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 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 17.12.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.207609/2018, rapoartele 
nr.207612/2018 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi nr.207953/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Extinderea sistemului de management al traficului prin 
integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionarea în regim adaptiv şi sistem de 
comunicaţii – Etapa 1, Faza 1 şi Faza 2” și rapoartele nr.524/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.526/2018 al Comisiei de 
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.528/2018 al Comisiei 
Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.530/2018 al Comisiei 
pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.532/2018 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;     
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014, cu modificarile si completarile ulterioare,  Hotărârii Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ghidul 
solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru 
fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1,  art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
    

                HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea 
sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii 
semaforizate cu funcţionarea în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii – Etapa 1, 
Faza 1 şi Faza 2”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, în forma prevăzută în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 
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1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

Studiu de fezabilitate pentru implementarea proiectului „EXTINDEREA SISTEMULUI 
DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU 
FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 
2”. 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

U.A.T. Municipiul Craiova 

1.3. Beneficiarul investiției 

Municipiul Craiova 

1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

S.C. Urban Scope S.R.L. 
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2. Situația existentă și necesitarea realizării 
obiectivului/proiectului de investiții 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în 
care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia 
actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 
obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile 
tehnico-economice identificate şi propuse spre 
analiză 

Nu este cazul. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, 
acorduri relevante, structuri instituţionale şi 
financiare 

Comisia Europeană prin politicile de coeziune prevede acordarea unei atenții sporite 
dezvoltării urbane durabile, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de transport care 
respectă mediul, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități 
urbane durabile.  

La  data  de  9  martie  2007,  Uniunea  Europeană  a  adoptat  pachetul  Energie  
pentru  o  lume  în schimbare, angajându-se unilateral să reducă emisiile de gaze cu efect 
de seră cu 20% până în anul 2020, prin creșterea cu 20% a eficienței energetice și prin 
atingerea unui procent de 20% de energie obținută din surse regenerabile în mixul 
energetic. 

În acest context, un element esențial îl reprezintă Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă, care, conform definiției din documentele Uniunii Europene, este un document 
strategic de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale 
persoanelor și activităților economice în arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai 
bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație 
urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și 
nemotorizat, în mișcare sau în staționare.   

Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii eforturilor locale 
și regionale, dat fiind faptul că guvernanța pe mai multe niveluri constituie un instrument 
adecvat pentru a spori eficiența acțiunilor menite să combată schimbările climatice. 
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Astfel, abordarea strategică în planificarea transportului urban se realizează pe baza 
principiilor integrării, participării și evaluării în vederea satisfacerii nevoilor de mobilitate 
ale persoanelor și ale instituțiilor sau firmelor în oraș și zona metropolitană, pentru 
îmbunătățirea calității vieții. 

Creşterea mobilității urbane și interurbane sunt teme principale ale Uniunii Europene 
pentru perioada 2014-2020, astfel,  crearea, modernizarea sau extinderea unor sisteme 
de transport inteligente, cum ar fi sistemele de management al traficului, reprezintă 
pritorități de finanțare în exercițiul în curs al Uniunii Europene. 

În acest sens, sistemul inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe 
soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Craiova, detaliat și 
fundamentat din punct de vedere tehnic și economic prin prezentul document, vizează 
creșterea gradului de atractivitate al transportului public și migrarea unui număr cât mai 
mare de deplasări spre acest mijloc de transport, în defavoarea deplasării cu vehiculul 
personal, prin scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, cu efecte 
pozitive asupra reducerii poluării și consumului de energie, decongestionarea traficului și 
îmbunătățirea siguranței în trafic. 

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 1 și Faza 2” a fost elaborat în 
conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului – cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții. 

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-
economici ai investiției, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative și calitative 
ale sistemului integrat de trafic management, cu evidențierea reducerii emisiilor GES, a 
numărului de călători atrași spre deplasarea cu transportul public și a reducerii numărului 
de kilometri parcurși cu vehiculul privat. 

Obiectivele Studiului de Fezabilitate sunt corelate cu obiectivele documentelor 
strategice existente la nivelul municipiului, la nivel județean, regional, național și 
european, după cum urmează: 

 

– Cartea Verde Europeană a Transportului Urban – „Spre o nouă cultură a 
mobilității urbane”. 

