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REZUMAT: Automatizarea proceselor de colectare, 

transmitere şi înregistrare a datelor poate duce la 

îmbunătăţirea numeroaselor aspecte legate de 

managementul sectorului de logistică. Implementarea 

soluţiilor “inteligente” oferă un nivel ridicat de 

fiabilitate, precum şi mai multă informaţie de-a lungul 

lanţului de furnizare, ajută la optimizarea gradului de 

utilizare a infrastructurii şi a materialului rulant şi 

îmbunătăţeşte securitatea mărfurilor. De asemenea, 

datorită procesului de automatizare a informaţiei, 

companiile feroviare sunt capabile să reprogrameze 

serviciile în cazul unor defecţiuni sau probleme 

externe şi să asigure eficienţa programelor de 

mentenanţă. Lucrarea îşi propune să abordeze unele 

aspecte din utilizarea tehnologiei RFID (Radio 

Frequency IDentification) în transportul multimodal 

de marfă. 

 

CUVINTE CHEIE: tehnologie RFID, transport 

multimodal, intermodalitate, identitate digitală. 

 
1. INTRODUCERE 

 

Noile tehnologii dezvoltate pentru vehicule şi 

gestionarea traficului vor fi esenţiale pentru a 

reduce emisiile de carbon cauzate de 

transporturi, atât în UE (Uniunea Europeană), 

cât şi în restul lumii. Cursa pentru o 

mobilitate sustenabilă are amploare mondială. 

Acţiunea întârziată şi introducerea timidă a 

noilor tehnologii ar putea condamna industria 

transporturilor din UE la un declin ireversibil. 

Sectorul transporturilor din UE se confruntă 

cu o concurenţă din ce în ce mai acerbă pe 

pieţele mondiale ale transporturilor aflate în 

dezvoltare rapidă. 

În cadrul reţelei primare de transport din 

Uniunea Europeană, trebuie implemen-tate pe 

ABSTRACT: Automation of processes for collecting, 

transmitting and recording data can improve many 

aspects of the logistics sector management. 

Implementing solutions "smart" features high 

reliability and more information along the supply 

chain helps to optimize the use of infrastructure and 

rolling stock and improve cargo security. Also, 

because the information process automation, railway 

companies are able to reschedule services in case of 

failures or external problems and ensure the 

effectiveness of maintenance programs. The paper 

aims to address some aspects of RFID technology 

(Radio Frequency IDentification) multimodal freight 

transport. 
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1. INTRODUCTION 

 

New technologies developed for vehicles and 

traffic management will be essential to reduce 

carbon emissions from transport, the EU 

(European Union) and the rest of the world. 

Race for sustainable mobility has global 

scope. Delayed action and timid introduction 

of new technologies could condemn the EU 

transport industry to irreversible decline. EU 

transport sector faces competition 

increasingly fierce global transport markets in 

rapidly developing. 

 

 

In the core network of transport in the 

European Union, have implemented large-



 

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

 

 

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

 

344 
 

scară largă instrumente bazate pe tehnologia 

informaţiei (IT – Information Technology), 

pentru simplificarea proce-durilor 

administrative, permiterea loca-lizării şi 

urmăririi mărfurilor, optimizarea orarelor şi a 

fluxurilor de trafic. Adopta-rea acestora ar 

trebui încurajată prin solicitarea 

implementării lor în cadrul infrastructurii 

TEN-T (Trans-European Network Transport) 

şi printr-o integrare progresivă a sistemelor 

multimodale [1]. 

Noua Carte Albă a Transporturilor, publicată 

în martie 2011, prevede ca obligatorie, pentru 

revitalizarea sectorului de transport feroviar 

de mărfuri, crearea cadrului adecvat pentru 

urmărirea în timp real a mărfurilor, asigurarea 

răspunderii intermodale şi promovarea unui 

transport de mărfuri ecologic [2]. De 

asemenea, este extrem de importantă punerea 

în practică a conceptelor de “fereastră unică” 

şi de “ghişeu administrativ unic”, prin crearea 

şi implementarea unui document de transport 

unic în format electronic (scrisoare de trăsură 

electro-nică), precum şi prin crearea cadrului 

adecvat pentru implementarea tehno-logiilor 

de localizare şi urmărire, RFID, Wi-Fi 

(Wireless Fidelity), etc.). 

În mediul feroviar, utilizarea scrisorilor de 

trăsură electronice va permite economisirea a 

20 de euro per scrisoare de trăsură în 

comparaţie cu documentele de hârtie, a 

exemplificat CIT (Committee for 

International Rail Transport) importanţa 

informatizării documentaţiei de transport. 

