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1. GENERALITATI  
 
Scopul prezentului studiu are ca obiectiv stabilirea cerintelor de dimensionare a 

sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova  - judetul Dolj, de dezvoltare si 
completare a celui existent, in scopul asigurarii alarmarii oportune a populatiei pentru evitarea 
surprinderii in caz de urgenta civila.  

Pentru ca un sistem de instiintare-alarmare al populatiei in situatii de protective civila sa 
fie eficient, trebuie sa asigure cumulativ urmatoarele functii:  
- Instiintarea autoritatilor: posibilitatea receptiei mesajelor text transmise de autoritatile publice 
locale sau centrale, dupa caz, despre iminenta producerii sau producerea unui eveniment  
- Alarmarea populatiei: transmiterea comenzilor de alarmare atat local cat si de la distanta 
(telecomanda) sau de la centrul operativ judetean/national. 
- Pentru redundanta comenzii se recomanda ca echipamentele sa fie achizitionate cu toate cele 
patru interfete de comunicatie independente pentru urmatoarele medii: circuite telefonice 
terestre dedicate, telefonie mobila GSM, retele de calculatoare internet/intranet si canal radio 
VHF/UHV, in aceste conditii fiind obligatorie utilizarea a minim doua medii. 
- Avertizarea populatiei: transmiterea mesajelor vocale in direct (live) sau preinregistrate  
- Posibilitatea conectarii la mijloacele de alarmare a unor senzori care sa deconecteze 
procesele tehnologice generatoare de risc.  

Un aspect important in dimensionarea sistemului de instiintare-alarmare publica 
reprezinta structura geografica a reliefului urban cu cladiri de diverse inaltimi, a vegetatiei, 
climei precum si dispunerea in teren a cladirilor din administrarea municipiului Craiova  - judetul 
Dolj.  

 
 
1.1. Cadrul fizico-geografic 

Conditiile naturale de care a beneficiat Craiova ca asezare au favorizat permanenta 
vietuirii populatiei in aceste locuri si succesiunea civilizatiilor: pretracica, traco-dacica, geto-
dacica, daco-romana, daco-romana-bizantina si, mai apoi, romaneasca. 

Una din asezarile geto-dacice mai importante de pe raza Craiovei (zona Mofleni) a purtat 
numele de Pelendava , datand din perioada 400-350 i.e.n. dupa cum indica descoperirile 
arheologice. La inceputul secolului al II-lea e.n. romanii au construit aici un castru , intai din 
valuri de pamant intarit , apoi din piatra si ceramica. Datorita pozitiei geografice favorabile, 
protectiei castrului roman si a garnizoanei militare, Pelendava romana a cunoscut o viata 
infloritoare. Asezarea este mentionata pe Tabula Peutingeriana - o harta a imperiului roman, 
realizata ca urmare a initiativei imparatului roman Caracalla. Anul 225 este considerat data 
primei mentiuni documentare a celei mai vechi asezari din vatra actualului oras. 

Municipiul Craiova este amplasat in zona centrală a Olteniei, de-a lungul raului Jiu, unul 
din principalele mari rauri din Romania. Situat la circa 227 km fată de capitala Romaniei, este 
cel mai important municipiu din regiunea sud-est Oltenia si are urmatoarele distante fată de 
municipiile apropiate: 120 km fată de Pitesti, 120 km fată de Ramnicu Valcea, 121 km fată de 
Turnu Severin, 119 km fată de Targu Jiu. 

Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune: 
La Nord:  - Isalnita; 

- Simnicu de Sus; 
- Mischii. 

La Vest:  - Breasta; 
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- Bucovăt. 

La Sud:  - Podari; 
- Malu Mare. 

La Est:  - Carcea; 
- Malu Mare  

si se află la intersectia unor drumuri importante: 
- DN 6 – E70/E79 ce realizează legătura dintre Banat si Transilvania, prin culoarul Timis 

Cerna si Defileul Jiului; 
- DN 56 – E70 ce reprezintă legătura intre Craiova si Calafat; 
- DN 6 – E 70 Craiova – Caracal – Bucuresti; 
- D 65 – E574 Craiova – Bechet; 
- DN 65C Craiova – Ramnicu Valcea. 
In ceea ce priveste pozitionarea spatială fata de principalii poli europeni, Craiova se 

află la următoarele distante: Moscova -2149 km, Helsinki -2386 km, Sofia -1392 km, 
Budapesta -625 km, Viena-852 km, Berlin-1437 km, Londra -2292 km, Madrid -2798km,Paris -
2026 km, Atena -966 km, Bruxelles -2000 km, Istanbul -983 km. 

 

 

 

 

   Fig.1.1.  “Harta judetului Dolj – amplasare in teritoriu a municipiului Craiova” 
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Municipiul Craiova este resedinta judetului Dolj ai carui vecini sunt : judetul Valcea si 
Gorj la nord, judetul Olt la est, judetul Mehedinti la vest iar la sud este delimitat de granita cu 
Bulgaria. Suprafata judetului Dolj ocupa 7414 km² reprezentand 3,1% din suprafata totala a 
tarii. Organizarea cuprinde trei orase, doua municipii si treizeci si patru de comune. 

 
1.2. Relief 
 
 Craiova se afla pe malul stang al Jiului la iesirea acestuia din regiunea deluroasa, mai 
exact la 44˚2` latitudine nordica, 23˚ 5` longitudine estica, la o altitudine cuprinsa intre 75m si 
116m fata de nivelul marii.  

Craiova se afla intr-un climat temperat continental, cu influente mediteraneene 
caracteristice zonei de campie. 
 Teritoriul pe care se desfăsoară cartierele municipiului Craiova este un produs exclusiv 
al activitătii morfogenetice fluviale. Municipiul Craiova se desfăsoară intr-un ecart altitudinal de 
aproape 70-75 m (70-75 m altitudinea la nivelul luncii si 140-150 m, la nivelul terasei a-V-a). 
Dealurile piemontane: Bucovăt 165 m; Carligei 160 m; Drumul Mare158,5m, ale Piemontului 
Bălăcitei, delimitează culoarul Jiului la vest, iar unitătile deluroase ale Piemontului Oltetului: 
Viilor, 209,5 m; Mlecănesti, 203,5 m si Carcea, 191,5 m, conturează limita estică a culoarului. 

Lunca prezintă o desfăsurare asimetrică, cu lătimi ce depăsesc uneori 3 km, iar 
altitudinea absolută coboară de la 78-79 m, la confluenta Jiului cu Amaradia, la 70 m, in dreptul 
localitătii Balta Verde. Prezintă o morfologie relativ monotonă, exceptii prezentand sectoarele 
cu vechi brate anastomozate sau arii inmlăstinite si grinduri fluviale, unde altitudinea relativă 
creste cu 2-3 m, datorită agestrelor afluentilor, ori prezentei dunelor de nisip. Nivelul 
piezometric se găseste la adancimea de 2-4 m, dar in ariile mai joase ale luncii apar apele 
suprafreatice sau epidermice care formează chiar luciu de apă si zone umede, cu tendinte de 
inmlăstinire.. 

Relieful municipiului Craiova se identifica cu relieful judetului Dolj, respectiv de campie. 
Spre partea nordica se observa o usoara influenta a colinelor in timp ce partea sudica tinde 
spre lunca.  

Craiova face parte din Campia Romana mai precis din Campia Olteniei ce se intinde 
intre Dunare, Olt si podisul Getic fiind strabatuta prin mijloc de Valea Jiului. 

Zona de campie presupune vai cu lunci mai largi, iar suprafetele netede dintre vai sunt 
presarate din loc in loc cu mici adancituri (crovuri) sau sunt acoperite cu dune de nisip. 

Solul este negru si foarte roditor (numit cernoziom). Sub cernoziom se gaseste un strat 
de loess, constituit din pulberi foarte fine de culoare galbena, a carui grosime variaza de la 2-3 
m, spre partea nordica, pana la 30-35 m spre partea sudica. 

In Fig.1.2.  se evidentiaza limitele de intravilan si unitatea administrativ teritoriala (UAT) 
ale municipiului, elemente de care se va tine seama in continuare la dimensionarea instalatiilor 
de instiintare-alarmare propuse spre a inlocui sistemul actual.  Aceste limite de intravilan sunt 
cele mai recente conform materialelor primite si confirmate de Primaria Craiova, sursa 
verificata, oficiala  pe care avem obligatia a o folosi in studiul nostru (pentru a nu comite erori ce 
pot dezinforma sau realiza acoperiri sonore neconforme cu necesarul obiectiv de acoperire 
sonora al municipiului Craiova).    
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Fig.1.2.  “Amplasamentul municipiului Craiova cu UAT si limita de intravilan” 
 

 
1.3. Geologia si litologia 
  

Municipiul Craiova, pozitionat la intersectia paralelei de 44° 19’30’’,  latitudine nordică, cu 
meridianul de 23° 50’45’’ longitudine estic ă, ocupa o suprafata de 32 km 2 , avand o extensiune 
maxima pe directia nordsud (9,0 9,4km) si una minima pe directia estvest(4,8 5,2km). Teritoriul 
pe care se desfasoara cartierele craiovene sunt un produs exclusiv al activitatii morfogenetice 
fluviale. Municipiul Craiova se desfasoara într-un ecart altitudinal de aproape 70-75m (70-75m 
altitudinea la nivelul luncii si 140-150m la nivelul terasei a-V-a). Dealurile piemontane 
(Dl.Bucovat, 165m; Dl. Carligei, 160m; Dl. Drumul Mare,158,5m) ale Piemontului Balacitei, 
delimiteaza culoarul Jiului la vest, iar unitatile deluroase ale Piemontului Oltetului (Dl.Viilor, 
209,5m; Dl. Mlecanesti, 203,5m si Dl.Carcea, 191,5m), contureaza limita estica a culoarului. 

Din punct de vedere geologic, teritoriul municipiului Craiova a inceput sa se formeze in 
Arhaic, prima era din istoria pamantului. Versantii si terasa s-au format in Levantin, 
preponderent formate din pietrisuri, nisipuri, argile si marne. Lunca Jiului s-a format in 
Holocenul Superior si este reprezentata de depozite aluvionale. 

Din punct de vedere litologic, pe terase se gasesc depozite de textura lutoasa, argiloasa, 
luto-nisipoasa si lutoargiloasa. 
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In Lunca Jiului s-au depus aluviuni, cu diferite texturi: usoare, mijlocii, grele. Aluviunile 
usoare, nisipoase, nisipo-lutoase se gasesc in lunca inundabila a Jiului si, in mica masura, in 
cea neinundabila. Aluviunile cu textura mijlocie se gasesc in cea mai mare parte a luncii, cele 
grele apar in zonele joase, din vechile meandre ale Jiului. 

Zonarea teritoriului Romaniei pe baza intensitatii seismice, încadreaza municipiul 
Craiova si zona periurbana în zona seismica C, de grad seismic 8  . 

Aceasta seismicitate crescuta fata de zonele  adiacente se  datoreaza unei falii crustale 
orientata aproximativ NS pe meridianul Craiovei, care intra în rezonanta, la aparitia undelor 
seismice venite din epicentrul Vrancea. 
   Zonarea seismica a teritoriului municipiului Craiova, dupa modul de manifestare 
seismica a  substratului, bazata pe efectele cutremurului din 1977, si apreciata ca 
intensitate seismicǎ pe scara  MSK  conform STAS  11 100/1993  si parametrilor de zonare  a  
seismicitatii  teritoriului studiat  conform normativului P100/1992 (avand ca  perioada medie de 
revenire  a  cutremurelor cu intensitate mai mare de 6 grade pe scara Richter), comporta pe 
masura cresterii intensitatii seismice,  urmatoarele zone: 

zona 1  - zona piemontana înalta, pe  care se desfasoara  cartierul Bariera Valcii, cu 
efecte mai reduse decat  zona 2; ·  

zona 2 - terasele V, IV, III, pe care se afla cartierele Brazda, Rovine, Calea Bucuresti,  
Sarari,  zona centrala, vor resimti efectul seismic mai slab decat zona 3;  

zona 3  - terasa aIIa, pe care sunt asezate cartierele: Craiovita Noua, 1 Mai, Romanesti 
si  Valea Rosie, va prezenta distrugeri mai mici decat zona 4;  

zona 4  - terasa Ia si lunca Jiului,  în care se  afla  cartierele  Brestei, Nisipului,  Lunca si  
Catargiu vor fi cele mai afectate în urma unui seism  cu intensitate MSK mai mare de 6, 
datorita  prezentei depozitelor nisipoase slab consolidate sau neconsolidate. Saturate în apa, 
acestea sufera la  cutremure un proces de lichefiere, fiind supuse unor solicitari de forfecare, 
manifestand o tendinta  de îndesare, la care se opune apa din pori. 

In Fig.1.3.  “Harta vulnerabilitatii si riscului geomorfologic”sunt prezentate ariile 
morfogenetice cu relativa stabilitate tectonica si morfodinamica pe categorii: cu risc inalt , mediu 
si scazut.  

Ariile morfogenetice cu relativa stabilitate tectonica si morfodinamica cu risc inalt sunt 
cele date de: alunecari de teren, tasari si sufoziuni, torenti si ravenatie, si sunt intalnite in zona 
de S-E a judetului Dolj.  

Ariile morfogenetice cu relativa stabilitate tectonica si morfodinamica cu risc mediu sunt 
caracterizate de alunecari de teren vechi partial stabilizate, vai de sufoziune cu dinamica 
moderata si ravenatie.  

Ariile morfogenetice cu relativa stabilitate tectonica si morfodinamica cu risc scazut sunt 
caracterizate de ravenatie si tasari slabe pe depozite slab consolidate. 

Municipiul Craiova se gaseste amplasat pe o arie mofogenetica cu relativa stabilitate 
tectonica si morfodinamica, cu risc scazut unde ravenatia si tasarile desi nu sunt un fenomen 
alarmant, ele trebuie luate in serios in cazul unei activitati de orice natura a solului, ele putand 
conduce la situatii de urgenta civila care trebuie gestionate cu operativitate la care isi aduce 
aportul si sistemul de instiitare-alarmare al municipiului. 
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Fig.1.3.  “Harta vulnerabilitatii si riscului geomorfologic”  

 
 
 



Studiu de audibilitate in vederea dezvoltarii si completarii sistemului de instiintare-alarmare al populatiei in situatii de protectie 
civila la nivelul municipiului Craiova 

 

 
TOPGES PROIECT S.R.L.  Craiova,  Calea Bucuresti,  Nr.10,  Bl. M7-M8,  Et.3,  cod: 200674  Reg. Com.   J16/104/2011 ; CUI: RO 

27940262; Tel:  0351/802080;  Fax: 0351/802081;  Mobil office:  0728/148970;  e-mail: office@topges.ro;  web: www.topges.ro 

 
1.4. Date climatice 
 

Radiatia solara globala - are valori medii anuale ridicate, în jur de 125-127 kcal/cm², 
semestrului cald revenindu-i 90-92 kcal/cm², iar celui rece 35 kcal/cm² . 

Temperatura aerului.  - temperatura medie anuala la Statia meteorologica Craiova este 
de 10,8°C,dealungul anilor valorile variind între 9 ,1°C (în 1933) si 12,5°C (în anul 2000). Mersul 
anual este unul normal pentru zona temperat continentala, cu media lunara cea mai ridicata în 
iulie (22.5°C) si cea mai coborata în ianuarie (2.4 °C), rezultand astfel o amplitudine medie 
anuala de 24.9°C. Se remarca faptul ca valori negat ive ale mediilor lunare apar numai în lunile 
ianuarie si februarie. 

 
 

 
 

Fig.1.4.1.  “Harta climatica a tertitoriului Romaniei” 
 

Cele mai mari temperaturi medii lunare au valori pozitive în tot cursul anului, acestea 
fiind cuprinse între 3.7°C (ianuarie) si 25.8°C (iu lie). Cele mai mici valori medii lunare sunt 
negative în intervalul noiembriemartie (11.2°C în i anuarie) si pozitive în restul anului, însa 
nedepasind pragul de 20 °C (19.4°C în iulie). 

Maximele si minimele absolute lunare sunt mult diferite fata de valorile medii. Astfel, 
temperaturile maxime absolute lunare variaza între 19.5 °C, în luna decembrie, si 41.5°C, în 
lunaiulie. Temperaturile minime absolute lunare au valori pozitive numai în lunile de vara 
(iunieaugust), fara a depasi însa 7.5 °C. În interv alul decembriemartie, minimele absolute scad 
sub 25°C, cea mai mica valoare fiind caracteristica  lunii ianuarie (35.5°C). 

Zilele de vara sunt cele cu temperatura maxima diurna ≥ 25 °C, zilele tropicale au 
temperatura maxima diurna ≥ 30°C, iar noptile tropicale sunt cele în care temp eratura minima 
diurna este ≥ 20°C. Procentual, din numarul total al zilelor anu lui, zilele de vara reprezinta 28.7 
% (104.8 zile), zilele tropicale 9.5 % (34.7 zile), iar noptile tropicale 1.3 % (4.9 zile). 
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Umezeala relativa.- Mersul anual al umezelii relative indica un minim pentru lunile de 
vara (iulie, august, cu medii lunare de 70 %), respectiv un maxim în timpul iernii (media lunara 
în decembrie si ianuarie este de 90 %) 

Precipitatiile atmosferice - la Craiova, cantitatea medie anuala însumeaza 569.9 mm 
(sau l/m2). Luna cea mai umeda este iunie, cu o medie de 68.8 mm, iar cea mai saraca în 
precipitatii este februarie, cu media de 33.3 mm. Daca se are în vedere întreg arealul periurban 
al Craiovei, valorile se înscriu într-un ecart putin mai larg, dar diferentele nu sunt marcante. 
Cele mai mari cantitati medii lunare au depasit 100 mm în fiecare luna (cu exceptia lunii martie, 
99.3 mm). Este de remarcat faptul ca valorile lunare cele mai mari nu s-au înregistrat în lunile 
cu cele mai mari cantitatii medii lunare. Astfel, extrema absoluta lunara pozitiva cea mai mare 
apartine lunii octombrie si are o valoare de 6 ori mai mare decat cantitatea medie lunara pentru 
luna respective (238.3 mm, fata de 37.6 mm). Cantitatile minime absolute lunare de precipitatii 
nu au depasit 10mm în nici o luna din cursul anului. Au existat luni ianuarie, septembrie si 
octombrie în care nu s-au înregistrat deloc precipitatii.. 

 

 
 
Fig.1.4.2.  “Zonarea teritoriului Romaniei conform STAS 10101/20-90, „Incarcari date de 

vant” 
 
Vantul - La Statia meteorologica Craiova, în vecinatatea suprafetei terestre, la înaltimea 

de 10 m a giruetei, vantul bate cel mai frecvent dinspre vest si est, aceste doua directii avand o 
frecventa aproape egala si însumand aproximativ 44 % din numarul observatiilor.  

Vitezele medii cele mai ridicate apartin acelorasi directii (4.3 m/s pentru directia E, 4.2 
m/s pentru directia V), iar viteza medie anuala este de circa 3 m/s. Vantul bate cel mai intens în 
perioada martieaprilie, (4.7m/s, din directia E, în luna aprilie), iar vitezele medii cele mai mici (în 
jur de 1.0 m/s, din directia S), se înregistreaza în lunile noiembrie si decembrie. Frecventa 
calmului atmosferic este de numai 23 %.  
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Trebuie remarcat faptul ca, la nivel de topoclimat, configuratia reliefului are o mare 
importanta pentru directia vantului. Astfel, orientarea NNV-SSEa vaii Jiului confera circulatiei 
atmosferice din zona joasa a municipiului Craiova o componenta în acelasi sens. 

Datele despre vant, temperatura si precipitatii prezentate mai sus sunt foarte importante 
in dimensionarea sistemelor de instiintare-alarmare deoarece au o influenta semnificativa in 
propagarea sonora (pot conduce la diminuarea puterii sonore si a calitatii mesajelor si 
semnalelor de alarmare).  

Foarte importante sunt si datele hidrografice pentru ca daca se cunoaste potentialul 
riscului si amplitudinea sa, si pregatirea pentru situatii de urgenta generate de natura va fi mai 
eficienta si cu rezultate corespunzatoare oportune.        

 
Fig.1.4.3 . “Frecventa vantului pe directii, la Craiova” 

 
Topoclimatele - din punct de vedere topoclimatic, Craiova si spatiul sau periurban se 

încadreaza în topoclimatul etajului dealurilor joase, respectiv al campiilor înalte. La scara locala 
se pot deosebi topoclimate naturale, pentru care rolul predominant în diferentierea regimului 
elementelor climatice îl au particularitatile suprafetei active, în primul rand cele ale reliefului, si 
topoclimatele antropice, pentru care nuantarea climatului este datorata activitatilor umane. În 
arealul de studiu, topoclimatele naturale cuprind trei categorii: topoclimatului de lunca, 
topoclimatul de terase si campii înalte, si topoclimatul antropic. 

În concluzie, conditiile climatice din zona municipiului Craiova au fost si sunt deosebit de 
favorabile desfasurarii activitatilor umane si implicit mediului de habitat. 

 
 

1.5. Date hidrografice 
 

Altitudinile absolute ale zonei sunt cuprinse între 320 m (în extremitatea nordica a 
teritoriului studiat) si 180-190m (în extremitatea sudica a acestuia). 

Principalele vai care se identifica distinct prin elemente morfometrice sunt Jiul cu un 
sistem de terase dezvoltate pe stanga, precum si Amaradia si Oltetul. O situatie ce complica 
fragmentarea reliefului o constituie prezenta organismelor hidrografice locale ca afluenti ai 
raurilor amintite, de exemplu: Rasnic, Argetoaia, Carnesti, Teaju, afluenti ai Jiului, si alte mici 
organisme locale, afluenti pe stanga si dreapta ai raurilor Amaradia, Teslui si Oltet. În teritoriul 
studiat, Jiul are directie de curgere NV-SE parcurgand o distanta de aproximativ 10 km. Panta 
medie a raului, în sectorul precizat anterior, este de 6,9%, iar coeficientul de împadurire al 
bazinului hidrografic pana la Podari este de 41,4%, iar cumulat pana la Dranic este de 36,4%. 
Aval de confluenta cu Amaradia, în spatiul geografic al vaii sale Jiul „primeste” o serie de 
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afluenti locali, care sub o forma sau alta au influentat dezvoltarea si sistematizarea ulterioara a 
Craiovei. Obarsiile cursurilor de apa respective, cu directia generala de curgere est-vest se 
situeaza la contactul morfologic al terasei înalte cu versantul vaii Jiului corespunzator în zona 
Piemontului Oltetului. Aceste organisme constituie si azi virtuale artere hidrografice locale. Lor li 
se adauga si alte paraie, care în marea lor majoritate îsi desfasurau cursul chiar în perimetrul 
(intravilanul) actual al orasului Craiova. Caracteristica generala a acestora o constituie faptul ca 
ele îsi au originea la contactul morfologic dintre valea propriuzisa si piemont, alimentate prin 
intermediul precipitatiilor si mai putin prin aportul izvoarelor si al apelor freatice. Cursurile de 
apa vizate reusesc ca strabata, uneori, mai multe trepte de relief, în tendinta lor de a ajunge la 
Jiu, dar rareori patrund pana la nivelul luncii acestuia. În perioadele secetoase ale anului, se 
observa o intermitenta a scurgerii, dar se pastreaza, pe alocuri, o lunga perioada lucii de apa si 
multe zone mlastinoase, existente chiar în intravilanul orasului. 

Prezentam, în continuare, cele mai importante vai, din amonte spre aval, respectiv la sud 
de confluenta Amaradiei cu Jiul, pana în zona Malu Mare – Preajba: 

Valea Jienilor (Lunca Izvorului). Îsi are obarsia pe versantul de vest al Piemontului 
Oltetului (Dealul Floresti – 215,5 m), strabate suprafetele (podurile) teraselor înalte si 
superioare ale Jiului si se varsa în Amaradia, la vest de localitatea Albesti, pe care, dealtfel, o 
traverseaza prin intermediul unui curs sinuos si anemic. Are o lungime de 6,2 km si o suprafata 
a bazinului hidrografic de 4,2km² 

Valea Izvorul Rece (Valea Simnicului de Jos, azi Valea cu Gutui), cu obarsia în Dealul 
Viilor (209,7 m), strabate terasa înalta superioara si, partial, pe cea inferioara, pentru a 
patrunde în Lunca Jiului. Are o lungime de 6,3 km si o suprafata a bazinului hidrografic de 
4,4km² ; 

Valea Sarpelui, organism hidrografic de amploare, situat la extremitatea nordica a 
orasului (uneori si ca delimitare teritoriala), îsi are originile pe versantul de vest al dealului 
Mlecanesti (203,5m). Valea Sarpelui, sustinuta si de alti afluenti (Valea cu Gutui etc.) cu 
originile la contactul morfologic dintre piemont, terasa înalta si între aceasta si terasa 
superioara, strabate un întreg complex de terase si patrunde în lunca Jiului amonte de 
localitatea Cernele. Prin intermediul unor largi zone mlastinoase îsi „pierde” apele în lunca 
acestuia. Lungimea cursului de apa este de 12,2km si ocupa o suprafata de aproximativ 
14,8km² . 

În aceeasi categorie a afluentilor mentionam Valea Simnic, care „sustine” bazinul 
hidrografic Valea Sarpelui, uninduse cu aceasta pe stanga, în amonte de actualul drum 
modernizat Craiova-Melinesti. 
Lungimea cursului de apa este de 1,2 km, cu o suprafata a bazinului hidrografic de 1,6 km²2 . 
În perimetrul bazinului acestui curs s-a amenajat rampa de gunoi Simnic. 

Valea Cornitoiu reprezinta primul organism hidrografic care intra în intravilanul Craiovei. 
Îsi are originile la nivelul contactului morfologic între terasa înalta si cea superioara, respectiv la 
vest de actualul cartier Bariera Valcii, situat în partea de nord a Craiovei. Paraul propriuzis 
subtraverseaza calea ferata CraiovaTimisoara, str. Rocada si Amaradiei, formand o larga vale 
mlastinoasa, actualmente între cartierele Craiovita Noua si Veche, si cartierul George Enescu. 
Apoi subtraverseaza Drumul National Craiova – Drobeta TurnuSeverin si se varsa în Balta 
Craiovita. Lungimea cursului de apa este de 7500 m, cu o suprafata a bazinului hidrograficde 
15,1 km² . Pe langa cele mentionate mai exista si alte vai locale, în exclusivitate în intravilanul 
orasului. 

Valea Jitianu (actualul canal de apa din perimetrul Gradinii Botanice a Universitatii din 
Craiova) – este formata pe baza aportului unor izvoare locale, din care unul a fost captat prin 
intermediul fantanii cu acelasi nume „pe la anul 1800 de hagi Stan Jianu” (Craiova. Pagini de 
istorie si civilizatie, I, Craiova, 1997, p. 70). Lungimea cursului de apa este de 0,8 km, iar valea, 
putin evidenta în relief, ocupa o suprafata de 0,4 km 2 . Neavand debite permanente, îsi pierde 
apele în mici zone mlastioase, aproximativ la nivelul strazii Brestei actuale.Valea Vlaicii, este 
cunoscuta si azi drept „km 0” al Craiovei. Pana în prima jumatate a secolului al XIXlea, Craiova 
se prezenta ca o adunatura de targuri, un mare bazar cu foarte patina oranduiala (Craiova. 
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Pagini de istorie si civilizatie, I, Craiova, 1997, p.46, plansa nr.13 si harta lui Specht din 1790). 
În 1847, alte lucrari edilitare, în viziunea inginerului arhitect al orasului, Wairach, vizau si 
„construirea unui pod de zid si a unei sosele peste paraul care trece prin Valea Vlaicii”. 
(Craiova. Pagini de istorie si civilizatie, I, Craiova, 1997, p. 51). 

Nu întamplator au fost prezentate datele de mai sus. Întradevar în zona azi cunoscuta 
sub numele de Valea Vlaicii (punct de intersectie al marilor artere stradale ce strabat orasul), un 
vast perimetru mlastinos îngreuna mult traversarea orasului de la nord la sud si de la est la 
vest. De fapt, era vorba de „confluenta” a doua paraie locale ce formau doua vai, aproape 
imperceptibile în morfologia reliefului – una dinspre si dea lungul strazii Stefan cel Mare si alta 
dea lungul strazii Calea Bucuresti, prin spatele actualei Universitati din Craiova. Se pare ca 
valea „stationa” în perimetrul actual si cu greu reusea sa înainteze pe actuala strada Brestei 
catre paraul de atunci Craiovita. 

Valceaua Elca situata în vechiul centru al orasului pana la sfarsitul secolului al XVIIIlea, 
îsi are originea în mai multe izvoare – istoriceste zona „Sapte Fantani” , prezente datorita 
contactului morfologic între terasele inferioara si joasa ale raului. Vechiul ei traseu, în lungime 
de cateva sute de metri, se situa pe actualul vad al Pietei Vechi, actualmente la nivelul 
bulevardului Stirbei Voda. 

Valea Tabacilor, are originile la contactul morfologic dintre terasa superioara si cea 
inferioara a Jiului (actualmente amplasamentul Fabricii Independenta) si este sustinuta de 
puternice izvoare pe versantul drept azi fantanile seculare Oota si Chiriacului. Paraul Tabacilor 
strabate spre vest jumatatea sudica a orasului, pana la nivelul strazii Unirii, împotmolinduse în 
largi zone mlastinoase situate la baza terasei inferioare (azi Parculetul 1Mai), cu tendinta de a 
se varsa în paraul Craiovita. Lungimea vaii este de aproximativ 1,7 km si se desfasoara dea 
lungul strazii Tabacilor (actualmente Bulevardul Mures). 

Valea Fetii (în trecut Fetei) – organism hidrografic frecvent prezent în documentele 
istorice si actuale privitoare la evolutia orasului Craiova. Situata la extremitatea sudica a 
orasului Craiova, Valea Fetii îsi are obarsia în zona terasei superioare a Jiului, la o altitudine 
cuprinsa între 116 si 114 m, actualmente în dreptul uzinelor de autoturisme ale firmei Ford. 
În drumul ei, pe directia generala est-vest, la aproximativ 2,4 km de la obarsie, primeste pe 
dreapta Valea Rosie, cu originile în intravilanul orasului amonte de calea ferata Craiova-Calafat, 
patrunde pe suprafata (podul) terasei inferioare a Jiului, unde formeaza un perimetru cu multe 
zone mlastinoase si chiar balti. Pe amplasamentul actualului lac debarcader se afla Helesteul 
Bibescu (Craiova. Pagini de istorie si civilizatie, I, Craiova, 1997, p.49). Prin intermediul unui 
curs sinuos, paraseste terasa inferioara si intra în terasa joasa (aproximativ în dreptul teatrului 
de Vara din Parcul Romanescu) si „traverseaza” actuala zona de intersectie, strada Unirii, 
bulevardul 1 Mai si strada Calea Dunarii, îndreptanduse pe directia vest, catre paraul Craiovita, 
cu care se uneam prin niste zone mlastinoase, întrun punct situat, în prezent, la limita 
cartierelor 1 Mai si Calea Dunarii. Actualmente, urmare a extinderii orasului si a amenajarii 
Parcului Romanescu, lungimea vaii este de aproximativ 7 km, cu o suprafata a bazinului 
hidrografic de 15,4 km 2 , din care 3,2 km² apartin afluentului sau Valea Rosie, înainte ca Valea 
Fetei sa patrunda în intravilanul orasului. 

Valea Preajba (Izvor) constituie un bazin hidrografic autentic, localizat în extremitatea 
sudica a Craiovei. Particularitatea acestui curs de apa consta în faptul ca reuseste sa strabata 
transversal, pe directia est-vest toate treptele de relief de pe stanga Jiului, patrunde în lunca, 
unde se uneste cu Canalul colector Craiovita, înainte cu 1,2 km ca acesta sa se verse în raul 
Jiu, la vestul localitatii Facai. Bazinul hidrografic respectiv este constituit din cursul principal 
Valea Preajba a carui lungime este de 9,6 km si al afluentului sau pe dreapta, valea Batrana, cu 
o lungime de 6,8 km. Suprafata întregului bazin hidrografic este de 20,2 km² . Sub aspect 
hidrografic diferenta de nivel dintre obarsie si varsare se cifreaza în jurul valorii de 121,1 
respectiv 191,2 m (Dealul Carcea) si 70 m (confluenta cu Craiovita). Versantii vaii sunt domoli, 
neafectati de fenomene de eroziune. Originea cursului de apa Preajba este pusa în evidenta de 
prezenta unor izvoare existente la contactul morfologic între Campia Romanatilor si valea 
propriuzisa a raului Jiu. 
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Importanta vaii respective consta în faptul ca, fiind situata la mai putin de 3 km de municipiul 
Craiova, ofera urbei o zona de agrement deosebita, cu functiuni multiple (sporturi nautice, 
piscicultura etc.). În perioada ultimelor decenii, pe cursul de apa în discutie au fost 
amenajate 11 acumulari – 9 pe valea Preajba si 2 pe valea Batrana. (Craiova. Pagini de istorie 
si civilizatie, I, Craiova, 1997, plansa 15). Acumularile au caracter antropic si sunt prevazute cu 
baraje, în general de pamant, descarcatoare de prund si deversoare de suprafata. Luciile de 
apa totalizeaza o suprafata de aproximativ 28 ha. 

Paraul Craiovita (Canalul colector). O situatie specifica în hidrografia zonei Craiova o 
prezinta bazinul hidrografic Craiovita generat de cursul de apa cu acelasi nume, paraul 
Craiovita, cunoscut astfel pana în primele decenii ale secolului nostru. Ulterior, pe baza 
proiectului de canalizare a orasului Craiova, întocmit de ing. W.H. Lindley în anul 1914, a fost 
amenajat cu scopul de a scurge catre raul Jiu apele provenite din vaile natural (prezentate mai 
sus) care traversau orasul pe directia estvest, precum si izvoarele din zona baltii Craiovita, 
capatand astfel numele de Canalul colector Craiovita. De fapt, paraul Craiovita îsi are obarsia în 
nord vestul orasului Craiova, putin amonte de fosta balta Craiovita, situata pe terasa joasa a 
Jiului si alimentata în parte de izvoarele existente la baza terasei inferioare. Paraul propriuzis, 
cu albia minora putin conturata si însotita de numeroase zone umede – mlastini, balti – desi îsi 
dezvolta cursul în extremitatea vestica si sudvestica a orasului, cu greu reusea sa se verse în 
raul Jiu, în dreptul localitatii Facai. Înainte de amenajare, paraul Craiovita avea o lungime de 
11,2 km luanduse în considerare si balta Craiovita inclusive paraiele care o alimentau din 
extremitatea sa nordica. 

Scurgerea lichida -regimul nivelurilor raului Jiu în zona este determinat de variatia 
scurgerii în bazinul sau hidrografic, situat în amonte de sectiunea (postul hidrometric) Podari. 
Scurgerea este influentata în principal de climat si mai putin de ceilalti factori (precipitatiile si 
regimul termic fiind esentiali). Debitul mediu multianual al Jiului, la Podari, este de 96,3 m 3 /s 
(cu prelucrarea sirului de date pana la nivelul anului 1990).  
Scurgerea medie specifica înregistreaza valori scazute pe întreg teritoriul studiat, situanduse 
mult sub media pe tara (4,7 l/s/km2). Discrepantele teritoriale, în ce priveste repartitia spatiala a 
parametrului, sunt mai mult decat evidente.  Astfel, la limita Piemontului Getic valorile scurgerii 
medii specifice depasesc 3 l/s/km2, în timp ce la extremitatea sudica a zonei periurbane, în 
Culoarul Jiului acestea coboara sub 1,0 l/s/km2. Acest fapt, determina prezenta retelei 
hidrografice cu caracter semipermanent sau chiar temporar, îndeosebi în zona interfluviilor, 
unde si nivelul acviferului freatic se afla la adancime mai mare, iar posibilitatile de alimentare 
subterana sunt ceva mai reduse. 

Scurgerea maxima a celor mai mari debite produse pe raul Jiu la Podari: 2000 mc/s 
(1972),1950 m3/s (1953), 1765 m3/s (1940). Cele mai mari volume de apa scursa la viituri – la 
Podari sau înregistrat în perioada 15.04 – 18.10 1972 de 1200 mil. m3. Debite maxime pe raul 
Jiu, cu diverse probabilitati de depasire la Podari: 0,1% = 3450 mc/s, 0,5% = 2640 mc/s, 1% = 
2330 m3/s, 2% = 2060 mc/s, 5% = 1700 mc/s si 10% = 1440 mc/s. În ce priveste volumul 
scurgerii se pot face urmatoarele precizari: volumul scurgerii de primavara este cel mai mare 
dintre sezoanele anului, variind între 38,15 si 41,9%; volumul scurgerii de vara este al doilea ca 
marime (din cele patru sezoane) si variaza ca procent între 20,9% si 27,1%; Volumul scurgerii 
de iarna variaza între 15,2% si 24,1% cu tendinta de crestere spre aval; Volumul scurgerii de 
toamna este cel mai mic procentual si reprezinta 15,3%. Regimul scurgerii Jiului are 
urmatoarele trasaturi: perioada apelor mici (decembriefebruarie), întrerupta uneori de viituri de 
mica amploare; perioada apelor mari de primavara (martieaprilie) ; viituri de primavara – vara 
(luna Mai – pana la jumatatea lunii Iunie); ape mici de vara – toamna  (iuniepana în 
septembrieoctombrie) ; viituri de toamna (octombrie noiembrie). 