Documentul stabilește provocările principale la care trebuie să răspundă 
mobilitatea urban, proiectul propus având impact asupra tuturor celor 5 aspecte 
menționate: orașe cu trafic fluid, orașe mai puțin poluante, transport urban mai 
inteligent, transport urban accesibil, transport urban în condiții de siguranță și 
securitate. 
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– Master Planul General de Transport al României 

Master Planul General de Transport al României stabilește liniile directoare 
pentru o dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: 
„Un sistem de transport durabil (sustenabil)”, obiectiv sprijinit și prin 
implementarea proiectului de față. 

 

– Programul Operațional Regional 2014-2020 

În cadrul POR 2014-2020 este definită oportunitatea realizării de planuri de 
mobilitate urbană sustenabile, avându-se în vedere necesitățile privind 
creșterea gradului de mobilitate al persoanelor și bunurilor, sporirea 
adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel 
regional/local precum și favorizarea unei creșteri economice sustenabile din 
punct de vedere social și al mediului înconjurător, prin asigurarea unui transport 
urban și periurban sustenabil. Proiectul de implementare a unui sistem 
inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative în 
Municipiul Craiova se încadrează în obiectivele Axei prioritare 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă. 

 

– Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Craiova 2014 – 
2023 

„Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Craiova 2014 – 2023” 
este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare 
pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii 
importante în toate domeniile de activitate. Unul dintre proiectele incluse în 
acest document strategic face referire la implementarea unui sistem eficient 
de dirijare și semaforizare a traficului, în scopul asigurării unor legături rutiere 
funcționale. 

 

– De asemenea, este important de menționat faptul că proiectul este inclus în 
Planul de acțiune al Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului 
Craiova 2016-2030, la poziția: 7.3.1.2 – 7.3.1.3.. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu 
funcționare în regim adaptiv și sistem de comuncații. 
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2.3. Analiza situației existente și identificarea 
deficiențelor 

În scopul stabilirii soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității 
economice și financiare pentru un sistem inteligent de trafic management și monitorizare, 
a fost necesară realizarea unei analize temeinice a situației actuale, în ceea ce privește 
mobilitatea urbană în Municipiul Craiova.  

În acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului 
de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Craiova, Strategia 
integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Craiova, Studiul de trafic – I aferent 
măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu tramvaiele în Municipiul 
Craiova, ce au fost utilizate și pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii 
existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere. 

2.3.1. Infrastructura rutieră 

Conform clasificării PATN Secţiunea a IV-a (NUTS 3 la nivel european), Craiova este 
o localitate de rang II – municipiu de importanţă judeţeană, cu rol de echilibru în reţeaua 
de localităţi. 

Conform aceluiaşi plan de amenajare a teritoriului naţional, municipiul Craiova se 
află situat pe axa a cinci viitoare conexiuni rutiere: 

– autostrada Lugoj-Caransebeș-Drobeta-Turnu Severin-Filiași-Craiova-Calafat; 

– autostrada Craiova-București ; 

– drum expres 4 benzi Craiova- Alexandria- București 

– coridorul paneuropean de transport multimodal IV-Bacău-Târgul Secuiesc-
Brașov- Pitești-Slatina-Craiova. 

– coridorul paneuropean de transport multimodal IV- Filiași-Craiova 

– coridorul paneuropean de transport VII-Râul Jiu între Dunăre și Craiova 

Rețeaua rutieră este în principal dispusă radial, legături inelare parțiale există doar 
pe partea de Est și Nord a municipiului Craiova. Din cauza reliefului nu s-au dezvoltat 
legături secundare inelare, relațiile între componentele zonei metropolitane realizându-
se prin traversarea rețelei stradale a municipiului Craiova. 

Rețeaua majoră de drumuri oferă legături naționale și internaționale, în timp ce 
rețeaua secundară asigură conexiunea municipiului Craiova cu localitățile din zona 
metropolitană. 
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Din punct de vedere al lăţimii drumurilor existente, lăţimea părţii carosabile/ 
laţimea platformei arterelor rutiere (exclusiv lăţimea necesara pentru parapete) este de 
regulă urmatoarea: 

– drumuri naţionale 4 benzi 14.00 / 18.00 m 

– drumuri naţionale 2 benzi 7.00 / 9.00 m 

– drumuri judeţene 6.00 / 8.00 m 

– drumuri comunale 5.50 / 7.00 m. 