Scopul acestui program IT (scrisoarea de 

trăsură electronică) constă în asigurarea 

schimbului de date în format electronic şi 

interoperabilitatea datelor în cadrul 

proceselor tehnologice ale activităţii de 

transport marfă. 

Companiile de transport feroviar de marfă au 

devenit, pe parcursul ultimului deceniu, mai 

eficiente în ceea ce priveşte soluţiile de 

transport. Acest lucru le-a permis să îşi 

îmbunătăţească serviciile oferite clienţilor. 

Una dintre modalităţile pentru a creşte 

atractivitatea transportului de mărfuri pe 

scale information technology tools (IT - 

Information Technology), simplify 

administrative procedures, enabling tracking 

and tracing of goods, optimize schedules and 

traffic flows. Adoption should be encouraged 

by requiring their implementation in the 

infrastructure TEN-T (Trans-European 

Transport Network) and a progressive 

integration of multimodal systems [1]. 

 

New Transport White Paper, published in 

March 2011, requires mandatory to revitalize 

rail freight sector, creating the right 

framework for real-time tracking of goods, 

ensuring accountability and promoting 

intermodal freight ecological [2]. It is also 

extremely important to implement the 

concepts of "single point" and “one-stop 

administrative shop” by creating and 

implementing a single transport document in 

electronic format (electronic waybill) and by 

creating the right framework for 

implementing track and trace technologies, 

RFID, Wi-Fi (Wireless Fidelity), and so on. 

 

 

 

In the rail, using electronic consignment 

notes will save the 20 euros per waybill 

compared to paper documents, exemplified 

CIT (Committee for International Rail 

Transport) importance of computerization 

transport documentation. The purpose of this 

program IT (electronic waybill) is to provide 

electronic data exchange and data 

interoperability of business processes within 

freight. 

Rail freight companies have become, over the 

last decade, more efficient in terms of 

transport solutions. This allowed them to 

improve their customer service. One of the 

ways to increase the attractiveness of rail 

freight is the reduction of necessary 

documents. 
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calea ferată este şi reducerea volumului de 

documente necesare. 

În plus, sectorul logistic se confruntă cu o 

creştere a costurilor, mai ales datorită cre-

şterii preţului energiei şi a reglemen-tărilor 

legale, care prevăd introducerea unor taxe pe 

camioane sau înăsprirea regulilor de 

circulaţie. În acest context, restructurarea 

proceselor şi identificarea structurilor de 

Controlling competente sunt de importanţă 

majoră pentru re-ducerea costurile şi 

consolidarea perfor-manţei. În acest sens, 

furnizorii de servi-cii logistice trebuie să 

integreze mai mult mediul informatic în 

cadrul afacerii lor. Astfel, bunurile şi 

fluxurile operative de informaţii pot fi 

controlate mai eficient din punctul de vedere 

al costurilor şi pot fi integrate cu succes, la 

nivel strategic, în managementul general al 

companiei. 

Tehnologia RFID a devenit o com-ponentă de 

bază în urmărirea automată a mărfurilor şi a 

altor obiecte. Identificarea prin radiofrecvenţă 

se foloseşte în mod uzual la monitorizarea şi 

controlul accesului persoanelor într-o incintă, 

iden-tificarea şi urmărirea unităţilor de marfă 

în terminale (porturi, aeroporturi, termi-nale 

multimodale, etc.), identificarea în vederea 

prestării unor servicii, taxarea automată a 

vehiculelor rutiere, identi-ficarea şi 

localizarea vehicolelor fero-viare, marcarea 

mărfurilor în supermarket pentru facturare 

automată. 

 

2. IDENTITATEA DIGITALĂ A 

VAGOANELOR 

 

Soluţiile inteligente pentru monitorizarea 

transporturilor (mărfurilor) includ: satelit 

GPS (Global Positioning System), internet 

sau poziţionare WLAN (Wireless Local Area 

Network), precum şi o combinaţie a celor 

trei. O altă soluţie inteligentă o reprezintă 

tehnologia de identificare prin radiofrecvenţă. 

Cele mai noi soluţii facilitează managementul 

fluxului de trafic şi marfă prin atribuirea unor 

etichete (tag-uri) unităţilor de marfă. 

 

 

In addition, the logistics sector is facing 

increased costs, especially due to increasing 

energy prices and legal regulations, which 

require the introduction of taxes on trucks or 

stricter rules of movement. In this context, 

restructuring processes and identify relevant 

Controlling structures are of major 

importance to reduce costs and strengthen 

performance. In this sense, logistics service 

providers need to integrate more information 

into their business environment. Thus, the 

ope-rational flow of goods and information 

can be controlled more efficiently in terms of 

cost and can be successfully integrated at the 

strategic level, the overall management of the 

company. 