Amaradia si Tesluiul, cu obarsiile în Piemontul Getic, precum si Oltetul din punct de 
vedereal scurgerii realizeaza un regim torential. Fazele caracteristice ale scurgerii sunt 
urmatoarele: ape mici în perioada de iarna si vara, debite medii în perioada de toamna si 
primavara si debite maxime în perioadele de sfarsit de primavara si toamna, cu valori de 
depasesc de cateva sute de ori pana la o mie de ori debitele medii multianuale. 
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1.6.Economie 
 

Resedinta banilor olteni, municipiul Craiova, asezat pe valea Jiului, la iesirea acestuia 
din dealuri, la contactul dintre Podisul Getic si Campia Romanatilor, la o importanta raspantie 
de drumuri comerciale, avand astfel un hinterland extins la toata Oltenia, este un veritabil centru 
de comandament economic pentru Regiunea de SudVest a Romaniei. 

Nucleul urban – partea cea mai veche a orasului, ocupa terasa de 20 m a Jiului, ulterior 
orasul dezvoltanduse spre nord, vest si sud pe terasele inferioare si chiar în lunca Jiului, un 
teren plat care, dupa regularizarea cursului Jiului si lucrarile de desecari a devenit favorabila 
extinderii sale. 

Aceasta asezare i-a conferit Craiovei rand pe rand functiile de centru politic si 
administrative al Olteniei, apoi centru de aflux al marfurilor agricole – în principal cereale (grau 
si porumb) pe care le comercializa, si în parte le prelucra, iar dupa 1960 de centru industrial de 
prima mana. 

 

 

Fig.1.6.  “Amplasarea in teritoriu a zonei metropolitane Craiova” 
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În imediata apropiere a Craiovei, dupa 1960, au fost puse în evidenta si a început 
exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe aliniamentul Pielest- Ghercesti-
Mischii- Simnicu de Sus si a celor de la Cosoveni si Almaj. Ele sunt situate la periferia 
Depresiunii Pericarpatice, respectiv Depresiunea Getica cu platforma veche Moesica, sunt 
situate în adancime, fiind situate în boltiri ale formatiunilor sarmatiene si pliocene, dupa 
migrarea lor, în lungul unor falii, din formatiunile mezozoice (Badea Al., Alexandra Ghenovici, 
1974). Exploatarea si valorificarea acestor zacaminte secundare a determinat amplasarea 
industriei termoenergetice la Isalnita si Podari, ca si a combinatului chimic de la Isalnita..  

De asemenea, în perimetrul zonei metropolitane a Craiovei, depozitele fluviolacustre 
ofera o varietate larga de pietrisuri, nisipuri si argile exploatate pentru constructii la Isalnita, 
Bucovat sau Cernele. Acestora li sau adaugat cele de centru polarizator cultural si de servicii - 
licee prestigioase, colegii, universitate din 1960, (învatamant superior agricol din 1946)centru 
comercialbancar,nod în transporturile rutiere si feroviare. 

Cea mai profunda transformare are loc în domeniul industrial. Daca în perioada 
interbelica profilul industrial era dominat de industria alimentara, profil cerealier (faina, paste 
fainoase, conserve), textile, prelucrarea carnii care provenea din cresterea ovinelor, a lemnului 
si cateva ateliere pentru masini agricole, dupa 1960 profilul industrial se schimba în favoarea 
unei industrii mecanice – material rulant locomotive Diesel si electrice, automobile, utilaj agricol, 
tricotaje si confectii, termoenergie, industrie alimentara. Sunt citate ca si companii 
reprezentative pentru Craiova, din perioada interbelica, morile si întreprinderile de paste 
fainoase „Stefan Druga”, „Moara Olteneasca”, „Heinrich Weis”, „Moise Mendel”, „Moara 
Doljului”, Fabrica de conserve alimentare „Mercur”, Fabrica de cosmetic „Florica”, fabricile de 
masini agricole si industriale „Felix Waidmann si Adolf Waidmann”, Uzina metalurgica „Ing. C. 
Bratasanu”, Fabrica de mobila „Mertoiu si Goga”, Fabrica de cherestea „D. I. Simian”, 
tipografiile „Ramuri” si „Scrisul Romanesc” 

Începand din 1960, dupa mai mult de un deceniu în care economia s-a refacut dupa al II-
lea razboi mondial, începe un proces intens de industrializare care va fi benefic pentru Craiova, 
fosta capitala a Banilor Olteniei si centru polarizator al vietii economice pentru judetele Dolj, 
Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea. 

Industrializarea de tip fordist din perioada socialista înzestreaza Craiova si zona sa 
periurbana cu întreprinderi emblematice pentru economia Romaniei din acea perioada; este 
suficient sa amintim, întreprinderea de îngrasaminte chimice, de la Isalnita, cele de la Podari, 
pentru fabricarea uleiului si a zaharului, ca si a celor ale industriei grele si electrotehnice din 
Craiova - locomotive Diesel si electrice si de automobile - Oltcit - si de tractoare si utilaj agricol. 

Prin urmare, functia economica a Craiovei si a comunelor din zona sa periurbana , 
dupa structura populatiei active în anul 2002 avea urmatoarele trasaturi: Iese în evidenta 
functia de oras tertiar, de servicii , pe care a recapatat-o Craiova, între 1989-2002 populatia 
ocupata în acest sector fiind de peste 58%. În cadrul activitatilor tertiare, ponderea 196 cea mai 
ridicata o au activitatile comerciale, de reparare si întretinere a autovehiculelor si bunurilor 
casnice 27,8%. Ea este urmata de sanatate si activitati sociale 17,8%, administratie publica 
15,4% si învatamant 14,5% cunoscute ca activitati bugetare. Remarcam ponderea destul de 
ridicata a administratiei publice, într-un fel explicabila prin calitatea de centru urban polarizator 
si reprezentativ pentru Oltenia, pe care o are Craiova. Activitatile de transport si comunicatii 
detin 12,6% din servicii, Craiova fiind un nod feroviar si rutier important ca si un centru logistic 
(de depozitare) calitate pe care a dobandit-o în ultimii ani. 

În anul 2002 structura populatiei ocupate în municipiul Craiova si în zona sa periurbana 
a fost urmatoarea: O pondere destul de însemnata – 6,4% o are categoria personalului ocupat 
în tranzactii imobiliare si servicii prestate întreprinderilor, calitate care deriva din externalizarea 
unor servicii din cadrul marilor companii unor firme specializate, ca de exemplu, servicii de 
proiectare, marketing, asigurari. 

O pondere redusa, consideram noi, de doar 2,8% este acea a personalului ocupat în 
hotelarie si restaurante, fapt explicabil prin diminuarea puterii de cumparare a populatiei si, 
implicit, a disponibilitatilor sale pentru calatorii si divertisment. 
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Între 2002 si 2006 au avut loc profunde mutatii în structura populatiei ocupate si în 
economia municipiului Craiova. In anul 2006 structura populatiei active în municipiul Craiova se 
prezenta astfel: Dintr-un total de angajati de 67236, fata de 2002 cand în Craiova erau 109.236 
persoane active ocupate , s-a înregistrat o scadere a personalului angajat cu 42.000 persoane 
în cifra absoluta, sau cu 39% în cifre relative. 

Fata de anul 2002 cand functia economica a municipiului Craiova dupa structura 
populatiei ocupate a fost de servicii fiind într-o contradictie cu structura CA (cifrei de afaceri) 
care era predominant industriala, în anul 2006 devine usor industriala (49,7% din pop ulatie 
ocupata în  industrie) oarecum în dezacord cu CA din industrie, care detinea doar 38,4% din 
totalul CA a municipiului. În 2006 structura cifrei de afaceri a companiilor din municipiul Craiova, 
potrivit datelor oferite de Directia finantelor publice era urmatoarea: sectorul primar 22.994.970 
(0,4%), sectorul secundar 2.154.194.804 (38,4%), sectorul tertiar 3.433.643.566 (61,2%), cu un 
total de 5.610.833.340 RON. 

Se poate observa concentrarea sa în industria usoara – textila, pielarie, marochinarie, 
încaltaminte – 42,6%, în timp ce în celelalte ramuri industriale ponderile sunt cuprinse între 1% 
în industria celulozei si hartiei si 13,8% în industria energetica. 

Structura cifrei de afaceri din industria Craiovei se deruleaza în proportie de 39% în 
industria energetica, 20,6% în industria usoara (textile – pielarie si industrie alimentara), urmate 
de electronica cu 9,2% si cu ponderi de cate 5,2 – 5,6% industriile sticlei si a materialelor de 
constructii, mecanica si echipamente metalice. 

Situatia prezentata pentru 2006 ne arata ponderea ridicata a comertului – de 68,5% din 
numarul agentilor economici, de 56,8% la numarul angajatilor, dar de 82,4% în volumul cifrei de 
afaceri (CA). 

Ponderi mai ridicate din numarul de angajati detin transporturile 9,7%, hotelaria si 
restaurantele 5,1%, tranzactiile imobiliare – 1,8%, massmedia – 1,9%. 

În privinta CA/angajat fata de valoarea medie de 107301 pentru sectorul serviciilor din 
municipiilor Craiova, doar activitatile din comert si reparatiile auto depasesc media, ajungand la 
155.137 RON/angajat. Valorile cele mai mici sunt în învatamantul privat 14745 RON/angajat, 
din sanatate 29830 RON, hoteluri si restaurante 38827 RON. 

În domeniul comertului si al reparatiilor auto analiza releva un numar total de 18205 
angajati, la un numar total de 7133 de firme care realizeaza o cifra de afaceri de 2823507806 
RON. 

O caracteristica aparte este aceea ca cea mai mare parte din aceste firme (95%) sunt 
mici, cu 09 angajati, realizand doar 35,5% din CA totala, adica 1003815837 RON, relevand o 
slaba  productivitate. Firmele cu peste 50 de angajati totalizeaza un numar de doar 38, ceea ce 
reprezinta 0,5% din totalul firmelor, realizand însa o cifra de afaceri de 584771536 Ron, la un 
numar de 3495 angajati. 

Functia economica a comunelor suburbane si periurba ne din imediata apropiere a 
Craiovei dupa populatia ocupata pe sectoare de activitate este agricola , în ciuda unui profil 
industrial evident la Podari, Isalnita, Tuglui, Bucovat, Almaj, dar spre care se deplaseaza din 
Craiova forta de munca. 

Valorile cele mai ridicate ale populatiei active ocupate în sectorul primar sunt de 78,4% 
la Calopar, 79,9% la Teasc, 72,8% la Malu Mare, 71,3% la Breasta sau 69,9% la Robanesti). 

Avand o serie de traditii în prelucrarea unor materii prime – tabacarie la Bucovat, 
beneficiind de o serie de mari investitii în anii 19701980 pentru exploatarea si valorificarea 
gazelor naturale si a petrolului Isalnita, Almaj, si a materiilor prime agricole – Podari, sau avand 
o pozitie favorabila pe traseul unor drumuri nationale si europene sau de cai ferate – 
Tuglui,Cosoveni, aceste comune au un profil economic mai complex. Astfel, în comuna Bucovat 
27,6% din populatia activa lucreaza în industrie si constructii – fie în comuna – tabacariei, 
întreprinderi de confectii si tricotaje, fie în Craiova. La Isalnita 25,6% din populatia activa îsi 
desfasoara activitatea în sectorul secundar în exploatarile de balast, în centrala electrica si de 
termoficare de 980MW si în combinatul chimic. La Podari ponderea ajunge pana la 29,1%, 
personalul din sectorul industrial desfasurandusi activitatea în termocentrala de 9,4MW, în 
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companiile industriei alimentare, de procesare a zaharului si de uleiuri vegetale. Situata pe 
soseaua spre Targu Jiu, în comuna Almaj ponderea personalului angajat în sectorul secundar 
este de 28%, desfasurandusi activitatea în exploatarile de petrol si distileriile de alcool. Cu 
valori relativ ridicate ale personalului angajat în sectorul secundar se mai înscrie comuna Tuglui 
cu 28,9%, cu o prelungire a activitatilor industriale din sudul Craiovei. 

Acestea sunt cele mai industrializate comune, dar, o buna parte a personalului angajat 
provine din Craiova. Cu valori usor peste 20%sunt comunele Cosoveni (21,4%) si Ghercesti 
(20,6%) aflate în apropierea întinsei platforme industriale de est a Craiovei axata pe magistrala 
rutiera spre Bucuresti (Ghercesti) care a favorizat localizarea unor unitati economice axate mai 
ales pe exploatarea petrolului, a gazelor naturale si a confectiilor. Ponderi ridicate ale populatiei 
ocupate în sectorul tertiar, de peste 20% înregistreaza comunele Cosoveni – 27%, Bucovat, 
23,6%, Simnicu de Sus –22,6%, Podari 22,5%, Goiesti – 22,4%, Mischii – 21,7% si Tuglui – 
21%, situate de regula pe marile axe de transport rutiere modernizate. Pentru Carcea si 
Cosoveni situatia se explica prin localizarea pe teritoriul lor a unor mari magazine de tip Metro, 
a principalilor dealeri de autoturisme, a societatilor de transporturi si depozitare, caci o sosea 
autorutiera moderna constituie un coridor de dezvoltare (Emmanuel Faivre, 2003). Exista o 
relatie de cauzalitate simpla de dezvoltare economica completata ulterior de transformarile 
spatiale induse si, ulterior, transformari ale spatiului social (Plassard, F., 1995). La Bucovat 
predomina activitatile de reparatii auto ca si cele de asistenta sanitarsociala – sanatoriu TBC, 
iar pentru Simnicu de Sus si Goiesti sunt preponderente activitatile legate de transporturi, 
depozitare. Unele dintre aceste comune Podari, Isalnita si Simnicu de Sus de pe axa nordsud, 
Bucovat în vest, Cernele în nordvest au fost incluse ca si comune suburbane Craiovei cu un 
efect benefic în diversificarea profilului lor economic. In privinta numarului de persoane ocupate 
care îsi desfasoara activitatea în Craiova si în zona periurbana ca si ponderea lor pe clase de 
marime ale societatilor comerciale, ele au înregistrat urmatoarea evolutie. Numarul total de 
persoane ocupate în societatile comerciale dar si pe clasele de marime, în 2004, ale societatilor 
a scazut, fata de anul 2002. Situatia sintetica se prezinta astfel: predominarea neta a Craiovei 
ca „aspirator” al personalului angajat, care detine 95,4% din totalul personalului angajat din 
zona sa metropolitana fapt care dovedeste puternica concentrare a agentilor economici în 
municipiu, neavand loc o „revarsare” a personalului angajat în proximitatea sa, ca urmare a 
delocalizarilor timide care sau facut.  

Diferentiat, pentru municipiul Craiova si pentru aria sa metropolitana, ponderea 
personalului angajat pe clasele de marime ale agentilor economici se prezinta astfel: În 
municipiul Craiova, ca de altfel si în mediul rural din proximitatea sa, 41,2% din personalul 
angajat (41% pentru comune) îsi desfasoara activitatea în agenti economici cu peste 250 de 
salariati. Este vorba despre marile companii – Daewoo, Electroputere, Întreprinderea 
automatica, companii din sfera exploatarilor gazeifere si petroliere si a retelelor de distributie, 
regiile autonome în parte privatizate – Electrica Oltenia, din domeniul serviciilor – Spitalul 
Universitar si cel Judetean, marile magazine din partea de est a orasului, s.a.;  

În cazul comunelor limitrofe, situatia este relativ rara. Doar la Isalnita, în cadrul 
termocentralei si a Combinatului Chimic, si a societatii de constructii Cimoret S.A. unde daca 
luam în calcul si agentii economici mari (50249 salariati), 78,8% din personalul angajat 
lucreaza în companii mari si foarte mari. La Podari, companiile de procesare a zaharului si de 
fabricare a uleiului comestibil, ca si termocentrala de 9,4 MW, si societatea de transport 
Dumagas Trade SRL, companii mari si foarte mari, concentreaza 64,6% din personalul angajat. 
În rest, doar la Almaj se mai întalneste o situatie de concentrare a personaluluimangajat în mari 
companii, ponderea fiind de 84,7%, este vorba despre Milud Impex SRL, societate axata pe 
extractia hidrocarburilor si la Ghercesti unde 95% din personalul angajat apartine unei mari 
companii de constructii metalice Pexrom Industries SA; Cu valori sensibil egale, 22,7% pentru 
Craiova si 22,9% pentru comunele din aria sa metropolitana , din totalul personalului angajat, 
îsi desfasoara activitatea în companii mari, cu 50=249 angajati. Sunt companiile cele mai 
dinamice din toate sferele economice în Craiova. Pentru asezarile rurale este vorba de ponderi 
de pana la 89,3% pentru Carcea unde sunt societatile axate pe comert Briari’s Ind S.A., 
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DD.M.C. Oltenia, Trade Land Spedition SRL, si SAFF Trading SRL si cele profilate pe mobila, 
Mobimar Prod SRL si Advil Plast SRL si de 11,1% pentru Cosoveni, unde se remarca 
companiile axate pe textile Textil Grup SRL, Italconfex SRL si Gitextil SRL; La Bucovat 
ponderea este de 39,6%, fiind vorba tabacaria de piei care are vechi traditii acolo; De 
asemenea, cu valori sensibil egale este si ponderea personalului angajat în companii 
mijlocii (1049 angajati), ea fiind de 16 % pentru angajati în companii mijlocii (1049 angajati) , ea 
fiind de 16,4% pentru Craiova si 16,3% pentru asezarile limitrofe. De regula sunt companii noi, 
dinamice, cu un spectru larg de activitateproductie, comert depozite, distributie, logistica, 
transporturi, ferme agricole; Companiile mici, de tip familial, cu 09 angajati detin circa 1/5 din 
personalul angajat, atat în Craiova – 19,7%, cat si în asezarile limitrofe –20,5%. Profilul lor este 
predominant comercial, mica productie artizanala, servicii casnice, ateliere, depanari RTV, 
reparatii auto, micul comert stradal. 

 Numarul agentilor economici activi a evoluat în perioada 1998-2006 în mod diferit; pana 
în 2005 într-un ritm aleator (cresteri si descresteri de ± 5%), dupa care, în perioada 20052006, 
a înregistrat un salt spectaculos, aproape o dublare, opinam noi, datorita introducerii cotei unice 
de impozitare care a dat un impuls pozitiv dezvoltarii afacerilor, eliminand munca la negru : 

Dupa forma de proprietate (de stat sau privata) evolutia a înregistrat cursuri diferite; 
unitatile cu capital de stat au scazut numeric în mod continuu, în timp ce companiile private au 
cunoscut o dezvoltare. Dupa cum se poate sesiza, cea mai mare parte a agentilor economici –
99.56% sunt privati, doar 0,44% sunt de stat, însa vom vedea pe parcurs, concentrarea 
capitalului în acestea din urma este destul de ridicata, fara însa, sa depaseasca pe cele private. 
In anul 2006 în municipiul Craiova si în comunele din zona metropolitana sa înregistrat, fata de 
anul 2004, o evolutie spectaculoasa a numarului de agenti economici (companiilor), ca si 
raportul agenti economici la 1000 locuitori pentru anul 2006 este mai jos. Profilul agentilor 
economici active pe principalele sectoareeconomice pentru anul 2004 seprezinta sintetic astfel: 
hartile privind cresterea numarului de agenti economici între 2004-2006 si a indicatorului numar 
de agenti economici /1000 locuitori evidentiaza dinamica pozitiva de pe axa nordvest-sudest, cu 
cresteri frecvente de 100150%, cu un numar maxim la Carcea de 422%. În privinta numarului 
de agenti economici /1000locuitori se observa ca jumatatea estica a zonei periurbane este mai 
avansata sub acest aspect, ca si municipiul Craiova. Se poate observa ca municipiul Craiova 
detine ponderea covarsitoare a agentilor economici respectiv de 94.9%, fata de 5.1% în zona 
sa periurbana, procesul delocalizarilor companiilor în proximitatea sa fiind deabia schitat. În 
plus de aceasta, investitiile de tip „greenfield”, adica totul de la zero, sunt foarte reduse, cu 
exceptia magazinelor de tip „Metro” si a showroomurilor pentru marci de autoturisme. De altfel, 
la nivelul întregului judet Dolj, Craiova detine 79.5% din numarul unitatilor. In anul 2004 numarul 
agentilor economici pe clase de marime în Craiova si comunele limitrofe se prezenta astfel: 
amplasarea teritoriala a acestor agenti economici ne permite identificarea a patru grupari, 
concentrari , sau zone de activitati economice (ZAE) , astfel: 

1) Zona cea mai densa în agenti economici, în general mari si mijlocii, cu un numar 
ridicat de personal angajat, este în estul municipiului. Se remarca profilul mecanic si 
electromecanic , a industriei alimentare (moraritpanificatie), tertiarul este bine dezvoltat prin 
agenti economici legati de transport, depozitare, comertul engross si endetail, în mari 
magazine. Axa rutiera si feroviara, cu legaturi spre Bucuresti, ca si aeroportul Craiova, au 
favorizat aceasta concentrare industriala si de servicii. 

2) Zona de nord, axata pe Calea Severinului, este mai fragmentata. Se remarca aici 
gruparea Isalnita cu profilul net industrial, respectiv termoenergie si chimie, o grupare pe raul 
Amaradia de la Simnicu de Sus, mai modesta, cu exploatari de petrol si gaze naturale, complex 
avicol, constructii si o grupare de nordvest, comuna Cernele, axata pe materiale de constructii; 

3) Gruparea vestica, mai restransa din cauza terenurilor mlastinoase din lunca Jiului, pe 
cuprinsul comunei Bucovat, axata pe industria usoarapielarie, tricotaje si confectii. 

4) O grupare sudica, favorizata de caile ferata si rutiera spre Calafat, aflata în sudul 
municipiului Craiova si în comuna Podari. Profilul este industrie usoara alimentara-zahar, ulei si 
textila, ca si unitati de service auto. 
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Analiza spatiala a localizarilor agentilor economici în proximitatea axelor autorutiere 
demonstreaza ca influenta reala se manifesta pana la aproximativ 10 km, cu o intensitate mai 
mare pana la 5 km de axa. Cazul particular al „spatiului vitrina” situat în lungul soselei spre 
Bucuresti constituie localizari privilegiate de tip comercial. Prin urmare, caile autorutiere 
convergentdivergente de forma stelara din Craiova, actioneaza ca factori de polarizare a 
activitatilor din municipiu contribuie însa timid pana în prezent la urbanizarea periurbanului 
craiovean cu toate ca acesta este dota cu vectori de difuzie autorutiera. 

Municipiul Craiova a „înghitit” însa aproape toate investitiile actionand ca un „hube” în 
defavoarea periurbanului sau si, în definitiv a sa, caci nu al luat destul în calcul teritoriul 
disponibil pentru potentialele locatii ale companiilor interesate si nu a antrenat suficient actorii 
locali institutionali pentru proiecte economice noi, pentru insertia teritoriala locala a unor noi 
ZAE (Zone de Activitati Economice). 

Analiza cifrei de afaceri derulata în economie în 2004 este privita sub mai multe unghiuri: 
pe ramuri ale economiei , pentru a sesiza care sunt ramurile economice cele mai 
reprezentative pentru Craiova si zona sa metropolitana, pe tipuri de agenti economici , în 
functie de marime (mici, mijlocii, mari si foarte mari), dupa numarul de angajati, dupa forma 
de proprietate a  capitalului – de stat si privata, pentru a sesiza care gen de economie este 
mai dinamica si preponderenta ca CA (cifra de afaceri), dupa mediul de rezidenta –urban 
rural, pentru a le putea compara si pentru eventuale solutii în vederea reducerii decalajelor 
dintre ele.  

Din perspectiva mediului de rezidenta, ponderea covarsitoare a cifrei de afaceri 92,5% 
se deruleaza în municipiul Craiova, respectiv o cifra totala în valoare absoluta de 8,932 miliarde 
RON. In mediul periurban din zona sa metropolitana sa derulat în 2004 o cifra totala de afaceri 
de 0,723 miliarde RON, adica 7,5%, mai ales la Isalnita, Podari, Almaj si Ghercesti. 

Din perspectiva formei de proprietate, din totalul de 9,655 miliarde RON cifra de afaceri, 
82% a fost obtinuta de companiile apartinand formei de proprietate majoritar privata, în cadrul 
careia se detaseaza activitatea comerciala 56,8% urmata de cea industriala 32,1%. 

La nivel global al cifrei de afaceri (privat+stat), structura CA pe principalele sectoare 
economice, în municipiul Craiova si zona sa metropolitana, în 2004, se prezenta astfel: 2,1% 
din CA totala opera în sfera agriculturii, 46,2% în a industriei, (din care 78% în industria 
prelucratoare), 4,2% în a constructiilor si 47,5 % a serviciilor, din care peste 69% comertului.. 
Detinatoare a unor mari companii din domeniul industriei de masinilocomotive, autoturisme, ale 
industriei alimentare, ale termoenergiei, ale exploatarii gazelor naturale si petrolului, ponderea 
cifrei de afaceri din sectorul industrial este ridicata, fara însa ca sa detina majoritatea. 

În municipiul Craiova ponderea cea mai mare, 36,1%, a cifrei de afaceri apartine 
companiilor foarte mari, cu peste 250 de angajati. Daca acestora li se adauga si cele mari 
(50249 angajati), atunci ponderea se ridica la 58,6%, ceea ce demonstreaza ca în municipiul 
Craiova sau pastrat marii colosi industriali care, vom vedea ulterior, nu au pozitii favorabile 
privind cifra de afaceri/angajat fiind uneori mai greoaie, cu o profitabilitate mai scazuta si avand 
o inertie mai mare fata de restructurare. Companiile mijlocii si mici au ponderi sensibil egale, 
22,5% si respectiv, 18,9% din volumul cifrei de afaceri. În asezarile rurale din proximitatea 
Craiovei structura cifrei de afaceri pe clasele de marime ale agentilor economici apare 
distorsionata în sensul ca 78,7% din volumul de afaceri se deruleaza în companiile mari si 
foarte mari de pe axa de dezvoltare nordsud, din lungul Jiului, din comunele Almaj, Isalnita, si 
Podari. Exceptii fac comunele Ghercesti, si Cosoveni care se afla în continuarea extinsei 
platforme industriale din estul municipiului, pe axa rutiera si feroviara de penetratie dinspre 
Bucuresti si care a favorizat concentrarea unor activitati economice aeroport, distributie 
logistica, comert en gros si en detail, etc. 

Mai relevant este indicatorul valorii cifrei de afaceri/unitate economica activa si pe 
angajat, valorile medii pentru acesti indicatori fiind de 971.968 RON/unitate economica si de 
97.653 RON/angajat. În 2006 pentru municipiul Craiova acesti indicatori sunt de 452090 
RON/unitate economica, scazand la jumatate fata de 2004, fapt ce probeaza faramitarea 
marilor companii, si de 85420 RON/angajat, usor sub valoarea din 2004. 
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Defalcat pe medii, urbanrural, situatia se schimba net în defavoarea Craiovei, în sensul 
unor cifre de afaceri mult mai mici pe unitatea economica – 946604 RON decat în mediul rural 
din zona sa metropolitana – 1444318. Pentru indicatorul CA/angajat, valorile urbanrural 
sunt de 94645 RON/angajat pentru Craiova si de 160693 RON/angajat la agentii economici din 
zona sa metropolitana. 

Acesti indicatori medii dovedesc, pe de o parte, volumul mare al CA derulat de agentii 
economici din comunele Podari, Almaj, Isalnita, Ghercesti, raportat la un numar mai redus de 
angajati, iar pe de alta parte, relativa „încarcare” cu personal din cadrul agentilor economici de 
stat din Craiova, fapt ce grefeaza asupra CA/angajat, municipiul fiind doar la începutul 
procesului de rentabilizarea prin restructurare si privatizare a agentilor economici. Daca pentru 
agentii economici mici, cu 19 angajati si mijlocii (1049 angajati) fata de valoarea medie a 
CA/angajat economic 196361 RON si 2620401 nu sunt mari diferentieri între urbanrural, pe 
masura ce creste numarul angajatilor, discrepantele cresc, ciudat, în defavoarea 
urbanului, a Craiovei. Explicatia este simpla, caci, cele doar cateva mari întreprinderi din 
proximitatea Craiovei, ridica mult valoarea medie a CA/agent economic. 

Valoarea medie a CA/angajat este de 97653 RON fata de care însa sunt diferentieri care 
merg în jos pana la 8163 RON/angajat (Ghercesti) si în sus pana la 473670 RON/angajat 
pentru Isalnita, fapt explicabil daca ne gandim la profitabilitatea termocentralelor de la Isalnita 
de 980MW si Podari 9,8MW care folosesc gazele naturale din situ.  

Cresterea aproape exploziva a numarului de angajati economici survenita dupa 2004 
poate fi explicata prin introducerea cotei unice de impozitare care a scos la iveala, în legalitate, 
munca la negru. Repartitia spatiala si valorile cresterii pentru Craiova si zona sa metropolitana 
evidentiaza un singur regres de –200% pentru Simnicu de Sus, ca si cresteri mai modeste la 
Almaj, Malu Mare si Teasc de 050% de pe axa de dezvoltare NordSud, dezvoltata sub aspect 
economic, cu o densitate a obiectivelor economice ridicata, oarecum saturata. Aici, doar 
reconversia profilului economic si a fortei de munca mai poate oferi transformari spectaculoase. 
La Cosoveni, valorile mai reduse ale cresterii numarului de agenti economici, ca si la Bucovat si 
Podari se explica tocmai prin saturare; desprinderea din comuna Cosoveni a comunei Carcea, 
mai apropiata de municipiul Craiova a generat multiplicarea cu 422% a numarului de agenti 
economici, de la 9 în 2004, la 47 în 2006, ea înscriindu-se împreuna cu Cosoveni pe axa de 
dezvoltare estica în lungul caii Bucurestilor. Celelalte unitati administrative au înregistrat în 
medie dublari ale numarului agentilor economici, ca Tuglui, Calopar, ca areale economice de 
perspectiva, situate în lungul drumului spre Calafat, unde a început edificarea podului peste 
Dunare. Indicatori mai sintetici pentru exprimarea „încarcaturii” în agenti economici sunt 
numarul de agenti economici/km 2 , sau la 100km 2 , ca si numarul de agenti economici /1000 
locuitori. Noi ne-am oprit asupra acestuia din urma. Pentru municipiul Craiova acest indicator a 
crescut de la 29,5 agenti economici/1000 locuitori, în 2004, la 52,2% în 2006, adica o crestere 
de 76 %, în decurs de doar doi ani! În 2006 din cei 16693 agenti economici înregistrati la 
05.10.2006 în municipiul Craiova, doar 12360 aveau o activitate economica reala, restul de 
4636 erau practic în faliment. 
În asezarile rurale din aria metropolitana a Craiovei, în speta centrele de comuna, numarul 
agentilor economici a crescut , aproape ca sa dublat, de la o medie de 7,7 agenti 
economici/1000 persoane, la 13,7 în 2006. cu toate aceste cresteri din mediul periurban din 
proximitatea Craiovei discrepanta este înca mare între centru polarizator urban si unitatile 
administrative din imediata apropiere. Acesta dovedeste un proces timid de delocalizari spre 
periferie, acest fenomen specific centrelor urbane contemporane, fiind foarte activ în orase ca 
Bucuresti, Timisoara, Constanta, Bistrita, ClujNapoca, s.a. Harta repartitiei indicelui numarului 
de agenti economici/1000 locuitori în zona metropolitana a Craiovei evidentiaza o relatie de 
favorabilitate a „înzestrarii” cu agenti economici a comunelor din imediata apropiere a 
municipiului, cu valori cuprinse între 10,230 
agenti economici/1000 locuitori, cu exceptia Simnicu de Sus, mai enclavat, pozitionat pe valea 
Amaradiei,. 
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Pe masura ce se departeaza de municipiu, odata cu distanta actioneaza efectul 
distantacost fata de piata de desfacere, astfel ca valoarea indicatorului scade, comunele avand 
între 2,010 agenti economici/1000 locuitori. 

Analiza investitiilor din anul 2004 din economia municipiului Craiova si a zonei sale 
metropolitane evidentiaza polarizarea pe care acesta o exercita, întrucat, din volumul de peste 
1,157 miliarde RON investiti în Dolj, ea a absorbit 1,070 miliarde RON, adica 92,5 %. 
Din totalul investitiilor, 844 milioane RON (78,8%) apartin agentilor economici cu capital 
majoritar privat, iar restul de 226 milioane (21,1%) agentilor economici cu capital majoritar de 
stat. Structura pe ramuri economice a investitiilor sa diversificat. În 2004, industria a beneficiat 
de 487,9 milioane RON (45,6% din total), constructiile de 54,5 mil RON (5,1%), comertul 303,9 
mil. (28,4%), servicii 89,9 mil (8,4%), transporturile 73,9 mil. (6,9%) si agricultura 59,9 milioane 
(5,6%) . Municipiul Craiova a atras 93% din volumul total al investitiilor în 2004, iar economia 
din zona sa metropolitana 7%, respectiv aproape 75 milioane RON. Aceasta dovedeste o prea 
mare concentrare în urban în situatia în care exista discrepante mari fata de ruralul apropiat, din 
proximitate. Astfel, se impun masuri de reorientare a investitiilor spre periurban pentru ridicarea 
calitatii acestuia în dotarea cu ZAE (Zone de Activitati Economice). In paralel trebuie revazuta 
Din zona metropolitana investitii notabile au realizat doar comunele Podari45 
mil RON, Bucovat 6,4 mil RON, Cosoveni 6 milioane , Almaj – 5,7 milioane, Isalnita – 4,5 
milioane si Carcea – 3,2 milioane, prea putin însa pentru ridicarea standardului economic al 
acesteia. 

O problema sociala importanta este aceea a distribuirii veniturilor prin salarii, urmare a 
profitabilitatii ramurilor economice în care lucreaza angajatii. Repartizarea veniturilor agentilor 
economici ar trebui sa constituie o sursa de distribuire colectiva si individuala a bogatiei. 
Tabelul sintetic al cheltuielilor cu personalul reprezentate prin salariile oferite si impozitele 
platite de agentii economici structurati pe clase de marime, din Craiova si zona sa 
metropolitana, evidentiaza o serie de aspecte, astfel: 
· nivelul mediu de 8018 RON pe anul 2004, respectiv 668 RON/luna reflecta performante 
economice medii, raportate la cifra de afaceri, Craiova avand imaginea unui oras mai 
precaut în abordarea curajoasa a privatizarilor, a economiei de piata în general ; 
· cheltuielile medii cu personalul cresc în mod progresiv odata cu marimea agentilor 
economici: de la 3317 RON/angajat/an la companiile mici (09 angajati), la 5695 la cele cu 1049 
angajati, 7167 RON la companiile cu 50248 angajati si la 11628 la cele mari, cu peste 250 de 
angajati. În mod vizibil, companiile mai mari au pozitii financiare mai solide, fiind capabile sasi 
plateasca angajatii cu peste 45% peste medie. Companiile mici, de obicei aflate la începutul 
activitatii, si aceasta este o caracteristica pentru Craiova, unde prea mult timp, privatizarea si 
libera initiativa au fost neglijate, platesc sub medie; 
· diferentierile pe medii, urbanrural, ale cheltuielilor cu personalul sunt în favoarea ruralului, în 
medie cu 7,2% peste valoarea medie, înregistrand o diferenta maxima de cheltuieli de 23,8% în 
cazul companiilor mijlocii, ele sunt explicabile în sensul ca, în localizarea noilor companii, în 
speta cu activitatile de distributie sau comerciale, sau preferat locatiile din proximitatea 
municipiului din cauza pretului terenului mai scazut, al atractivitatii taxelor, deja se profileaza o 
concentrare pe axa CraiovaCalafat, în TugluiCalopar; 
· repartitia spatiala a cheltuielilor cu personalul în zona metropolitana a Craiovei 
reda o serie de disparitati, uneori foarte evidente. 
Astfel, cheltuielile au fost mai mari la agentii economici localizati în estul municipiului Craiova 
unde sau înregistrat cele mai multe noi localizari, dar si pe „axa Severinului”, în perimetrul 
Isalnita, Almaj, Cotofeni. Isalnita face nota discordanta în sensul celor mai mari cheltuieli – 
18890 RON care sau materializat în cele mai mari salarii care sau platit de catre compania 
Electrocentrale Isalnita. Aceasta demonstreaza relatia de cauzalitate simpla dintre dezvoltarea 
economica si transformarea „ spatiului social” prin transferurile de venituri care se fac acolo, 
urmare a dezvoltarii economice. 

