la 

postul central se iniţiază numai comenzi 

privind parcursurile de circulaţie ale 

trenurilor, care se execută fără aportul 

IDM din staţie. IDM poate interveni în 

cazul unor situaţii urgente, potenţial 

periculoase, fie în sensul blocării 

comenzilor iniţiate de la nivel central, fie 

prin preluarea comenzii la nivel local. 

În ambele regimuri, sistemul dispecer (Fig. 3) 

controlează liniile curente (liniile care fac 

legătura între staţii) şi asigură implementarea 

regulilor de siguranţă privind circulaţia pe 

liniile curente. 

Prin prisma consideraţiilor prezentate 

anterior, sistemul dispecer reprezintă suportul 

tehnic al conducerii operative a circulaţiei la 

nivel zonal, acţionând ca un vector inteligent 

pentru semnalele de con-trol şi comandă către 

şi de la echipa-mentele de semnalizare de la 

nivelul sta-ţiilor şi liniilor curente. De 

asemenea, sis-temul dispecer este parte 

integrantă a sis-temelor de semnalizare 

stations dispatching system are: 

 

 

 Electronic interlocking plants adapted so 

that it can operate both under local control 

and the remote control mode (remote 

control). 

 Centralized facilities electrodynamics 

(CED) made safety relay technology, 

equipped with an electronic interface  

capable of providing communication with 

the central station and taking orders sent to 

it. 

 

Mainly dispatcher functionality addresses a 

signalman movement (IDM) central 

command which provides traffic and shunting 

activity in the area covered by the system 

dispatcher. A dispatcher system can operate 

in two modes: 

 Automatic control mode, in which case it 

is not necessary to have official movement 

(IDM) in the station; 

 Semi-automatic control system, which 

presupposes the station IDM. From the 

central command is initiated only on the 

paths of movement of trains running 

without input from station IDM. IDM can 

intervene in case of emergencies, 

hazardous, or for the purposes of blocking 

orders centrally initiated either by taking 

local control. 

 

In both regimes, the dispatcher (Figure 3) 

controls the current lines (lines linking 

stations) and ensures the safety rules on the 

movement of the current lines. 

 

In light of the above considerations, the 

dispatcher is technical support operative 

management of zonal circulation, acting as a 

vector for intelligent command and control 

signals to and signaling equipment from 

workstations and current lines. Also, the 

dispatcher is an integral part of railway 

signaling systems to ensure safe management 

of traffic and shunting trains. 
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feroviară care asi-gură managementul 

condiţiilor de sigu-ranţă a circulaţiei şi 

manevrei trenurilor. 

Variantele mai evoluate ale sistemelor 

dispecer asigură inclusiv preluarea unor 

funcţii destinate managementului opera-tiv al 

circulaţiei trenurilor. În acest caz sistemul 

dispecer asigură servicii şi ope-ratorului RC. 

În general, aceste variante evoluate de 

sisteme dispecer acţionează în regim de 

suport de decizie pentru conducerea operativă 

a circulaţiei, prin intermediul unor tehnici de 

sintetizare şi prelucrare a informaţiilor de 

control orientate spre facilitarea analizei 

evoluţiei procesului şi a elaborării deciziilor 

operative. 

 

 

 

 

More advanced variants including acquisition 

systems provide functions dispatcher for the 

operative management of train movements. In 

this case the system dispatcher provides 

services and RC controller. In general, these 

types of systems evolved dispatcher operating 

as a decision support for the management of  

the traffic through synthesis and processing 

techniques of information control oriented 

development process to facilitate analysis and 

to develop operational decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Structura de principiu a unui sistem dispecer feroviar 

Figure 3. Basic structure of a rail dispatch system 

 

Integrarea sistemelor de acest tip cu sis-teme 

de management operativ al trafi-cului bazate 

pe tehnologie informatică conduce la o 

creştere semnificativă a nivelului de 

performanţă, din următoarele motive: 

 Se asigură automatizarea informării 

factorului de decizie (operatorul RC) cu 

privire la derularea circulaţiei, ceea ce 

înseamnă punerea la dispoziţia 

operatorului RC a unor informaţii precise, 

Integration of this type of traffic control 

systems based on operational information 

technology leads to a significant increase in 

performance, mainly for the following 

reasons: 

 

 It provides automation inform the 

decision-maker (RC operator) on the 

performance movement, which means 

providing accurate information to the 
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furnizate în timp real. Aceasta înseamnă 

creşterea gradului de opera-tivitate în 

identificarea eventualelor situaţii 

conflictuale care necesită decizii privind 

redresarea circulaţiei. 