RFID technology has become a key 

component in automatic tracking of goods 

and other items. Radio Frequency 

Identification is commonly used to monitor 

and control the access of a site, identification 

and tracking of freight terminal facilities 

(ports, airports, multimodal terminals, etc..), 

Identifying the provision of services, 

automatic vehicle charging Road, rail 

vehicles identifying and locating, marking of 

goods in supermarkets for automatic billing. 

 

 

 

 

 

2. A DIGITAL IDENTITY WAGONS 
 

Intelligent solutions for monitoring transport 

(freight) include satellite GPS (Global 

Positioning System) positioning internet or 

WLAN (Wireless Local Area Network), and 

a combination of all three. 

Another smart solution is the radio frequency 

identification technology. The new solution 

facilitates traffic flow and freight 

management by assigning labels (tags) cargo 

units. 
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Cu ajutorul tehnologiei RFID, informaţia se 

obţine în timp real, iar procesele sunt 

încorporate unei reţele de informaţii ce 

utilizează diverse echipamente mobile. 

Etichetele RFID contribuie la facilitarea 

transparenţei de-a lungul lanţului de logistică. 

Rolul acestora este de a controla sosirea şi 

plecarea mărfurilor, oferind clienţilor şi 

expeditorilor informaţii vitale pentru o mai 

bună administrare a operaţiunilor. Mai mult, 

unele case de expediţii vor să beneficieze de 

o actualizare zilnică a locaţiei mărfurilor, 

pentru un nivel ridicat de eficienţă a lanţului 

de furnizare (de exemplu, camioane şi echipe 

necesare pentru transferul mărfurilor la 

sosire). 

De furnizarea de informaţii în timp real poate 

beneficia şi transportul de mărfuri LCL (Less 

than Container Load); de exemplu, atunci 

când marfa este predată destinatarului, 

expeditorul este imediat informat. Unul din 

dezavantajele acestei tehnologii îl reprezintă 

faptul că vagoanele care staţionează nu pot fi 

localizate. Este foarte adevărat, însă 

majoritatea caselor de expediţii nu vor şi nu 

au nevoie de informaţii în timp real tot timpul 

[3]. 

Sistemele feroviare clasice permit localizarea 

convoaielor feroviare (trenurilor) cu precizia 

circuitului de cale respectiv, 1 – 2 km. 

Numărătoarele de osii sunt mai puţin precise 

şi au şi alte dezavantaje. În cele două 

instalaţii amintite, informaţia principală este 

poziţia materialului rulant, necesară pentru 

conducerea (managementul) circulaţiei 

trenurilor. 

Din punct de vedere comercial, este util să se 

ştie ce vagoane compun trenul şi în ce ordine 

pentru a putea optimiza operaţiile ulterioare 

de triere, descompunere de tren, etc. 

Tag-urile trebuie să conţină informaţii care să 

permită identificarea vagonului, conform 

specificaţiilor TAF-TSI (Telematic 

Application for Freight – Technical 

Specification for Interoperability), prin 

numărul vagonului EVN (European Vehicle 

Number) conform standardului GIAI-96 

With RFID technology can obtain real-time 

information and processes incorporated an 

information network using various mobile 

devices. RFID tags will help promote 

transparency along the logistics chain. Their 

role is to control the arrival and departure of 

the goods, providing vital information to 

customers and shippers better manage 

operations. Moreover, some of the delivery 

will receive a daily update of the location of 

the goods, for high efficiency supply chain 

(ex. trucks and teams needed to transfer 

goods on arrival). 

 

 

 

Providing real-time information can benefit 

freight LCL (Less than Container Load), for 

example, when goods are delivered to the 

recipient, the sender is informed immediately. 

One of the disadvantages of this technology 

is that parked cars can not be located. It is 

true, but most freight forwarder will not and 

do not need real-time information all the time 

[3]. 

 

 

Conventional rail systems help locate rail 

trains (train) track circuit precision 

respectively 1 to 2 km. Axle counters are less 

accurate and have other disadvantages. In the 

two facilities mentioned, the main 

information is the position of the rolling stock 

needed for leadership (management) train 

movements. 

 

From the point of view, it is useful to know 

what cars make up train and in what order to 

further optimize operations by sorting 

decomposition train, etc.. 