Sectorul primar dispune de conditii de favorabilitate maxime pentru desfasurarea sa, cu 
exceptia unor perioade secetoase – vezi climograma WalterLieth pentru Craiova. Terenurile 
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agricole din zona metropolitana a Craiovei sunt dispuse fie în lunca larga, fie pe terasele Jiului 
între Isalnita, Craiova, Teasc, fie în campia înalta a Balacitei: Cotofenii de din Dos –Breasta, 
Bucovat, Podari, Tuglui, Calopar si la contactul acesteia cu valea Jiului, fie în piemontul 
Oltetului: Almaj, Goiesti, Simnicu de Sus, Mischii sau la contactul cu Campia Romanatilor: 
Ghercesti, sau/si pe aceasta campie: Pielesti, Robanesti, Carcea, Cosoveni. În acest fel, 
terenurile sunt de o maxima favorabilitate datorita netezimii campurilor usor valurite, ca si a 
teraselor, propice culturilor cerealieregrau si porumb. Fruntea teraselor, ca si denivelarile mai 
accentuate de 50100m sunt utilizate pentru plantatiile pomiviticole la Breasta, Calopar, Carcea, 
Simnicu de Sus, Goiesti cele viticole cu terenuri asezate „pe fata”, însorite, sau pe cele de la 
Podari, Carcea si Breasta pentru pomicultura. Solurile prezente sunt fertile, au un profil evoluat 
si structurat pe cele trei orizonturi. În lunca Jiului suprafetele cu solurile aluviale foarte fertile 
sunt diminuate de suprafetele mlastinoase, neproductive, cu lacovisti si soluri gleice. 

Elementele climatice – temperatura, precipitatii, durata de stralucire a soarelui, s.a., sunt 
favorabile practicarii agriculturii, cu singura carenta aceea a deficitului de umiditate din timpul 
lunilor augustseptembrie si, în consecinta, a probabilitatii crescute a secetelor. Temperaturile 
mai ridicate au favorizat cultura unor specii de plante si arbori termofili ca vita de vie, piersicul, 
caisul. Premisele favorabile practicarii agriculturii în Oltenia, au facut din Craiova centrul 
economic polarizator pentru prelucrarea, consumul si directionarea produselor agricole pentru 
export. Astfel, înca din 1846 a functionat la Craiova o societate pentru transportul cerealelor pe 
Dunare pana la Braila, portul de expeditie al granelor muntenesti.  

Structura generala si pe unitati administrative a fondului funciar din municipiul Craiova si 
zona sa periurbana este redata mai jos: 

Suprafata totala este de peste 105000 hectare, din care peste 77% reprezinta terenuri 
agricole, din care o mare pondere o au terenurile arabile – 62,7%. Aceasta face ca municipiul 
Craiova si, mai ales zona sa periurbana sa fie o mare producatoare de produse agricole, în 
special cereale si legume, astfel ca piata locala pentru aceste produse este ieftina. Suprafetele 
de 1518 ha ocupate de vii si 812 ha de pomi fructiferi, asigura aportul de fructe, din situ, adica 
din loc. Ponderea terenurilor neagricole ajunge la ¼ din suprafata, ceea ce este explicabil prin 
suprafata construita mare a Craiovei – de peste 7250 ha, si a drumurilor si cailor ferate – peste 
1920 ha. Padurile ocupa peste 11670 ha, respective 11,1% din totalul suprafetei metropolitane, 
daca s-ar mentine ar constitui un factor peisagistic, turistic si moderator important. 

În mod evident structura fondului funciar pe medii, urban-rural, difera, astfel, ca în urban, 
respectiv Craiova, predomina terenurile neagricole 56,1%, fata de numai 19,7% în periurban; în 
aceasta categorie terenurile ocupate de constructii si cai de transport ocupand 47,4% la 
Craiova si doar 5,5% în periurban. Aici însa, categoria terenurilor agricole depaseste 80%, iar 
din cadrul acestora, peste 81% sunt terenuri arabile, calitate deosebita pentru zona periurbana 
(metropolitana) a Craiovei. Cu un rol deosebit, de protectie, agrement, moderator, peisagistic, 
padurile 11,5% din suprafata totala si apele 1,7% din aceeasi suprafata, ocupa în zona 
periurbana a Craiovei 13,2% din suprafata sa, un fapt pozitiv pentru un oras situat în campie. 
Profilul agricol al zonei periurbane craiovene este complex, Craiova fiind în centrul unei zone 
agricole importante. În domeniul culturii cerealelor în zona metropolitana craioveana predomina 
net porumbul, cu o productie de 10830 tone în 2002, fata de numai 1739 tone la grau, fapt 
explicat prin prabusirea pretului la cereale, în special grau, si la folosirea pe scara mai mare a 
porumbului în furajarea animalelor domestice, fara a înregistra valori peste media judetului si a 
Olteniei. Ele sunt semnele intensificarii agriculturii, determinata de apropierea de un mare 
centru urban. Graul se cultiva pe suprafete mai mari în comunele Robanesti, Simnicu de Sus, 
Cosoveni, Ghercesti, Mischii, Pielesti iar porumbul în Breasta, Robanesti, Mischii, Simnicu de 
Sus, Goiesti, Ghercesti, Cosoveni. 

Faramitarea proprietatilor, dificultatile în efectuarea lucrarilor modernizate, lipsa cronica a 
fondurilor pentru combaterea daunatorilor au favorizat revenirea la un tip de agricultura 
traditionala, cu evidente caracteristici ecologice. În lipsa mecanizarii sau redus dramatic 
suprafetele cultivate cu sfecla de zahar, astfel ca fabrica de zahar de la Podari proceseaza 
zaharul adus din import. 
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Dintre plantele tehnice se remarca floarea soarelui cu productii mai mari la Simnicu de 
Sus, Cosoveni, Pielesti si Robanesti. Relativ importante pentru aprovizionarea pietei locale sunt 
culturile legumicole favorizate de suprafetele cu soluri aluvionare din lunca fertila a Jiului si de 
pe podurile teraselor, ca si cele de vita de –vie, cu suprafete mai extinse în comunele Breasta, 
Bucovat, Calopar, Carcea, Goiesti, Simnicu de Sus, cu ponderi cuprinse între 1% si 9% din 
suprafata terenurilor agricole. Livezi de meri, peri, caisi si piersici ocupa suprafete mai extinse 
în comunele Podari, Carcea, si Breasta, ca si în perimetrul administrativ al Craiovei. În zona 
periurbana craioveana, culturile legumicole ocupa ponderi însemnate ale productiei, chiar daca, 
spatial, ele nu sunt foarte extinse. În acest sens se remarca comunele Almaj, Teasc, Simnicu 
de Sus, Malu Mare, Goiesti, si Isalnita, cu suprafete arabile situate în lunca Jiului sau a 
Amaradiei ca în cazul Simnicului. În nordul municipiului Craiova, la Simnic, functioneaza 
Statiunea experimentala agricola apartinatoare învatamantului agrozootehnic superior de la 
Craiova, axat pe cultura cerealelor, zootehnie, legumicultura, vitipomicultura, cu mai multe 
ferme la Simnic, Carcea si Isalnita. 

În zona periurbana a Craiovei, cresterea animalelor, reflectata prin valorile UVM/ha, are, 
în mod paradoxal, valori comparabile mediei judetului, îndeosebi la porcine . Pentru bovine se 
remarca prin efective mai ari localitatile Podari, Simnicu de Sus, Craiova si Robanesti, pentru 
porcine Almaj, Ghercesti, Cosoveni, Calopar, Pielesti, Craiova si Malu Mare, iar pentru pasari 
Simnicu de Sus, Cosoveni, si Pielesti. 

Indicatori sintetici, respectiv densitatea bovinelor la 100ha teren agricol , 
densitatea porcinelor la 100 ha teren arabil si densitatea UVM la 100 ha teren agricol 
sunt redate mai jos: 

Se evidentiaza tendinta spre cresterea efectivelor raportate la suprafata agricola si 
arabila, odata cu apropierea de municipiul Craiova, actionand în acest fel legea atractiei pietei 
de desfacere pentru produsele agricole animale. Valorile au scazut treptat fata de 1990, 
datorita prabusirii preturilor la produsele agricole în general, astfel ca producatorii nu mai sunt 
interesati pentru intensivizarea productiei. 

Scaderile au fost mai dramatice la lana si carne de porc. 
Volumul valoric al productiei agricole, raportul dintre valoarea productiei animale si a 

celei vegetale respectiv raportul V:A care arata gradul de intensivizare a agriculturii, ca si 
productia agricola valorica pe un agricultor au fost estimate dupa pretul de piata al 
produselor agricole la producator si productivitatea medie pe animal domestic. În acest fel sau 
obtinut valori comparabile pentru toate unitatile administrative al Zonei Metropolitane Craiovene 
(ZMC). 

Prelucrarea datelor pune în evidenta urmatoarea realitate teritoriala:· valoarea productie 
agricole totale a zonei periurbane (metropolitane) craiovene sa ridicat la peste 147 milioane 
RON, din care 59,8% reprezinta valoarea productiei animaliere si 40,2% a celei vegetale. Acest 
raport probeaza preponderenta neta a valorii productiei animaliere, semn clar al intensivizarii 
agriculturii în zona periurbana a Craiovei. Productia cea mai mare, de aproape 23 mil RON, se 
concentreaza în imediata apropiere a Craiovei în perimetrul sau administrativ, respectiv Mofleni, 
Cernele, Popoveni, Facai, Rovine, Simnicu de Jos. 

Productii relevante realizeaza comunele Simnicu de Sus, Almaj, Cosoveni, Goiesti si 
Robanesti, iar în mare lor majoritate, în productia lor valorica prevaleaza productia animaliera, 
iar în cadrul celei vegetale productia legumicola si de fructe, semnele evidente ale intensivizarii 
sectorului primar din zona periurbana craioveana. 

Aproximarea valorii medii a productiei (în RON) obtinuta de o persoana activa din 
sectorul agricol arata valori ridicate într-o serie de comune – Mischii, Almaj, Ghercesti, Simnicu 
de Sus, Cosoveni, Goiesti, Robanesti, comparative cu cele obtinute în sectorul industrial sau 
commercial. 

Interesanta este si transpunerea spatiala a valorii indicatorului valoare medie a productiei 
agricole (în RON) obtinuta de pe 1 ha teren agricol. Indicatorul este relevant si ca instrument de 
masurare a valorii fondului funciar. Valorile din majoritatea comunelor oscileaza între 13001500 
RON/ha, valoarea medie fiind de 1810 RON/ha. Valori peste medie se înregistreaza la Malu 
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Mare, Cosoveni, Almaj, Craiova, un semn evident al agriculturii de tip intensiv. Cu exceptia 
culturilor legumicole care prezinta caracteristici de intensivitate restul ramurilor agriculturii au 
mai degraba un caracter extensiv, avand însa valente ecologice ridicate. 

Disfunctionalitati 
În sfera economica municipiul Craiova împreuna cu zona sa periurbana nu prezinta, 

disfunctionalitati ci, mai degraba o serie de ramaneri în urma cronice în procesul restructurarii 
economice, a privatizarii, atragerii de fonduri pentru reabilitarea urbana si periurbana, pentru 
insertia teritoriala locala a unor zone de activitati economice (ZAE), atragerea unor fonduri 
pentru dezvoltarea unor proiecte locale coerente. În mod sintetic, principalele puncte slabe, sau 
disfunctionalitati între potentialul municipiului Craiova si starea sa actuala, în opinia noastra 
sunt: 
- În ciuda unei pozitii deosebit de favorabile, pe de o parte, la contactul dealurilor piemontane 
getice cu campia, iar pe de alta parte, în pozitia centrala, cea mai favorabila, din cadrul Olteniei, 
la intersectia unor importante drumuri care unesc Transilvania peste pasul Valcanului, pe valea 
Jiului de orasele porturi dunarene Calafat, Bechet, ca si cel care face legatura între drumul de 
pe valea Oltului care coboara din Transilvania cu cel care, de la Bucuresti, trecand prin Craiova, 
ajunge la TurnuSeverin, Craiova nu a stiut sa profite de pe urma acestei pozitii. Avand traditii 
de polarizare a economiei judetelor Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea si Olt si recunoscuta ca atare 
(de capitala a Olteniei), Craiova, dupa 1990 nu si-a mobilizat potentialul creator si dotarea 
materiala pentru: 
o Lipsa unei burse a cerealelor, a produselor agricole, menita a ridica valoarea agriculturii 
locale si, implicit, bunastarea ruralului; o Dezvoltarea parteneriatelor industriale de tip 
jointventure pentru companiile sale mari Electroputere, întreprinderea de utilaje agricole, de 
avioane (este adevarat ca sa încercat colaborarea cu Iugoslavia, dar, dupa intrarea acesteia 
într-o perioada de turbulente, proiectul a fost abandonat), este modesta iar adaptarea la noile 
cerinte ale unei piete libere si ulterior privatizarea rentabila;  
o Atragerea investitiilor straine a stagnat datorita incoerentelor politicului de tip clientelar. O 
mare oportunitate a constituit-o atragerea firmei Daewoo, care trebuie valorificata în prezent cu 
o alta companie de prestigiu pentru valorificarea experientei si a fortei de munca formate; 
o Implicarea redusa, cvasinula a Craiovei, în organizarea spatiului geografic; spre exemplu 
valorificarea potentialului Dunarii ca axa fluviala de transport – dezvoltarea porturilor Orsova, 
Drobeta Turnu Severin, Calafat, Bechet si de turism în sectorul Moldova Noua DrobetaTurnu 
Severin, de o exceptionala atractivitate; sau în strategii de reconversie industriala a zonelor 
lignifere oltene; 
o Valorificarea redusa a exceptionalului potential de transport, mai ales pe caile ferate prin 
modernizarea nodurilor feroviare Craiova si Filiasi, eventual în asociere cu comertul engros 
pentru preluarea, depozitarea si directionarea marfurilor;  De asemenea aeroportul Craiova 
necesita o revalorificare pentru al ridica la statutul de aeroport regional, care poate prelua si 
pasageri de la sud de Dunare, mai îndepartati de Sofia; O oportunitate de nivel international i 
se ofera Craiovei prin construirea podului de la Calafat Vidin. Ea devine astfel cel mai mare 
oras aflat în proximitatea sa, cu posibilitatea influentarii orientarii traficului, cu conditia 
modernizarii soselei spre Calafat; 
o O descentralizare a activitatilor industriale la periferia Craiovei redusa, de abia schitata, ca si 
a noilor locatii de tip „greenfield”, cu exceptia celor comerciale si a showroomurilor principalelor 
marci auto care ocupa spatii pe soseaua spre Bucuresti; 
o Structura industriei este una complexa. Predomina industria energiei electrice 39%, 
urmata de industria usoara (textila, pielarie si alimentara) –20%. Industriile reprezentative 
pentru Craiova – electrotehnica, mecanica auto, echipamente mecanice – nu au decat fiecare 
ponderi de 5 – 5,5%, fapt îngrijorator daca ne gandim ca reprezinta “marca” Craiovei , iar 
personalul format se  disipeaza si se pierde. Produsele lor industriale înglobeaza o plus 
valoare ridicata si au un  puternic efect multiplicator . 

Astfel, industriile conexe lor, se pot dezvolta în zona – cablaje auto si pentru locomotive, 
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tesaturi industriale, etc., sau în alte centre ca anvelope – Ploiesti, acumulatori – Bistrita, 
aluminiu – Slatina, etc; 
o În viziunea UE , actorii institutionali locali, în cazul Craiovei, p rimariile comunale si 
colectivitatile locale , sunt foarte importanti , în conformitate cu politicile de descentralizare si 
de marire a autonomiei locale si de aplicare a principiului subsidiaritatii. Astfel, Craiova trebuie 
sa încurajeze capacitatea actorilor locali de a colabora între ei si între ei si centrul de 
„comandament economic” – Craiova, pentru atragerea proiectelor si dezvoltarea Zonelor de 
Activitati Economice (ZAE) în zona sa periurbana pentru ai ridica gradul de dezvoltare. 
Analiza SWOT axata pe economie a zonei periurbane a  Craiovei 
Puncte tari 
o Calitatea de leader regional, cu un exceptional potential de comunicatie si de polarizare a 
vietii economice – politice si sociale regionale; 
o Spatiu larg, vast, fara declivitati accentuate, propice constructiilor; 
o Resurse subsolice si solice variate si valoroase: în imediata sa apropiere zacaminte de gaze 
naturale si petrol valorificate superior în termocentralele de la Isalnita (980MW) si Podari 
(9,8MW) si în industria chimica, materiale de constructii pietrisuri, nisipuri, argile, exploatate din 
valea Jiului, resurse de apa suficiente si de buna calitate, soluri fertile, resurse climatice 
valoroase temperatura, durata de stralucire a soarelui, intensitatea radiativa, valorificate în 
culturile agricole termofile; 
o Agricultura dezvoltata, cu specializari valoroase – legumicultura, viticultura, rentabile, pe 
fondul unui bazin cerealier important; 
o Industrializare recenta, cu specializare pe ramuri industriale creatoare de plus valoare 
adaugata/produs, foarte ridicata: energie electrica, motoare electrice, locomotive Diesel si 
electrice, avioane; 
o Industrie traditionala veche – alimentara: morarit, paste fainoase, uleiuri vegetale, zahar, 
conserve; 
o Comert activ, favorizat de asezare, preponderent cu cereale în trecut, directionate spre 
Dunare si apoi Braila pentru export; o Infrastructura pentru transport variata – rutiera, în curs de 
modernizare, feroviara –nod feroviar important si aeriana – aeroport. 
o Construirea podului peste Dunare de la CalafatVidin va constitui un plus în întarirea calitatii 
de loc central al Craiovei; 
o Centru cultural însemnat care beneficiaza de aproape toata gama de specializari. Se remarca 
liceele prestigioase Carol I si Fratii Buzesti, învatamantul politehnic electrotehnic 
si cel agricol; 
o Craiova si zona sa periurbana este detinatoarea unui valoros patrimoniu arhitectural printre 
care se remarca ansamblul Caii Unirii, edificiile Muzeului Jean Mihail, Prefecturii, Primariei, 
editurii Ramuri, ansambluri de vile de secol XIX – început de secol XX; biserici din secolul 
XVIIXX în municipiu si împrejurimi, arhitectura traditionala locala – culele (Almaj); 
o Viata culturala activa; se remarca activitatea Teatrului National si a Filarmonicii Oltenia; 
o Resurse umane însemnate, cu calitati ale factorului uman ca inventivitate, creativitate, spirit 
extrovertit, constiinta valorii de sine, atribute pozitive pentru o viata economica si sociala activa. 
Puncte slabe 
o Beneficiara unui potential locational evident, de resurse naturale si umane, de transport si 
economic ridicate, Craiova a înregistrat grave întarzieri în procesul privatizarii si 
restructurarii economice transpuse de altfel, în ca teva carente majore, astfel : 
o Întarzieri în clarificarea juridica a fondului funciar care are repercusiuni asupra productivitatii 
agricole în ciuda exceptionalului potential; 
o Viziunea puternic etatista si paternalista a lideri lor locali a constituit o frana în 
descatusarea energiilor constructive ale oamenilor, care, în economie în general si în 
agricultura în special, a însemnat nevalorificarea potentialului de maxima favorabilitate cel 
putin pentru culturile de vita de vie, legume si cereale; a lipsit preocuparea creerii imaginii unor 
brenduri si apoi promovarea lor pentru aceste produse locale; 
o Lipsa interesului local datorat neîntelegerii mecanismelor economiei de piata, a privat 
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Craiova de existenta unei burse a produselor agrico le pentru Oltenia care ar fi dat o valoare 
mai mare muncii fermierilor (taranilor olteni, are s-ar fi observat imediat în aspectul culturilor 
agricole si al asezarilor rurale 
o Interes scazut în atragerea capitalului strain în modernizarea economiei locale, numar 
redus de jointventures cu firme de prestigiu din domeniul chimiei pentru salvarea combinatului 
chimic, utilajului agricol pentru masini si utilaje agricole, industrie electrotehnice + motoare 
electrice si cel al constructiilor de locomotive, ramuri ale caror produse ar fi avut o piata de 
desface nationala si regionala. Sa ne gandim doar la locomotive care ar fi înlocuit vechiul parc 
national învechit si ar fi constituit un articol de export pentru piata externa dupa modelul reusit 
de Daewoo care a preluat Oltcit. Se impun tratative cu firme mari, gen Alsthom Siemens pentru 
locomotive, Fiat si Landini pentru utilaj agricol, AKZO pentru chimie, s.a., pentru preluarea 
activelor companiilor locale , astazi falimentare si redemararea activitatii industriale cu ajutorul 
unui valoros potential uman gata pregatit; 
o Lipseste interesul pentru mentinerea si promovarea brandurilor locale, a comp aniilor 
care au traditii si o forta de munca calificata si care în prezent au serioase dificultati – 
întreprinderea de locomotive, întreprinderea de utilaj agricol (tractoare), întreprinderea de 
avioane, care înglobau în produsul finit o valoare ridicata, în timp ce în 2006 se înregistreaza 
mii de companii mici, axate pe industria usoara (textile, confectii, pielarie, marochinarie), fara 
branduri recunoscute (cu cateva exceptii) de buna seama subcontractanti, care au schimbat 
profilul industrial al Craiovei, întrunul de industrie usoara; 
o Lipsa unor parcuri industriale si logistice (de depozitare), chiar incipiente, care sa continue, 
cel putin în parte, traditia industriala a Craiovei în domenii ca alimentar (procesarea cerealelor, 
a plantelor uleioase), electrotehnica, aeronautica, poligrafie, informatica, comunicatii; 
o Date fiind oportunitatile care decurg din pozitia de „loc central” pentru Oltenia si de nod de 
comunicatii, lipsesc marile parcuri logistice , de depozitare a diferitelor produse urmare a 
insuficientei dezvoltari a functiei sale de atragere a marfurilor si produselor agricole si apoi 
redirectionarea lor pe o piata nationala si internationala (regionala); 
o Sub aspectul dotarii si al echiparii teritoriului exista o discrepanta neta între Craiova si 
asezarile chiar din imediata apropiere (512 km), unde avem de-a face cu ruralul profund la 
Isalnita, Bucovat, Simnicu de Sus, ca sa nu mai vorbim de Goiesti, Mischii, Almaj, Tuglui, 
Calopar. În acest sens, municipiul Craiova a functionat ca un aspirator de tip „hube”, adica a 
„înghitit” tot ca investitii, reînnoire edilitara, noi locatii economice, în dauna chiar a asezarilor din 
imediata sa apropiere. Ori, în prezent, tendinta este de periurbanizare si rurbanizare, adica de 
urbanizare a ruralului, de delocalizari industriale si comerciale la periferia asezarilor de tip 
metropolitan in lume dar si în Romania ea este foarte dinamica; 
o Sub aspect cultural, cu exceptia imaginii si activitatii Teatrului National din Craiova, restul 
elementelor de cultura sunt prea putin evidentiate si promovate. Nu este o rusine si un pacat ca 
Craiova a fost un oras al marilor latifundiari si boieri; ei au lasat splendide bijuterii arhitectonice 
biserici, case, instituitii, a caror arhitectura trebuie pusa în valoare si continuata pentru a nu se 
pierde identitatea locala, iar memoria celor care le-au detinut trebuie cinstita. Este suficient sa 
amintim doar culele, constructii identitare pentru întreaga Olte nie . 
 
 
1.7.Cadrul legislativ 
 

Actele normative care reglementeaza situatiile de urgenta, apararea populatiei impotriva 
dezastrelor sunt urmatoarele:  

 
- Legea nr. 481  din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila;  
- Ordonanta de urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al 
Situatiilor de Urgenta; 
- Legea nr.15  din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2004 
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;  
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- Hotararea nr. 1489  din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului 
National pentru Situatii de Urgenta;  

- Hotararea nr. 1490  din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;  

- Hotararea nr. 1491  din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative 
pentru situatii de urgenta;  

- Hotararea nr. 1492  din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si 
atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;  

- Legea nr. 124/1995  privind apararea împotriva dezastrelor;  

- Legea 107/1996  - Legea apelor;  

- Legea nr. 340  din 12 iulie 2004 privind institutia prefectului;  

- Norma tehnica din 30/09/2005  privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si 
alarmare a populatiei;  

- Ordinul nr. 1259  din 10.04. 2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea si asigurarea 
activitatii de înstiintare, avertizare, prealarmare si alarmare în situatii de protectie civila.  
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2. DESCRIEREA LUCRARILOR 
 
2.1. Descrierea amplasamentului  
 

Zona la care face referire prezentul studiu este reprezentata de harta GIS a municipiului 
avand in layer ortofotoplanul municipiului Craiova, material avand ca sursa Primaria 
Municipiului, unde sunt evidentiate cladirile si teritoriul incadrat de UAT si limita de intravilan.    

În momentul de fata conform inventarului Primariei sunt instalate pe domeniul public si la 
agentii economici din zona 35 de sirene (din care 19 sirene electronice cu puterea de 600W si 
16 sirene electrice (electromecanice sau electropneumatice) -15 cu puterea de 5,5kW si una de 
3,5kW) a caror capacitate se dovedeste insuficienta (asa cum se va vedea in studiu) pentru 
alarmarea populatiei aflata in municipiul Craiova, ca urmare a modificarii in ultimele decenii a 
limitelor zonei de intravilan a municipului, semn al dinamicii edilitare a urbei.  

Avand in vedere ca amplasamentul nostru - municipiul Craiova – este o zona cu 
puternica traditie industriala, actualmente centru industrial, commercial si cultural important cu o 
dinamica acelerata, si conform dimensiunilor sale in caz de producere a unui eveniment, cand 
in majoritatea cazurilor utilitatile sunt intrerupte, este nevoie ca si recomandare de  
achizitionarea de subsisteme de instiintare-alarmare moderne de tipul sirene elecronice, din 
urmatoarele considerente:  

1. posibilitatea actionarii sirenei electronice în lipsa tensiunii de alimentare de la reteaua 
publica - sirenele electrice în acest caz sunt practic inutilizabile;  

2. posibilitatea transmiterii mesajelor vocale în direct sau preînregistrate - sirena electrica 
nu poate asigura aceasta functie;  

3. primirea mesajelor de înstiintare transmise de IGSU sau ISUJ, dupa caz;  
4. redundanta canalelor de comunicatie: posibilitatea sirenei de comunicatie prin 

minimum 2 medii simultan si conectarea prin centrala de alarmare la sistemul operativ national 
de instiintare si alarmare.  

In afara de sirene (subsiteme de instiintare-alarmare) mai este necesara o centrala de 
alarmare, care in afara de conectarea la sistemul operativ national de instiintare si alarmare mai 
are rolul si de a asigura si alte functii precum:  
- comanda centralizata a sirenelor,  
- comanda de la distanta de la un centru de comanda, 
- transmiterea de mesaje vocale preinregistrate sau in direct din centrul de comanda sau de pe 
telefonul mobil la populatia aflata intr-o anumita zona cu acoperire acustica.  

Amplasamentele subsitemelor de instiintare-alarmare ce vor fi propuse in urma studiului 
se vor stabili astfel încat sa poata fi asigurate urmatoarele cerinte obligatorii:  
- acoperire acustica corespunzatoare,  
- posibilitatea accesului la sirena pentru montaj,  
- reparatii si intretinere,  
- alimentarea cu energie electrica, internet, etc.  

Alegerea locului de montaj si necesarul de echipamente se va face dupa efectuarea unui 
set complex de masuratori si determinari in zona, care vor fi prezentate detaliat in capitolele 
urmatoare. 

Amplasamentele sirenelor propuse in afara de carateristicile tehnice generale 
mentionate mai sus, este recomandabil sa aibe situarea pe domeniul public, pe cladiri sau 
locuri care au directa legatura cu municipalitatea pentru a nu complica situatia juridica a 
locatiilor sirenelor. 
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Amplsarea sirenelor in cazul situatiei existente dar si in cazul propunerilor de 
amplasamente noi din acesata lucrare a fost facuta folosind ca suport materialele furnizate de 
municipalitatea Craiova, luandu-se ca referinta limita de intravilan pentru o viitoare acoperire 
judicioasa in cazul amplasamentelor propuse. 

In continuare ne vom ocupa de situatia existenta in acest moment la nivelul municipiului 
Craiova examinand amplasamentele sirenelor existente pe categorii, si anume sirene 
electronice existente (notate SEE in figurile corespunzatoare) si sirene electrice (de fapt sirene 
electromecanice sau electropneumatice) existente (notate in continuare SEME). 
 

 
 

Fig.2.1.1.  “Amplasament sirene electronice existente – municipiul Craiova” 
 
 In Fig. 2.1.1.  se observa dispunerea actuala a celor 19 sirene electronice facuta de 
municipalitate dupa anii “90 dar care par a urma un tipar anterior acestor ani, folosind locatii 
posibil ale unor vechi sirene electrice, amplasament care incearca sa realizeze o acoperire 
partiala a zonei centrale a municipilui.  

Situatia reala in acest caz este ca din aceste 19 sirene electronice (notate SEE in 
continuare), 5 nu sunt operationale urmand conform situatiei Compartimentului Situatii de 
Urgenta si Protectie Civila a Primariei Craiova, a fi reparate in urma unor programe de 
intretinere si montate pe amplasamet, eventual relocate. Pentru conformitate precizam ca 
SEE4, SEE12, SEE14, SEE17 si SEE19 sunt dezafectate pe moment si pentru evidentierea 
situatiei reale ele pot fi ignorate in cadrul schitei de amplasament din Fig. 2.1.1.  
 In Fig.2.1.1.  a fost notat decat amplasamentul sirenelor electronice din municipiul 
Craiova, in continuare urmand a se  trata si acoperirea sonora a acestor dipozitive conform 
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situatiei scriptice a Compartimentului Situatii de Urgenta si Protectie Civila a Primariei Craiova 
dar si cea reala in cazul in care o parte din dispozitive (5 unitati) sunt neoperationale asa cum a 
fost evidentiat anterior si s-a constatat in teren, la vizitele efectuate.  
 
 

 
 
 

Fig.2.1.2.  “Amplasament sirene electrice (electromecanice) existente – municipiul Craiova” 
 

In Fig. 2.1.2 . se observa dispunerea actuala a celor 16 sirene electrice 
(electromecanice) facuta de municipalitate inainte de anii “90, cel mai probabil anii ”70 – “80, 
amplasament care incearca sa realizeze impreuna cu cele electronice (si acestea tot foste 
locatii de sirene electrice) o acoperire acustica a municipilui. Dar dupa cum se vede, se 
dovedeste a fi o acoperire acustica partiala, asa cum vom evidentia in continuare in lucrare.  

Situatia reala in acest caz este ca din aceste 16 sirene electrice (electromecanice) 
existente (SEME notate in continuare), 8 nu sunt operationale urmand conform situatiei 
primariei a fi reparate in urma unor programe de intretinere si montate pe amplasamet sau 
relocate. Pentru conformitate precizam ca SEME2, SEME4, SEME8, SEME9, SEME10, 
SEME11, SEME13 si SEME14 sunt dezafectate pe moment si pentru evidentierea situatiei 
reale pot fi ignorate in schita de amplasament din Fig.2.1.2. . Se mai observa din Fig.2.1.2. . si 
faptul ca amplasamentul SEME12 - Poligon Militar  Balta Verde - Cladire administrativa, se 
gaseste ca si pozitionare spatiala in afara limitei de intravilan a municipiului Craiova.  
 In Fig.2.1.2.  a fost evidentiat decat amplasamentul sirenelor electrice (electromecanice) 
din municipiul Craiova, in continuare se va trata si acoperirea sonora a acestor dipozitive 
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conform situatiei scriptice a Primariei Craiova, dar si cea reala in cazul in care o parte din 
aceste dispozitive sunt neoperationale asa cum s-a relalat anterior.  

Pentru determinarea locatiei exacte a componetelor sistemului de instiintare-alarmare 
existent in municipiul Craiova, a fost facuta determinarea coordonatelor geografice a 
amplasamentelor fiecarei unitati, intocmindu-se tabelul de mai jos, necesar ulterior si la calculul 
de acoperire acustica:   

 
Nr. 
Crt.  Sirena Locatie Putere  

Regim  Stare 
operativa 

Coordonate  
Obs. 

inaltime Stereo70 

1 SEE1 Centrul Comercial Mercur - str. 
Calea Unirii, nr.14  600W P+5+1 Operativa 

 
  X = 313772.734 

Necesita 
intretinere -   se 
afla pe locatie in 
renovare   Y = 403885.534 

2 SEE2 Str.Calea Bucuresti, nr.44, bl.P5 600W P+11+1 Operativa 
  X = 313676.278 Necesita 

intretinere   Y = 405701.475 

3 SEE3 BL. G 7 - Cartier Brazda lui Novac  600W P+10+1 Operativa 
  X = 315209.765 Necesita 

intretinere Y = 404078.21 

4 SEE4 Regionala C.F. - Gara Craiova,  
B-dul.Decebal, nr. 5-7   600W P+7 Neoperativa 

  X = 315004.463 Urmeaza a fi 
remontata   Y = 405741.414 

5 SEE5 Inspectorat ISU - str.Paltinis, nr. 23  600W 

6m (la 
mijlocul 

unui stelaj 
metalic) 

Operativa 

 
 X = 314689.08 

Necesita 
intretinere - 
proprietate 
CJDJ   Y = 404382.486 

6 SEE6 Casa Studentilor, str. Eugeniu 
Carada, nr.10 600W P+2 Operativa 

 
  X = 313497.794 

Necesita 
intretinere - 
proprietate 
CJDJ   Y = 404471.807 

7 SEE7 
Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentara I.Murgulescu, str, 
Brestei, nr.144 

600W P+2 Operativa 
  X = 314677.304 

Necesita 
intretinere   Y = 402366.103 

8 SEE8 Bl. M16 str.Calea Bucuresti nr.144, - 
vis-à-vis de Piata Centrala 600W P+8 Operativa 

  X = 313901.322 Necesita 
intretinere   Y = 404839.823 

9 SEE9 Spitalul nr.3 Boli Contagioase,  
str.Calea Bucuresti nr.64 600W P+6+1 Operativa 

  X = 313396.046 Necesita 
intretinere   Y = 406384.409 

10 SEE10 
Bl. H1, str.Nicolae Titulescu nr.23 
langa Gradina Botanica 
 

600W P+8+1 Operativa   X = 314604.299 Necesita 
intretinere   Y = 403556.433 

11 SEE11 Str. Tabaci nr.1, Spitalul Jud.nr.1   600W P+10+1 Operativa 
  X = 312456.671 Necesita 

intretinere   Y = 403789.908 

12 SEE12 Scoala Lascar Catargiu (fosta Scoala 
nr.19), str. Baraganului, nr.45   600W P+1 Neoperativa 

  X = 312611.174 Urmeaza a fi 
remontata   Y = 403002.867 

13 SEE13 Bd. N.Romanescu, nr.39, T.C.I.F., 
Cartier Romanesti 600W P+6+1 Operativa 

X = 311386.99 Necesita 
intretinere   Y = 404451.009 

14 SEE14 Scoala Nicolae Romanescu (fosta 
Scoala nr.29), str.Caracal, nr.81 600W P+2 Neoperativa 

  X = 312313.966 Urmeaza a fi 
remontata   Y = 405499.336 

15 SEE15 ROMTELECOM - Craiovita Noua, 
str. Tineretului 600W P+3 inalt Operativa 

  X = 316076.939 Necesita 
intretinere   Y = 402485.771 

16 SEE16 
Scoala Generala nr.13 - str.Bucovat, 
nr.76 
 

600W P+1 Operativa 
  X = 313712.788 

Necesita 
intretinere Y = 402828.69 

17 SEE17 Scoala Generala nr.26, Mofleni, str. 
Banu Stepan, nr.20   600W P+ 

acoperis Neoperativa 
  X = 312442.927 Urmeaza a fi 

montata   Y = 401154.695 

18 SEE18 Liceul Tehnologic G. Bibescu, str. 
C-tin Brancoveanu, nr.101, Craiovita 600W P+3 inalt Operativa 

  X = 315843.853 Necesita 
intretinere   Y = 403720.842 

19 SEE19 Facultatea de Inginerie Electrica, 
bd.Decebal, nr.107 

600W P+8+1 Neoperativa 
  X = 312833.321 Urmeaza a fi 

remontata   Y = 407200.068 

20 SEME1 Str.George Enescu, nr.94, bl.36, 
Craiovita Noua - zona Fortuna  5.5kW P+10+1 Operativa 

  X = 315652.886 Necesita 
intretinere   Y = 402840.051 

21 SEME2 Scoala gimnaziala „Elena Farago”, 
str. Elena Farago, nr.19, cartier 5.5kW P+3 Neoperativa 

  X = 316336.032 Necesita 
intretinere,   Y = 402376.263 
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Craiovita Noua   reparatii, 
repunere in 
functie 

22 SEME3 Blocul 143 B, sc. III, str. Elena 
Farago, cartier Craiovita Noua   5.5kW P+4 Operativa 

  X = 316256.679 Necesita 
intretinere   Y = 402195.094 

23 SEME4 Blocul 160 E, cartier Craiovita Noua 
- langa serviciul ambulanta  5.5kW P+4 Neoperativa 

 
 

  X = 316066.302 

Necesita 
intretinere si 
relocare (actual 
se afla sub un 
acoperis de 
bloc)   Y = 402266.728 