 Se asigură automatizarea execuţiei 

deciziilor privind redresarea circula-ţiei, 

ceea ce înseamnă reducerea la mi-nim a 

efortului şi duratei de punere în aplicare a 

deciziilor operatorului RC. 

Aceasta conduce la reducerea timpului total 

de reacţie în cazul situaţiilor conflic-tuale, cu 

consecinţe relevante pe linia creşterii 

nivelului de performanţă al circulaţiei. 

Utilizarea tehnologiei informatice în 

domeniul semnalizărilor feroviare a mai 

condus la rezultate în domenii precum: 

 Transmiterea comenzilor către tren prin 

comunicaţii radio digitale (pro-iectele 

ETCS şi GSM-R din cadrul programului 

european ERTMS), cu consecinţe privind 

creşterea nivelului de siguranţă şi al 

gradului de interoperabilitate la nivel 

european. 

 Utilizarea numărătoarelor automate de 

osii, cu avantajul că permit inclusiv 

verificarea automată a integrităţii tre-nului 

aflat în circulaţie (implicit elimi-narea 

procedurilor manuale actuale). 

 Diagnoza automată a materialului ru-lant 

în mişcare (osii calde, încadrarea în 

gabaritul de liberă trecere etc), ceea ce 

permite eliminarea procedurilor clasice de 

inspectare vizuală a trenurilor în mişcare. 

În ceea ce priveşte situaţia existentă la CFR 

în domeniul utilizării tehnologiei informaţiei 

în sistemele de semnalizare feroviară pot fi 

subliniate următoarele aspecte: 

 Există o serie de sisteme electronice 

bazate pe tehnologie informatică pentru 

centralizarea unor staţii mari, dar nu au 

fost implementate interfeţe automate cu 

sistemele informatice dedicate 

managementului traficului. 

 Există două proiecte autohtone de 

comandă informatizată a instalaţiilor CED, 

controller RC provided in real time. This 

means increasing efficiency in identifying 

potential conflict situations that require 

decisions on the recovery movement. 

 

 It provides automated execution of 

recovery decisions circulation, which 

means minimizing the effort and duration 

of implementation decisions RC 

controller. 

Overall, this leads to reduced total response 

time of conflict situations, with relevant 

consequences of increasing performance line 

movement. 

Use of information technology in railway 

signaling has led to relevant results in some 

areas such as: 

 Sending commands to train the digital 

radio communications (ETCS and GSM-R 

projects under the European program 

ERTMS), the consequences of increasing 

safety and degree of interoperability at 

European level. 

 

 Using automatic axle counters (instead of 

the current track circuits), with the 

advantage that they allow including 

automatic train integrity check in 

circulation (thus eliminating the current 

manual procedures). 

 Automatic diagnosis of rolling stock in 

motion (hot axle, framing the structure 

gauge, etc.), which allows elimination of 

the traditional visual inspection of moving 

trains. 

Regarding the situation at the CFR in the use 

of information technology in railway 

signaling systems can be highlighted the 

following issues: 

 There are a number of electronic systems 

based on information technology for 

centralizing some large stations, but were 

not implemented automated interfaces 

with dedicated traffic management 

systems. 

 There are two local control projects CED 
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care ar putea constitui – în viitorul 

apropiat – o soluţie tehnică adecvată şi 

accesibilă pentru interfaţarea instalaţiilor 

CED cu sistemele informatice de 

management al traficului. Pentru a putea fi 

utilizate, aceste soluţii trebuie în primul 

rând atestate din punct de vedere al 

siguranţei. 