Tags should contain information to identify 

the car as specified TAF-TSI (Telematic 

Application for Freight - Technical 

Specification for Interoperability), the wagon 

number EVN (European Vehicle Number) 

GIAI-96 standard (Global Individual Asset 

Number) and a number to identify the entity 
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(Global Individual Asset Number) şi un 

număr care să identifice entitatea 

(organizaţia) responsabilă (proprietară) a 

vagonului. Vagonul trebuie să se identifice 

unic în baza de date naţională NVR (National 

Vehicle Register). 

Sigiliul electronic este o aplicaţie bazată pe 

tehnologia RFID folosită în prezent în 

sectorul de logistică. Integrat într-un sigiliu 

mecanic obişnuit, sigiliul electronic este în 

măsură să descopere atunci când sigiliul 

mecanic prezintă defecţiuni. În acest caz, 

unitatea de transport poate comunica în mod 

electronic cu unitatea de citire. 

Combinând sigiliul manual cu cel electronic, 

integritatea sigiliului este mult îmbunătăţită 

pentru a reduce riscul de accidente în timpul 

transportului şi pentru a furniza date de 

identificare actualizate privind starea 

vehicului şi a vagonului. Această tehnologie 

de identificare la distanţă a vagoanelor este 

folosită în sectorul feroviar din Statele Unite 

de 20 de ani. În Finlanda, aceeaşi tehnologie 

a fost pusă în aplicare în porturile Mussalo 

(Kotka) şi Vuosaari (Helsinki). 

 

2.1. Sisteme inteligente de transport (ITS) 
 

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 

(IT&C) avansate pot contribui la re-alizarea 

comodalităţii, prin îmbunătăţirea gestionării 

infrastructurii, traficului şi flo-tei, prin 

facilitarea unei mai bune moni-torizări şi 

trasabilităţi a bunurilor de-a lungul reţelelor 

de transport şi printr-o mai bună relaţionare a 

întreprinderilor şi administraţiilor. Comisia 

Europeană pro-pune dezvoltarea unei foi de 

parcurs pentru implementarea transportului 

electronic de marfă, care constă într-un flux 

de informaţii electronic şi “fără hârtie”, 

capabil să urmărească şi să identifice traseul 

parcurs de marfă cu ajutorul diferitelor 

mijloace de transport.  

Datorită utilizării tehnologiilor de ultimă oră, 

precum identificarea prin radio-frecvenţă 

(RFID) şi a sistemului Galileo [4] de 

poziţionare prin satelit, acest concept va fi 

(organization) responsible (owner) of the 

wagon. The wagon must identify unique 

national database NVR (National Vehicle 

Register). 

 

 

Electronic seal is an application based on 

RFID technology currently used in the 

logistics sector. Integrated into a mechanical 

seal usual electronic seal is able to detect 

when mechanical seal is damaged. In this 

case, vehicles can communicate electronic 

reading unit. 

 

Combining manual with the electronic seal, 

seal integrity is improved to reduce the risk of 

accidents during transport and provide 

identification data updates on vehicle status 

and wagon. This remote identification 

technology is used in rail cars in the United 

States for 20 years. In Finland, the same 

technology has been implemented Mussalo 

ports (Kotka) and Vuosaari (Helsinki). 

 

 

 

2.1. Intelligent Transport Systems (ITS) 
 

Information and communication technologies 

(ICT) may contribute to the modality by 

improving infrastructure management, traffic 

and fleet, facilitating better monitoring and 

traceability of goods along transportation 

networks and a better networking of 

enterprises and administrations. European 

Commission proposes to develop a roadmap 

for implementation of e-freight, which 

consists of an electronic flow of information 

and “paperless” ability to track and identify 

the route of cargo transportation by different 

means. 

 

 

Due to the use of cutting edge technologies 

such as Radio Frequency Identification 

(RFID) and Galileo [4] for the satellite 

positioning, the concept will be improved and 
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îmbunătăţit şi va deveni astfel mai practic şi 

mai accesibil. Acest concept ar putea duce la 

crearea, în viitor, a unui “Internet pentru 

marfă”, ceea ce ar însemna că publicarea on-

line a in-formaţiilor s-ar putea realiza în 

siguranţă. 

Această realizare propune, de asemenea, 

implementarea “transportului maritim 

electronic”, un sistem destinat schimbului de 

informaţii maritime între navă şi ţărm, cu 

ajutorul unor servicii precum LRIT (Long-

Range Identifica-tion and Tracking – Sistem 

de identifica-re şi de urmărire a navelor la 

mare distanţă) şi AIS (Automatic 

Identification System – Sistem de identificare 

auto-mată). Acesta va facilita astfel o mai 

bună integrare a transportului maritim în 

cadrul altor moduri de tran-sport, prin 

realizarea unor operaţiuni de navigaţie şi 

logistică mai sigure şi mai rapide. 