24 SEME5 Dir. Drumuri si Poduri str. Drumul 
Jiului, nr.10  5.5kW P+1 Operativa 

  X = 313602.375 Necesita 
intretinere   Y = 402388.342 

25 SEME6 Statiunea Exerimentala  Simnic, 
str.Soseaua Balcesti, nr.34 

5.5kW P+2 Operativa   
  X = 318605.478 Necesita 

intretinere   Y = 406262.146 

26 SEME7 Blocul A3 ,sc.1, str.Stirbei Voda, 
nr.29 vis-a-vis Sala polivalenta 5.5kW P+10 Operativa 

 X = 313228.99 Necesita 
intretinere   Y = 403303.684 

27 SEME8 
Scoala nr. 14 cu clasele I-VIII 
“IonTuculescu”-Bariera Valcii, str. 
Aleea Toamnei 

5.5kW P+1 Neoperativa 

 
  X = 315585.493 

Necesita 
intretinere, 
reparatii, 
repunere in 
functie   Y = 405829.551 

28 SEME9 Blocul 34-36, sc.2, B-dul. Dacia, 
Craiovita Noua 5.5kW P+4+ 

acoperis Neoperativa 

 X = 315983.84 Necesita 
intretinere, 
reparatii, 
repunere in 
functie   Y = 403746.046 

29 SEME10 Scoala Gimnaziala nr. 25 Facai, 
str.Prelungirea Bechetului, nr.3A        5.5kW P+ 

acoperis Neoperativa 

 
  X = 309034.559 

Necesita 
intretinere, 
reparatii, 
repunere in 
functie   Y = 405555.857 

30 SEME11 Scoala Gimnaziala „Ion Creanga”, 
str.Brestei, nr. 597   

5.5kW P+2 Neoperativa 

 
  X = 314842.844 

Necesita 
intretinere, 
reparatii, 
repunere in 
functie   Y = 401947.043 

31 SEME12 Poligon Militar  Balta Verde - Cladire 
administrativa 5.5kW  P+1 Operativa 

  X = 309206.761 Necesita 
intretinere   Y = 403308.393 

32 SEME13 Gradinita nr. 34, str. Soseaua 
Popoveni, nr.144 5.5kW P+1 Neoperativa 

 
  X = 310739.996 

Necesita 
intretinere, 
reparatii, 
repunere in 
functie  Y = 402836.532 

33 SEME14 Aeroportul International Craiova, 
Str.Calea Bucuresti, nr. 325 A 5.5kW P+1 Neoperativa 

 
X = 313159.078 

Necesita 
intretinere, 
reparatii, 
repunere in 
functie   Y = 410597.089 

34 SEME15 S.C. Cargill-pavilion administrativ, 
str.Preciziei, nr.19  5.5kW P+1 Operativa 

  X = 311479.055 Necesita 
intretinere   Y = 408906.387 

35 SEME16 Blocul U2 Brazda - zona Consul 3.5kW P+4+ 
acoperis Operativa 

  X = 315811.922 Necesita 
intretinere   Y = 404173.312 

 

Fig.2.1.3.  “Coordonate amplasamente sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova” 
 

 Tabelul din Fig.2.1.3. . mai contine in afara de coordonatele geografice ale locatiilor 
subsistemelor de instiintare-alarmare si informatii despre regimul de inaltime al locatiilor 
(coloana in care pentru conformitate s-a echivalat un etaj cu 3m, sau mai mult de 3m (3,6m, 4m 
sau mai mult, caz in care s-a precizat P+n nivele-inalt), starea de operativitate, si observatii 
explicative la starea fizica a sirenelor, informatii care vor fi folosite ulterior prin citarea tabelului 
pentru a evita redundanta prezentarii informatiilor.      
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2.2.Situatia existenta 
 

În momentul de fata, in teren sistemul de instiintare-alarmare instalat pe domeniul public 
si la agentii economici din zona, este compus din sirene electronice de 600W alimentate la 
reteaua locala de 220V(230V), si sirene electrice cu motor (electromecanice), alimentate la 
reteaua trifazata a orasului 380V(400V), a caror capacitate si acoperire sonora (raza de 
alarmare) teoretica este evidentiata in tabelul din Fig.2.2.1. : 

 

Nr. 
Crt.  Sirena Locatie Putere  

Regim  Turatie -/-
Tensiune 

alimentare 

Raza alarmare (m)  

inaltime 
Cladiri pana 

in 20m 
Cladiri peste 

20m 

1 SEE1 Centrul Comercial Mercur - 
str. Calea Unirii, nr.14 600W P+5+1 

220V/ac 
monofazat pana in 490m pana in 300m 

2 SEE2 Str.Calea Bucuresti, nr.44, 
bl.P5 600W P+11+1 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

3 SEE3 BL. G 7 - Cartier Brazda lui 
Novac  600W P+10+1 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

4 SEE4 
Regionala C.F. - Gara 
Craiova,  
B-dul.Decebal, nr. 5-7   

600W P+7 
220V/ac 
monofazat 

pana in 490m pana in 300m 

5 SEE5 Inspectorat ISU - str.Paltinis, 
nr. 23  

600W 

6m (la 
mijlocul 

unui stelaj 
metalic) 

220V/ac 
monofazat 

pana in 490m pana in 300m 

6 SEE6 Casa Studentilor, str. Eugeniu 
Carada, nr.10 600W P+2 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

7 SEE7 
Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentara I.Murgulescu, str, 
Brestei, nr.144 

600W P+2 220V/ac 
monofazat pana in 490m pana in 300m 

8 SEE8 
Bl. M16 str.Calea Bucuresti 
nr.144, - vis-à-vis de Piata 
Centrala 

600W P+8 220V/ac 
monofazat pana in 490m pana in 300m 

9 SEE9 Spitalul nr.3 Boli Contagioase,  
str.Calea Bucuresti nr.64 600W P+6+1 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

10 SEE10 Bl. H1, str.Nicolae Titulescu 
nr.23 langa Gradina Botanica 

600W P+8+1 220V/ac 
monofazat pana in 490m pana in 300m 

11 SEE11 Str. Tabaci nr.1, Spitalul 
Jud.nr.1   600W P+10+1 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

12 SEE12 
Scoala Lascar Catargiu (fosta 
Scoala nr.19), str.Baraganului, 
nr.45   

600W P+1 220V/ac 
monofazat pana in 490m pana in 300m 

13 SEE13 Bd. N.Romanescu, nr.39, 
T.C.I.F., Cartier Romanesti 600W P+6+1 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

14 SEE14 
Scoala Nicolae Romanescu 
(fosta Scoala nr.29), 
str.Caracal, nr.81 

600W P+2 
220V/ac 
monofazat pana in 490m pana in 300m 

15 SEE15 ROMTELECOM - Craiovita 
Noua, str. Tineretului 600W P+3 inalt 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

16 SEE16 Scoala Generala nr.13 - 
str.Bucovat, nr.76 600W P+1 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

17 SEE17 Scoala Generala nr.26, 
Mofleni, str.Banu Stepan,nr.20   600W 

P+ 
acoperis 

220V/ac 
monofazat pana in 490m pana in 300m 

18 SEE18 
Liceul Tehnologic G. Bibescu, 
str C-tin Brancoveanu, nr.101, 
Craiovita 

600W P+3 inalt 220V/ac 
monofazat pana in 490m pana in 300m 
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19 SEE19 Facultatea de Inginerie 
Electrica, bd.Decebal, nr.107 600W P+8+1 220V/ac 

monofazat pana in 490m pana in 300m 

20 SEME1 
Str.George Enescu, nr.94, 
bl.36, Craiovita Noua - zona 
Fortuna 

5.5kW P+10+1 380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

21 SEME2 
Scoala gimnaziala „Elena 
Farago”, str. Elena Farago, 
nr.19, cartier Craiovita Noua   

5.5kW P+3 380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

22 SEME3 Blocul 143 B, sc. III, str. Elena 
Farago, cartier Craiovita Noua   5.5kW P+4 

380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

23 SEME4 
Blocul 160 E, cartier Craiovita 
Noua - langa serviciul 
ambulanta  

5.5kW P+4 380V/ac 
trifazat 

250-800 250-350 

24 SEME5 Dir. Drumuri si Poduri str. 
Drumul Jiului, nr.10  5.5kW P+1 380V/ac 

trifazat 250-800 250-350 

25 SEME6 
Statiunea Experimentala  
Simnic, str.Soseaua Balcesti, 
nr.34 

5.5kW P+2 380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

26 SEME7 
Blocul A3 ,sc.1, str.Stirbei 
Voda, nr.29 vis-a-vis Sala 
polivalenta 

5.5kW P+10 380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

27 SEME8 
Scoala nr. 14 cu clasele I-VIII 
“IonTuculescu”-Bariera Valcii, 
str. Aleea Toamnei 

5.5kW P+1 380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

28 SEME9 Blocul 34-36, sc.2, B-dul. 
Dacia, Craiovita Noua 

5.5kW P+4+ 
acoperis 

380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

29 SEME10 
Scoala Gimnaziala nr. 25 
Facai, str.Prelungirea 
Bechetului, nr.3A        

5.5kW P+ 
acoperis 

380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

30 SEME11 Scoala Gimnaziala „Ion 
Creanga”, str.Brestei, nr. 597   5.5kW P+2 380V/ac 

trifazat 250-800 250-350 

31 SEME12 Poligon Militar  Balta Verde - 
Cladire administrativa 5.5kW  P+1 380V/ac 

trifazat 250-800 250-350 

32 SEME13 Gradinita nr. 34, str. Soseaua 
Popoveni, nr.144 5.5kW P+1 380V/ac 

trifazat 250-800 250-350 

33 SEME14 
Aeroportul International 
Craiova, Str.Calea Bucuresti, 
nr. 325 A 

5.5kW P+1 380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

34 SEME15 
S.C. Cargill, pavilion 
administrativ, str.Preciziei, 
nr.19  

5.5kW P+1 380V/ac 
trifazat 250-800 250-350 

35 SEME16 Blocul U2 Brazda - zona 
Consul 3.5kW P+4+ 

acoperis 
380V/ac 
trifazat 150-500 150-350 

 

Fig. 2.2.1. “Situatie existenta a sistemului de instiintare-alarmare in municipiul Craiova” 
 

Precizam ca raza de alarmare (acoperirea acustica) data in tabelul din Fig. 2.2.1.  este 
corespunzatoare unor echipamente in parametri functionali standard, fiind preluate din fisele 
tehnice ale respectivelor  tipuri de sirene.  

S-a constatat la vizitele de lucru in teren, la care am fost asistati de personalul de la 
Compartimentul Situatii de Urgenta si Protectie Civila a al Primariei Craiova care a dovedit cu 
aceasta ocazie solicitudine si profesionalism, ca sistemul de instiintare-alarmare este partial 
functional (situatie evidentiata in tabelul din Fig. 2.1.3. ), dar este uzat fizic si mai ales moral, 
(sirenele electrice), necesitand eforturi de intretinere care nu justifica unica functie pe care o 
poate realiza. Aceasta situatie o regasim chiar si in cazul sirenelor electronice care sunt din 
punct de vederea al tehnologiei de care beneficiaza, de o generatie veche din seria sirenelor 
electronice.  

S-a evidentiat totodata faptul ca in lipsa tensiunii de alimentare de la reteaua publica, 
sirenele electrice (electromecanice) în acest caz sunt practic inutilizabile. Dar foarte 
surprinzator a fost faptul ca o mare parte din sirenele electronice care sunt sisteme de 
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instiintare-alarmare de alta generatie (mai noua ca tehnologie decat cele electrice), dotate cu 
surse de alimentare de rezerva in cazul lipsei tensiunii de retea, nu mai au acumulatorii 
functionali (posibil si datorita echiparii lor cu surse de generatie mai veche care nu pot mentine 
acumulatorii in stare de functionare pe o perioada normata corespunzatoare vietii lor - perioada 
data de producator). O parte din acesti acumulatori pe langa starea lor tehnica 
necorespunzatoare, se pot constitui in sursa de pericol pentru tabloul de comanda al sirenei in 
care sunt montati, in sensul ca pot produce explozie sau/si incendiu.   

 In Fig. 2.2.2,  Fig. 2.2.3.  si Fig. 2.2.4. , in care este reprezentata cu linie rosie continua 
limita de intravilan a municipiului Craiova, se evidentiaza pentru amplasamentul sirenelor 
existente (SEE si SEME ), acoperirea sonora teoretica (raza de alarmare) in situatiile in care 
sirenele electrice (electromecanice) si electronice debiteaza puterea  maxima conform 
diagramelor de propagare date de producator.  

In cazul sirenelor electrice (electromecanice) se cunoaste ca la o putere instalata de 
5,5kW – cazul a 15 sirene din 16 electrice existente – raza de propagare data la vremea 
respectiva de producator (acestea fiind fabricate prin anii ’60 -’70 chiar ’80) este de: 

          - 150 - 800m in regim urban cu cladiri de pana in 20m 
          - 250 - 350m in regim urban cu cladiri de peste 20m 
La sirenele electrice (electromecanice) cu putere instalata de 3,5kW (cazul sirenei din 

cartier Brazda bloc U2 in apropiere de statia carburant Luk Oil-fosta Consul), raza de propagare 
data la vremea respectiva de producator (acesta fiind fabricata tot prin anii ’60 -’70 sau ’80) este 
de:        - 150 - 500m in regim urban cu cladiri de pana in 20m 
                     - 150 - 350m in regim urban cu cladiri de peste 20m 

Acesti parametri tehnici pentru sirenele electrice (electromecanice) sunt preluati din 
fisele lor tehnice si desi sunt caracteristice unor echipamente noi (in parametri standard de 
functionare), au fost luati ca atare in schitele de amplasament rezultand cea mai optimista 
situatie de buna functionare a lor ca si randament acustic pe suprafata.  

Se mai face precizarea ca sirenele electrice (electromecanice) au propagarea sonora 
omnidirectionala, diagramele de acoperire la scara fiind reprezentate in Fig. 2.2.2. , 2.2.3. si 
2.2.4, prin cercuri concentrice corespunzatoare puterilor lor instalate precum si razelor lor de 
acoperire.  

La sirenele electronice (in cazul nostru fiind utilizate sisteme cu putere instalata de 
600W) avand in vedere ca dispunerea majoritara in amplasament s-a facut cu orientarea 
traductoarelor acustice la 180˚ diagrama rezultata conform specificatiilor firmelor producatoare, 
este de forma elipsoidala cu suprafata de 0.79km² avand o raza de cca. 490m pana in 500m a 
cercului de baza (cerc generator de baza care ulterior devine ellipsoid). 

 Acesti parametri tehnici de la sirenele electronice de 600W sunt definiti pentru 
locatii(arii) urbane la un nivel de presiune sonora de 70dB(C) pentru raza maxima de actiune, 
respectiv cca.103 db(A) la o distanta de 30m de sursa radianta (traductorul acustic). Aceste 
caracteristici tehnice aplicate ca atare in amplasamente sunt corespunzatoare unor instalatii in 
parametri functionali standard si corect calibrate. Deci vorbim si in cazul sirenelor electronice de 
un randament standard, in consecinta de situatia lor de functionare cea mai optimista (ideala).  

In Fig. 2.2.2.  “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - 
acoperire sonora teoretica  conform amplasamentelor din inventarul primariei”, se evidentiaza 
acoperirea sonora a sistemului de instiintare-alarmare a municipiului in cazul in care se 
considera toate sirenele electrice (electromecanice) si electronice ce compun sistemul, fizic 
existente pe amplasament, si in totalitate operative asa cum sunt prinse in inventarul 
Compartimentului Situatii de Urgenta si Protectie Civila din cadrul Primariei municipiului 
Craiova.  

Acesta este prezentarea siuatiei ideale, iar schita din Fig. 2.2.2.,  evidentiaza clar 
amplasamentele sirenelor cu/si raza lor de actiune asa cum a fost gandita in anii ’80 (si anterior 
lor), si ulterior in anii “90 ca si o completare a sistemului de instiintare-alarmare.                         

Din nefericire repartizarea amplasamentelor nu a fost judicioasa si nici echilibrata 
observandu-se clar ca avem pe o portiune din zona de N-V a municipiului, respectiv o parte din 
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cartierul Craiovita Noua, o aglomerare de amplasamente de sirene. Aceasta aglomerare nu 
este benefica deoarece conduce in timpul functionarii sirenelor la o presiune sonora  mare pe 
suprafata mica si posibilitate majora de interferente, fapt ce conduce la efecte sonore nedorite 
care inrautatesc audibilitatea si coerenta sonora a zonei, lucru inacceptabil pentru un sistem de 
instiintare-alarmare ce trebuie sa deserveaasca oportun populatia in caz de urgenta civila.  

Continuand examinarea schitei se observa ca mai regasim o aglomerare sonora dar de 
anvergura mai mica pe zona central S-E, cu urmari negative mai mici decat pe zona mentionata 
anterior.  

In rest dupa o sumara examinare a schitei din Fig. 2.2.2.  in continuare observam ca 
aproape 1/3 din suprafata municipiului Craiova are acoperire deficitara, pe alocuri inexistenta.  

Concluzionam la observatiile anterioare ca in cazul in care sistemul de instiintare-
alarmare existent al municipiului Craiova ar functiona integral, cu locatiile si acoperirea din 
schita din Fig. 2.2.2 . “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - 
acoperire sonora teoretica conform amplasamentelor din inventarul primariei”, el nu-si poate 
realiza functia pentru care a fost proiectat din cauza deficitului de acoperire si mai mult, pe 
zonele cu exces de acoperire prin interferentele ce pot aparea el poate conduce chiar la stari 
panica prin lipsa de coerentei auditive si a posibilitatii aparitiei reverberatiilor necontrolate.  

 

 
 

Fig.2.2.2.  “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - acoperire sonora 
teoretica  conform amplasamentelor din  inventarul primariei” 
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In schita din Fig.2.2.3.  “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul 
Craiova coperire sonora teoretica  conforma cu echipamentele existente in teren” este redata 
situatia sistemului de instiintare-alarmare al municipiului eliminand locatiile sirenelor 
neoperative sau inexistente pe locatie la momentul vizitelor in teren, pe perioada executarii 
studiului de audibilitate.  

Se observa aici o aglomerare de locatii pe o portiune din zona de N-E a municipiului 
(zona Craiovita) care conduce conform schitei la o aglomerare sonora semnificativa, dar de 
mult mai mica anvergura decat in situatia din Fig.2.2.2.,  si aceiasi situatie pe zona central S-E 
ca anterior (Fig.2.2.2.). Situatia in acest caz este ameliorata sub aspectul aglomerarii sonore si 
dar se sta mai rau sub aspectul acoperirii sonore pe restul suprafetei teritoriului municipiului 
Craiova decat in shita anterioara. Aceasta situatie se datoreaza disparitiei din schita a 5 sirene 
electronice care pe moment sunt dezafectate si a 7 sirene electrice (electromecanice) care sunt 
neoperative, necesita intretinere, reparatii si repunere in functiune.  

In acest caz situatia care s-a ameliorat sub aspectul aglomerarii sonore, devine critica 
sub aspectul acoperirii, concluzia fiind ca deficitul de acoperire este notabil depasind 1/3 din 
suprafata municipiului nemailuand in calcul si cladirile inalte (6, 8, 10 etaje si peste 10 etaje -
destul de numeroase in municipiu) care isi aduc aportul la inrautatirea propagarii undelor 
sonore.  

 
 

Fig.2.2.3.  “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - acoperire 
sonora teoretica  conforma cu echipamentele existente in teren” 
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Schita din Fig.2.2.4.  “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - 

acoperire sonora teoretica  conforma cu echipamentele existente in teren (operative)”, ne reda 
aceiasi situatie ca anterior (in schita din Fig.2.2.3.  “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare 
in municipiul Craiova - acoperire sonora teoretica  conforma cu echipamentele existente in 
teren”), cu exceptia diparitiei sirenei electrice (electromecanice) SEME4 (aflata la adresa: Blocul 
160E, Craiovita Noua – langa Serviciul de Ambulanta) care necesita intretinere si relocare 
deoarece  se afla sub noul acoperis al blocului in urma unor lucrari de modernizare si 
intretinere, probabil fara a se lua acceptul in legatura cu situatia sirenei. 

Schita din Fig.2.2.4.  este de fapt situatia existenta reala  a sistemului de instiintare-
alarmare a municipiului Craiova care ne da o imagine destul de edificatoare a potentialului de 
alarmare a populatiei in situatii de urgenta civila.  

 
 

 
 

Fig.2.2.4.  “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - acoperire sonora 
teoretica  conforma cu echipamentele din teren functionale (operative)” 

 
Din Fig.2.2.2 ., Fig.2.2.3.  si Fig.2.2.4.  se observa ca amplasarea actuala a sistemului de 

instiintare-alarmare in municipiul Craiova facuta prin anii ’70 - ’80 a fost semiarbitrara si 
dezechilibrata, neavand la baza un studiu de audibilitate care sa fundamenteze pozitionarea 
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corecta din punct de vedere al propagarii sunetului in conditiile respectivului mediu, si ulterior in 
anii “90 au fost indesite ca locatie, dar tot la modul prezumptiv-empiric.  

Repartizarea nejudicioasa si dezechilibrata a amplasamentelor a condus pe o parte din 
zona de N-V a municipiului (respectiv o parte din cartierul Craiovita Noua), la o aglomerare de 
amplasamente de sirene. Aceasta aglomerare nu este benefica deoarece teoretic conduce in 
timpul functionarii sirenelor la aparitia unei presiuni sonore intense pe suprafata mica si la 
posibilitate majora de interferente, fapt ce poate da efecte sonore nedorite care inrautatesc 
audibilitatea si coerenta sonora a zonei, lucru clar inacceptabil pentru un sistem de instiintare-
alarmare ce trebuie sa deserveasca oportun populatia in caz de urgenta civila.  

In continuare  regasim o aglomerare sonora dar de anvergura mai mica pe zona central 
S-E, cu urmari negative mai mici decat in zona descrisa anterior, dar prezente.  

In rest continuand examinarea schitelor anterioare observam din dispunerea diagramelor 
de acoperire ca aproximativ 1/3 din suprafata municipiului Craiova are un deficit sever de 
acoperire  sonora.  

Situatia din figurile descrise si comentate anterior, desi am caracteriza-o mai degraba 
prezumptiva, caci puterea maxima debitata este influentata de relieful urban mai inalt (blocurile 
de 6,8 si 10 si peste 10 nivele) pe care il vom evidentia ulterior in planse, precum si de starea 
tehnica a echipamentelor.  

Acoperirea sonora poate fi diferita, modificandu-se in conditii diverse de vreme si anume: 
vant, ploaie, temperaturi extreme, umiditate atmosferica, dar si in conditii de zgomot ambiental 
datorat in principal diverselor activitati umane (trafic rutier, activitati industriale, manifestari 
culturale si sportive de masa, aglomerari urbane ocazionate de evenimente diverse, etc.)   

Ca si concluzie, se desprinde evident ca sistemul de instiintare-alarmare existent in 
municipiul Craiova, pe langa perimarea morala si starea de uzura fizica in care se afla, nu 
reuseste sa realizeze acoperirea acustica corespunzatoare, inpunandu-se inlocuirea sa cu unul 
nou si performant.  

In aceeasi masura apare si necesitatea prioritara a reorganizarii locatiilor sirenelor in 
amplasament pentru o distributie de putere si calitate sonora conform cerintelor din cadrul 
legislativ (Cap.1.7.), care sa asigure cumulativ urmatoarele functii de baza:  
- Instiintarea autoritatilor: posibilitatea receptionarii mesajelor text transmise de autoritatile 
publice locale sau centrale, dupa caz, despre iminenta producerii sau producerea unui 
eveniment  
- Alarmarea populatiei: transmiterea comenzilor de alarmare atat local cat si de la distanta 
(telecomanda) sau de la centrul operativ judetean/national. 
- Pentru redundanta comenzilor se recomanda ca echipamentele sa aiba toate cele patru 
interfete de comunicatie independente pentru urmatoarele medii: circuite telefonice terestre 
dedicate, telefonie mobila GSM, retele de calculatoare internet/intranet si canal radio VHF/UHV,    
in aceste conditii fiind obligatorie utilizarea a minim doua medii, 
- Avertizarea populatiei: transmiterea mesajelor vocale in direct (live) sau preinregistrate  
- Posibilitatea conectarii la mijloacele de alarmare a unor senzori care sa deconecteze 
procesele tehnologice generatoare de risc, si dotarea unitatilor cu modem climatic 

functii care pe moment nu sunt indeplinite decat partial din cauza tenologiei invechite a 
sistemului de instiintare-alarmare existent in municipiul Craiova. 
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3. STUDIUL DE AUDIBILITATE AL ZONEI  
 

O componenta principala a analizei noastre este sunetul emis de dispozitivele de 
alarmare care are rol predominant pentru determinarea ariei de acoperire acustica ce depinde 
la randul sau de conditii diferite de vreme si anume: vant, ploaie, temperaturi extreme, umiditate 
atmosferica, dar si zgomot ambiental datorat in principal diverselor activitati umane (trafic rutier, 
activitati industriale, manifestari culturale si sportive de masa, aglomerari urbane ocazionate de 
evenimente diverse, etc.), relieful zonei, vegetatie (zone cu paduri), structura zgomotului de 
fond, atenuarea sunetului si altele.  

De aceea s-a tinut seama de aceste conditii climatice prezentate in hartile din Fig.1.4.1. : 
Harta climatica si Fig.1.4.2. : Zonarea teritoriului Romaniei conform STAS 10101/20-90, 
„Incarcari date de vant”, cu care s-a facut incadrarea elementelor de baza pentru studiu. 

Evaluarea necesarului de dispozitive de alarmare se bazeaza pe masuratori directe ale 
sunetului si zgomotelor de fond determinate in principal de activitatea industriala, casnica si 
traficul stradal si confruntate ulterior cu hartile de zgomot ale municipiului pentru realizarea 
corelarilor. 

Zonele de acoperire vor fi determinate pentru media conditiilor climatice (maxime, medii 
si minime pentru temperatura si umiditate) din anul 2014 pentru 10% din timp in conditii 
extreme favorabile si defavorabile in conditiile asigurarii unui semnal de minim 60 dB in punctul 
vizat cel mai indepartat de sursa. 
 
 
3.1.Factorii care determina propagarea sunetului 
 
3.1.1.Atenuarea sunetului cu distanta 

 
Atenuarea sunetului este in esenta fenomenul de reducere a nivelului de zgomot. 

Atenuarea poate fi realizata prin absorbtia sunetului (atenuarea de zgomot, atenuare naturala 
etc) sau prin reflexia sunetului (în bifurcatii sau coturi, la nivelul difuzoarelor prin fenomenul de 
„întoarcere a sunetului”).  

Nivelul de zgomot al unei surse (Ns) nu este perceput de un receptor (om) la aceeasi 
valoare ci mai scazut (Nr). 

 Diferenta numerica Ns – Nr reprezinta atenuarea.   
In calculul de atenuare au fost facute corectiile de umiditate relativa a aerului, 

coeficientul F de multiplicare a atenuarii a fost evaluat dupa datele din figura de mai jos: 
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 Fig. 3.1.1.  “Factorul de corectie pentru atenuarea sunetului in functie de umiditate” 
 

Nivelul presiunii acustice reprezinta presiunea undelor cu care se deplaseaza sunetul 
într-un mediu si putem spune ca este ceea ce urechea umana percepe ca si sunet.  

Ca unitate de masura pentru presiunea sonora se utilizeaza ”decibelul” (dB ), iar ca scara 
de masurare urechea umana percepe valori peste 0dB (limita de audibilitate) pana la 120dB 
(valoarea la care sunetul deja produce durere fizica).  

La un nivel de presiune acustica constant al sursei aflate la distanta fixa, presiunea 
acustica descreste invers proportional cu patratul distantei, respectiv nivelul de presiune 
acustica intr-un punct dat este: 

L i2 = L i1 – 20 · lg(r 2/r1) – As 

 
unde:  
- r1   - este distanta in metri de la sursa la punctul cu nivel de presiune acustica Li1,  
- As   - atenuarea suplimentara care are drept cauze:  

- Divergenta sunetului la distanta de sursa  
- Atenuarea cauzata de efectul de sol  
- Atenuarea suplimentara data de mediul social (urban, suburban,rural)  

Alti factori de care determina propagarea sunetului pot fi:  
- Efectul vertical de temperatura si gradientul vantului (refractia atmosferica),  
- Absorbtia in atmosfera care depinde de umiditate si temperatura 

 
 
3.1.2.Umiditatea aerului, viteza si directia vantul ui, temperatura 

 
In cazul undelor sferice care se raspandesc de la un punct sursa, intensitatea variaza 

invers proportional cu patratul distantei, cu conditia sa nu se piarda energie din cauza caldurii 
sau a altor efecte de absorbtie. 

Astfel, intr-un mediu perfect omogen, un sunet va fi de 9 ori mai intens la distante de 1 
unitate de origine decat la 3 unitati. In propagarea sunetului in atmosfera, schimbarile undei sau 
proprietatile fizice ale aerului, cum ar fi temperatura, presiunea si umiditatea, produc scaderea 
amplitudinii undei sau imprastierea acesteia, asa ca intr-un mediu real, legea de mai sus nu 
este aplicabila in masurarea intensitatii sunetului.  

De exemplu, daca vantul bate preponderent dinspre vest, pentru cresterea 
randamentului se recomanda ca sirena sa fie instalata catre latura vestica a suprafetei care 
urmeaza sa fie acoperita acustic. 
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Fig.3.1.2 .”Variatia atenuarii sunetului in functie de distanta si frecventa la temperatura de 

20 C si umiditate de 50%” 
 
3.1.3. Zgomotul de fond 
 

Este determinat de activitatea industriala, casnica si traficul stradal din zona, si are rol 
direct in determinarea eficientei dispozitivului de alarmare de avertizare.  

Conform legislatiei in vigoare, sirena trebuie sa a sigure un nivel al presiunii 
acustice in zona de interes cu cel putin 6 dB mai m are decat nivelul zgomotului ambiant.  

In acest caz, orice punct de receptie al semnalului avand nivelul mai mic decat al 
zgomotului ambiant este considerat in afara suprafetei efective de acoperire acustica a sirenei.  

Numeroase studii au demonstrat ca pentru a atrage atentia unei persoane preocupate, 
nivelul de sunet al dispozitivelor de avertizare trebuie sa fie cu 9dB mai mare decat nivelul 
zgomotului de fond.  

In general se accepta ca in zonele industriale, nivelul mediu al zgomotului ambiant este 
de cca. 80dB(A), in zonele rezidentiale de cca. 70 dB(A), iar in zonele rurale de cca. 60dB(A) 
sau mai putin. 

Pentru amplasarea efectiva a dispozitivului de avertizare se tine cont de urmatoarele:  
a. Distanta minima de amplasare fata de sol in vederea evitarii riscului de deteriorare a 

urechii trecatorului sa fie de circa 11-12m astfel incat ca o persoana aflata la sol in imediata 
vecinatate a dispozitivului sa nu fie expusa unui semnal de intensitate 123dB sau mai mare.  

b. Atenuarea maxima in conditiile de umiditate si temperaturi defavorabile, corelata cu 
posibilele amplasamente vor fi stabilite de comun acord cu reprezentantul beneficiarului.  

c. Amplasamentele dispozitivelor de avertizare au fost stabilite avand in vedere in mod 
prioritar urmatoarele considerente:  

- Zgomotul maxim de fond determinat de masuratorile efectuate de 3 ori pe zi, in 
zile lucratoare diferite.  

- Bariere care pot obstructiona propagarea sunetului (copaci inalti, cladiri cu mai 
multe nivele etc.).  

In Fig.3.1.3. este ilustrat un exemplu de atenuare a zgomotului in cazul unei astfel 
de bariere (obstacol) in calea presiunii sonore. 
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Fig.3.1.3.  “Atenuarea zgomotului realizat de un panou vertical cu inaltimea de 2m si 

sursa situate la 3m de panou” 
 

Din figura de mai sus se poate remarca relatia de proportionalitate dintre frecventa 
sunetului si valoarea atenuarii; cu cat frecventa este mai mare, cu atat atenuarea creste. 

 
3.1.4.Distanta minima de amplasare fata de sol 
 

Distanta minima de amplasare a dispozitivelor de alarmare fata de sol este esentiala 
pentru evitarea riscului de deteriorare a auzului trecatorilor, si aparitiei unui fenomen similar 
reverberatiei cand sunt cladiri mai inalte in apropiere.  

O persoana aflata la sol in imediata vecinatate a cladirii, nu trebuie sa fie expusa la un 
semnal de intensitate mai mare sau egala cu presiunea acustica a echipamentului masurata la 
30m (109dB sirena 600W si 115dB sirena 1200W) – conform nomogramei din Fig.3.1.4. 

 
 Fig.3.1.4. “ Distanta minima de amplasare a dispozitivelor de alarmare fata de sol” 
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3.1.5.Distanta minima de amplasare fata de cladiril e invecinate 
 

Distanta minima de amplasare a dispozitivelor de alarmare raportata la acoperisul cladirii 
si distanta minima de amplasare a dispozitivelor de alarmare raportata la cladirea invecinata, au 
rol important pentru protejarea auzului trecatorilor (nivel al echipamentului de alarmare masurat 
la 30m in dB) si sunt evidentiate de nomograma din Fig.3.1.5. 

 

 
 

 Fig.3.1.5. “ Distanta minima de amplasare a dispozitivelor de alarmare” 
 

3.2. Masuratorile zgomotului ambiental 
  

Coroborat cu harta de zgomot a municipiului realizata de INCERTANS Bucuresti 
(furnizata in format PDF de catre Primaria Municipiului), au fost efectuate masuratori ale 
nivelurilor zgomotelor ambientale si de fond pe teritoriul municipiului Craiova judetul Dolj.  

Dupa efectuarea si repetarea masuratorilor la date si ore diferite, pentru actualizarea 
hartii de zgomot a municipiului, s-a ajuns la intocmirea unei scari a nivelului de zgomot mediu 
existent in punctele de interes, pentru optimizarea acoperirii sonore a propunerilor de 
amplasament viitoare. Aceste valori medii vor fi luate ca referinta la dimensionarea numarului si 
puterii subsistemelor de instiintare-alarmare necesar in fiecare locatie vizata. 

Municipiul Craiova nu este caracterizat de regimuri de inaltime foarte mari la cladirile 
publice si la locuinte particulare, existand totusi o serie de blocuri P+6, P+8, P+10 si peste 10 
etaje precum si turnuri industriale (care au fost evidentiate in schite fiind preluate de pe 
ortofotoplanul si harta GIS a municipiului), in rest existand blocuri de locuinte cu P+3, P+4, P+5 
etaje maxim precum si cladiri  publice si rezidentiale cu nivel P+1, P+2, P+3 si P+4.  

Acest fapt conduce la  abordarea alternativelor de propagare garantand o anumita 
dispunere sonora dar solicita multa atentie in rezolvarea studiului solutiilor repartitiei sonore 
spatiale. In aprecierea inaltimilor s-a considerat in continuare in studiu echivalenta: un etaj egal 
cu 3m exceptand cladirile cunoscute unde avem un etaj egal cu 3,6m sau 4m. 

Nivelurile zgomotului ambiental si de fond masurate sistematic, ne dau actualizarea 
reliefului sonor ce reprezinta o scara a nivelului de zgomot a zonelor de interes, sunt 
evidentiate in tabelul urmator (Fig.3.2.1. ):  
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Nr. 