 

4. CONCLUZII 

 

Deşi teoria managementului traficului 

feroviar şi a situaţiilor conflictuale dintre 

trase şi tehnicile de rezolvare sunt cunoscute 

şi stăpânite de specialiştii CFR implicaţi în 

managementul traficului, lipsa unui suport 

informatic eficient în acest domeniu a condus 

la o serie de limitări aeficienţei şi – implicit – 

a performanţelor [4].  

Soluţiile adoptate în domeniul 

managementului traficului feroviar românesc 

sunt, foarte probabil, cele mai adecvate în 

condiţiile dotării tehnice actuale [5]. 

Limitările semnalate sunt însă suficient de 

importante încât să se pună problema, chiar la 

modul imperativ, al necesităţii unui nivel de 

dotare tehnică – mai ales în domeniul 

tehnologiei informatice – care să permită 

adoptarea unor soluţii cu potenţial mai ridicat 

de performanţă şi eficienţă, capabile să 

permită proiectarea şi implementarea unor 

servicii de transport mai competitive în 

condiţii de eficienţă economică sporită. 
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4. CONCLUSIONS 

 

Although rail traffic management theory and 

conflict situations between drawn and solving 

techniques are known and mastered CFR 

experts involved in traffic management, lack 

of efficient computer support in this area has 

led to a number of limitations of efficiency 

and - implicitly - performance [4]. 

 

The solutions adopted in the Romanian 

railway traffic management are very likely 

the most appropriate technical equipment 

under current [5]. Reported limitations are 

however not significant enough as to make 

the problem even in the imperative, the need 

for a level of technical equipment - especially 

information technology - enabling the 

adoption of solutions potentially higher 

performance and efficiency, able to to design 

and implement transport services more 

competitive in terms of increased economic 

efficiency. 

 

 

REFERENCES 

 

[1] St. Iovan, M. Litra: O analiza de pro-ces 

a managementului traficului feroviar 

romanesc, Analele AGIR, in curs de apariţie, 

2012; 

[2] St. Iovan: Utilizarea tehnologiilor 

informationale in transportul intermodal, 

Seminarul “Infrastructura de transport 

intermodal in Romania”, Bucuresti, Romania, 

sep., 2011; 

[3] Pr. Ionita, S. Platon, St. Iovan: The 

Terminal, Key Element of Intermodal 



 

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu  Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2012 

 

 

Annals of the “Constantin  Brâncuşi”  Universityof Târgu-Jiu, EngineeringSeries, Issue 4/2012 

 

342 
 

Analele Universitatii “Constantin Brancusi” 

din Targu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2011, 

(CONFERENG 2011), 2011; 

[4] M. Litra, St. Iovan: Intermodal Transport 

and Standardisation, Analele Universitatii 

“Constantin Brancusi” din Targu Jiu, 

Fiabilitate si Durabilitate, Supliment Nr. 

1/2012, (SYMECH 2012), ISSN: 1844 – 

640X, 2012; 

[5] S. Platon, Pr. Ionita, St. Iovan: Relansarea 

transportului intermodal de marfa – O noua 

abordare, Conferinta Internationala “Efficient 

rail freight transport for competitive logistics 

services – Technical Colloquium Rolling 

Stock”, Constanta, Romania, apr., 2012; 

Transport, Annals of the “Constantin 

Brancusi” University of Targu Jiu, 

Engineering Series, No. 4/2011, 

(CONFERENG 2011), 2011; 

[4] M. Litra, St. Iovan: Intermodal Transport 

and Standardisation, Annals of the 

“Constantin Brancusi” University of Targu 

Jiu, Fiability & Durability, Supplement No. 

1/2012, (SYMECH 2012), pag. 382 – 387, 

2012; 

[5] S. Platon, Pr. Ionita, St. Iovan: Relansarea 

transportului intermodal de marfa – O noua 

abordare, Conferinta Internationala “Efficient 

rail freight transport for competitive logistics 

services – Technical Colloquium Rolling 

Stock”, Constanta, Romania, apr., 2012; 

  

  

  

 

 

 

 