 

3.PROCESUL DE STANDARDIZARE 
 

În ciuda atracţiei pe care o comportă, 

introducerea sistemelor electronice ca parte a 

lanţului de furnizare poate da într-adevăr 

rezultate numai în cazul în care părţile 

implicate elaborează standarde comune. 

Potrivit Centrului de Cercetare finlandez 

VTT, cooperarea în domeniu trebuie 

dezvoltată şi promovată, în spe-cial în 

vederea armonizării standardelor şi a 

dezvoltării unei platforme tehnologice 

comune precum şi a unor echipamente de 

identificare transfrontaliere. 

Aducerea operatorilor feroviari şi a 

administratorilor de infrastructură la aceeaşi 

masă pentru a se ajunge la o înţelegere 

reprezintă o mare provocare [5]. Vagoanele 

sunt echipate cu etichete RFID, însă unităţile 

de citire sunt instalate pe şinele de cale ferată. 

De aceea, administratorul de infrastructură 

este primul care primeşte informaţia oferită 

de unităţile de citire. Însă ce motivaţie ar avea 

acesta pentru a investi în echiparea şinelor şi 

mai apoi pentru a transfera informaţia către 

operatorul feroviar. 

will become more practical and affordable. 

This concept could lead, in the future, an 

"Internet for cargo" which means that the 

online publication of the information could be 

done safely. This achievement also proposed 

implementation of "e-maritime", a maritime 

information exchange system between ship 

and shore, with services such as LRIT (Long-

Range Identification and Tracking - Tracking 

and Identification System of Ships away) and 

AIS (Automatic Identification System - 

Automatic Identification System). It will thus 

facilitate better integration of maritime 

transport in other ways, by making shipping 

and logistics operations safer and faster. 

 

 

 

 

 

 

3. STANDARDIZATION PROCESS 

 

Despite the attraction that involves the 

introduction of electronic systems as part of 

the supply chain can indeed give results only 

if stakeholders develop common standards. 

According to the Finnish VTT Research 

Centre, cooperation in this area should be 

developed and promoted, especially to 

harmonize standards and develop a common 

technology platform and border identification 

of equipment. 

 

 

Bringing rail operators and infrastructure 

managers around the same table to reach an 

agreement represents a great challenge [5]. 

Wagons are equipped with RFID tags, but 

reading units are installed on the railroad 

tracks. Therefore, the infrastructure manager 

is the first to receive information provided by 

units of reading. But what reason would he 

have to invest in equipment rails and then to 

transfer the information to the rail operator. 
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Într-adevăr, cu cât numărul jucătorilor ce fac 

parte din lanţul de transport feroviar de marfă 

este mai mare, cu atât procesul de a ajunge la 

o înţelegere comună este mai complicat. 

Separarea operatorilor de administratorii de 

infrastructură, numărul ridicat al operatorilor 

feroviari, precum şi numărul ridicat al 

vagoanelor trans-frontaliere apartinând unor 

diverşi operatori sunt factori ce îngreunează 

procesul de cooperare. În cazul în care un 

operator feroviar nu este interesat în 

automatizarea operaţiilor, lantul este rupt. 

De exemplu, în ceea ce priveşte proiectul de 

introducere a tehnologiei RFID la frontiera 

Finlanda - Rusia, a fost necesară organizarea 

unor seminarii şi conferinţe având ca subiect 

RFID-ul pentru pre-zentarea utilizării acestui 

sistem în sectorul feroviar. Unul din avantaje 

este faptul că în Rusia, operatorul feroviar şi 

administratorul de infrastructură este unul şi 

acelaşi – RZD (Rossiyskie Zheleznye 

Dorogi). Iar în Finlanda, având în vedere 

faptul că administratorul de infrastructură 

RHK (RataHallintoKeskus) îndeplineşte un 

rol mai mult administrativ, operatorul 

feroviar VR (ValtionRautatiet) are o mai 

mare inflruenţă asupra managementului 

traficului feroviar. 