 
 

 
Tip          
nivel  

 
Valoare masurata 

 
Punct masura la intersectie 

stradala sau punct  

Concluzii / zona 
de incidenta a 

sirenelor 

1 max 50.0/50.5/51.6/52.9/54.2/57.7/63.4 Rovine-II (Troaca) - str.Take Ionescu , 
nr.81(82) 
 

Zona cu trafic rutier 
scazut-primele case catre 
zona de culturi agricole-
activitate sociala scazuta 
zona locuit, nivel sonor 
slab-mediu, in afara razei 
de acoperire a lui SEP45 

min 34.7/35.0/36.1/38.2/39.7/40.0/41.2 

med 46 

2 max 42.1/42.8/43.3/44.1/44.7/46.1/46.4 Rovine-II (Troaca) - str. Serban 
Cantacuzino, nr.1(172) - (DC81 
Cernele) - semiurban 
 

Zona cu trafic rutier 
scazut-primele case catre 
zona de culturi agricole-
activitate sociala scazuta 
zona de gospodarii 
individuale , nivel sonor 
slab-mediu, in afara razei 
de acoperire a lui SEP45  

min 37.5/38.2/39.7/40.1/40.3/40.7/41.2 

med 40.95  

3 max 48.0/49.3/49.6/50.1/51.0/52.1/60.0 Izvor - drum de acces in nationala in  
vecinatatea statiei de 110kV CFR si 
cimitir - semiurban 
 

Zona industriala, servicii si 
locuinte – drum national , 
nivel sonor slab, se afla in 
proximitatea razei de 
acoperire a lui SEP46 -   
 

min 45.1/45.3/45.8/46.1/46.7/46.9/47.7 

med 48.83 

4 max 55.0/55.6/57.5/61.2/62.0/64.4/67.8 Str.Brestei nr.680(693) – zona de 
locuinte - semiurban  

Zona locuinte semiurban , 
nivel sonor mediu, in 
proximitatea razei de 
acoperire a lui SEP44 si 
SEP43 

min 49.9/51.3/51.9/52.1/52.8/53.2/54.2 

med 56.35 

5 max 43.8/44.8/47.5/48.0/50.2/50.5/51.7 Cernele - intesectie str.Calea Brezei cu 
canal - zona locuinte   

Zona locuinte semiurban, 
activitati gospodaresti, 
nivel sonor slab-mediu, in 
proximitatea razei de 
acoperire a lui SEP44 si 
SEP43 -   

min 39.1/39.5/39.9/40.3/41.5/42.9/43.0 

med 44.48 

6 max 68.8/69.4/70.0/70.6/71.4/72.1/72.7 Str.Calea Severinului, nr.52 - in 
apropiere de fabrica de bere - industrie 

Zona industriala si servicii 
– drum national, nivel 
sonor mare,  in interiorul 
razei de acoperire ale lui 
SEP47, SEP46 

min 56.6/59.4/62.7/64.5/65.0/66.3/66.4 

med 66.85 

7 max 52.2/52.7/52.8/52.9/53.5/54.2/55.7 In spatele (zona de N-E) fabricii de 
bere Heniken dincolo de calea ferata 
(in N-E)  

Zona industriala si de  
transporturi, nivel sonor 
mediu, in afara razei de 
actiune al lui SEP46 si 
SEP47  

min 47.6/48.0/49.0/49.6/50.1/50.9/51.5 

med 51.48 

8 max 69.8/70.1/70.3/72.0/72.8/74.4/74.5 Str.Brestei nr.556(548) – zona de 
locuinte - semiurban 

Zona locuinte semiurban, 
nivel sonor ridicat,  in 
proximitatea razei de 
acoperire a lui SEP42 si 
SEP43 -   

min 57.1/62.8/64.5/65.4/66.0/67.9/68.5 

med 68.29 

9 max 44.1/44.7/45.2/45.7/45.8/46.3/47.1 RAT - drum acces in capat pe langa 
societate 

Zona semiurbana cu unele 
constructii noi, nivel sonor 
slab, in proximitatea razei 
de acoperire a lui SEP42, 
SEP43 si SEP15   

min 39.8/40.0/40.8/41.1/42.1/42.3/43.7 

med 43.48 

10 max 69.3/70.1/71.1/71.8/72.4/74.0/74.3 Str. Calea Severinului, nr.25, zona 
Elpreco (200m dupa Baumax spre V)  

Zona industriala si 
servicii,nivel sonor mare, 
drum national , in proxim. 
razei de acoperire ale lui 
SEP47 si SEP15 – fundal 
sonor intens ind. si trafic 

min 61.2/62.0/64.5/64.8/66.6/67.3/68.9 

med 68.45 

11 max 36.6/37.1/39.2/43.1/47.8/50.0/58.1 Drum acces pe langa Baumax - in 
lateral de Softronic in capatul strazii 

Zona industriala si servicii, 
nivel sonor redus, in 
proximitatea razei de 
acoperire ale lui SEP15, 
SEP47 si SEP21 

min 33.4/33.9/34.0/34.2/34.6/35.0/35.4 

med 39.46 

12 max 47.0/47.7/48.1/49.0/51.6/52.1/53.1 Str.Fulger, nr.313(315,317), capat 
infundat, zona locuinte f. indesita 

 Zona de locuinte linistita, 
nivel sonor redus,  in min 37.0/38.8/40.0/42.1/45.1/45.3/46.7 
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med 45.97 proximitatea razei de 
actiune a lui SEP41 si 
SEP42 

13 max 61.6/61.9/63.9/66.6/68.4/70.0/72.5 Str.Brestei, nr.440(399), Zona de locuinte,cu trafic 
rutier intens, nivel sonor 
intens, in interiorul razei de 
actiune a lui SEP41 si 
SEP42 

min 48.0/49.0/54.4/56.7/57.5/58.5/60.5 

med 60.68 

14 max 45.7/46.0/46.1/46.4/46.5/48.1/54.0 Str Aleea II Balteni in capatul strazii Zona de locuinte linistita, 
langa Balta Craiovitei, 
nivel sonor slab, in 
interiorul razei de actiune 
a lui SEP41 si SEP15 

min 43.2/43.5/43.9/44.3/44.7/44.9/45.2 

med 45.89 

15 max 53.2/54.2/54.8/57.1/57.7/59.7/61.6 Str.Toporasi, nr.61, Cv. Noua Zona cu locuinte si firme, 
activitate sociala medie, 
nivel sonor slab-mediu, in 
proximitatea razei de 
actiune a lui 
SEP20,SEP21 si SEP15    

min 47.6/48.4/49.5/49.8/50.6/51.6/52.4 

med 53.44 

16 max 61.5/63.4/64.2/65.0/66.1/67.0/75.1 Intersectia str. G.Enescu cu 
Bd.Tineretului – Posta Craiovita 

Zona de blocuri si act. 
comeciale intense, cu 
trafic rutier intens, nivel 
sonor ridicat,  in interiorul 
razei de actiune a lui 
SEP21 si SEP20 si in 
prox. lui SEP15 

min 57.0/57.7/58.9/59.3/59.9/60.0/60.2 

med 62.52 

17 max 61.8/62.1/64.0/64.6/66.8/68.4/69.3 Intersectia Bd. Dacia cu Bd.Tineretului-
Craiovita Noua 

Zona de blocuri, cu trafic 
rutier intens, nivel sonor 
ridiocat, in interiorul razei 
de actiune a lui SEP21 la 
limita  

min 54.0/56.1/56.4/56.8/57.1/57.9/59.3 

med 61.04 

18 max 70.0/71.0/71.1/72.1/74.9/75.9/76.1 Intersectia str.Brestei cu str.Moreni Zona de locuinte si act. 
comeciale, cu trafic rutier 
intens, nivel sonor mediu, 
in interiorul razei de 
actiune a lui SEP41 si 
SEP7  

min 57.3/60.8/61.0/62.8/64.0/64.1/66.9 

med 67.71 
 

19 max 51.0/51.2/53.2/56.4/60.4/62.4/71.0 Intersectia str.Fulger cu str.Aleea II 
Fulger  

Zona de locuinte linistita, 
cu trafic rutier slab, nivel 
sonor redus, in interiorul 
razei de actiune a lui 
SEP41 si SEP7 

min 40.5/41.4/42.2/43.0/43.5/43.7/46.0 

med 50.42 

20 max 47.1/47.8/48.5/49.7/50.3/51.0/53.5 Str.Constanta, in dreptul P9/1, in 
vecinatatea unui cartier particular de 
locuinte 

Zona de locuinte f.linistita, 
cu trafic rutier f.slab, nivel 
sonor redus, in afara razei 
de actiune a lui SEP41 si 
SEP7 

min 40.8/42.0/43.0/43.6/43.8/45.0/46.2 

med 46.59 

21 max 47.7/48.0/49.0/49.9/50.1/52.1/54.1 Intersectia str.Techirghiol cu str. 
Randunelelor cu specific suburban 

Zona de locuinte f.linistita, 
cu trafic rutier f.slab, nivel 
sonor redus, in afara razei 
de actiune a lui SEP41, 
SEP7 si SEP22 

min 43.0/43.4/44.2/45.2/46.3/46.5/47.6 

med 47.65 

22 max 44.1/46.1/47.6/47.7/51.1/57.1/63.3 Str.Hanu Rosu, nr.26(37) zona cu 
specific suburban 

Zona de locuinte f.linistita, 
cu trafic rutier f.slab, nivel 
sonor mic,in afara razei de 
actiune a lui SEP51 si 
SEP17  

min 40.0/40.5/41.6/42.2/43.3/43.4/43.9 

med 46.56 

23 max 52.1/53.2/54.2/54.5/67.8/68.1/69.9 Intersectia str.Raului cu str.Caprioarei 
– zona rezidentiala si de tranzit rutier  

Zona de locuinte, cu trafic 
rutier intens, nivel sonor 
mediu-intens, in interiorul 
razei de actiune a lui 
SEP22 si SEP7 

min 45.6/47.1/48.3/49.1/49.5/50.4/50.7 

med 54.32 

24 max 50.8/51.2/51.5/52.6/52.7/54.1/55.7 Str.Pascani, nr.100, Bl.22 – Craiovita 
Noua  

Zona de blocuri, cu trafic 
redus, zgomot mediu 
specific unui catier 
aglomerat dat de activiatile 
specifice zonei, exteriorul 
razei de actiune a lui 
SEP7, SEP10 si SEP20 

min 47.3/47.7/48.3/48.8/49.4/49.7/50.3 

med 50.72 
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25 max 61.8/66.5/67.1/69.5/70.0/70.3/73.6 Intersectia str.G.Enescu cu str.Pascani 
– zona rezidentiala - blocuri, camine si 
drum intens tranzitat 

Zona de blocuri, cu trafic 
semnificativ, zgomot 
mediu ridicat dat de 
activiatile specifice zonei si 
trafic, la limita tangenta a 
actiunii lui SEP10 si 
SEP20 

min 51.6/52.4/53.2/54.0/55.7/56.4/59.0 

med 61.51 

26 max 46.5/47.0/47.4/49.2/50.2/51.0/52.3 Cimitir Sineasca - partea de N a 
amplasamentului  - zona aflata in 
exeriorul zonei de imediata influenta a 
lui SEP10, SEP 3, SEP20 si SEP50 

Zona cu activitate sonora 
scazut spre mediu din 
cauza vercinatatii cu 
activitati comerciale si 
locuinte particulare, trafic 
redus in proximitate  

min 43.5/44.3/44.7/45.2/45.4/45.8/46.1 

med 47.04 

27 max 61.0/61.6/61.8/63.0/67.6/68.0/69.7 Intersectia Bd. Dacia cu str.Amaradia – 
artera importanta amunicipiului – in  
proximitatea benzinariei Luk Oil si 
podului feroviar  - activitate sociala 
sutinuta, tranzit spre suburbii  

Zona de locuinte, trafic 
intens, nivel de zgomot 
ridicat si sustinut, in zona 
de intersectie a limitei de 
actiune a lui SEP50, 
SEP18, SEP3 si SEP20 

min 56.6/57.6/57.8/59.1/59.5/59.9/60.1 

med 61.66 
 

28 max 50.1/52.0/52.7/53.0/54.1/55.0/55.1 Str.Aleea I Simnic nr.15 – zona de 
locuinte cu nivel mic de inaltime 

Zona de locuinte cu 
specific suburban, trafic 
scazut, nivel de zgomot 
slab-mediu, in imediata 
proximitate a zonei de 
influenta a lui SEP50 si 
SEP18 

min 44.1/47.2/47.3/48.2/48.3/48.7/48.8 

med 50.33 

29 max 39.0/39.9/40.0/40.1/41.0/41.7/42.2 Str.Aleea I Simnic nr.67(70) – zona de 
locuinte cu nivel mic de inaltime 

Zona de locuinte cu 
specific suburban, trafic 
scazut, nivel de zgomot 
slab, in afra zonei de 
influenta a lui SEP50, 
SEP30, si SEP18 

min 35.8/36.2/37.4/37.6/37.9/38.0/38.4 

med 38.94 

30 max 48.9/49.8/50.1/50.3/52.8/53.4/58.2 Str.Aleea I Simnic nr.101, in apropierea 
intersectiei cu drum de exploatare 
CETII  

Zona fara locuinte, trafic 
scazut, nivel de zgomot 
mediu, in afra zonei de 
influenta a lui SEP50, 
SEP30, si SEP18 

min 45.0/45.3/45.8/46.6/47.0/47.6/48.6 

med 49.24 

31 max 39.3/39.7/39.9/40.0/40.4/40.5/47.3 Simnicu de Jos, Str.Gradinari nr.84(86) 
- spre capatul strazii unde se termina 
lociuntele 

Zona aproape de  limita de 
intravilan, locuinte tip 
suburban, nivel de zgomot 
scazut, in afara razei de 
actiune a lui SEP23 

min 37.3/37.6/38.0/38.2/38.5/38.6/38.9 

med 39.56 

32 max 60.2/61.3/61.6/63.8/67.3/68.0/69.0 Intersectie str.Bariera Valcii(continuare 
Soseaua Balcesti) cu Centura Nord a 
municipiului – in apropierea sensului 
giratoriu – cu trafic rutier intens 

Zona pe limita de 
intravilan, fara locuinte, 
suburban, nivel de zgomot 
ridicat, in afara razei de 
actiune a lui SEP23 si 
SEP30 

min 53.2/53.4/54.6/54.7/55.5/55.7/56.2 

med 59.61 

33 max 41.3/41.7/41.8/42.1/42.2/42.8/43.0 Str.Aleea I Drumul Cornesului 
nr.17(17A) 

Zona de locuinte cu 
specific suburban, trafic 
scazut, nivel de zgomot 
slab, in afra zonei de 
influenta a lui SEP30 

min 38.9/39.3/39.9/40.5/40.6/40.9/41.0 

med 41.14 

34 max 43.8/44.1/44.8/45.0/45.7/46.0/48.2 Intersectie str.Maliniului  cu Aleea II 
Parangului – specific rezidential 

Zona de locuinte cu 
specific suburban, trafic 
slab, nivel de zgomot 
mediu, in afra zonei de 
influenta a lui SEP30, 
SEP25, si SEP31 

min 38.8/39.0/39.8/40.1/41.4/41.6/42.1 

med 42.89 

35 max 60.0/61.3/62.7/63.0/66.6/67.0/70.0 Str. Bariera Valcii nr.115 – artera 
rutiera de tranzit importanata a 
municipiuluii 

Zona de locuinte cu 
specific urban, trafic 
intens, nivel de zgomot 
mediu, in afra zonei de 
influenta a lui SEP30 si 
SEP25 

min 54.0/54.2/56.0/58.3/58.5/58.8/59.3 

med 60.69 

36 max 47.0/48.0/49.2/49.8/50.0/50.1/50.2 Str. Rozelor, in capat la 100m de la 
ultima casa (nr.74) 

Zona de locuinte, nivel 
scazut de zgomot, in afara 
zonei de influenta a celor 
mai apropiate: SEP50, 
SEP4 si SEP25  

min 42.1/42.3/42.9/43.2/43.3/44.8/45.0 

med 46.28 
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37 max 64.0/65.3/66.0/66.7/67.5/68.0/68.8 Intersectia Bd. Dacia cu str.Brazda lui 
Novac – zona a unei artere de tranzit 
rutier importanta a municipiului 

Zona de locuinte tip bloc, 
trafic intens, nivel de 
zgomot ridicat si sustinut, 
in zona de intersectie a 
limitei de actiune a lui 
SEP50, SEP5, SEP3, 
SEP4, SEP25 si SEP30 

min 57.7/59.9/60.6/61.8/62.9/63.5/63.6 

med 64.02 

38 max 65.9/66.7/67.2/67.6/68.3/70.1/72.0 Intersectia str. C.Brancusi cu str. 
Principatele Unite in dreptul Liceului 
CFRsi Scolii de Arte si Meserii 
C.Brancusi 

Zona de locuinte si scoala, 
magazine, trafic intens, 
nivel mediu-ridicat de 
zgomot, zona cu activitate 
sociala sustinuta, situate in 
proximitatea razei  lui 
SEP10 si SEP3 si in afara 
razei lui SEP1 si SEP5  

min 51.9/52.5/53.1/58.6/59.2/60.2/60.3 

med 62.40 

39 max 64.1/65.8/66.4/66.7/67.1/69.4/73.0 Str. Brestei nr.19 vis a vis de Liceul 
Economic – (zona liceu-tribunal-hotel) 

Zona de locuinte si scoala, 
institutii, trafic intens, nivel 
mediu-ridicat de zgomot, 
zona cu activitate sociala 
sustinuta, situate in 
interiorul razei lui SEP10 si 
SEP1  

min 49.1/52.1/52.7/53.0/57.2/58.1/59.2 

med 60.99 

40 max 53.2/53.4/55.4/57.2/58.1/59.0/64.3 Intersectia str.Campia Islaz cu str.Iulius 
Cezar si str.Calugareni  

Zona rezidentiala  linistita, 
valori mici de zgomot, la 
exteriorul razei de actiune 
a SEP7, SEP22, SEP24, 
SEP1 si SEP10 

min 43.2/44.3/45.8/46.3/47.1/47.2/47.5 

med 51.57 

41 max 64.3/69.3/69.7/70.1/71.3/72.1/74.5 Str. Campia Islaz, nr.83 – zona de 
case Camin studentesc si policlinica 
 

 

Zona rezidentiala  linistita 
cu valori medii de zgomot, 
la exteriorul razei de 
actiune a SEP7, SEP22, 
SEP24, SEP1 si SEP10 

min 42.2/44.1/46.0/47.5/48.3/49.2/50.3 

med 58.49 

42 max 46.5/46.8/46.9/47.3/48.8/50.2/50.5 Str.Ecaterina Teodoroiu, nr.105 - zona 
locuinte  

Zona rezidentiala  linistita 
cu valori slabe de zgomot, 
in exteriorul razei de 
actiune a SEP24 si SEP22 

min 41.3/41.4/43.6/43.9/44.5/44.7/45.0 

med 45.81 

43 max 51.1/55.1/56.6/57.0/61.0/64.3/69.2 Intersectia str.Siretului cu str. Teslui - 
zona densa de locuinte cu nivel P si 
P+1  

Zona rezidentiala  linistita 
cu valori medii de zgomot, 
in exteriorul razei de 
actiune a SEP51, SEP22, 
SEP12 si SEP24 

min 40.4/41.5/42.1/43.0/45.2/45.6/47.0 

med 51.36 

44 max 47.9/48.3/48.7/51.6/51.7/53.5/55.3 Mofleni - Intersectie str.Abatorului cu 
str.Aleea I Abatorului – zona 
rezidentiala de tip suburban locuinte 
preponderant P si f. rar  P+1 

Zona de locuinte  linistita 
cu valori slab-mediu de 
zgomot, in exteriorul razei 
de actiune a SEP51, 
SEP22, SEP12 si SEP24 

min 45.6/45.8/46.2/46.4/46.5/46.6/47.8 

med 51.00 

45 max 45.3/46.7/47.5/47.7/49.1/49.8/50.7 Str.Banatului, nr.61(54), Zona de locuinte  linistita 
cu valori slab-mediu de 
zgomot, in exteriorul razei 
de actiune a SEP11, 
SEP12 si SEP24 

min 39.5/40.2/41.2/42.5/43.5/44.1/44.4 

med 45.16 

46 max 43.4/44.9/45.2/48.3/54.2/55.0/57.2 Intersectia str.Dealul Spirei cu str. 
Porumbului - zona densa de locuinte 
cu nivel P si P+1(uneori inalt) 

Zona rezidentiala  linistita 
cu valori medii de zgomot, 
in interiorul razei de 
actiune a SEP11 si 
SEP24, activitate sociala 
medie 

min 37.7/39.0/39.1/39.5/40.0/40.8/41.1 

med 44.67 

47 max 68.3/68.4/69.2/71.3/71.8/72.0/72.4 Intersectia str.Campia Islaz cu str. 
Bibescu – zona intens locuita cu trafic 
rutier mediu 

Zona rezidentiala  linistita 
cu valori medii de zgomot, 
in interiorul razei de 
actiune a SEP1 si SEP24, 
activitate sociala medie 

min 52.9/57.2/60.9/64.1/65.3/66.7/67.3 

med 66.27 

48 max 58.8/60.4/61.6/62.2/63.3/67.0/67.1 Intersectia str.Dealul Spirei cu str. 
Matei Basarab - zona densa de 
locuinte cu nivel P si P+1 zona din 
Craiova veche 

Zona rezidentiala  linistita 
cu valori slab-mediu de 
zgomot, in proximitatea 
exteriorului razei de 
actiune a lui SEP1, 
SEP24, SEP11, SEP6, 
SEP8 

min 48.9/49.5/53.2/53.6/54.1/54.4/55.8 

med 57.85 
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49 max 61.9/63.3/63.8/64.0/64.5/64.6/65.9 Intersectia str.Marin Sorescu cu str. 
Calea Unirii - langa Casa Armatei  - 
zona cu locuinte mai vechi mai putine 
constructii noi - 

Zona cu institutii si locuinte  
destul de linistita cu valori 
medii ridicate de zgomot, 
in interiorul razei de 
actiune a SEP11 si SEP6, 
activitate sociala intensa, 
punct de masura departat 
de strada 
 

min 59.3/59.8/60.0/60.4/60.5/60.9/61.1 

med 
 

62.14 

50 max 52.2/55.0/55.1/56.4/57.5/64.1/67.0 Intersectia str.Petre Carp cu str. 
Ulmului - zona cu locuinte 
preponderant vechi, cu activitate 
sociala redusa 

Zona cu locuinte  vechi 
destul de linistita cu valori 
medii de zgomot, in 
interiorul razei de actiune 
a SEP6 si SEP8, tranzit 
rutier slab 
 

min 39.9/43.3/45.0/46.4/46.5/48.0/50.3 

med 51.93 

51 max 64.9/67.2/67.6/69.0/69.3/70.0/70.6 Intersectia str.C.D.Fortunescu cu 
str.E.Carada - Casa Studentilor – 
intrare in pasaj subteran – activitati 
sociale intense  

Zona cu locuinte, localuri, 
instituatii, cu valori medii-
mari de zgomot, la limita 
exteriorului razei de 
actiune a SEP1, SEP6 si 
SEP8, trafic rutier intens 
 

min 54.8/56.3/56.4/60.1/60.7/62.2/63.0 

med 63.72 

52 max 67.3/68.1/68.3/69.3/70.1/70.7/72.3 Str.Calea  Bucuresti, nr27(29), vis a vis 
de spatele Universitatii – zona cu trafic 
rutier si pietonal intens in special la 
orele de varf 

Zona cu blocuri, localuri, 
instituatii, farmacii, cu 
valori  ridicate de zgomot, 
in exteriorul razei de 
actiune a SEP1, SEP5 si 
SEP8, activitate sociala 
intensa 

min 57.1/59.8/61.2/62.6/63.4/65.5/66.7 

med 65.88 

53 max 56.0/56.1/57.6/60.1/60.2/64.0/66.1 Intersectia str.V.Conta cu str.Jean 
Negulescu in proximitatea Bisericii, 
case vechi P, P+1,  

Zona cu locuinte vechi, 
blocuri, cu valori  medii de 
zgomot, in exteriorul razei 
de actiune a SEP1, SEP5 
si SEP8, activitate sociala 
active, trafic rutier mediu 
 

min 44.2/44.9/45.3/45.8/48.2/49.1/55.3 

med 53.78 

54 max 62.0/63.2/65.1/65.4/66.3/70.0/72.0 Intersectia str.Stefan cel Mare cu 
str.I.L.Caragiale – strada importanta a 
municipiului, cu activitate sociala 
sutinuta   

Zona cu locuinte vechi, 
blocuri vechi P+4, cu valori  
medii-inalte de zgomot, in 
exteriorul razei de actiune 
a SEP1, SEP5, SEP10 si 
SEP8, activitate sociala 
active, trafic rutier mediu 
sustinut,  
 

min 49.2/52.4/56.1/57.3/59.2/60.3/61.0 

med 61.39 

55 max 66.2/68.0/68.8/68.9/69.2/70.1/72.8 Intersectia str.Stefan cel Mare cu 
Bd.Carol I – strada f.importanta a 
municipiului, cu activitate comeciala si 
social importanta  

Zona cu locuinte vechi, si 
cladiri noi, cu valori  medii-
inalte de zgomot, in 
interiorul razei de actiune 
a SEP5, trafic rutier intens 
sustinut,  
 

min 55.6/57.6/60.8/64.6/64.8/65.0/65.7 

med 65.58 

56 max 47.7/47.8/48.1/48.2/49.0/50.1/51.5 Intersectia str.B.P.Hadeu cu 
str.Dionisie Eclesiarhul - enclava de 
calm sonor 

Zona linistita cu locuinte 
vechi, dar si cladiri noi, cu 
valori  slab-mediu de 
zgomot, in exteriorul razei 
de actiune a SEP5, SEP8, 
SEP4 si, trafic rutier 
scazut 

min 44.4/44.5/46.2/46.3/46.4/46.7/47.6 

med 47.46 

57 max 45.6/46.8/47.6/49.7/50.3/53.2/56.4 Str.Rovine, nr.40 - zona acustic 
similara cu B.P.Hasdeu-D.Eclesiarhul 

Zona linistita cu locuinte 
vechi, dar si cladiri noi, cu 
valori  slab-mediu de 
zgomot, in exteriorul razei 
de actiune a SEP5, SEP8, 
SEP4 si, trafic rutier 
scazut 

min 39.9/40.1/41.4/42.0/43.7/44.0/45.0 

med 46.12 

58 max 63.6/65.2/65.6/66.2/67.1/70.0/70.1 Intersectia str.Horia cu str.Vasile 
Alecsandri - zona veche a Craiovei cu 
strazi inguste si scurte 

Zona cu locuinte vechi, dar 
si institutii(Armata), cu 
valori mediu-inalt de 
zgomot, in exteriorul razei 
de actiune a SEP2, SEP8, 

min 50.4/50.7/54.1/56.1/57.3/58.3/62.9 

med 61.26 
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SEP48 si trafic rutier 
mediu 

59 max 56.7/57.6/58.7/60.2/61.1/63.1/70.4 Intersectia str.Pastorului cu str. B.P. 
Hasdeu - zona veche a Craiovei cu 
strazi inguste si ondulate 

Zona cu locuinte vechi, dar 
si institutii(Armata), cu 
valori medii de zgomot, in 
interiorul razei de actiune 
a SEP48, trafic rutier 
moderat dar sutinut 

min 47.6/50.0/52.3/53.7/55.1/55.4/56.1 

med 57.00 

60 max 68.4/68.6/68.9/69.6/70.2/71.2/71.3 Intersectia Bd.Carol I cu str. Fratii 
Golesti (la Rond) - dublu sens giratoriu 
- activitate comeciala si sociala 
sustinuta 

Zona cu blocuri de locuinte 
dar si case vechi,valori 
sonore mediu-inalt datorita 
traficului rutier intens, in 
interiorul razei de actiune 
a SEP4 

min 59.8/63.9/65.0/65.9/66.0/67.6/68.2 

med 67.47 

61 max 44.8/45.2/45.9/48.8/49.1/51.5/54.1 Intersectia str.Rodna cu str. Viorele - 
peste calea ferata in fata garii 

Zona de locuinte regim 
mic de inaltime, case 
vechi, valori sonore reduse 
in ciuda proximitatii caii 
ferate, in exteriorul razei 
de actiune a SEP25, 
SEP4, SEP48 si SEP31 

min 40.2/41.4/41.8/42.0/43.7/44.0/44.5 

med 45.50 

62 max 60.0/61.3/62.0/62.4/64.2/65.6/71.0 Intersectia str.Teilor cu str. Toamnei – 
cartier Bariera Valcii 

Zona de locuinte,valori 
sonore mediu datorita 
traficului rutier sustinut, in 
interiorul razei de actiune 
a SEP25 si SEP31 

min 52.5/53.0/54.9/56.0/56.7/57.7/58.1 

med 59.67 

63 max 44.4/44.7/45.0/45.4/45.8/46.5/47.3 Intersectia str.Trandafirilor cu str. 
Visinilor - cartier Bariera Valcii – in 
apropierea limitei de intravilan 

Zona de locuinte linistita, 
valori sonore mici, in limita 
extrema a razei de actiune 
a lui SEP31 

min 38.4/39.0/41.7/42.3/42.6/43.0/43.7 

med 43.56 

64 max 47.5/48.8/49.4/49.9/50.0/50.2/51.0 Intersectia str.Cantonului cu str. 
Trotusului - cartier Bariera Valcii – 
catre calea ferata 

Zona de locuinte linistita, 
valori sonore mici, in 
exteriorul razei de actiune 
a SEP31, SEP48 si 
SEP32 

min 42.6/43.6/44.8/45.6/46.1/46.2/46.8 
 

med 47.32 

65 max 48.2/48.8/49.2/49.7/50.3/50.5/51.6 Intersectie str.Desrobirii cu str.Rampei 
(rampa militara) - zona industrial si 
locuinte 

Zona industrial si locuinte, 
nivel sonor slab-mediu, in 
interiorul lui SEP32 min 43.8/44.1/45.8/45.9/46.1/46.4/47.5 

 
med 47.71 

66 max 68.4/69.9/70.0/72.1/73.0/75.0/80.0 Str. Calea Bucuresti, Sp.3 Sectie 
Neurologie - in fata turnului cu magazin 
Carefour - zona centrala a municipiului 
- activitate sociala intensa  

Zona cu blocuri P+4 
majoritar, activitati 
comerciale, florarii, regim 
sonor inalt, trafic rutier 
intens, in exteriorul razei 
de actiune a SEP2 si 
SEP8 

min 61.8/64.7/65.4/66.3/66.5/67.4/68.0 
 

med 69.18 

67 max 61.2/62.0/61.5/64.7/65.5/66.5/69.5 Intersectia str.Horia cu str.Nanterre – 
zona cu activitati sociale sustinute, 
comert, firme, biserica 

Zona cu blocuri si case, 
act. comerciale, nivel 
sonor mediu-inalt, trafic 
rutier intens, in exteriorul 
razei de actiune a SEP2 , 
SEP8, SEP6 si SEP49 

min 55.2/55.4/56.3/58.5/58.8/60.1/60.3 
 

med 61.11 

68 max 58.0/58.4/59.0/62.2/64.5/64.9/65.0 Zona Fantana Puskin, zona pitoresca a 
municipiului, intersectie a 6 strazi mici 
in punctul: fantana arteziana - zona 
rezidentiala linistita 

Zona cu case mici si vile 
P+1, nivel sonor mic catre 
mediu, in exteriorul razei 
de actiune a SEP2 , SEP8, 
SEP6 si SEP49 

min 45.3/49.2/51.6/55.0/55.3/54.0/56.2 
 

med 57.04 

69 max 57.0/60.4/62.4/69.9/70.0/71.0/76.0 Intersectia str.Sfintii Apostoli cu 
str.Anul 1848 - zona cu activitati 
sociale active, comert, firme 

Zona cu case, act. 
comerciale, nivel sonor 
mediu, trafic rutier 
moderat, in exteriorul razei 
de actiune a SEP2 , SEP8, 
SEP6 si SEP49 

min 50.9/52.8/53.2/53.6/54.0/55.4/56.7 
 

med 60.24 

70 max 36.8/37.1/39.0/41.4/43.7/45.0/47.0 Str. Aleea Anul 1848, nr.10 - zona 
rezidentiala foarte linistita 

Zona cu case si vile, nivel 
sonor mic, in exteriorul 
razei de actiune a SEP2 , 
SEP6, SEP8 si SEP49 

min 35.3/37.3/38.1/34.2/34.8/36.2/36.6 
 

med 38.75 
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71 max 62.6/63.1/65.0/65.2/66.0/66.3/68.2 Str.General Gh. Magheru, nr.16, bloc 
121 - zona locuinte si comert  

Zona cu case si blocuri, 
nivel sonor mediu, trafic 
rutier sustinut, in exteriorul 
razei de actiune a SEP6, 
SEP49 si SEP14 

min 46.8/52.7/53.2/59.8/60.4/61.0/61.5 
 

med 60.84 

72 max 67.0/68.0/68.5/68.3/68.7/69.0/70.0 Intersectia str.Caracal cu str.Anul 1848 
- zona cu activitati sociale, comert, 
armata etc. 

Zona cu case si blocuri, 
nivel sonor mediu-ridicat, 
trafic rutier sustinut, in 
exteriorul razei de actiune 
a SEP6, SEP14 si SEP49 

min 60.1/61.3/62.5/62.9/65.0/65.8/66.6 
 

med 65.98 

73 max 70.0/71.0/72.1/73.1/73.4/74.1/75.2 Str.Corneliu Coposu, nr.85(56A),-(zona 
de tranzit rutier parc - Valea Rosie – 
cimitir Ungureni) 

Zona cu case vechi si 
constructii noi, nivel sonor 
mediu-ridicat, trafic rutier 
sustinut, in exteriorul razei 
de actiune a SEP6, SEP11 
si SEP13 

min 63.0/62.3/63.3/65.4/68.1/68.3/68.8 
 

med 69.15 

74 max 61.7/62.1/63.1/64.2/66.5/68.7/70.6 Intersectia Bd.1Mai cu str.Calea Unirii 
– nr.206, zona benzinarie (Scuar) 

Zona cu blocuri si parc, 
nivel sonor mediu-ridicat, 
trafic rutier sustinut, (doua 
bulevarde - artere de trafic  
importante), in interiorul 
razei de actiune a SEP13 

min 56.6/58.8/59.3/59.5/59.6/60.7/61.2 
 

med 62.33 

75 max 47.9/48.0/49.0/49.3/49.4/50.0/52.0 Zona: spatele mag. Kaufland (fosta 
Intr. Tipografica), bl.I2-I3 (nr 22-24) - 
zona linistita de locuinte  

Zona cu blocuri, nivel 
sonor mediu, trafic rutier 
slab, in exteriorul razei de 
actiune a SEP16, SEP11 
si SEP13 

min 44.5/45.5/45.9/46.1/46.5/46.8/47.2 

med 47.72 

76 max 53.0/54.2/55.4/58.5/62.1/63.0/69.0 Str.Sulina, nr.1-3 - zona de locuinte cu 
regim mic de inaltime  

Zona de case, nivel sonor 
mediu, trafic rutier mediu, 
in exteriorul razei de 
actiune a SEP16, SEP11 
si SEP13 

min 46.0/47.0/48.0/49.1/49.7/50.7/52.1 
 

med 54.13 

77 max 63.0/63.5/63.9/66.7/69.9/71.4/72.0 Intersectia str.Raului cu str.Dobrogea – 
zona de locuinte cu regimuri de 
inaltime majoritar mici  

Zona de case, nivel sonor 
mediu, trafic rutier mediu, 
in interiorul razei de 
actiune a lui SEP16 

min 53.5/55.3/55.4/58.0/60.0/61.0/61.5 
 

med 62.51 

78 max 38.5/38.7/39.0/39.7/40.0/42.5/42.7 Intersectia str.Moldova cu 
str.Tismana(Constanta) - zona de 
locuinte multe constructii noi cu 
regimuri de inaltime majoritar mici 

Zona de case, nivel sonor 
slab, trafic rutier scazut, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP12 

min 35.0/35.5/36.3/36.5/37.1/37.6/38.0 

med 38.36 

79 max 44.9/45.0/47.0/47.3/50.4/52.6/53.1 Popoveni-Intersectia str.Soseaua 
Popoveni cu str.Crinului - zona cu 
specific suburban, locuinte clasice  

Zona de case cu specific 
rural, nivel sonor slab 
catre mediu, trafic rutier 
redus, in exteriorul razei 
de actiune a lui SEP27 

min 40.6/41.0/42.9/43.1/43.2/44.0/44.4 
 

med 45.68 

80 max 45.9/46.6/47.0/48.3/48.5/48.8/49.1 Str.Emil Racovita nr1(6) – colt , zona 
de locuinte cu regim mic de inaltime 

Zona de case, nivel sonor 
slab, trafic rutier redus, in 
interiorul razei de actiune 
a lui SEP13, SEP16 si 
SEP40 

min 37.1/39.0/42.1/42.5/42.8/43.0/44.3 

med 44.64 

81 max 46.4/45.6/46.0/46.6/47.3/47.5/53.9 Str. fantana Popova nr.42 – capat 
strada infundata – vecinatatea Parcului 
Romanescu 

Zona de case, unele in 
constructie, nivel sonor 
slab, trafic rutier nul, in 
interiorul razei de actiune 
a lui SEP13 

min 42.4/42.7/43.4/43.6/43.7/44.0/44.8 
 

med 45.56 

82 max 48.8/49.2/49.4/50.7/51.1/51.4/51.7 Parcul Romanescu – partea de N, 
catre limita cu cimitirul Ungureni(S-E 
cimitirului) 

Zona verde, nivel sonor 
slab moderat catre mediu, 
trafic rutier nul, in 
exteriorul razei de actiune 
a SEP13, SEP11, SEP6, 
SEP49  si SEP14 dar in 
proximitate 

min 43.4/45.2/45.9/46.5/46.9/47.2/48.1 
 

med 48.25 

83 max 51.3/51.7/52.5/53.0/53.4/53.5/54.1 Parcul Romanescu - limita de N-E a 
parcului catre zona locuita 

Zona verde, nivel sonor 
slab moderat  catre mediu, 
trafic rutier nul, in 
exteriorul razei de actiune 
a SEP13 si a lui SEP14, 

min 47.5/47.7/49.3/49.5/49.9/50.3/51.2 
 

med 51.06 

84 max 45.0/45.8/47.0/50.0/51.0/55.4/56.8 Str.Electroputere nr.21, in fata liceului Zona de case, nivel sonor 
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 Stefan Odobleja – strada infundata, 
zona linistita la care se vor lua in calcul 
perioadele in care liceul are cursuri 

slab, trafic rutier aproape 
nul, in interiorul razei de 
actiune a lui SEP49, si la 
limita extrema  alui SEP14 

min 39.0/40.0/40.4/41.0/42.1/42.7/43.1 
 

med 45.66 

85 max 46.3/46.8/47.5/49.1/50.0/50.5/53.0 Spatele magzinului Kaufland str.Calea 
Bucuresti, zona incarcare-descarcare 
marfuri – conducte termoficare 

Zona cu proximitate de 
blocuri si zona comerciala, 
nivel sonor mic-mediu, la 
exteriorul incidentei SEP2, 
SEP49 si SERP19 

min 42.9/43.9/44.4/44.7/45.0/45.2/45.6 
 

med 46.78 

86 max 60.1/60.7/64.5/70.2/74.1/81.2/86.3 Str.Calea Bucuresti, nr.82, Hotel Ema 
Est, benzinarie OMV 