Rețeaua majoră de circulație din zona de studiu este reprezentată în imaginea de 
mai jos: 

 

Fig. 2.1. Rețeaua majoră de circulație1 

În ceea ce priveste starea tehnică a rețelei principale de drumuri, aceasta este în 
cea mai mare parte bună, ca urmare a implementării în ultimii ani a unor proiecte majore 
de modernizare/reabilitare și sistematizare a elementelor rețelei. 

                                         
1 Sursă: Studiul de trafic – I aferent măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu tramvaiele 
în Municipiul Craiova 
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Drumurile județene și comunale sunt în stare tehnică bună sau medie, iar o parte din 
drumurile comunale, în special de pe teritoriul de influență al Polului de creștere Craiova 
sunt în stare rea. 

Așa cum s-a menționat, rețeaua stradală a municipiului Craiova are o structură radial 
inelară. Dintre cele 9 artere rutiere de penetraţie cele mai importante sunt cele 6 drumuri 
naţionale ce converg către municipiul Craiova. Acestea se suprapun pe principalele 
culoare de circulaţie care asigură atât fluxurile locale cât şi legătura oraşului cu teritoriul. 

Evoluția urbană a municipiului Craiova este reflectată de trama sa stradală. Rețeaua 
majoră a oraşului cuprinde o axă puternică Est-Vest, în lungul principalului drum ce 
traversa orașul. Pe direcția Nord-Sud nu se evidențiază o axă, ci mai multe relații 
discontinue generate de țesutul tradițional existent în zona  centrală, rezolvate în prezent 
de noul pasaj de la Universitate. 

Rețeaua majoră se distinge prin prospecte largi, în general străzi de categoria I (6 
benzi) sau străzi de categoria a II-a (4 benzi) și uneori străzi de categoria a III-a. În zona 
centrală rețeaua secundară prezintă un caracter tradițional, sinuos, în cartierele de 
locuințe colective rețeaua este sistematizată, iar în cartierele limitrofe rețeaua este în 
principal nemodernizată – cu caracter rural, cu axe de cartier slab conturate. 

2.3.2. Transportul public 

Serviciul de transport public în municipiul Craiova se află sub autoritatea Primăriei 
Craiova și este asigurat de SC RAT SRL, în baza unui contract de delegare prin concesiune 
a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobat 
prin HCL 262/2018. Societatea comercială RAT are ca acționar unic Municipiul Craiova. 

Rețeaua de transport pubic local este formată din 20 linii (17 inii de autobuz și 3 linii 
de tramvai), cu o lungime totală a traseelor de 340,5 km. 

Traseele de transport public utilizează în general principalele artere de circulație 
din Municipiul Craiova. 

Următoarea hartă ilustrează liniile operate de R.A.T în Craiova. 

În ceea ce privește stațiile de călători, acestea au diverse amenajări, existând stații 
de transport cu adăpost pentru călători, dar și situații în care aceste adăposturi lipsesc. 

Parcul de vehicule de transport public este format din 190 autobuze, cu vechimea 
cuprinsă între 3 și 28 de ani, și 29 tramvaie, cu vechime de peste 30 de ani. Capacitatea 
atuobuzelor variază între 20 și 105 locuri, iar a tramvaielor între 100 și 264 locuri. 

Din totalul parcului de vehicule, 112 autobuze sunt dotate cu facilități pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități. 
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Fig.  2.1. Traseele principale de transport public (sursa: PMUD) 

În termeni de accesibilitate, au fost identificate următoarele zone unde transportul 
public nu oferă nici un serviciu sau un nivel scăzut de servicii: 

– Est: Strada Carpenului și partea de est a cartierului Bordei 

– Vest: la vest de strada Râului și ambele părți ale bulevardului Știrbei Vodă 

– Sud: Cartierul Veteranilor 

Aceste zone fie au o densitate foarte scăzută, în special în sud și nord-est unde sunt 
şi terenuri virane, fie au o infrastructură rutieră în stare proastă, în sud-vest și vest. 

Pe de altă parte, se poate observa cum centrul orașului este destul de dens în ceea 
ce privește rețeaua de transport public. 

În termeni de performanță tehnică a rețelei, analiza indicatorilor indică o utilizare 
cât se poate de bună a reţelei. 
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2.3.3. Parcări 

Parcarea este una din cele mai importante probleme ale planificării transportului în 
orașe. În același timp are un impact asupra planificării urbane și interacționează cu 
transportul public. Astfel, parcarea trebuie privită ca un element cheie al planificării 
mobilității urbane. 