Teoretic, dezvoltarea şi administrarea unui 

astfel de sistem de identificare ar trebui să fie 

mult mai simplu în acest caz, spre deosebire 

se ţările în care operatorul şi administratorul 

de infrastructură sunt două entităţi separate, 

ca în cazul Franţei (SNCF – Societe 

Nationale des Chemins de fer Francais şi 

RFF – Reseau Ferre de France), Spaniei 

(Renfe – Red national de los ferrocarriles 

espanoles şi ADIF – Administrador De 

Infraestructuras Ferroviarias), şi/sau 

României (CFR – Căile Ferate Române - 

Infrastructură şi CFR Marfă). Tehnologia este 

numai o parte a soluţiei pentru eficientizarea 

operaţiilor de transport de marfă. Dezvoltarea 

cooperării între ope-ratori şi administratorii 

de infrastructură este vitală. 

 

 

Indeed, as the number of players who are part 

of the chain rail freight is higher, the process 

to reach a common understanding is more 

complicated. Separation of infrastructure 

manager’s operators, the high number of 

railway operators and the high number of 

border wagons belonging to different 

operators are factors that hinder cooperation 

process. If the rail operator is not interested in 

automating operations, the chain is broken. 

 

 

For example, regarding the proposal to 

introduce RFID technology frontier Finland - 

Russia, it was necessary to organize seminars 

and conferences on the topic of RFID for 

presentation using this system in the railway 

sector. One of the advantages is that the 

Russian railway operator and infrastructure 

manager is the same - RZD (Rossiyskie 

Zheleznye Dorogi). And in Finland, given 

that the infrastructure manager RHK 

(RataHallintoKeskus) fulfills a more 

administratively railway operator VR 

(ValtionRautatiet) has a higher influence on 

rail traffic management. 

 

 

Theoretically, developing and managing such 

a system identification should be much easier 

in this case, unlike countries where the 

operator and the infrastructure manager are 

separate entities, as in France (SNCF - 

Societe Nationale des Chemins de fer 

Francais and RFF - Reseau Ferre de France), 

Spain (Renfe -  Red national de los 

ferrocarriles espanoles and ADIF - 

Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias), and / or Romania (CFR - 

Romanian Railways - Infrastructure and CFR 

Marfa). Technology is only part of the 

solution for efficient freight operations. 

Development of cooperation between 

operators and infrastructure managers is vital. 
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3.1. Etichete RFID conforme cu standarde 

ISO 

 

O nouă specificaţie tehnică ISO (Inter-

national Organization for Standardiza-tion) 

va ajuta la asigurarea bunei fun-cţionări a 

etichetelor de identificare prin radiofrecvenţă 

(RFID) ale containerelor de marfă, în ciuda 

condiţiilor dificile la care sunt supuse în 

timpul transportului rutier, maritim sau 

feroviar [6]. 

Specificaţia ISO/TS 10891:2009, Contai-nere 

pentru transportul mărfurilor. Iden-tificare 

prin radiofrecvenţă (RFID). Eti-cheta plăcii 

de licenţă, furnizează speci-ficaţii şi metode 

de încercare care se aplică dispozitivelor 

RFID care servesc la identificarea automată a 

containerelor de mărfuri din lanţurile de 

aprovizionare. 

Eticheta RFID este o etichetă care per-mite 

numai citirea (read-only). Ea conţine date 

referitoare la identificarea şi la des-crierea 

fizică a containerului pe care este aplicată în 

mod permanent şi a cărui iden-tificare trebuie 

să o permită până la sfârşitul duratei sale de 

viaţă. 

ISO/TS 10891 îşi propune să optimizeze 

eficacitatea sistemelor de control al echi-

pamentelor, inclusiv când sunt utilizate sigilii 

electronice conforme cu standar-dele din 

seria 18185. Acest standard stabileşte: 

 un set de cerinţe referitoare la etiche-tele 

containerelor pentru transportul 

mărfurilor, care permite transferul prin 

mijloace electronice al informaţiilor 

containerului la un sistem de prelucrare 

automată; 

un sistem de codificare a datelor de 

identificare ale containerelor şi infor- 

maţii permanente conexe, aflat în memoria 

unei etichete aplicate pe container; 

 un sistem de codificare a datelor pentru 

transportul electronic al datelor de 

identificare a containerelor şi a 

informaţiilor conexe ale etichetelor 

containerului la sisteme de prelucrare 

automată a datelor; 

3.1. RFID tags compliant with ISO 

standards 

 

A new technical specification ISO 

(International Organization for 

Standardization) will help to ensure the 

smooth operation of radio frequency 

identification tags (RFID) freight containers, 

despite the difficult conditions they are 

subjected to during transport by road, sea or 

rail [6]. 

Specification ISO/TS 10891:2009, 

Containers for freight transport. Radio 

Frequency Identification (RFID). License 

plate tag, provides specifications and test 

methods that apply RFID devices that are 

used to automatically identify containers of 

goods in supply chains. 