Zona blocuri, magazine 
Auchan, biserica, blocuri 
Electro, nivel sonor mediu, 
la intersectia limitelor lui 
SEP2, SEP19 si SEP9 

min 54.1/54.8/55.1/57.8/58.6/59.3/59.5 
 

med 64.02 

87 max 46.5/48.0/48.1/51.7/53.6/55.0/55.2 Str.Garlesti, nr.67(75), zona de locuinte 
si industrial 

Zona locuinte-suburbie, 
activitati ind., nivel sonor 
slab-moderat, sub 
incidenta  lui SEP32, si 
SEP33 

min 41.8/42.0/42.1/42.9/43.1/44.0/45.0 
 

med 47.07 

88 max 64.7/65.5/67.7/68.9/70.1/71.4/72.3 Intersectia str.Garlesti cu str.Centura 
de Nord – zona de locuinte si 
industrial, zona de acces spre centura 
municipiului 

Zona locuinte-suburbie, 
activitati ind., nivel sonor 
mediu-ridicat, sub 
incidenta  lui SEP33 la 
limita 

min 55.1/56.6/57.2/58.5/59.7/61.1/62.5 
 

med 63.66 

89 max 45.6/46.3/46.6/51.0/56.7/61.2/63.0 Str.Aleea III Drumul Muntenilor la 
capatul de E al strazii - trafic rutier 
scazut, zona rezidentiala  

Zona locuinte-suburbie, 
nivel sonor slab-mediu, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP9, SEP33 si 
SEP34 

min 40.0/41.8/42.0/42.6/43.0/44.0/44.4 
 

med 47.73 

90 max 72.3/73.4/74.0/75.0/76.8/77.4/78.1 Str.Calea Bucuresti, la 220m de podul 
de cale ferata spre E, drum national, 
trafic intens, zona cu locuinte doar pe 
partea stanga in sensul de deplasare E 

Zona fara locuinte pe 
partea dreapta, nivel sonor 
mare, in exteriorul razei de 
actiune a lui SEP9 si 
SEP34, aproape la 
incidenta lor 

min 66.4/68.8/69.1/69.5/69.9/70.1/70.8 
 

med 72.26 

91 max 41.1/41.4/42.1/43.5/44.6/47.1/49.0 Str.Aleea II Drumul Apelor – in capat Zona fara locuinte, nivel 
sonor slab, in interiorul 
razei de actiune a lui 
SEP34 

min 37.2/38.0/38.1/38.5/39.1/39.7/40.4 
 

med 41.41 

92 max 46.0/48.5/51.4/53.1/56.1/59.9/68.7 Str.Drumul Apelor, nr.50(53) – zona 
rezidentiala,  

Zona locuinte,regim max. 
P+1, nivel sonor slab-
mediu, in exteriorul razei 
de actiune a lui SEP34, 
SEP19,siSEP9 

min 36.5/37.4/37.8/39.0/39.7/40.0/40.7 
 

med 46.77 

93 max 56.3/57.7/59.1/60.0/63.0/64.1/70.0 Str.Drumul Apelor, capatul de S al 
strazii, in vecinatatea E a fabricii Ford 

Zona industriala, nivel 
sonor mediu, in exteriorul 
razei de actiune a lui 
SEP38 

min 50.2/50.3/51.2/52.1/54.8/55.1/55.6 

med 57.11 

94 max 74.0/74.4/75.4/75.5/76.2/76.3/77.1 Bd.Decebal, nr.111, in fata la MAT, 
zona noxata acustic de industrie si de  
traficul rutier intens de pe bulevard  

Zona industriala, nivel 
sonor puternic, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP38 si SEP19 

min 61.7/65.7/65.9/70.0/72.1/73.3/73.7 

med 72.24 

95 max 64.2/65.7/65.8/67.0/67.5/69.0/70.7 Str.Caracal, nr.160-162, in 
fata(parcare) centrului commercial 
Banie – zona industriala,comert si trafic 
rutier intens 

Zona dfe comert si 
industrie, nivel sonor 
mediu-puternic, in 
interiorul razei de actiune 
a lui SEP38 si SEP14 

min 58.1/60.6/61.5/63.1/63.5/63.6/63.7 

med 64.57 

96 max 41.6/41.9/42.4/42.7/42.8/44.4/44.5 Zona Valea Fetii, in spatele centrului 
comercial Banie – 300m din strada 
Caracal pe un drum de acces 

Zona virana nivel sonor 
slab, in exteriorul razei de 
actiune a lui SEP38 si 
SEP14 

min 38.5/38.9/39.4/40.2/40.3/40.7/41.4 

med 41.41 

97 max 40.5/40.7/41.0/42.3/43.8/46.0/46.5 Str. Dimitrie Cantemir nr.48, la S de 
zona Valea Fetii 

Zona pe care se dezvolta 
constructii de locuinte, 
nivel sonor slab, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP38 si SEP39 

min 37.2/37.7/38.2/38.6/38.8/39.0/39.8 

med 40.72 

98 max 37.1/37.5/38.0/39.0/39.5/40.1/40.4 Str.Grigore Ureche, nr.19, zona de Zona pe care se dezvolta 



Studiu de audibilitate in vederea dezvoltarii si completarii sistemului de instiintare-alarmare al populatiei in situatii de protectie 
civila la nivelul municipiului Craiova 

 

 
TOPGES PROIECT S.R.L.  Craiova,  Calea Bucuresti,  Nr.10,  Bl. M7-M8,  Et.3,  cod: 200674  Reg. Com.   J16/104/2011 ; CUI: RO 

27940262; Tel:  0351/802080;  Fax: 0351/802081;  Mobil office:  0728/148970;  e-mail: office@topges.ro;  web: www.topges.ro 

min 35.8/36.0/36.2/36.3/36.6/38.1/38.2 cartier rezidential in devenire – zona cu 
activitate intensa in constructii 

constructii de locuinte, 
nivel sonor slab, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP39 

med 37.77 

99 max 67.0/62.0/64.0/61.2/62.2/63.4/64.5 Intersectie str.Potelu cu str.Dimitrie 
Cantemir, zona rezidentiala, cu trafic 
intens pe str.Potelu, lucrari la gard parc 
si strada 

Zona de locuinte, parc 
nivel sonor mediu, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP39 si SEP13 

min 55.6/57.9/63.7/72.0/76.6/84.0/71.0 

med 66.08 

100 max 42.1/42.8/43.0/43.2/44.4/45.4/45.6 Str.Aleea Potelu nr.29, in apropiere de 
stadion Extensiv si Hipodrom 

Zona de locuinte, stadion, 
nivel sonor slab, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP39 si SEP13 

min 39.0/39.1/40.9/41.2/41.4/41.5/42.0 

med 42.26 

101 max 43.4/43.8/43.9/46.4/46.5/52.8/53.0 Str.Aleea I Potelu, nr.29, zona locuinte, 
mai putine constructii noi   

Zona de locuinte, stadion, 
nivel sonor slab, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP39, SEP13 si 
SEP40 

min 40.1/40.9/41.0/41.7/42.2/42.5/42.8 
 

med 44.36 

102 max 47.0/47.6/48.0/49.2/49.7/50.0/50.2 Str.Potelu, nr.50 – zona locuinte, 
activitate sociala slaba  

Zona de locuinte, nivel 
sonor slab-mediu, in 
exteriorul razei de actiune 
a lui SEP39, SEP13 si 
SEP40 

min 44.1/44.2/44.8/44.9/45.0/46.0/46.2 

med 46.92 

103 max 72.2/76.1/77.0/79.0/80.0/82.0/88.0 Bd. Nicolae Romanescui, nr.182(195) 
– zona de locuinte, comercial slab, 
servicii 

Zona de locuinte, nivel 
sonor mediu-puternic, in 
limita extrema a razei de 
actiune a lui SEP40 

min 54.1/54.5/57.0/57.3/62.0/63.1/64.0 

med 69.02 

104 max 47.7/48.5/49.0/54.0/50.0/50.7/51.3 Facai, str.Oltului, nr.55, zona de 
locuinte cu specific majoritar rural 

Zona de locuinte 
gospodarii, nivel sonor 
slab-mediu, in exteriorul 
proxim al razei de actiune 
a lui SEP26 

min 40.5/41.2/42.1/43.3/44.5/46.1/47.1 

med 46.86 

105 max 41.5/41.9/42.0/42.3/43.3/44.2/44.5 Facai, str.Dorna, nr.25, zona de 
locuinte cu specific majoritar rural 

Zona de locuinte 
gospodarii, nivel sonor 
slab-mediu, in exteriorul 
proxim al razei de actiune 
a lui SEP26 

min 37.1/37.6/37.8/38.5/40.0/41.0/41.2 

med 40.92 

106 max 45.5/46.1/46.4/47.5/47.9/48.3/48.8 Str.Capsunilor - capatul strazii langa 
obiectiv militar 

Zona libera, in curs de 
construire, nivel sonor 
slab-mediu, in exteriorul 
foarte departat al lui 
SEP37, SEP26 si SEP 39 

min 37.3/38.2/39.1/39.5/41.1/41.6/42.5 

med 43.56 

107 max 43.3/44.5/45.5/46.0/48.8/50.0/57.0 Intersectie str.Zambilelor cu 
str.Capsunilor 

Zona libera, in curs de 
construire, nivel sonor 
slab-mediu, in exteriorul 
foarte departat al lui 
SEP37, SEP26 si SEP 39 

min 37.9/38.2/38.9/40.7/41.3/42.4/42.5 

med 44.07 

108 max 60.0/61.0/63.2/64.3/65.0/61.0/61.2 Str.Mihai Viteazul, capatul spre fabrica 
Ford 

Zona de locuinte, vile P+1, 
parcuri auto, nivel sonor 
mediu, in interiorul lui 
SEP37 

min 54.0/54.2/54.9/56.6/57.7/57.9/59.4 

med 59.31 

109 max 50.7/53.3/54.0/57.0/58.1/63.5/70.0 Str.Athena nr.30, intersectie cu 
str.Diana, nr.5A, zona rezidentiala in 
apropiere de fabrica Ford – zona 
linistita 

Zona de locuinte, vile P+1, 
nivel sonor slab-mediu, in 
exteriorul lui SEP37, 
SEP29 si SEP 36 

min 44.7/46.7/48.1//49.2/49.3/49.0/49.3 

med 53.06 

110 max 47.2/48.5/49.0/50.1/51.0/53.2/53.7 Halta CFR Banu Maracine, la capatul 
str.Preciziei, zona industrial, 
transporturi etc. 

Zona industriala, nivel 
sonor slab-mediu, in 
interiorul lui SEP29  min 44.3/44.8/45.6/46.0/46.6/46.8/47.1 

med 48.14 

111 max 71.2/71.6/71.8/72.4/74.0/75.0/77.1 Str.Calea Bucuresti, nr.309 - loc joaca Zona de tranzit rutier 
national, sowroom-uri, 
locuri agreement, nivel 
sonor de intensitate mare, 
la limita tangenta de 
acoperire a lui SEP34 si 
SEP35 

min 62.5/63.1/63.4/67.6/68.5/69.1/69.6 

med 69.78 

112 max 72.7/71.9/73.3/74.1/75.0/76.6/78.5 Str.Calea Bucuresti, la 400m de 
Aeroport spre oras in fata  vechilor 

Zona de tranzit rutier 
national intens, nivel sonor min 61.2/64.3/65.5/66.6/68.5/70.0/71.2  



Studiu de audibilitate in vederea dezvoltarii si completarii sistemului de instiintare-alarmare al populatiei in situatii de protectie 
civila la nivelul municipiului Craiova 

 

 
TOPGES PROIECT S.R.L.  Craiova,  Calea Bucuresti,  Nr.10,  Bl. M7-M8,  Et.3,  cod: 200674  Reg. Com.   J16/104/2011 ; CUI: RO 

27940262; Tel:  0351/802080;  Fax: 0351/802081;  Mobil office:  0728/148970;  e-mail: office@topges.ro;  web: www.topges.ro 

med 70.65 blocuri ale personalului militar  de intensitate mare, in 
interiorul lui SEP35 si 
SEP28 

113 max 61.3/64.8/67.5/69.9/70.6/71.6/72.5 Str.Calea Bucuresti, spre iesirea din 
oras in fata magazinului Metro 

Zona de mare tranzit rutier 
national, nivel sonor de 
intensitate mare, la limita 
extrema de acoperire a lui 
SEP28 

min 52.3/54.0/55.6/57.0/57.2/59.0/60.1 

med 62.33 

 
Fig.3.2.1. “ Tabel niveluri masurate de zgomot ambiental si de fond pe amplasament” 

 
In tabelul din Fig.3.2.1.  au  fost trecute valorile maxime si minime masurate la care s-a 

aplicat o medie rezultanta, s-a precizat locul masurarii prin notarea adresei cu repere pentru o 
usoara identificare, si in final s-au notat observatii utile ce concluzioneaza asupra existentei 
anumitor factori ce pot influenta rezultatele masuratorilor.  

Masuratorile s-au efectuat la trei momente distincte ale zilei si au fost repetate pentru 
eliminarea posibilitatii de eroare facand masurari comparative cu sonometre de clasa 1 si 3 (2 
sonometre Solo 01dB si Castle SL-8850) care au condus la un set de masuratori credibile ce 
dau o imagine de ansamblu clara. 

In tabelul din Fig.3.2.1. a fost prezentat nivelul de zgomot ambiental si de fond pe 
amplasament dat de masuratorile executate, cu evidentierea pe culori corespunzator hartii de 
zgomot a municipiului. Culorile ce definesc prima coloana a tabelului, incadreaza punctele de 
masurare pe categorii (de culori), corespunzatoare unor nivele sonore precum in explicativa de 
mai jos:  

                                           
 

unde Lzsn[dB] este indicatorul nivelului de zgomot zi-seara-noapte definit de relatia: 
 

 Lzsn= 10 lg 1/24 [12·10Lzi/10 + 4·10Lseara+5/10 + 4·10Lnoapte+10/10] 
 

in care: - Lzi este nivelul mediu de presiune sonora, pondereat A, in interval lung de timp 
conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de zi dintr-un 
an, in care Lzi  este intre orele 07-19 adica 12 ore, 

    - Lseara este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, intr-un interval lung de timp, 
conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de seara dintr-
un an, Lseara desfasurandu-se intr orele 19-23 adica 4 ore, 
              - Lnoapte este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, intr-un interval lung de 
timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de noapte 
dintr-un an, cu perioada intre orele 23-07 adica 8 ore.  
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 Cromatica din explicativa este generata de softul SoundPLAN 7.2 cu care a fost realizata 
harta de zgomot a municipiului, noi in continuarea lucrarii am incercat sa respectam acesata 
gama cromatica cu cat mai mici abateri posibil.  

Pentru executarea masuratorilor de zgomot au fost alese 113 puncte de masurare pe 
teritoriul intravilanului municipiului Craiova, puncte pe care le consideram importante pentru 
evidentierea reliefului sonor al urbei dar si pentru propunerile viitoarelor amplasamente de 
sirene electronice  ce compun sistemul de instiintare-alarmare pe care il vom promova.    

 

 
Fig.3.2.2. Amplasament puncte de masurare in teritoriu 
 
In Fig.3.2.2. a fost evidentiata repartizarea in teren a punctelor in care s-a executat 

inregistrarea  valorilor nivelului sonor ambiental (valorile date in tabelul din Fig.3.2.1.) care 
redau fidel imaginea repatitiei sonore pe suprafata intregului municipiu, coroborat cu zonele de 
influenta ale sistemului de instiintare-alarmare propus.  

Dupa cum se observa in schita din Fig.3.2.2. s-a incercat o repartizare relativ uniforma a 
punctelor de masurare in teritoriu, in masura in care ne pote oferi informatii edificatoare despre 
relieful sonor actual cu posibilitati de predictibilitate corecta a modificarilor acustice pentru 
viitorul apropiat. Au fost colectate date din teritoriu in asa fel incat numei ele pot oferi la prima 
vizualizare imaginea acoperirii sonore reale, ele fiind baza organizarii corecte a unei repartitii 
ideale pentru viitorul sistem de instiintare-alarmare a municipiului Craiova.  

In continuare identificam astfel locatiile punctelor in care am efectuat masuratori:  
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Nr. 
 

 
X 
 

Y 
 

Adresa punct masura la intersectie 
stradala sau punct 

1 318916.10 398704.76 Rovine-II (Troaca) - str.Take Ionescu , nr.81(82) 

2 318093.95 398273.39 Rovine-II (Troaca) - str. Serban Cantacuzino, nr.1(172) - (DC81 Cernele) 

3 318575.02 400382.84 Izvor -drum de acces in nationala in  vecinatatea statiei de 110kV CFR si cimitir 

4 316500.83 398867.84 Str.Brestei nr.680(693) – zona de locuinte 

5 316619.76 399166.62 Cernele - intesectie str.Calea Brezei cu canal - zona locuinte   

6 317524.02 400895.80 Str.Calea Severinului, nr.52 - in apropiere de fabrica de bere - industrie 

7 317652.39 401335.77 In spatele (N-E) fabricii de bere Heiniken dincolo de calea ferata (in N-E)  

8 315883.15 399956.43 Str.Brestei nr.556(548) – zona de locuinte 

9 316090.43 401013.17 RAT - drum acces in capat pe langa societate 

10 316566.19 401381.35 Str. Calea Severinului, nr.25, zona Elpreco (200m dupa Baumax spre V)  

11 316901.08 401826.64 Drum acces pe langa Baumax - in lateral de Softronic in capatul strazii 

12 314936.16 400672.81 Str.Fulger, nr.313(315,317), capat infundat 

13 315372.75 400842.53 Str.Brestei, nr.440(399), 

14 315589.13 401639.84 Str Aleea II Balteni in capatul strazii 

15 315636.92 402172.67 Str.Toporasi, nr.61, Cv. Noua 

16 316042.00 402532.93 Intersectia str. G.Enescu cu Bd.Tineretului – Posta Craiovita 

17 316458.17 402951.57 Intersectia Bd. Dacia cu Bd.Tineretului-Craiovita Noua 

18 314840.02 401803.25 Intersectia str.Brestei cu str.Moreni 

19 314553.16 401681.09 Intersectia str.Fulger cu str.Aleea II Fulger  

20 314276.96 401509.22 Str.Constanta, in dreptul P9/1 

21 314135.41 401751.64 Intersectia str.Techirghiol cu str. Randunelelor 

22 313356.85 401083.14 Str.Hanu Rosu, nr.26(37)  

23 314145.82 402311.82 Intersectia str.Raului cu str.Caprioarei  

24 315009.55 402894.73 Str.Pascani, nr.100, Bl.22 – Craiovita Noua  

25 315208.45 403163.50 Intersectia str.G.Enescu cu str.Pascani  

26 315452.11 403456.43 Cimitir Sineasca - partea de N a amplasamentului 

27 315820.11 403987.38 Intersectia Bd. Dacia cu str.Amaradia  

28 316182.27 404231.02 Str.Aleea I Simnic nr.15 

29 316446.15 404589.73 Str.Aleea I Simnic nr.67(70) 

30 316976.05 404774.64 Str.Aleea I Simnic nr.101, in apropierea intersectiei cu drum de exploatare CETII  

31 318529.59 405439.51 Simnicu de Jos, Str.Gradinari nr.84(86) - spre capatul strazii  

32 317765.83 406126.48 Intersectie str.Bariera Valcii(Soseaua Balcesti) cu Centura Nord a municipiului 

33 316667.87 406723.44 Str.Aleea I Drumul Cornesului nr.17(17A) 

34 316019.01 406471.14 Intersectie str.Maliniului  cu Aleea II Parangului  

35 316113.63 405836.95 Str. Bariera Valcii nr.115  

36 315892.51 405166.65 Str. Rozelor, in capat la 100m de la ultima casa (nr.74) 

37 315264.42 405015.71 Intersectia Bd. Dacia cu str.Brazda lui Novac 

38 314609.33 404096.68 Intersectia str. C.Brancusi cu str. Principatele Unite 

39 314206.31 403601.13 Str. Brestei nr.19 vis a vis de Liceul Economic – (zona liceu-tribunal-hotel) 

40 314080.05 402862.52 Intersectia str.Campia Islaz cu str.Iulius Cezar si str.Calugareni  

41 313943.59 403145.59 Str. Campia Islaz, nr.83  

42 313503.23 402857.56 Str.Ecaterina Teodoroiu, nr.105  

43 312967.41 402649.26 Intersectia str.Siretului cu str. Teslui  

44 311706.89 401043.54 Mofleni - Intersectie str.Abatorului cu str.Aleea I Abatorului 

45 312639.71 403144.78 Str.Banatului, nr.61(54), 

46 312910.60 403540.25 Intersectia str.Dealul Spirei cu str. Porumbului  

47 313556.25 403614.83 Intersectia str.Campia Islaz cu str. Bibescu  

48 313136.75 403988.76 Intersectia str.Dealul Spirei cu str. Matei Basarab 

49 312789.76 404130.40 Intersectia str.Marin Sorescu cu str. Calea Unirii - langa Casa Armatei  

50 313375.64 404928.69 Intersectia str.Petre Carp cu str. Ulmului  

51 313581.24 404489.66 Intersectia str.C.D.Fortunescu cu str.E.Carada - Casa Studentilor  

52 314044.88 404492.28 Str.Calea  Bucuresti, nr27(29), vis a vis de spatele Universitatii  



Studiu de audibilitate in vederea dezvoltarii si completarii sistemului de instiintare-alarmare al populatiei in situatii de protectie 
civila la nivelul municipiului Craiova 

 

 
TOPGES PROIECT S.R.L.  Craiova,  Calea Bucuresti,  Nr.10,  Bl. M7-M8,  Et.3,  cod: 200674  Reg. Com.   J16/104/2011 ; CUI: RO 

27940262; Tel:  0351/802080;  Fax: 0351/802081;  Mobil office:  0728/148970;  e-mail: office@topges.ro;  web: www.topges.ro 

53 314223.83 404432.54 Intersectia str.V.Conta cu str.Jean Negulescu in proximitatea Bisericii 

54 314357.27 404270.89 Intersectia str.Stefan cel Mare cu str.I.L.Caragiale 

55 314668.68 405031.55 Intersectia str.Stefan cel Mare cu Bd.Carol I  

56 314505.13 405239.76 Intersectia str.B.P.Hadeu cu str.Dionisie Eclesiarhul 

57 314399.23 405302.76 Str.Rovine, nr.40  

58 314106.90 405651.63 Intersectia str.Horia cu str.Vasile Alecsandri 

59 314409.44 405677.69 Intersectia str.Pastorului cu str. B.P. Hasdeu 

60 314797.55 405312.25 Intersectia Bd.Carol I cu str. Fratii Golesti (la Rond) - dublu sens giratoriu 

61 315081.74 406252.10 Intersectia str.Rodna cu str. Viorele - peste calea ferata in fata garii 

62 315433.20 406344.38 Intersectia str.Teilor cu str. Toamnei – cartier Bariera Valcii 

63 315480.32 407486.69 Intersectia str.Trandafirilor cu str. Visinilor - cartier Bariera Valcii  

64 314764.43 406756.37 Intersectia str.Cantonului cu str. Trotusului - Bariera Valcii – catre calea ferata 

65 314150.17 406725.18 Intersectie str.Desrobirii cu str.Rampei (rampa militara) 

66 313711.96 405684.07 Str. Calea Bucuresti, Sp.3 Sectie Neurologie - in fata turnului cu magazin Carefour 

67 313558.44 405606.50 Intersectia str.Horia cu str.Nanterre 

68 313369.39 405579.85 Zona Fantana Puskin, intersectie a 6 strazi mici in punctul: fantana arteziana 

69 313237.28 405332.15 Intersectia str.Sfintii Apostoli cu str.Anul 1848  

70 313035.24 405337.50 Str. Aleea Anul 1848, nr.10 

71 312658.22 405301.21 Str.General Gh. Magheru, nr.16, bloc 121 

72 312429.37 405237.56 Intersectia str.Caracal cu str.Anul 1848 

73 312266.11 404471.08 Str.Corneliu Coposu, nr.85(56A) 

74 312001.40 404209.00 Intersectia Bd.1Mai cu str.Calea Unirii – nr.206, zona benzinarie (Scuar) 

75 311825.89 403907.66 Zona: spatele mag. Kaufland (fosta Intr. Tipografica), bl.I2-I3 (nr 22-24) 

76 311907.89 403237.47 Str.Sulina, nr.1-3  

77 311563.77 403404.02 Intersectia str.Raului cu str.Dobrogea  

78 311572.30 402869.01 Intersectia str.Moldova cu str.Tismana(Constanta) 

79 310017.64 402746.36 Popoveni-Intersectia str.Soseaua Popoveni cu str.Crinului  

80 310954.74 404059.09 Str.Emil Racovita nr1(6) – colt  

81 311622.87 404547.87 Str. fantana Popova nr.42 – capat strada infundata – vecinatatea Parcului Romanescu 

82 312085.10 405124.98 Parcul Romanescu – partea de N, catre limita cu cimitirul Ungureni(S-E cimitirului) 

83 311765.67 405419.00 Parcul Romanescu - limita de N-E a parcului catre zona locuita 

84 312678.76 406226.63 Str.Electroputere nr.21, in fata liceului Stefan Odobleja 

85 313038.86 406580.22 Spatele magzinului Kaufland str.Calea Bucuresti, zona incarcare-descarcare  

86 313393.41 406905.12 Str.Calea Bucuresti, nr.82, Hotel Ema Est, benzinarie OMV 

87 314267.54 407617.22 Str.Garlesti, nr.67(75) 

88 314336.41 408711.67 Intersectia str.Garlesti cu str.Centura de Nord 

89 313647.75 408090.02 Str.Aleea III Drumul Muntenilor la capatul de E al strazii  

90 313247.96 408030.84 Str.Calea Bucuresti, la 220m de podul de cale ferata spre E 

91 312716.50 408318.37 Str.Aleea II Drumul Apelor – in capat 

92 312652.71 407955.61 Str.Drumul Apelor, nr.50(53) 

93 311860.29 407532.77 Str.Drumul Apelor, capatul de S al strazii, in vecinatatea E a fabricii Ford 

94 312199.51 406996.43 Bd.Decebal, nr.111, in fata la MAT 

95 311831.64 406488.33 Str.Caracal, nr.160-162, in fata(parcare) centrului commercial Banie 

96 311426.95 406248.70 Zona Valea Fetii, in spatele centrului comercial Banie 

97 310934.50 406077.96 Str. Dimitrie Cantemir nr.48, la S de zona Valea Fetii 

98 310797.75 405849.95 Str.Grigore Ureche, nr.19 

99 311188.91 405466.11 Intersectie str.Potelu cu str.Dimitrie Cantemir 

100 311205.09 405113.52 Str.Aleea Potelu nr.29, in apropiere de stadion Extensiv si Hipodrom 

101 310962.07 404942.43 Str.Aleea I Potelu, nr.29,  

102 310651.05 404742.74 Str.Potelu, nr.50  

103 309973.40 404594.67 Bd. Nicolae Romanescui, nr.182(195) 

104 308646.05 406074.28 Facai, str.Oltului, nr.55 

105 308848.37 406157.08 Facai, str.Dorna, nr.25 

106 309841.94 406891.78 Str.Capsunilor - capatul strazii langa obiectiv militar 

107 310571.36 407414.72 Intersectie str.Zambilelor cu str.Capsunilor 
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108 310961.49 408183.13 Str.Mihai Viteazul, capatul spre fabrica Ford 

109 310758.08 408695.54 Str.Athena nr.30, intersectie cu str.Diana, nr.5A 

110 311467.21 409028.68 Halta CFR Banu Maracine, la capatul str.Preciziei 

111 313214.24 409210.18 Str.Calea Bucuresti, nr.309  

112 313109.15 410207.08 Str.Calea Bucuresti, la 400m de Aeroport spre oras  

113 313144.84 411182.71 Str.Calea Bucuresti, spre iesirea din oras in fata magazinului Metro 

   
Fig.3.2.3. Tabel coordonate Stereo 70 cu punctele de masurare a nivelului sonor 
  
In Fig.3.2.3.  ce contine tabelul cu punctele in care au fost executate masuratori ale 

nivelului sonor, pentru o mai usoara vizualizare a locatiilor respective au fost identificate prin 
coordonate geografice in sistem Stereo 70 si pentru a evita eventuale ambiguitati in aceasta 
priviinta.  

Mai jos este prezentata harta de zgomot a municipiului, harta executata pentru Primaria 
Craiova de catre SC INCERTRANS SA Bucuresti.  

 

 
Fig.3.2.4. Harta de zgomot a municipiului  
 
Aceasta harta de zgomot a municipiului o vom utiliza pentru a face o verificare a 

masuratorilor executate de noi, considerand ca o confruntare a masuratorilor din teren  cu harta 
de zgomot este utila, ea putandu-ne evidentia ce schimbari au mai survenit in privinta reliefului 
sonor al municipiului de la momentul executarii hartii de zgomot.  

Pentru acesta s-a procedat la suprapunerea hartii GIS a municipiului pe care este trecuta 
limita de intravilan, cu harta de zgomot a municipiului si cu harta punctelor in care noi am 
executat masuratori ale nivelului sonor.  
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Din Fig.3.2.5. “ Coroborare puncte de masurare - harta de zgomot” se trag concluzii 
importante in privinta reliefului sonor in zonele respective in privinta coincidentei datelor ridicate 
cu harta de zgomot, sau a modificarii reliefului sonor datorita evolutiei socio-economice a 
municipiului Craiova. Se observa ca harta de zgomot nu acopera tot intravilanul municipiului 
astfel ca demersul nostru de a efectua masuratori de nivel sonor care sa acopere toata 
suprafata delimitata de intravilanul localitatii a fost corect si necesar. S-a dorit acoperirea si a 
suprafetelor nelocuite, a zonelor verzi, a zonelor de agrement sau a terenurilor cu specific 
agricol pentru a stii mai bine cum stau aceste locatii sub aspectul propagarii sonore si a 
nivelului sonor la momentul respectiv.       

 
Fig.3.2.5. Coroborare puncte de masurare - harta de zgomot 
 

 Din Fig.3.2.5 . “Coroborare puncte de masurare - harta de zgomot” si din Fig.3.2.1. 
“ Tabel niveluri masurate de zgomot ambiental si de fond pe amplasament” se observa ca 
masuratorile confirma in mare masura harta de zgomot existenta, micile diferente putand fi 
datorate unor factori subiectivi pe timpul masuratorilor. Oricum valorile sonore obtinute sunt intr-
o anumita masura orientative, ele vor fi corectate pe masura ce se fac noile amplasamente, in 
sensul de a avea o marja valorica in care sa ne putem misca confortabil in repartitia sonora a 
diagramelor de propagare ale sirenelor electronice din cadrul propunerii noastre. 

In completarea tabelului din  Fig.3.2.1. cu valorile nivelului sonor ambiental si de fond,  a 
hartii de zgomot a municipiului din Fig.3.2.4. si a Fig.3.2.5. cu coroborarea punctelor de 
masurare cu harta de zgomot, aducem harta terenurilor libere si a suprafetelor deschise din 
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municipiul Craiova, harta realizata de noi si care ne va fi de un real folos la organizarea 
propunerii de acoperire sonora pentru viitorul sistem de instiintare-alarmare.  

 

 
 
Fig.3.2.6. Harta terenurilor libere si a suprafetelor deschise in municipiul Craiova 
 
In harta din Fig.3.2.6. sunt prezentate zonele de terenuri agricole deschise, terenurile 

impadurite, cimitirele, lacurile si terenurile intinse proprietate a Armatei, care se prezinta din 
punct de vedere al nivelului sonor ca niste enclave de liniste in interiorul intravilanului 
municipiului. 

La elaborarea solutiei de amplasare a sirenelor (propunerea P4 - cea promovata in final 
de noi) s-a tinut cont de influenta acestor zone in cadrul peisajului sonor al urbei. Aceste zone 
in general au fost favorabile pentru augumentarea diagramei sonore la sirenele care sunt 
amplasate in locatiile incidente acestora. Se poate remarca procentul(ca suprafata) considerabil 
al acestor zone dar in acelasi timp precizam ca o parte din acestea sunt pe cale, dupa cum s-a 
constatat la vizitele in teren, sa devina cartiere noi de locuinte mai mult sau mai putin oficial. 
Oricum nivelul sonor pe moment este corespunzator zonelor evidentiate in harta din Fig.3.2.6.     
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3.3. Propuneri de reamplasare a sirenelor in munici piul Craiova 
   
 Pentru inlocuirea sistemului de instiintare-alarmare conform concluziei de la Cap. 2.2., cu 
un sistem de instiintare-alarmare competitiv, performant si de incredere, avansam patru 
propuneri (alternative) de amplasamente din care se va alege varianta optima din punct de 
vedere tehnico-economic si juridic.  

In cadrul propunerilor nu luam in discutie reamplasarea integrala a sirenelor pentru 
obtinerea unei acoperiri ideale, din cauza efortului financiar considerabil ce il presupune 
alegerea de locatii in totalitate noi, din punct de vedere al logisticii si regimului juridic ce trebuie 
solutionate dupa caz (partide noi de energie electrica cu traseele aferente, constructii metalice 
turn de inaltimi corespunzatoare, contracte de locatie in cazul proprietatilor private, acordul 
tuturor locatarilor, eventuale compensatii solicitate, etc). 
 Pentru aceasta avansam patru propuneri pe care le consideram rationale si tangibile 
pentru beneficiar din care se va alege cea  mai pertinenta  din punct de vedere tehnic si in 
consens cu  posibilitatile municipalitatii din punct de vedere tehnic si logistic: 
 
-P1 - Acoperire cu sirene electronice de 600W cu orientarea traductoarelor acustice la 360˚, 
folosindu-ne de toate locatiile vechi existente  
-P2 - Acoperire cu sirene electronice de 1200W cu orientarea traductoarelor acustice la 360˚, 
folosindu-ne de toate locatiile vechi existente’’ 
-P3 - Acoperire  teoretica cu sirene electronice de 1200W  cu orientarea traductoarelor acustice 
la 360˚, folosindu-ne de locatii vechi existente si de locatii noi 
-P4 - Acoperire cu sirene electronice de 600,1200 si 2400W cu orientarea traductoarelor 
acustice in diferite moduri, folosindu-ne de locatii vechi existente si locatii noi pentru obtinerea 
unei acoperiri optime 
 Inainte de prezentarea propunerilor de reamplasare a sistemului de instiintare-alarmare 
vom prezenta o harta cu amplasamentul cladirilor ce pot influenta propagarea sonora, cladiri cu 
inaltimi de minim 6 nivele din municipiul Craiova, de care vom tine seama in amplasarea 
sistemelor si influenta lor in distributia diagramelor de acoperire: Fig.3.3.1. cu anexele sale 
(extrasele 1,2,3,4,5,7 si 8).  

In urma evidentierii potentialului de influenta asupra audibilitatii a cladirilor cu regim mare 
de inaltime se va examina situatia existenta a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului 
Craiova din  Fig.2.2.2.  “Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - 
acoperire sonora teoretica  conform amplasamentelor din  inventarul primariei”, Fig.2.2.3.  
“Situatie existenta sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - acoperire sonora teoretica  
conforma cu echipamentele existente in teren” si a situatiei din Fig.2.2.4.  “Situatie existenta 
sistem instiintare-alarmare in municipiul Craiova - acoperire sonora teoretica  conforma cu 
echipamentele din teren functionale (operative)”, unde se va tine seama de influenta cladirilor 
cu regimuri mari de inaltime asupra audibilitatii cu exemplificarea pe larg in: Fig.3.3.2., 
Fig.3.3.3. si Fig.3.3.4.  
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Fig.3.3.1. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova” 
 
Pentru o mai buna coerenta vizuala a plansei vom exemplifica prin mai multe planse 

(extras din Fig.3.3.1. ), znonele ce corespund caroiajului facut in harta anterioara unde sunt 
reprezentate cladirile in cauza si limita de intravilan cu culoare rosie.   

Harta din Fig.3.3.1. “Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul 
Craiova” este o redare la scara a hartii municipiului si este folosita in text (partea scrisa a 
lucrarii) pentru a exemplifica vizual comentariile cu distributia amplasamentelor, pentru ca cel 
care lectureaza sa faca legatura mai usor, fara a apela in mod expres la plasele din partea 
desenata care sunt mai greu de manevrat in timpul studiului.  
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Fig.3.3.1.1. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova – 
extras 1” 

 
 In Fig. 3.3.1.1. “Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul 
Craiova - extras 1”, este redata partea de N-V a municipiului care cuprinde zona de N a 
cartierului Brestei si o parte din extrem N-V-ul cartierului Craiovita Noua, zone intens populate 
si cu activitate industrial si comerciala intense. Cladirile cele mai inalte din acesata plansa sunt: 
blocuri de locuinte cu 10 etaje, un siloz proprietete PanGroup, sediul administraativ al CEZ 
Oltenia, un turn rezervor de apa din incincta magazinului Baumax, etc. 
 Se observa o reprezentare (sub aspectul desimii cladirilor inalte) destul de slaba, lucru 
foarte favorabil, pentru ca ne avntajaza in viitoarea dispunere a sitemelor de instiintare-
alarmare pe care o vom realiza: cu cat avem mai putine cladiri inalte si mai rare ca 
amplasament, cu atat avem o distributie sonora mai favorabila.                        
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu de audibilitate in vederea dezvoltarii si completarii sistemului de instiintare-alarmare al populatiei in situatii de protectie 
civila la nivelul municipiului Craiova 

 

 
TOPGES PROIECT S.R.L.  Craiova,  Calea Bucuresti,  Nr.10,  Bl. M7-M8,  Et.3,  cod: 200674  Reg. Com.   J16/104/2011 ; CUI: RO 

27940262; Tel:  0351/802080;  Fax: 0351/802081;  Mobil office:  0728/148970;  e-mail: office@topges.ro;  web: www.topges.ro 

 
 

Fig. 3.3.1.2. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova – 
extras 2” 

 
In Fig. 3.3.1.2. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul 

Craiova – extras 2”, este redata partea de N a municipiului care cuprinde zona de N-E a 
cartierului Craiovita Noua si zona cartierului Bariera Valcii aproape integral. In extrasul 2 apar 
destul de multe cvartale de 10 nivele din cartierul Craiovita Noua dar si cladiri mai mici de 10 
nivele de pe bulevardul Dacia.  

Cladirile inalte de locuinte din aceasta zona a cartierului Craiovita Noua sunt destul de 
apropiate ca locatie, deci de potential negativ in viitoarea noastra acoperire sonora.  

In acest extras se aflla in partea de N a municipiului cele mai inalte cladiri industriale ale 
urbei, spre exemplu: doua cosuri de fum de 120m si 160m inaltime, doua turnuri de racire de 
cca. 60m fiecare si cladirea bazinelor de cca.110m inaltime din incinta CET2. Din fericire cele 
mai inalte cladiri (cele 2 cosuri de fum) au o silueta foarte supla nepunand foarte multe 
probleme propagarii sonore. Nu acelasi lucru se poate spune despre turnurile de racire si 
cladirea cazanelor care sun edificii masive care pot influenta sensibil propagarea sonora in 
zona in care se gasesc. 

In rest zona de N a municipiului -din extras 2 - este caracterizata de cladiri cu inaltimi 
mici, caldiri de lovcuinte ce depasesc rareori  2 nivele, caracteristic zonelor rezidentiale. Zona 
este destul de populata si cu activitate sociala de anvergura medie.   
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Fig.3.3.1.3. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova – 
extras 3” 

 
In Fig. 3.3.1.3.. ” Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova – 
extras 3” este redata partea centru V a municipiului cu cartierele: 
- in N plansei  -extras 3 se gaseste cartierul Cernele, Craiovita Veche, Parcul Craiovita si o 
parte din N-V-ul caii Severinului 
- in centrul plansei partea de N a str. Raului 
- in partea de S a plansei se gaseste zona de V a cartierului Catargiu, Parcul Tineretului si zona 
Mofleni. 
 Acesta zona a municipiului Craiova este caracterizata de un numar mic de cladiri cu 
nivele mari de inaltimi, cele mai multe concentrand-se in zona de N-E a Severinului si in 
continuare zona Balta Craiovitei, zona cu activitate comerciala si sociala intensa (zona 
supermagazinelor Bila, Auchan, SIF Oltenia, si hoteluri precum Emma Vest ) 
 Zona ca si densitate a populatiei este preponderant cartier de locuinte foarte bine 
reprezentat, cu cladiri noi numeroase (blocuri si vile), dar si case vechi cu niveluri de inaltime 
mica.    
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Fig.3.3.1.4. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova – 
extras 4” 

 
 In Fig. 3.3.1.4.. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul 
Craiova – extras 4” avem partea centrala a municipiului Craiova in care sunt prezente 
cartierele:  
- in N – se afla S-E-ul cartierului Craiovita, o parte din cartierul Cornitoiu, cimitirul Sineasca, si 
cartierul George Enescu 
-in N-E-ul plansei se afla cartierul Brazda lui Novac, cartierul Rovine, si partea de S din cartierul 
Bariera Valcii 
- E-ul plansei se observa reprezentat cartierul Lapus Arges  
- in partea centrala a extrasului 4 se afla cartierul Calea Bucuresti si centrul municipiului 
Craiova 
- in S plansei este vizibil partea de S-V a cartierului Catargiu, cartierul 1Mai, partea de N a 
Parcului Romanescu, cartierul Sarari in intregime, si cartierul Valea Rosie 
- in partea de S-E se afla platforma industrial si mai nou comerciala a municipiului reprezentata 
de unitati precum: Facultatea de Electrotehnica, Electroputere, Electroputere Mall, Popeci Utilaj 
Greu, 7 Noiembrie, Arabesque, Banie etc. 
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 In acesta zona este concentrata mai toata activitatea sociala a urbei asa este inutil sa 
mai amintim de cladirile cu multe nivele, evidentiate cu rosu in plansa si nici de densitatea mare 
a populatiei in acesta zona. Cladirile inalte le vom regasi in plansele cu propunerile de 
reamplasare ale sitemului de instiintare-alarmare.     

 

 
 
Fig.3.3.1.5. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova – extras 

5” 
 
 

In Fig.3.3.1.5. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova 
– extras 5” este prezentat partea de E a municipiului cu zonele: Plaiul Vulcanesti, Bordei, 
Aeroport, Ford Romania-partea de N-E a fabricii. Dupa cum se vede este o zona saraca in 
cladiri inalte, caracterizata mai mult de industrie si de  zone rezidentiale, foarte multe nou 
aparute in ultimii ani.  
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Fig. 3.3.1.6. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova – extras 

7” 
 

In Fig.3.3.1.6. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova 
– extras 7”, avem amplasamentului partii de S a municipiului Craiova.  

Se observa in partea de N: cartierul Romanesti, partea de S a Parcului Nicolae 
Romanescu, cartierul Veteranilor, si cimitirul Popova. 

In partea de S se afla localitatea componenta Facai. 
Zona redata in extrasul 7 are dupa cum se vede are o reprezentare  apropape 

inexistenta in cladiri cu regim mare de inaltime, fiind caracterizata mai slab de activitati 
industriale, in principal fiind prezente activitati comeciale si sociale. 

In rest aceasta este o zona rezidentiala de traditie, cu aparitii de cladiri noi in mai mica 
masura dar totusi existente –  in concluzie zona foarte buna din punct de vedere al propagarii 
sonore.   
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Fig.3.3.1.7. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul Craiova – extras 

8” 
 

In Fig. 3.3.1.7.. “ Harta amplasamentului cladirilor cu minim 6 nivele din municipiul 
Craiova – extras 8” este identificata zona extrema de S-E a municipiului. 

In partea de N-V a extrasului 8 avem zona Banu Maracine si Ford Romania (partea de 
S-E a fabricii), o fabrica de confectii, materiale de constructii, show room-uri, Vama Craiova, 
firme cu activitate in domeniul prelucrarii materielelor, etc. 

Tot in zona de N-V a plansei  se mai afla si supermarket-urile Selgros si Dedeman. 
Deci zona este caracterizata de activitate intensa in domeniul comertului si industriei.  
In aceasta zona s-au dezvoltat si cartiere de locuit destul de populate care par fi in 

trendul de dezvoltare de noi zone rezidentiale. Zona are regimuri mici de inaltime la cladirile 
rezidentiale si medii la cele industriale, iar pe moment beneficiaza de o acoperire sonora 
deficitara. 
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 Precizam inainte de exemplificarea propunerilor de reamplasare a sistemului de 
instiintare-alarmare ca am prezentat anterior in Fig.2.2.2.. , Fig. 2.2.3. , si Fig.2.2.4.  acoperirea 
sonora existenta fara a tine cont de influenta negativa a cladirilor cu regimuri mari de inaltime 
(peste 6 nivele), prezentand in acest fel situatia cea mai optimista in cazul amplasamentelor 
existente ale sistemului, existent in exploatare.  
 In continuare vom prezenta situatia existenta  a sistemului instiintare-alarmare din 
municipiul Craiova respectiv acoperirea sonora teoretica conform cu echipamentele existente in 
inventarul Primariei si in teren, dar in conditiile in care tinem seama de influenta negativa 
asupra propagarii sonore a cladirilor cu regimuri de inaltime de minim 6 nivele, deja prezentate 
in in Fig.3.3.1.  si in extenso in cele 7 extrase din Fig.3.3.1. – Fig.3.3.7. . 

 

 
 
Fig.3.3.2.  “Acoperire existenta teoretica conform inventarului Primariei tinand seama de 

regimurile de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele” 
 

In Fig.3.3.2.  “Acoperire existenta teoretica conform inventarului Primariei tinand seama 
de regimurile de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele”, se evidentiaza acoperirea sonora a 
sistemului de instiintare-alarmare a municipiului in cazul in care se considera toate sirenele 
electrice (electromecanice) si electronice ce compun sistemul, fizic existente pe amplasament, 
si in totalitate operative asa cum sunt prinse in inventarul Compartimentului Situatii de Urgenta 
si Protectie Civila din cadrul Primariei municipiului Craiova.  
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Fig.3.3.2. este o revenire la Fig. 2.2.2.  in care s-au introdus cladirile cu regimuri mari de 
ialtime si s-a evidentiat influenta lor negativa asupra propagarii sonore (micsorarea anvergurii 
diagramelor de propagare), concluzia fiind similara cu cea de la Fig.2.2.2, adica sistemul de 
instiintare-alarmare al municipiului are pe ansamblu un deficit de acoperire dar si zone cu exces 
de acoperire in zona de N-V si pe zona central S-E.  

  

 
 

Fig.3.3.3.  “Acoperire existenta teoretica conform situatiei din teren (echipamente 
existente) tinand seama de regimurile de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele” 
 
 In Fig.3.3.3.  “Acoperire existenta teoretica conform situatiei din teren (echipamente 
existente) tinand seama de regimurile de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele” este redata 
situatia sistemului de instiintare-alarmare al municipiului eliminand locatiile sirenelor 
neoperative sau inexistente pe locatie la momentul vizitelor in teren, pe perioada executarii 
studiului de audibilitate.  Este prezenta o aglomerare de locatii pe o portiune din zona de N-E a 
municipiului (zona Craiovita) care conduce conform schitei la o aglomerare sonora 
semnificativa, dar de mult mai mica anvergura decat in situatia din Fig.3.3.2.,  si aceiasi situatie 
pe zona central S-E ca anterior (Fig.3.3.2.). Situatia in acest caz este ameliorata sub aspectul 
aglomerarii sonore si dar se sta mai rau sub aspectul acoperirii sonore pe restul suprafetei 
teritoriului municipiului Craiova decat in schita anterioara. Aceasta situatie se datoreaza 
disparitiei din schita a 5 sirene electronice care pe moment sunt dezafectate si a 7 sirene 
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electrice (electromecanice) care sunt neoperative, necesita intretinere, reparatii si repunere in 
functiune.  
 

 
Fig.3.3.4.  “Acoperire existenta teoretica conform situatiei din teren (echipamente 

functionale) tinand seama de regimurile de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele” 
 
 In Fig.3.3.4.  “Acoperire existenta teoretica conform situatiei din teren (echipamente 
functionale) tinand seama de regimurile de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele” modelul este 
similar cu cel din Fig.3.3.3.,  cu exceptia disparitiei sirenei electrice (electromecanice) SEME4 
(aflata la adresa: Blocul 160E, Craiovita Noua – langa Serviciul de Ambulanta) care necesita 
intretinere si relocare ea aflandu-se sub noul acoperis al blocului). 

Schita din Fig.3.3..4.  este de fapt situatia existenta reala  a sistemului de instiintare-
alarmare a municipiului Craiova care ne da o imagine destul de edificatoare a potentialului 
sistemului de instiintare-alarmare a populatiei in situatii de urgenta civila. Concluzia, este ca si 
la Cap.2.2. ca sistemul de instiintare-alarmare existent in municipiul Craiova, pe langa 
perimarea morala si starea de uzura fizica in care se afla, nu reuseste sa realizeze acoperirea 
acustica corespunzatoare, inpunandu-se inlocuirea sa cu unul nou si performant. 

In continuare vom face propunerile de reamplasare despre care s-a vorbit la inceputul 
Cap.3.3., si care  vor beneficia de o analiza in care se va tine seama de influenta regimurilor de 
inaltime ale cladirilor mari (prezentate in seria din Fig.3.3.1. ), in distributia diagramelor de 
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propagare sonora, acestea conducand la ipoteza cea mai veridica (situatia reala) pentru 
realizarea unui sistem de instiintare-alarmare util si performant.    
 

 
Fig.3.3.5.  P1 - ’’Acoperire cu sirene electronice de 600W cu orientarea traductoarelor 

acustice la 360˚, folosindu-ne de toate locatiile vechi existente’’ 
 

In Fig.3.3.5.  P1 - ’’Acoperire cu sirene electronice de 600W cu orientarea traductoarelor 
acustice la 360˚, folosindu-ne de toate locatiile vechi existente’’ se prezinta prima propunere in 
care se avanseaza initiativa inlocuirii sirenelor vechi electrice cu sirene electronice de 600W. Se 
observa din schita la scara ca acoperirea in acest caz se inrautateste fata de situatia initiala 
(situatia existenta), acoperirea fiind mult mai mica cu deficit considerabil al propagarii sonore. 
Aici la deficitul initial al configuratiei actuale (situatia existenta) se mai adauga si deficitul dat de 
diferenta de acoperire a sirenelor electronice de 600W fata de cele electrice de 5.5kW, 
rezultand un mare gol de acoperire care accentueaza lipsa initiala. Deci la o prima analiza 
propunerea P1 in care sugeram inlocuirea sirenelor electrice cu sirene electronice de 600W nu 
aduce nimic bun, din contra inrautateste situatia existenta, ca urmare nu o consideram viabila 
drept care nu o recomandam. 

Pentru conformitate, desi se observa din Fig.3.3.5.  P1, ca propunerea P1 nu este 
recomandabila, am realizat si schita cu aceasta propunere, in ipoteza in care folosim toate 
locatiile vechi existente si  tinem seama de regimurile de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele.  
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Fig.3.3.6.  P1 - ’’Acoperire cu sirene electronice de 600W cu orientarea traductoarelor 

acustice la 360˚, folosindu-ne de toate locatiile vechi existente si  tinand seama de regimurile 
de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele” 

 
 Se observa in aceasta situatie (Fig.3.3.6.  P1) ca acoperirea sonora in acest caz se 
inrautateste chiar fata de Fig.3.3.5.  P1, avand in vedere ca s-a luat in considerare si atenuarea 
sonora data de cladirile cu regimuri de inaltime cu peste 6 nivele.  

Deci Propunerea 1 – acoperire cu sirene electronice de 600W cu traductoarele acustice 
orientate la 360˚ folosindu-ne de toate locatiile vechi existente este o solutie neviabila tehnic 
care nu este recomadabil a fi promovata.  
 

In continuare avansam Propunerea 2 – in care incercam sa pastram in continuare 
locatiile vechi dar sa marim puterea sistemelor de instiintare-alarmare electronice la 1200W. 
Prezentam deci in continuare in Fig.3.3.7.  P2 si Fig.3.3.8.  P2 ilustrarea acestei propuneri care 
urmareste incercarea de a pastra locatiile vechi existente pentru avantajele lor am putea spune 
mai degraba de natura juridica si legat de utilitati decat de amplasament ( ca si locatie 
favorabila pentru propagare sonora data de pozitie si inaltime).   

In Fig.3.3.7.  P2 ’’Acoperire cu sirene electronice de 1200W cu orientarea traductoarelor 
acustice la 360˚, folosindu-ne de toate locatiile vechi existente’’ este figurata ipoteza in care 
sunt inlocuite toate sistemele vechi existente cu sirene electronice de 1200W putere nominala, 
si diagramele de propagare corespunzatoare orientarii la 360˚ a traductoarelor lor.    
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Fig.3.3.7.  P2 ’’Acoperire cu sirene electronice de 1200W cu orientarea traductoarelor 

acustice la 360˚, folosindu-ne de toate locatiile vechi existente’’ 
 

Se observa aici (Fig.3.3.7.  P2) ca avem o acoperire mai buna decat in cazul sirenelor de 
600W, datorata cresterii puterii sistemelor la 1200W, rezultand si o marire a zonei de propagare 
sonora dar rezultatul este evident nemultumitor sub acest aspect.  

In aceasta ipoteza de lucru se observa ca si concluzie o relativa imbunatatire a ariei 
sonore fata de cea din Propunerea 1, dar si un deficit substantial de acoperire sonora 
comparabil daca nu chiar mai sever decat in cazul situatiei existente.  

Desi se intrevede ca aceasta propunere P2 nu este avantajoasa decat comparativ cu 
propunerea P1, pentru conformitate vom studia  P2 si in ipoteza in care folosim toate locatiile 
vechi existente si tinem seama de regimurile de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele in 
conditiile in care sistemul de instiintare-alarmare este dotat integral cu sirene electronice 
moderne de 1200W. 
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Fig.3.3.8.  P2 - ’’Acoperire cu sirene electronice de 1200W cu orientarea traductoarelor 

acustice la 360˚, folosindu-ne de toate locatiile vechi existente si  tinand seama de regimurile 
de inaltime ale cladirilor cu peste 6 nivele” 

 
Se observa in aceasta situatie (Fig.3.3.8.  P2) ca acoperirea sonora in acest caz se 

inrautateste, chiar fata de Fig.3.3.7.  P2, avand in vedere ca s-a luat in considerare atenuarea 
sonora data de cladirile cu regimuri de inaltime cu peste 6 nivele. Rezultatul este cel preconizat 
anterior si anume ca desi am utilizat sisteme moderne de 1200W  cu traductoarele acustice 
orientate la 360˚, am utilizat toate locatiile vechi existente (in parte avntajoase ca pozitie), nu 
am reusit sa realizam o acoperire sonora a intregului intravilan al municipiului, rezultatul din 
punct de vedere al acoperirii fiind comparativ cu situatia existenta, daca nu chiar mai 
dezavantajos. 

Avand in vedere rezultatele celor doua propuneri, total nesatisfacatoare, ipoteze in care 
am pastrat locatiile existente datorita avantajelor evidente oferite de ele, in continuare vom 
avansa propuneri de reamplasare a locatiilor, in special  datorita dezavantajelor pe care le au 
locatiile existente.  

Este evident ca locatiile noi vor fi insotite de dezavataje de ordin juridic (pot sa nu fie 
domeniu public), si de faptul ca aici vor trebui deschise partide noi pentru energie electrica, 
internet, acorduri ale proprietarilor, etc., dar acestea vor fi compensate de faptul ca vom avea 
acoperire corespunzatoare pentru sistemul de instiintare-alarmare pe care il vom recomanda in 
urma gasirii locatiilor optime.   
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Deci in continuare propunerile P3 si P4 vor fi propuneri in care vom lua in considerare 
locatii noi pastrand in masura in care este posibil locatiile vechi existente pentru avantajele lor 
de pozitie (amplasament) si statut juridic(domeniu public).   

 

 
 

Fig.3.3.9.  P3 - ’’Acoperire  teoretica cu sirene electronice de 1200W  cu orientarea 
traductoarelor acustice la 360˚, folosindu-ne de locatii vechi existente si locatii noi” 

 
In Fig.3.3.9.  P3 - ’’Acoperire  teoretica cu sirene electronice de 1200W  cu orientarea 

traductoarelor acustice la 360˚, folosindu-ne de locatii vechi existente si locatii noi” se prezinta 
prima varianta a propunerii P3 unde folosim un singur tip de sirena electronica (de 1200W) si 
suplimentam o parte din amplasamentele vechi care au fost pastrate, cu locatii noi pentru a 
realiza o acoperire sonora cat mai buna. 

Este evidenta inbunatatirea sub aspectul acoperirii sonore fata de propunerea P2, avem 
acoperire apropape integrala a zonei de intravilan a municipiului Craiova, prin folosirea locatiilor 
noi prezentate in  Fig.3.3.9.P3 si Fig.3.3.10.  P3, ale caror amplasamente sunt identificate ca si 
locatie cu adresa postala si coordonate Stereo70 in tabelul din Fig.3.3.11.    

In Fig.3.3.10.  P3 - ’’Acoperire  teoretica cu sirene electronice de 1200W cu orientarea 
traductoarelor acustice la 360˚, folosindu-ne de locatii vechi existente si locatii noi si  tinand 
seama de regimurile de inaltime ale cladirilor de peste 6 nivele” se contureaza varianta reala  a 
acoperirii in cazul propunerii P3. 

 In tabelul din Fig.3.3.11.  sunt trecute ca informatie si regimurile de inaltime ale locatiilor. 
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Fig.3.3.10.  P3 - ’’Acoperire  teoretica cu sirene electronice de 1200W cu orientarea 

traductoarelor acustice la 360˚, folosindu-ne de locatii vechi existente si locatii noi si  tinand 
seama de regimurile de inaltime ale cladirilor de peste 6 nivele” 

 
 

Nr. 
Crt.  Sirena Locatie Putere 

Regim  
Orientare  

Coordonate  
Obs. 

inaltime Stereo70 

1 SEP1 Centrul Comercial Mercur - str. 
Calea Unirii, nr.14 

1200W P+5+1 
3600   X = 313796.51 Fosta SEE1, locatie 

veche pastrata   Y = 403885.66 

2 SEP2 Str.Calea Bucuresti, nr.109, 
bl.R10 – langa Pan Group  1200W P+8 cu 2 

inalte 

3600   X = 313564.73 Fosta SEE2, 
mutata de la Bl.P5 
str.Calea buc nr.44   Y = 406304.09 

3 SEP3 Bd. Stirbei Voda, nr.106 - cladire 
a clubului sportiv UCv.  1200W P+1 

3600   X = 313042.53 Fosta SEE3, 
mutata de la bl. 
G7,Cart. Brazda lui 
Novac  Y = 401866.48 

4 SEP4 Str. Bd. Dacia, bl.52 IV A1 – 
zona garii 

1200W 
P+8 cu 

parter si 1 
etaj inalt 

3600   X = 315037.21 Fosta SEE4, 
mutata de pe 
Regionala CFR pe 
blocul de langa   Y = 405579.47 

5 SEP5 Str. Pietatii nr. 9,11,3 - Hotel 
Europeca  1200W 

P+6 cu 3 
nivele peste 
str.Paltinios 

3600  
 X = 314661.22 

Fosta SEE5,  Insp. 
ISU str. Paltinis, nr. 
23   Y = 404703.29 

6 SEP6 Str.Caracal, nr.23A, bl.17A  1200W P+8 3600  Fosta SEE6,  mutata 
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  X = 312956.54 de la Casa 
Studentilor, str.   
Eugeniu Carada, 
nr.10   Y = 404688.59 

7 SEP7 
Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentara I.Murgulescu, str, 
Brestei, nr.144  

1200W P+1 
3600   X = 314677.30 

Fosta SEE7 locatie 
veche pastrata   Y = 402366.10 

8 SEP8 
Str.Calea Bucuresti, nr.24, 
bl.S200 – in spatale lui Mac 
Donalad’s 

1200W 
P+12 

echivalent 

3600   X = 313826.03 Fosta SEE8, bl. 
M16 str.Calea 
Bucuresti nr.144, - 
vis-à-vis de Piata 
Centrala   Y = 405062.72 

9 SEP9 
Str. Calea Bucuresti, bl.T11 – 
prima intersectie spre E, dupa 
pasajul rutier Electro 

1200W P+7 

3600   X = 313333.15 Fosta SEE9,  
Spitalul nr.3 Boli 
Contagioase,  
str.Calea Bucuresti 
nr.64   Y = 407483.10 

10 SEP10 
 Bl. H, str.Nicolae Titulescu 
nr.29, bl.I4, langa Gradina 
Botanica 

1200W P+8+1 

3600   X = 314678.80 Fosta SEE10, Bl. 
H1, str.Nicolae 
Titulescu nr.23 
langa Gradina 
Botanica   Y = 403447.68 

11 SEP11 Str. Tabaci nr., Spitalul Jud.nr.1   1200W P+10+1 
3600   X = 312456.67 Fosta SEE11, 

locatie veche 
pastrata   Y = 403789.90 

12 SEP12 Str.Siretului, nr. 35-37, SC Erpia  
SA, hala industriala - depozit 1200W Hala 8m 

3600   X = 312272.13 Fosta SEE12, 
Scoala Lascar 
Catargiu (fosta 
Scoala nr.19), str. 
Baraganului,nr.45     Y = 402630.78 

13 SEP13 Bd. N.Romanescu, nr.39, 
T.C.I.F., Cartier Romanesti  1200W P+6+1 

3600 X = 311386.99 Fosta SEE13, 
locatie veche 
pastrata   Y = 404451.01 

14 SEP14 Str. Caracal, nr.95, bl.48 – in 
fata magazinului Lidl 1200W P+9 

3600   X = 312088.67 Fosta SEE14, 
Scoala Nicolae 
Romanescu (fosta 
Scoala 
nr.29),str.Caracal, 
nr.81   Y = 406015.01 

15 SEP15 
Bd.Dacia, nr.2, bl.175 - Craiovita 
Noua - in apropiere de pompa 
de carburant   

1200W P+10 

3600   X = 316117.36 Fosta SEE15, 
ROMTELECOM - 
Craiovita Noua, str. 
Tineretului   Y = 401815.15 

16 SEP16 Str.Raului nr.381-383, Fabrica 
incaltaminte 

1200W P+2 

3600   X = 311263.81 Fosta SEE16, 
Scoala Generala 
nr.13, str. Bucovat, 
nr.76 Y = 403544.28 

17 SEP17 Scoala Generala nr.26 Mofleni, 
str. Banu Stepan, nr.20   

1200W P+ 
acoperis 

3600   X = 312442.92 Fosta SEE17, 
locatie veche 
pastrata   Y = 401154.69 

18 SEP18 Bd.Dacia, nr.31, bl.2 1200W P+8+1 

3600   X = 316159.28 Fosta SEE18, 
Liceul Tehnologic 
G. Bibescu, str.C-
tin Brancoveanu, 
nr.101, Craiovita   Y = 403557.18 

19 SEP19 Facultatea de Inginerie 
Electrica, bd.Decebal, nr.107 1200W P+8+1 

3600   X = 312833.32 Fosta SEE19, 
locatie veche 
pastrata   Y = 407200.06 

20 SEP20 Str.George Enescu, nr.94, bl.36, 
Craiovita Noua - zona Fortuna 1200W P+10+1 

3600   X = 315652.88 Fosta SEME1, 
locatie veche 
pastrata   Y = 402840.05 

21 SEP21 
Scoala gimnaziala „Elena 
Farago”, str. Elena Farago, 
nr.19, cartier Craiovita Noua   

1200W P+3 

3600   X = 316336.03 Fosta SEME2, 
locatie veche 
pastrata   Y = 402376.26 

22 SEP22 Dir. Drumuri si Poduri str. 
Drumul Jiului, nr.10 1200W P+1 

3600   X = 313602.37 Fosta SEME5, 
locatie veche 
pastrata   Y = 402388.34 

23 SEP23 Statiunea Experimentala  
Simnic, str.Soseaua Balcesti, 

1200W P+2 3600  
  X = 318605.47 

Fosta SEME6, 
locatie veche 
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nr.34   Y = 406262.14 pastrata 

24 SEP24 Blocul A3 ,sc.1, str.Stirbei Voda, 
nr.29 vis-a-vis Sala polivalenta 1200W P+10 

3600   X = 313228.99 Fosta SEME7, 
locatie veche 
pastrata   Y = 403303.68 

25 SEP25 
Scoala nr. 14 cu clasele I-VIII 
“IonTuculescu”-Bariera Valcii, 
str. Aleea Toamnei 

1200W P+1 
3600   X = 315585.49 Fosta SEME8, 

locatie veche 
pastrata   Y = 405829.55 

26 SEP26 Scoala Gimnaziala nr. 25 Facai, 
str.Prelungirea Bechetului, nr.3A       

1200W P+A 
3600  X = 309034.55 Fosta SEME10, 

locatie veche 
pastrata   Y = 405555.85 

27 SEP27 Gradinita nr. 34, str. Soseaua 
Popoveni, nr.144 

1200W P+1 
3600  

  X = 310739.99 
Fosta SEME13, 
locatie veche 
pastrata   Y = 402836.53 

28 SEP28 Aeroportul International Craiova, 
Str.Calea Bucuresti, nr. 325 A 

1200W P+1 
3600  X = 313159.07 Fosta SEME14, 

locatie veche 
pastrata   Y = 410597.08 

29 SEP29 SC Cargil, str.Preciziei, nr.19, - 
se muta pe siloz 

1200W P+8 

3600  
  X = 311605.29 

Fosta SEME15, 
SCCargill,pavilion 
administrativ, str. 
Preciziei, nr.19   Y = 408769.79 

30 SEP30 CET II str. bariera Valcii, nr 195   1200W ech. P+10 
3600 X = 316762.91 

Locatie noua Y = 405763.03 

31 SEP31 
Str. Carpenului, nr.5, SC Doni 
Trade - punct lucru, depozit 
mat.constructii 

1200W ech. 6m 
3600 X = 315385.26 

Y = 406900.78 

32 SEP32 Str. Garlesti nr.36, bl.75 1200W P+4 
3600 X = 314109.94 Locatie noua 

Y = 407063.82 

33 SEP33 Str. Garlesti nr.121, SC 
Grinexim - incubator afaceri 1200W ech. P+1 

3600 X = 314315.33 Locatie noua 
Y = 408141.51 

34 SEP34 Str. Calea Bucuresti nr. 118, 
Hotel Sidney 1200W D+P+4 

3600 X = 313185.20 Locatie noua 
Y = 408595.70 

35 SEP35 Str. Calea Bucuresti nr.150, 
Statia Meteo Craiova 1200W P+2 

3600 X = 312939.52 Locatie noua 
Y = 409772.38 

36 SEP36 Str. T.Vladimirescu, nr.34, SC 
Elcmond Electric-hala ind. 

1200W P+1 
3600 X = 310488.89 Locatie noua 

Y = 409356.07 

37 SEP37 Str. Henry Ford, nr.29, Ford 
Romania, cladire administrativa 1200W P+6 

3600 X = 311035.24 Locatie noua 
Y = 408070.45 

38 SEP38 Str. Henry Ford, nr.12, castel de 
apa, SC Popeci 1200W >  15m 

3600 X = 311526.07 Locatie noua 
Y = 406978.15 

39 SEP39 Str. Genistior, nr.60, Scoala 
Gimnaziala Particulara Ethos 1200W P+1 

3600 X = 310428.21 

Y = 405285.41 

40 SEP40 
Intersectia str. Raului cu 
str.Calea Dunarii, complex 
comercial 

1200W P+2 inalt 
3600 X = 310330.65 Locatie noua 

Y = 404239.79 

41 SEP41 Str. Brestei nr.344, Gradinita 
nr.15 1200W P+A 

3600 X = 315105.10 Locatie noua 
Y = 401347.27 

42 SEP42 Str. Brestei nr.526, SC Manea 
SRL, 1200W P+A inalt 

3600 X = 315672.86 Locatie noua 
Y = 400363.80 

43 SEP43 Str. Brestei nr.597, Scoala 
Gimnaziala nr.38 1200W P+1 

3600 X = 316016.81 Locatie noua 
Y = 399561.91 

44 SEP44 Str. Calea Brezei, nr.82, Strand 
Colosseum 1200W P+A 

3600 X = 317195.21 Locatie noua 
Y = 399097.82 

45 SEP45 Troaca-RovineII, str. Serban 
Cantacuzino, Scoala Generala 1200W P+A inalt 

3600 X = 318650.18 Locatie noua 
Y = 398008.52 

46 SEP46 Str. Calea Severinului, nr.58, 
hala ind.. Depozite,  1200W >  7m 

3600 X = 318019.07 Locatie noua 
Y = 400740.47 

47 SEP47 
Str. Calea Severinului, nr.27, 
magazine InterHome – hala 
metal 

1200W >  7m 
3600 X = 316990.73 

Y = 400986.47 
48   SEP48 Str. Simion Stoilov, nr.18, 1200W P+8 3600 X = 314381.54 Locatie noua 
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bl.E12, Rovine I Y = 406257.92 

49 SEP49 Str. 22 Decembrie 1989, nr.19, 
bl.C5, Valea Rosie  1200W P+10 

3600 X = 312759.02 Locatie noua 
Y = 405944.13 

50 SEP50 Bd. Dacia, nr.24, bl.F8, 1200W P+10 
3600 X = 315586.26 Locatie noua 

Y = 404257.75 

 
Fig.3.3.11.   Tabel P3 - acoperire  teoretica cu sirene electronice de 1200W cu orientarea 
traductoarelor acustice la 3600, folosindu-ne de locatii vechi existente si locatii noi” 

 
Din propunerea P3 - Acoperire cu sirene electronice pastrand 15 locatii  vechi  

existente(evidentiate in desene si tabel cu culoarea albastra), orientand traductoarele la 3600 si 
folosind 35 de locatii noi (evidentiate in desene si table cu culoarea rosie), se observa ca a fost 
utilizat un sigur tip de sirena si anume de 1200W, in incercarea de a realiza o acoperire maxima 
pe locatii deja existente precum si altele noi cu un numar de sirene cat mai mic posibil. 

Din punct de vedere juridic amplasamentele existente nu prezinta probleme avand in 
vedere ca se schimba decat echipamenentele, dar din punct de vedere tehnic cu tot efortul de 
utilizare de puteri mari ale sirenelor electronice, precum si suplimentarea cu locatii noi (a caror 
situatie juridica nu o comentam), se pare ca in P3 nu reusim acoperirea sonora completa a 
intravilanului municipiului Craiova, desi pe cateva zone avem o densitate de acoperire sonora 
remarcabila.   

Observam deci ca Propunerea P3 – in varianta sa reala : P3 – “Acoperire  teoretica cu 
sirene electronice de 1200W cu orientarea traductoarelor acustice la 360˚, folosindu-ne de 
locatii vechi existente si locatii noi si  tinand seama de regimurile de inaltime ale cladirilor de 
peste 6 nivele”, desi foloseste un numar destul de mare de locatii vechi, suplimentat cu de trei 
ori pe atat locatii noi, si in ciuda densitatii sonore mari pe anumite zone, are inca un mic deficit 
de acoperire, fapt ce face sa nu fie recomandata spre promovare desi tehnico-economic este 
cea mai aproape de o solutie corecta.  

Solutiile analizate pana acum ne conduc catre ultima propunere care este cea pe care o 
dorim din punct de vedere tehnic si economic a fi cea mai avantajoasa pentru beneficiar. 

La propunerea P4 evidentiata ca lucru in variantele din Fig.3.3.12., Fig.3.3.13.  si 
Fig.3.3.14.  am recurs la introducerea a inca 3 locatii noi fata de propunerea P3, pentru 
compensarea deficitului sonor in zonele respective, dar si folosirea de sirene electronice de 
600W, 1200W si una de 2400W, pentru armonizarea razei de acoperire cu necesarul evident al 
locatiei. A fost folosita o singura sirena de 2400W pentru ca locatia (CET II str. bariera Valcii, nr 
195) o permite, zona fiind o zona cu carater industrial si partial rural, pretabila puterii de 
acoperire a acestui tip de sirena. 

In completarea demersului de a realiza o acoperire sonora de cat mai buna calitate 
conform diagramelor de propagare ale sirenelor electronice folosite, s-a recurs la orientarea 
traductoarelor sonore (goarnele) ale sirenelor electronice propuse, la unghiuri diferite respectiv 
la 00, 1800, sau 3600, unghiuri care realizeaza o directionare corespunzatoare necesitatilor 
locatiilor noastre. 

Pentru acesta s-a inceput configurarea identificand locatiile noi cele mai 
corespunzatoare, realizand prima configurare conform Fig.3.3.12.   P4 - ’’Acoperire teoretica cu 
sirene electronice de 600W,1200W si 2400W cu orientarea traductoarelor acustice in diverse 
moduri, folosindu-ne de locatii vechi existente si locatii noi”, in care nu am tinut seama de 
influenta cladirilor cu regimuri mari de inaltime, dar care ne-a edificat asupra configurariei finale 
ulterioare.  

Daca se face apel la Fig.3.2.6. “ Harta terenurilor libere si a suprafetelor deschise in 
municipiul Craiova” se va observa prin suprapunere ca zonele mai mari neacoperite de 
configuratia din Fig.3.3.12.  sunt partial compensate de zonele libere constituite din terenuri 
agricole, spatii verzi, balti, cimitire, terenuri ale armatei, etc., zone care nu sunt o prioritate 
pentru noi in a fi acoperite de diagramele sonore de propagare.  
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Fig.3.3.12.   P4 – ’’Acoperire teoretica cu sirene electronice de 600W,1200W si 2400W 

cu orientarea traductoarelor acustice in diverse moduri, folosindu-ne de locatii vechi existente si 
locatii noi” 

 
Se observa deci din Fig.3.3.12. ca am ajuns la o acoperire sonora rezonabila in 

propunerea P4, prin coroborarea puterii sonore pe locatie cu orientarea traductoarelor sonore, 
caz in care nu am luat in considerare si influenta negativa a cladirilor cu regimuri mari de 
inaltime (peste 6 nivele). 

Se remarca in propunerea P4 acoperirea corecta a zonelor cu institutii, locuinte, cladiri 
sociale, zone cu caracter preurban din periferii, dar si a zonelor de agrement, a parcurilor, a 
zonelor de promenada dar si de activitati sociale urbane.     