 

RFID tag is a tag that allows only read (read-

only). It contains data on the identification 

and physical description of the container that 

is permanently affixed and which must allow 

identification by the end of its life. 

 

 

ISO/TS 10891 aims to maximize the 

effectiveness of control systems equipment, 

including electronic seals when used in 

accordance with 18185 series standards. This 

standard establishes: 

 a set of requirements for the labeling of 

containers for the transport of goods, 

which enables electronic transfer of 

information container in automatic 

processing system; 

data coding system to identify containers 

and permanent information related 

memory found in a label affixed to the 

container; 

 

 data coding system for electronic 

identification data transport containers and 

container labels related information of the 

automatic data processing systems; 
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 descrierea datelor care trebuie să figureze 

în etichetă, pentru a fi transmise sistemelor 

de prelucrare automată a datelor; 

 amplasarea etichetei pe containere. 

Utilizarea generalizată a containerelor a 

permis să se reducă timpul şi costul necesare 

pentru transportul mărfurilor de la un 

continent la altul, limitând consi-derabil 

tâlhăriile şi furturile în timpul transportului. 

Securitatea şi sănătatea operatorilor din 

transporturi au fost astfel considerabil 

îmbunătăţite. ISO/TS 10891 sprijină 

fabricanţii de containere, Indus-tria de 

transport, vămile, operatorii de terminale, 

operatorii feroviari şi pe cei de depozitare a 

containerelor să obţină avantaje maxime de 

pe urma utilizării tehnologiei RFID pentru a 

îmbunătăţi eficacitatea, a accelera 

operaţiunile şi a consolida securitatea în 

manevrarea şi transportul containerelor de 

marfă. 

 

3.2. Exemplu: Proiectul VTT 
 

Centrul de Cercetare finlandez VTT continuă 

studiile privind traficul de mărfuri şi logistică 

între Rusia şi Finlanda. Cele mai recente 

descoperiri confirmă faptul că îmbunătăţirea 

siste-mului informaţional şi a gradului de 

automatizare reprezintă soluţia ideală pentru 

creşterea eficienţei. Introducerea Sistemelor 

de Identificare prin Radio-frecvenţă (RFID) 

oferă potenţiale bene-ficii de-a lungul 

întregului lanţ de fur-nizare – de la clienţi şi 

operatori la intermediari şi autorităţi de 

frontieră. 

Proiectul VTT, care s-a desfăşurat în perioada 

2009 – 2010, a analizat diverse modalităţi de 

exploatare a sistemelor electronice şi a 

mesajelor schimbate între o companie 

producătoare de cherestea din 

Finlanda şi un operator logistic din Rusia. În 

plus, echipa de cercetători a analizat 

implementarea unui sistem automat de 

identificare a vagoanelor pentru 

monitorizarea traficului între Rusia şi 

Finlanda. 

 describing the data to be included in the 

label to be sent automatic data processing 

systems; 

 

 location on the container label. 

Widespread use of containers has allowed to 

reduce the time and cost involved in 

transporting goods from one continent to 

another, considerably limiting robberies and 

theft during transportation. Health and safety 

of transport operators have been considerably 

improved. ISO/TS 10891 supports 

manufacturers of container transportation 

industry, customs, terminal operators, rail 

operators and those storage containers to 

obtain maximum benefit from the use of 

RFID technology to improve efficiency, 

accelerate the operations and to enhance 

security the handling and transport of freight 

containers. 

 

 

3.2. Example: VTT project 

 

Finnish research center VTT further studies 

on logistics and freight traffic between Russia 

and Finland. The latest findings confirm that 

the information system and improve the 

degree of automation is the ideal solution for 

increasing efficiency. Introduction of radio 

frequency identification (RFID) offers 

potential benefits throughout the supply chain 

- from customers and opera-tors 

intermediaries and border authorities. 

VTT project, which ran from 2009 - 2010, 

looked at various ways to exploit electronic 

systems and messages exchanged between a 

company producing timber from Finland and 

logistics operator in Russia. In addition, the 

research team analyzed the implementation of 

automatic identification of cars to monitor 

traffic between Russia and Finland. 
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Rezultatele au confirmat faptul că schimbul 

de mesaje “end-to-end” în transportul de 

marfă presupune încă un input/output de 

informaţie manual – prin e-mail, telefon sau 

fax, care necesită timp şi este predispus erorii 

umane. În plus, problemele legate de 

comerţul cu Rusia pornesc de la faptul că, 

spre deosebire de majoritatea ţărilor din 

Europa, limba engleză nu este limbă comună. 