Deci propunerea P4 din Fig.3.3.12. se contureaza din puctul nostru de vedere ca si 
premisa de incredere a variantei finale de acoperire a intravilanului municipiului Craiova, baza 
de dezvoltare a variantei finale. 
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Fig.3.3.13.   P4 - ’’Acoperire teoretica cu sirene electronice de 600W,1200W si 2400W cu 
orientarea traductoarelor acustice in diverse moduri, folosindu-ne de locatii vechi existente si 

locatii noi si  tinand seama de regimurile de inaltime ale cladirilor de peste 6 nivele” 
 

Se observa in Fig.3.3.13.  la scara macro acoperirea sonora a solutiei din P4 in conditiile 
in care a fost luata in considerare influenta negativa a cladirilor cu regimuri mari de 
inaltime(peste 6 nivele) care arata usor similar cu  Fig.3.3.12.  dar la care nu am introdus inca 
rezultatele masuratorilor de nivel sonor redate in tabelul din Fig.3.2.1. “ Tabel niveluri masurate 
de zgomot ambiental si de fond pe amplasament”, care ne vor pemite extinderea corecta a 
diagramelor sonore in limita a 6dB (8dB) peste nivelul sonor ambiental. 

Coroborarea acestor elemente: acoperire sonora teoretica (diagrame de propagare 
standard conform caracteristicilor tehnice ale sirenelor electronice date de producatori), 
regimuri de inaltime cladiri, regimuri de inaltime amplasamente sirene electronice si masuratori 
de zgomot ambiental, conduc la varianta finala a propunerii P4 in care ne asteptam la o 
extindere a zonei acoperite ca in Fig.3.3.14.   P4 - ’’Acoperire teoretica cu sirene electronice de 
600W,1200W si 2400W cu orientarea traductoarelor acustice in diverse moduri, folosindu-ne de 
locatii vechi existente si locatii noi si  tinand seama de regimurile de inaltime ale cladirilor de 
peste 6 nivele si de masuratorile de intensitate sonora”, ce se constituie in propunerea pe care 
o consideram cea mai corecta sub toate aspectele pentru beneficiar.   
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Fig.3.3.14.   P4 - ’’Acoperire teoretica cu sirene electronice de 600W,1200W si 2400W cu 

orientarea traductoarelor acustice in diverse moduri, folosindu-ne de locatii vechi existente si 
locatii noi si  tinand seama de regimurile de inaltime ale cladirilor de peste 6 nivele si de 

masuratorile de intensitate sonora” 
 

Din Propunerea 4 - in conditiile in care realizam acoperirea cu sirene electronice 
pastrand 15 locatii vechi existente bine pozitionate si introducand 38 de locatii noi ca 
propunere, se observa ca aceasta varianta realizeaza acoperirea a intregului intravilan al 
municipiului Craiova, din cele 38 locatii noi 7 sunt pe domeniul public(sau in directa legatura cu 
acesta), restul find pe domeniul privat.  Aceste locatii noi au statut juridic cert din punctul de 
vedere al beneficiarului. Ele sunt inventariate in tabelul din Fig.3.3.11.  cu adresele postale, iar 
acesarea lor va depinde de abilitatea primariei de a aplica prevederile de obligativitatea pentru 
amplasamente si locatii pentru sistemul de instiintare-alarmare. 

Sirenele electronice pentru a obtine acoperirea de la Propunerea P4 vor fi organizate in 
urmatoarele configuratii:  

- 3 buc.  - sirena electronica 600W cu traductoarele acustice dispuse la 0˚  
- 1 buc.  - sirena electronica 600W cu traductoarele acustice dispuse la 180˚  
- 20 buc. - sirena electronica 1200W cu traductoarele acustice dispuse la 0˚  
- 3 buc.  - sirena electronica 1200W cu traductoarele acustice dispuse la 180˚  
- 25 buc.  - sirena electronica 1200W cu traductoarele acustice dispuse la 360˚ 
- 1 buc.  - sirena electronica 2400W cu traductoarele acustice dispuse la 360˚  
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In Fig.3.3.14.  s-a facut o simulare a conditiilor de propagare reale rezultand o harta de 
acoperire a intravilanului pe care o consideram multumitoare pe o perioada de timp destul de 
lunga, avand in vedere previziunile de dezvoltare ale municipiului preluate ca informatii oficiale 
din “Strategia de dezvoltare locala a municipiului Craiova”, citata si in primul capitola al lucarii 
noastre: Date generale. 

De aceea solutia Propunerii 4 din Fig.3.3.14.   P4 - ’’Acoperire teoretica cu sirene 
electronice de 600W,1200W si 2400W cu orientarea traductoarelor acustice in diverse moduri, 
folosindu-ne de locatii vechi existente si locatii noi si  tinand seama de regimurile de inaltime ale 
cladirilor de peste 6 nivele si de masuratorile de intensitate sonora”, este cea mai corecta din 
punct de vedere tehnico-economic, drept pentru care o recomandam a fi aplicata. 

In cadrul solutiei de la ’’Propunere 4’’ s-a facut o redenumire a amplasamentelor conform 
tabelului din Fig.3.3.14. , in asa fel incat sa aiba o cat mai buna si logica legatura cu P1, P2 si 
P3 si tot ce este amplasament a fost denumit: SEP1, SP2, …… SP53, indiferent daca este 
locatie noua sau veche. 

 In acelasi tablel din Fig.3.3.14.   se regaseste precizat amplasamentul fiecarei sirene din 
’’Propunere 4’’-(adresa), tipul sirenei, orientarea traductoarelor acustice precum si coordonatele 
geografice ale amplasamentelor. 

Deci tabelul din Fig.3.3.14.   este o sinteza a Propunerii 4 pe care o consideram cea mai 
avantajoasa din  toate punctele de vedere si pe care o recomandam spre a fi aplicata.  

    ` 
Nr. 
Crt.  Sirena Locatie Putere 

Regim  
Orientare  

Coordonate  
Obs. 

inaltime Stereo70 

1 SEP1 Centrul Comercial Mercur - str. 
Calea Unirii, nr.14 1200W P+5+1 00  peNE   X = 313796.51 Fosta SEE1, 

locatie veche 
pastrata   Y = 403885.66 

2 SEP2 Str.Calea Bucuresti, nr.109, 
bl.R10  1200W P+8 cu 2 

inalte 3600   X = 313564.73 Fosta SEE2, 
mutata de la Bl.P5 
str.Calea buc nr.44   Y = 406304.09 

3 SEP3 Bd. Stirbei Voda, nr.106 - cladire 
a clubului sportiv UCv.  1200W P+1 3600 

  X = 313042.53 Fosta SEE3, 
mutata de la bl. 
G7,Cart. Brazda 
lui Novac  Y = 401866.48 

4 SEP4 Str. Bd. Dacia, bl.52 IV A1  1200W 
P+8 cu 

parter si 1 
etaj inalt 

00  pe NV 

  X = 315037.21 Fosta SEE4, 
mutata de pe 
Regionala CFR pe 
blocul de langa   Y = 405579.47 

5 SEP5 Str. Pietatii nr. 9,11,3 - Hotel 
Europeca  1200W 

P+6 cu 3 
nivele 
peste 

str.Paltinios 

3600 

 
 X = 314661.22 Fosta SEE5,  Insp. 

ISU str. Paltinis, 
nr. 23   Y = 404703.29 

6 SEP6 Str.Caracal, nr.23A, bl.17A  1200W P+8 00  pe SE 

 
  X = 312956.54 

Fosta SEE6,   
mutata de la Casa 
Studentilor, str.   
Eugeniu Carada, 
nr.10   Y = 404688.59 

7 SEP7 
Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentara I.Murgulescu, str, 
Brestei, nr.144  

1200W P+1 00  pe SV 
  X = 314677.30 Fosta SEE7 

locatie veche 
pastrata   Y = 402366.10 

8 SEP8 Str.Calea Bucuresti, nr.24, 
bl.S200  1200W 

P+12 
echivalent 3600 

  X = 313826.03 Fosta SEE8, bl. 
M16 str.Calea 
Bucuresti nr.144, 
- vis-à-vis de 
Piata Centrala   Y = 405062.72 

9 SEP9 Str. Calea Bucuresti, bl.T11 1200W P+7 3600 

  X = 313333.15 Fosta SEE9,  
Spitalul nr.3 Boli 
Contagioase,  
str.Calea 
Bucuresti nr.64   Y = 407483.10 

10 SEP10  Bl. H, str.Nicolae Titulescu nr.29, 
bl.I4, langa Gradina Botanica 1200W P+8+1 1800 pe 

NE 

  X = 314678.80 Fosta SEE10, Bl. 
H1, str.Nicolae 
Titulescu nr.23 
langa Gradina   Y = 403447.68 
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Botanica 

11 SEP11 Str. Tabaci nr., Spitalul Jud.nr.1   1200W P+10+1 3600 
  X = 312456.67 Fosta SEE11, 

locatie veche 
pastrata   Y = 403789.90 

12 SEP12 Str.Siretului, nr. 35-37, SC Erpia  
SA, hala industriala - depozit 1200W Hala 8m 3600 

  X = 312272.13 Fosta SEE12, 
Scoala Lascar 
Catargiu (fosta 
Scoala nr.19), str. 
Baraganului,nr.45     Y = 402630.78 

13 SEP13 Bd. N.Romanescu, nr.39, 
T.C.I.F., Cartier Romanesti  1200W P+6+1 00 pe NE 

X = 311386.99 Fosta SEE13, 
locatie veche 
pastrata   Y = 404451.01 

14 SEP14 Str. Caracal, nr.95, bl.48 1200W P+9 3600 

  X = 312088.67 Fosta SEE14, 
Scoala Nicolae 
Romanescu 
(fosta Scoala 
nr.29),str.Caracal, 
nr.81   Y = 406015.01 

15 SEP15 Bd.Dacia, nr.2, bl.175 in 
apropiere de pompa de carburant   1200W P+10 3600 

  X = 316117.36 Fosta SEE15, 
ROMTELECOM - 
Craiovita Noua, 
str. Tineretului   Y = 401815.15 

16 SEP16 Str.Raului nr.381-383, Fabrica 
incaltaminte 1200W P+2 3600 

  X = 311263.81 Fosta SEE16, 
Scoala Generala 
nr.13, str. 
Bucovat, nr.76 Y = 403544.28 

17 SEP17 Scoala Generala nr.26 Mofleni, 
str. Banu Stepan, nr.20   1200W P+ 

acoperis 00 pe S 
  X = 312442.92 Fosta SEE17, 

locatie veche 
pastrata   Y = 401154.69 

18 SEP18 Bd.Dacia, nr.31, bl.2 1200W P+8+1 3600 

  X = 316159.28 Fosta SEE18, 
Liceul Tehnologic 
G. Bibescu, str.C-
tin Brancoveanu, 
nr.101, Craiovita   Y = 403557.18 

19 SEP19 Facultatea de Inginerie Electrica, 
bd.Decebal, nr.107 1200W P+8+1 00 pe SE 

  X = 312833.32 Fosta SEE19, 
locatie veche 
pastrata   Y = 407200.06 

20 SEP20 Str.George Enescu, nr.94, bl.36, 
Craiovita Noua - zona Fortuna 1200W P+10+1 3600 

  X = 315652.88 Fosta SEME1, 
locatie veche 
pastrata   Y = 402840.05 

21 SEP21 
Scoala gimnaziala „Elena 
Farago”, str. Elena Farago, nr.19, 
cartier Craiovita Noua   

1200W P+3 3600 
  X = 316336.03 Fosta SEME2, 

locatie veche 
pastrata   Y = 402376.26 

22 SEP22 Dir. Drumuri si Poduri str. Drumul 
Jiului, nr.10 1200W P+1 00 pe NE 

  X = 313602.37 Fosta SEME5, 
locatie veche 
pastrata   Y = 402388.34 

23 SEP23 Statiunea Experimentala  Simnic, 
str.Soseaua Balcesti, nr.34 1200W P+2 00 pe SV 

 
  X = 318605.47 

Fosta SEME6, 
locatie veche 
pastrata   Y = 406262.14 

24 SEP24 Blocul A3 ,sc.1, str.Stirbei Voda, 
nr.29 vis-a-vis Sala polivalenta 1200W P+10 3600 

  X = 313228.99 Fosta SEME7, 
locatie veche 
pastrata   Y = 403303.68 

25 SEP25 
Scoala nr. 14 cu clasele I-VIII 
“IonTuculescu”-Bariera Valcii, str. 
Aleea Toamnei 

600W P+1 00 pe NE 
  X = 315585.49 Fosta SEME8, 

locatie veche 
pastrata   Y = 405829.55 

26 SEP26 Scoala Gimnaziala nr. 25 Facai, 
str.Prelungirea Bechetului, nr.3A       1200W P+A 00 pe SE 

 X = 309034.55 Fosta SEME10, 
locatie veche 
pastrata   Y = 405555.85 

27 SEP27 Gradinita nr. 34, str. Soseaua 
Popoveni, nr.144 1200W P+1 00 pe S 

 
  X = 310739.99 

Fosta SEME13, 
locatie veche 
pastrata   Y = 402836.53 

28 SEP28 Aeroportul International Craiova, 
Str.Calea Bucuresti, nr. 325 A 1200W P+1 00 pe E 

 X = 313159.07 Fosta SEME14, 
locatie veche 
pastrata   Y = 410597.08 

29 SEP29 SC Cargil, str.Preciziei, nr.19, - 
pe siloz 1200W ech P+8 3600 

 
  X = 311605.29 

Fosta SEME15, 
SCCargill,pavilion 
administrativ, str. 
Preciziei, nr.19   Y = 408769.79 
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30 SEP30 CET II str. bariera Valcii, nr 195   2400W ech. P+10 3600 
X = 316762.91 

Locatie noua Y = 405763.03 

31 SEP31 
Str. Carpenului, nr.5, SC Doni 
Trade - punct lucru, depozit 
mat.constructii 

1200W ech. 6m 00 pe N 
X = 315385.26 

Y = 406900.78 

32 SEP32 Str. Garlesti nr.36, bl.75 600W P+4 00 pe NE 
X = 314109.94 Locatie noua 
Y = 407063.82 

33 SEP33 Str. Garlesti nr.121, SC Grinexim 
- incubator afaceri 1200W ech. P+1 3600 

X = 314315.33 Locatie noua 
Y = 408141.51 

34 SEP34 Str. Calea Bucuresti nr. 118, 
Hotel Sidney 1200W D+P+4 3600 

X = 313185.20 Locatie noua 
Y = 408595.70 

35 SEP35 Str. Calea Bucuresti nr.150, 
Statia Meteo Craiova 

1200W P+2 1800 pe 
NS 

X = 312939.52 Locatie noua 
Y = 409772.38 

36 SEP36 Str. T.Vladimirescu, nr.34, SC 
Elcmond Electric-hala ind. 1200W P+1 00 pe NV 

X = 310488.89 Locatie noua 
Y = 409356.07 

37 SEP37 Str. Henry Ford, nr.29, Ford 
Romania, cladire administrativa 1200W P+6 3600 

X = 311035.24 Locatie noua 
Y = 408070.45 

38 SEP38 Str. Henry Ford, nr.12, castel de 
apa, SC Popeci 1200W >15m 3600 

X = 311526.07 Locatie noua 
Y = 406978.15 

39 SEP39 Str. Genistior, nr.60, Scoala 
Gimnaziala Particulara Ethos 1200W P+1 3600 

X = 310428.21 

Y = 405285.41 

40 SEP40 Intersectia str. Raului cu str.Calea 
Dunarii, complex comercial 1200W P+2 3600 

X = 310330.65 Locatie noua 
Y = 404239.79 

41 SEP41 Str. Brestei nr.344, Gradinita 
nr.15 

1200W P+A 1800 pe 
NE 

X = 315105.10 Locatie noua 
Y = 401347.27 

42 SEP42 Str. Brestei nr.526, SC Manea 
SRL, 600W P+A inalt 1800 pe 

NE 
X = 315672.86 Locatie noua 
Y = 400363.80 

43 SEP43 Str. Brestei nr.597, Scoala 
Gimnaziala nr.38 1200W P+1 3600 

X = 316016.81 Locatie noua 
Y = 399561.91 

44 SEP44 Str. Calea Brezei, nr.82, Strand 
Colosseum 1200W P+A 3600 

X = 317195.21 Locatie noua 
Y = 399097.82 

45 SEP45 Troaca-RovineII, str. Serbaan 
Cantacuzino, Scoala Generala 1200W P+A 00 pe E 

X = 318650.18 Locatie noua 
Y = 398008.52 

46 SEP46 Str. Calea Severinului, nr.58, hala 
ind.. Depozite,  1200W  >6m 3600 

X = 318019.07 Locatie noua 
Y = 400740.47 

47 SEP47 Str. Calea Severinului, nr.27, 
magazine InterHome - hala 

1200W >6m 3600 
X = 316990.73 

Y = 400986.47 

48   SEP48 Str. Simion Stoilov, nr.18, bl.E12, 
Rovine I 1200W P+8 00 pe N 

X = 314381.54 Locatie noua 
Y = 406257.92 

49 SEP49 Str. 22 Decembrie 1989, nr.19, 
bl.C5, Valea Rosie  600W P+10 00 pe V 

X = 312759.02 Locatie noua 
Y = 405944.13 

50 SEP50 Bd. Dacia, nr.24, bl.F8, 1200W P+10 00 pe NE 
X = 315586.26 Locatie noua 
Y = 404257.75 

51 SEP51 Zona Valea Fetii, Canton CFR, 
1.26 km din E70 (str. H. Ford) 1200W P 00 pe SE 

X = 310563.62 Locatie noua 
Y = 406519.82 

52 SEP52 
Zona Selgros, Auto FHL, 60 m 
fata de str. Mesteacanului – stalp 
MT 

1200W >6m 00 pe SV 
X = 309949.87 Locatie noua 

Y = 407992.33 

53 SEP53 
Str. Aleea IV Simnic, nr.46, Hotel 
Steaua Nordului, Centura de 
Nord 

1200W P+3+M 00 pe NE 
X = 317161.28 Locatie noua 

Y = 404038.52 

 
Fig.3.3.15.   “Tabel P4 - acoperire  teoretica cu sirene electronice de 600W,1200W si 

2400W cu identificarea orientarii traductoarelor acustice, folosindu-ne de locatii vechi existente 
si locatii noi” 
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Se mai observa din Fig3.3.15. , tabelul de sinteza a propunerii P4, ca in coloana Obs., a 
fost facuta si sugestia relocarii a unei parti a sirenelor in scopul usurarii activitatii de proiectare 
si a realizarii in acelasi timp a unei economii substantiale de material (prin upgradarea si 
retehnologizarea sirenelor electronice existente inainte de relocare - chestiune care va fi decizia 
proiectantului) 
 
 
3.4.Standarde si normative care trebuiesc respectat e la montaj, probe si verificari 
 
Se vor respecta prevederile cuprinse in: 
PE 504 / 1996  

Normativ pentru proiectarea sistemelor de 
circuite secundare ale statiilor electrice.  

PE 116-2 / 1997  Instructiuni de incercari si masuratori la 
instalatiile de automatizare a partii 
electrice din centrale si statii.  

SR-CEI255-22-1+4  Incercari de influenta electrica privind 
releele de masura si dispozitive de 
protectie.  

STAS 12604-87  Protectia impotriva electrocutarii. 
Prescriptii generale.  

STAS 12604 / 5-90  Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii 
electrice fixe.  
 

Prescriptii de proiectare, executie si verificare  
 
STAS 2612-87  Protectia impotriva electrocutarii. Limite 

admise  
STAS 6048 / 3-83  Perturbatii radioelectrice. Instalatii de 

telecomunicatii pe fir, limite admisibile ale 
perturbatorilor.  

 
Conditii si metode specifice de incercare 
 
STAS 4102-85.  Prize pentru instalatie de legare la 

pamant de protectie.  
SR CEI 60728-1+ AI-96  Retele de distributie prin cablu. Partea 1. 

Sisteme destinate in principal semnalelor 
de radiodifuziune sonora si televiziune si 
care functioneaza intre 30 MHz si 1 GHz.  

C 56-85  Normativ pentru verificarea calitatii 
lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente  

 
Se vor respecta de asemenea Instructiunile producat orului din cartile tehnice privind 
montarea, cablarea si testarea echipamentelor: 
 
CEI 68  Incercari climatice si mecanice  
CEI 1000  Compatibilitatea electromagnetica  
STAS 10101 / 20-90  Incercari date de vant  
STAS 10101 / 21-92  Incercari date de zapada  
STAS 10100 / 0-75  Principii generale de verificare a 

sigurantei constructiei  
P 100-1 / 2004  Cod de proiectare seismica – Partea I – 

prevederile de proiectare pentru cladiri  
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STAS 10108 / 1-81  Prescriptii pentru proiectarea 
constructiilor din tevi de otel  

STAS 10108 / 0-78  Calculul elementelor din otel  
Legea 10 / 1995  Legea calitatii in constructii  
P 10-86  Normativ privind proiectarea si 

executarea lucrarilor de fundatii directe la 
constructii  

STAS 6054-77  Teren de fundare – adancimi maxime de 
inghet  

STAS 3300 / 2-85  Teren de fundare – principii generale de 
calcul  
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4. SPECIFICATII TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR  
 
 

4.1.Conditii electrice si de alimentare a echipamen telor sistemului de alarmare publica 
 

Alimentarea sistemului de avertizare-alarmare se va face din reteaua de 230V existenta 
la cladirea unde se monteaza acesta. Sistemul trebuie sa functioneze corect si la o abatere de 
±10% a tensiunii de la valoarea nominala de 230V.  

Sursa proprie de alimentare va asigura buna functionare a sistemului de alarmare in 
cazul intreruperii alimentarii de la reteaua de 230V; pentru aceasta, centrala si sirenele trebuie 
sa fie prevazute cu acumulatori tampon.  
Incarcarea acumulatorilor trebuie sa fie controlata in functie de temperatura si capacitate, 
pentru a realiza incarcarea completa a acestora la diferite temperaturi ambiante si pentru a 
asigura durata de exploatare a acumulatorilor prin evitarea supraincarcarii.  

Alimentarea sirenei trebuie sa fie realizata astfel incat urmatoarele caracteristici 
functionale sa fie asigurate si in caz de intrerupere a tensiunii de alimentare de la reteaua 
publica 230V: 

-activarea a minimum 20 alarme sau anunturi verbale cu cate o durata de 2 
minute, fara reincarcarea acumulatorilor;  

-activarea unui semnal de sirena sau a unui anunt cu durata de 2 minute chiar si 
dupa intreruperea alimentarii de la reteaua de 230 V, timp de 7 zile.  

Amplasarea dulapului de comanda se va face in afara zonelor cu risc ridicat de explozie. 
 
4.2.Paratrasnet 
 

Paratrasnetul este instalatia de protectie a constructiilor impotriva traznetului care 
asigura o zona de protectie de forma unui con de revolutie cu varful aflat la partea superioara a 
tijei de captare a acestuia. Partile metalice aflate in interiorul conului sunt protejate de loviturile 
directe de trasnet.  

Paratrasnetul este dimensionat in functie de instalatiile montate in conul de protectie al 
acestuia. Elementele cele mai expuse la trasnet sunt completul de difuzoare si antena. Sirena 
este montata la cota cea mai inalta si este asimilata cu un acoperis metalic cu latura de 1 m. 

 
 

4.3.Priza de pamant 
 

Instalatiile de comunicatie, blocurile functionale ale sirenei, bransamentul la reteaua 
electrica de 230Vca si partile metalice ale constructiei (pilon, paratrasnet, impamantare antena) 
necesita conectarea la o priza de pamant care sa satisfaca cerintele de protectie la descarcari 
de sarcini electrice ale fiecarei instalatii. 

 
 

4.4.Protectia la supratensiuni 
 

Elementele de protectie sunt dispozitivele eclatoare care la o tensiune de prag sunteaza 
linia si asigura scurgerea la pamant a energiei captate in regimul tranzitoriu 
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4.5.Specificatii tehnice minime pentru sirena elect ronica 
 

Sirenele trebuie sa permita ca, din punct de vedere al puterii acustice si al caracteristicii 
de radiatie sonora, sa poata fi adaptate în mod optim la conditiile naturale ale locului de 
amplasare (trepte de putere, orientare). 

In Fig.23. si fig.24. sunt prezentate caracteristicile de presiune acustica pentru sirenele 
de 600W si 1200W, pe medii de amplsare (ce rezulta din nomogramele aferente).  

 
Sirena electronica 600W/230Vca 

 
Fig.4.5.1..  Presiunea acustica a sirenei de 600W, pe medii de amplasare 

 
Sirena electronica 1200W/230Vca 
 

 
Fig.4.5.2.  Presiunea acustica a sirenei de 1200W, pe medii de amplasare 

  
Caracteristicile tehnico-functionale de baza a sire nelor  
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- Valori minime/maxime de presiune acustica ce trebuie realizate:  
  - Sirena 600W / 1200 W = 109/115 dBA la 30m  
 
- Compunere:  - traductoarele acustice (capul sirenei)  

- dulapul electronic de comanda al sirenei  
 

Traductoarele acustice (capul sirenei) 
- Capul sirenei plasat în varful catargului sa fie compus din 4/8 generatoare de sunet avand 
puterea de 150 W fiecare si goarnele aferente  
- Generatoarele de sunet vor fi legate de panoul de comanda prin intermediul unui cablu de cel 
putin 20 metri care va fi fixat în interiorul catargului pentru a fi ferit de intemperii  
- Generatoarele de sunet sa fie construite din aliaj din aluminiu rezistent la influenta factorilor 
externi (vant, ploaie, lapovita si ninsoare, temperaturi excesive: - 25ºC + 60ºC; umiditate: 100 
%);  
-  Apte sa emita semnale si mesaje clare si puternice;  
- Prinderile dintre goarne sa asigure o buna rigidizare a ansamblului catarg si goarne astfel ca 
el sa reziste la solicitari date de vant sau alti factori atmosferici;  
 
Dulapul electronic de comanda al sirenei 
- Dulapul electronic al sirenei sa fie confectionat din tabla de otel, vopsit cu vopsea rezistenta la 
apa si la praf 
- Dulapul sa fie prevazut cu usa etansa cu încuietoare cu cheie  
- Intrarea cablurilor în dulapul electronic sa se faca prin presetupe care asigura etanseitatea iar 
în interior se racordeaza la subansamblurile echipamentului prin intermediul clemelor dedicate  
Subansamblurile electronice sa fie fixate pe un rack rabatabil/culisabil care da posibilitatea 
accesarii partii din spate a acestuia  
-Dulapul sa fie prevazut cu microintrerupator pentru semnalizarea la centrala de alarmare a 
deschiderii usii  
- Pe cablul de antena al statiei radio sa existe un element de protectie la supratensiuni 
atmosferice  
- Sa aiba posibilitatea de montare interioara la perete si prevazut cu încuietoare sigura  
- Circuitul de alimentare la 230 volti, compus din redresor si baterii de acumulator va fi 
dimensionat în functie de puterea sirenei si va realiza o încarcare a bateriei controlata cu 
temperatura  
- Bateria de acumulatori trebuie sa asigure buna functionare în cazul întreruperii alimentarii de 
la retea, astfel:  

-Activarea a minimum 20 alarme sau anunturi verbale cu durata de 2 minute fara 
reîncarcarea acumulatorilor timp de 48 ore;  

-Sa asigure un semnal de sirena sau anunt cu durata de 2 minute si dupa întreruperea 
alimentarii de la retea, timp de 7 zile;  

-Timp de încarcare al acumulatorilor complet descarcati, pana la nivelul la care poate fi 
emisa o alarma de 2 minute trebuie sa fie de maximum 6 ore.  
- Amplificatoare finale modulare, numarul lor va fi în functie de puterea aleasa si vor fi separate 
galvanic de restul instalatiei  
- Mediul de comunicatie principal dintre sirene si centrala sa fie linia telefonica dedicata (cupru 
sau fibra optica) închiriata sau proprie si canal radio VHF iar medii de comunicatie secundare 
reteaua de telefonie mobila GSM si retea de calculatoare (internet/intranet) prin protocol 
TCP/IP.  
- Modemul de linie dedicata sa aiba protectii la supratensiune si mod de lucru pentru linie 
telefonica comutata.  
- Modem cu interfata radio si statie radio cu o putere de emisie de pana la 25W în banda de 
VHF (146-174MHz) sau UHF (400………) in functie de licenta disponibila. 
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- Sa aiba modem GSM pentru conectare bidirectionala la centrala prin reteaua de date a 
telefoniei mobile.  
- Sa aiba port ethernet pentru conectare la centrala prin intranet sau internet TCP/IP.  
- Echipamentul electronic trebuie:  

-Sa asigure difuzarea de texte vorbite de la microfon sau 16 înregistrari prealabile fiecare 
cu durata de 60 secunde  

-Sa asigure înregistrarea de mesaje vocale de 60 secunde de la microfonul sirenei  
 -Sa asigure difuzarea mesajelor vorbite în direct (live) de la microfonul sirenei  
-Sa asigure difuzarea celor patru alarme prevazute în norme:  

-alarma aeriana  
-prealarma aeriana  
-alarma la dezastre  
-încetarea alarmei  

-Sa fie programabil din punct de vedere al functiunilor de alarmare  
-Sa aiba functia de autotestare  
-Sa aiba mecanisme de securitate împotriva factorilor ce pot determina alarme false, 

erori de deservire, sabotaj  
-Sa semnalizeze punctului de comanda central deschiderea usii dulapurilor  

- Protectia la supratensiuni a tuturor echipamentelor  
- Posibilitatea reglarii nivelului semnalului difuzat 
 
 
4.6.Ansamblul traductoare acustice (capul sirenei) 
 

Traductoarele se vor monta pe un suport din otel, fixate cu elemente de prindere care sa 
asigure o buna rigiditate. Capul sirenei va indeplini conditiile de mediu – STAS 10101/20-90 
(incarcari date de vant) si STAS 10101/21-92 (incarcari date de zapada).  

Traductoarele acustice vor fi confectionate din aliaj de aluminiu, rezistent la mediul salin. 
Fiecare traductor va fi prevazut cu un driver de minimum 150W care sa transmita semnalul de 
alarmare sau mesajul amplificat. Traductoarele vor putea fi orientate pe o singura directie (0˚), 
pe doua directii (180˚), pe patru directii (0˚ - 90˚ - 180˚ - 360˚), in functie de zona de interes.  

Gradul de protectie pentru capul de sirena (traductoare) sa fie IP56. Traductoarele se vor 
monta in afara zonei cu risc crescut de explozie. 

In Fig.27. este prezentat un exemplu de asamblare a traductoarelor acustice pe 
acoperisul unei cladiri, desen in care se evidentiaza cerintele de unghiuri si vecinatati de 
amplasare a traductoarelor acustice pe acoperisuri de cladiri. 

 
 

Fig.4.6. Asamblare traductoare acustice pe acoperisuri de caldiri 
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4.7.Specificatii tehnice minime pentru centrala de alarmare 
 

Centrala de alarmare are rol de concentrator pentru elementele terminale de instiintare si 
alarmare si nod de retea pentru alte centrale.  

Asigura transmiterea, distributia si receptionarea mesajelor de instiintare, confirmare si 
status, concentrarea sirenelor electrice sau electronice si vehicularea datelor culese de la 
diferiti senzori.  

Mediile de comunicatie folosite: telefonie mobila GSM/3G, internet/intranet (TCP/IP), linie 
telefonica dedicata, canal radio VHF/UHF in frecventa licentiata de la ANCOM. 

 
 

4.7.1.Caracteristicile tehnico-functionale de baza pentru centrala de alarmare: 
 
Alimentare: -minim doua surse:  

-externa-CA-230V/50Hz;  
-interna (proprie)-CC12V   

 
Primirea si transmiterea comenzilor/informatiilor:  

-subsistemul de comunicare va fi prevazut cu interfete pentru patru medii de comunicare, 
respectiv:  

-linie telefonica analogica dedicata;  
-internet/intranet, protocol TCP/IP;  
-telefonie mobila GSM/3G;  
-canal radio VHF  
-asigura redundanta comunicatiei prin utilizarea a minimum doua canale simultan.  
 

Capacitate:  
-minimum 15 corespondenti (alte centrale de alarmare sau sirene de alarmare publica) 

 
Comanda:  

-centrala permite comenzi de alarmare, astfel:  
-de la panoul propriu al centralei;  
-de la consola de comanda de la distanta.  
 

 
4.7.2.Aplicatiile utilizate: 
 

-asigura interoperabilitatea (compatibilitatea) cu elemente deja existente ale sistemului la 
nivelul dispeceratului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Craiova ’’Oltenia’’ al judetului 
Dolj 

-sa fie usor de operat de catre personalul tehnic;  
-transmiterea (expedierea) de mesaje text cu confirmare de livrare si confirmare de citire;  
-asigura transmiterea de SMS-uri grupelor de interventie predefinite;  
-asigura la primirea mesajelor de instiintare, semnalizarea optica si acustica;  
-asigura transmiterea nivelurilor de comanda superioare starea echipamentelor de 

alarmare;  
-permite conectarea de senzori chimici, meteorologici,etc.  
-asigura stocarea a minimum 16 mesaje predefinite de cate minim 60 de secunde 

fiecare;  
-permite ascultarea mesajelor vocale stocate;  
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-selectarea tipului de semnal sau de mesaj vocal sa se asigure de la panoul de comanda 
si control sau de la consola de comanda de la distanta, prin alegerea unuia dintre semnalele 
definite sau mesajele vocale predefinite pentru sirena;  

-sa asigure derularea testelor fara scoaterea din functiune a sistemului;  
-accesul sa fie protejat prin parole;  
-asigura transmiterea/receptia mesajelor de interogare/raport stare catre/de la sirenele 

de alarmare;  
-asigura semnalizarea optica si acustica in cazul functionarii anormale a sistemului;  
-asigura activarea semnalelor de alarmare;  
-utilizeaza o harta calibrata, cu posibilitatea maririi zonelor de interes(zoom);  
-asigura dezactivarea alarmei.  
Toate specificatiile tehnice anterioare pentru centrala, sirene si aplicatiile lor trebuie sa 

se incadreze obligatoriu in cerintele Ordinului MAI 886 referitor la mediile de comunicare 
redundante, interconectivitate si autonomie iar ca urmare sa garanteze o fiabilitate 
corespunzatoare in exploatare pe timp indelungat avand in vedere destinatia acestor 
echipamente. 
 
4.7.3.Standarde asigurate:  
 

EN 50082-2 (cerinte de mediu electric);  
IP 54 (pentru modulele interne);  
EN 50130-4 (variatiile de tensiune).  
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5. CONCLUZII  
 

Avand in vedere potentialul industrial si economic al municipiului Craiova si conform 
masuratorilor efectuate, se recomanda achizitionarea de sirene electronice de 600 W, 1200 si 
2400 W, care sa asigure la un numar relativ mic de sirene (53buc.), transmiterea semnalelor de 
alarmare si mesajelor vocale la o presiune acustica superioara fata de nivelul maxim al 
zgomotului ambient cu cel putin 6dB. 
 Propunem ca o consola de comanda a centralei de instiintare alarmare sa aibe 
amplasamentul str. Unirii, nr.1, corp 2 - Primaria Craiova sediul Compartimentului pentru Situatii 
de Urgenta si Protectie Civila, locatie propice din punct de vedere tehnic (conexiuni) si al 
securitatii echipamentelor, locatia centralei de instiintare alarmare ramanand aceeasi, adica in 
PUNCTUL DE COMANDA PROTECTIE CIVILA din Bd. Decebal, nr.107, in subsolul Facultatii 
de Inginerie Electrica (locatie veche dedicata si care raspunde perfect cerintelor).  

 
Sistemul propus va fi compus conform propunerii promovate, din echpamentele 

urmatoare:  
- centrala de instiintare, avertizare-alarmare la care se vor conecta sirenele electronice prin 
internet/intranet, telefonie mobila GSM, linie telefonica analogica dedicata si canal radio VHF;  
- consola de comanda a centralei de instiintare alarmare  
- sirene electronice, in urmatoarele configuratii:  

- 3 buc.  - sirena electronica 600W cu traductoarele acustice dispuse la 0˚  
- 1 buc.  - sirena electronica 600W cu traductoarele acustice dispuse la 180˚  
- 20 buc. - sirena electronica 1200W cu traductoarele acustice dispuse la 0˚  
- 3 buc.  - sirena electronica 1200W cu traductoarele acustice dispuse la 180˚  
- 25 buc.  - sirena electronica 1200W cu traductoarele acustice dispuse la 360˚ 
- 1 buc.  - sirena electronica 2400W cu traductoarele acustice dispuse la 360˚  
 
Sirenele vor fi amplasate conform recomandarilor din detaliile partii desenate si montate 

conform explicatiilor din partea scrisa a studiului. 

Echipamentele recomandate vor respecta obligatoriu specificatiile tehnice enumerate in 
prezentul document la capitolul 4, si pentru buna lor functionare trebuie sa asigure 
interoperabilitatea (compatibilitatea) - conform cu ORDINUL Nr. 886 din 30 septembrie 2005 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de înstiintare, avertizare si 
alarmare a populatiei  - cu echipamentele deja existente ale sistemului la nivelul dispeceratului 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Craiova ’’Oltenia’’ al judetului Dolj . 
 
 
 
 
          Intocmit 
          ing. Ovidiu Paris 
 
 