Mai mult, graniţa reală afectează fluxul de 

trafic.  

VTT va folosi aceste rezultate pentru a 

continua cercetările în domeniu. Pentru VTT, 

cercetările privind lanţul de logistică şi 

comerţ între cele două ţări reprezintă un 

proces continuu. Auto-rităţile şi companiile 

din Finlanda sunt mereu interesate în noi 

modalităţi de a dezvolta acest sector. Rusia, 

ca ţară vecină, este unul din principalii 

parteneri comerciali ai Finlandei, în timp ce 

Finlanda este o poartă de deschidere pentru 

traficul de marfă din Rusia. 

 

4. CONCLUZII 

 

Simplificarea schimburilor de informaţii 

referitoare la marfă, prin crearea unei 

“ferestre unice” (punct de acces unic) şi a 

unui “one stop shop - ghişeu unic” pentru 

procedurile administrative în toate modurile 

de transport, ar putea reduce substanţial 

costurile de conformitate cu cerinţele de 

reglementare pentru industria de logistică. 

Comisia Europeană va face, de asemenea, o 

propunere legislativă privind simplifi-carea şi 

facilitarea transportului maritim pe distanţe 

scurte în vederea creării unui 

spaţiu de transport maritim fără bariere [7]. 

Un document de transport unic pentru toate 

transporturile de mărfuri ar putea facilita 

transportul multimodal de marfă.  

Coridoarele de transport se caracterizează 

printr-o concentrare a traficului de marfă între 

noduri importante de transport şi pe distanţe 

relativ lungi. Coridoarele verzi de transport 

vor corespunde unui concept de transport 

integrat unde transportul maritim pe distanţe 

The results confirmed that the exchange of 

messages "end-to-end" in freight transport 

involves another input / output information 

manually - via email, phone or fax, which is 

time consuming and prone to human error. In 

addition, issues of trade with Russia are based 

on the fact that, unlike most European 

countries, English is the common language. 

Moreover, the actual border affect traffic 

flow. 

 

VTT will use these results to further research 

in the field. For VTT research on logistics 

chain and trade between the two countries is 

an ongoing process. Authorities and 

companies in Finland are always interested in 

new ways to develop this sector. Russia, as a 

neighboring country, is one of Finland's main 

trading partners, while Finland is opening a 

door for freight traffic in Russia. 

 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Simplifying the exchange of information on 

cargo, by creating a "single window" (single 

access point) and a "one stop shop - one stop 

shop" for administrative procedures in all 

modes of transport, could substantially reduce 

the costs of compliance with requirements 

regulatory framework for the logistics 

industry. 

The European Commission will also 

make a legislative proposal on simplifying 

and facilitating short sea shipping towards a 

maritime transport space without barriers [7]. 

A single transport document for all 

consignments could facilitate multimodal 

transport of goods. 

Corridors are characterized by a 

concentration of freight traffic between major 

transport hubs and by relatively long 

distances. Green transport corridors will 

reflect an integrated transport concept where 

short sea shipping, rail, inland waterways and 

road complement each other to enable the 
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scurte, transportul feroviar, pe căi navigabile 

interioare şi rutier se completează unul pe 

altul pentru a permite alegerea unui transport 

ecologic. Comisia propune consolidarea 

coridoarelor verzi în cadrul Reţelei 

Transeuropene de Transport [8] şi al 

Programului Marco Polo [9], precum şi 

cooperarea cu autorităţile şi operatorii din 

sectorul logisticii transportului de marfă, în 

vederea identificării îmbunătăţirilor 

necesare pentru asigurarea unei infra-structuri 

adecvate pentru un transport durabil. 

Logistica transportului de marfă are o 

dimensiune urbană esenţială. Astfel, Comisia 

Europeană sugerează consoli-darea părţii din 

programul CIVITAS [10] dedicat 

transportului de marfă, în scopul unei mai 

bune integrări între transportul de persoane şi 

cel de marfă, precum şi între logistica 

transporturilor interurbane (pe distanţe lungi) 

şi urbane. 
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choice of environmentally friendly transport. 

Commission proposes to strengthen green 

corridors in the Trans-European Transport 

Network [8] and Marco Polo [9], and 

cooperation with authorities and operators of 

freight transport logistics in order to identify 

improvements to ensure adequate 

infrastructure for transport sustainable. 

 

 

 

Freight transport logistics has an essential 

urban dimension. The European Commission 

suggests strengthening part of CIVITAS [10] 

dedicated freight for better integration 

between passenger and freight transport and 

between transport logistics intercity (long 

distance) and urban areas. 
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