Se pare că parcarea reprezintă o problemă serioasă în Craiova. În Craiova nu există 
un sistem/reglementare adecvată de parcare, nici pentru parcarea rezidențială nici 
pentru parcarea publică. De asemenea, nu există o estimare oficială a celor aproximativ 
29000 de locuri de parcare distribuite fie în zonele rezidențiale, de-a lungul drumurilor 
urbane, fie în alte zone cum ar fi zona centrală, de exemplu. 

Oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor pe teritoriul municipiului Craiova 
este reglementată prin Regulamentul privind utilizarea locurilor publice destinate 
parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

Acest regulament prevede și instituirea unei taxe pentru parcare pe o parte din 
arterele din zona centrală a municipiului care se aplică pentru un număr de 139 locuri de 
parcare. 

Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul 
public al municipiului Craiova, reprezintă cadrul juridic care defineşte raporturile dintre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi deţinătorul/utilizatorul autovehiculului care 
ocupă proprietatea municipiului Craiova în scopul parcării curente a autovehiculelor, al 
parcărilor cu taxă şi al parcărilor ocazionale. 

În municipiul Craiova se aplică urmatoarele tipuri de parcări: 

– parcare curentă pe domeniul public al municipiului, pe bază de vinietă, cu 
excepţia parcărilor cu plată prin SMS, semnalizată cu indicator „Parcare cu 
Plată”; 

– parcare pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizată cu indicator „Parcare 
cu Plată”; 

– parcare ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS. 

Taxa de parcare pentru domeniul public sau privat în orașul Craiova, pentru 
vehiculele care aparțin persoanelor fizice sau juridice înregistrate în Craiova, la nivelul 
anului 2018, este 40 lei/an/vehicul.  

Pentru a acoperi din nevoia de spații de parcare în zona centrală a Craiovei a fost 
construită o parcare subterană (în zona Teatrului Național ”Marin Sorescu”), pe două 
niveluri și cu o capacitate de 619 locuri din care 586 de locuri pentru autoturisme și 33 de 
locuri pentru motociclete, aceasta fiind deschisă non-stop. 
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2.3.4. Mijloace alternative de mobilitate 

2.3.4.1. Facilităţi pietonale 

Mersul pe jos este forma cea mai fundamentală a mobilității. Este ieftin, fără emisii, 
folosește puterea omenească mai degrabă decât combustibilii fosili, oferă beneficii 
importante pentru sănătate, este la fel de accesibil pentru toți indiferent de venituri, iar 
pentru mulți cetățeni este o sursă de mare plăcere. 

Din prelucrarea datelor provenite din sondajul privind mobilitatea populației, cota 
modală a deplasărilor cu bicicleta este una redusă, însă o cotă modală cu potenţial de 
creştere. 

Ameliorarea calităţii spațiilor pietonale este una din strategiile ce atinge mobilitatea 
durabilă. Există două categorii de facilități pentru pietoni: întrerupte (trecerile pentru 
pietoni) și neîntrerupte (alei). Aceasta din urmă pot fi clasificate ca atare: holuri, alei, 
curți, trotuare, drumuri publice și trasee, străzi pietonale si pieţe (Litman, 2002). 

Analizând situația existentă a municipiului, se identifică un număr crescut de spaţii 
pietonale dimensionate corespunzător, protejate prin vegetație de aliniament și bolarzi 
(în cazul traseelor principale de circulație). În același timp, în zonele de extremitate ale 
municipiului Craiova (zonele de expansiune urbană), se remarcă lipsa unui traseu pietonal, 
ce contribuie negativ la nivelul de accesibilitate și conectivitate la punctele de interes 
zonale. 

De asemenea, se poate observa și subdimensionarea spațiului pietonal în diferite 
zone ale municipiulu, ce contribuie la crearea unor trasee pietonale expuse, scăzând 
siguranța în tranzit a locuitorilor. Crearea unor legături pietonale cu noile zone 
dezvoltate, reprezintă un element important pentru încurajarea transportului 
nemotorizat ( pietonal și velo ), susținând totodată accesibilitatea către aceste zone. 

În prezent, municipiul este tranzitat de un drum expres E79, patru drumuri naționale 
( DN65, DN6, DN65C, DN 6B, DN55, DN56) și 3 drumuri județene ( DJ552, DJ606, DJ643F), 
artere pe care se identifică disfuncții la nivel de spaţiu pietonal și accesiblitate, în special 
în punctele de intersectare ale acestora (pasaje și treceri pietonale).  

Deși municipiul Craiova, dispune de un sistem de spații pietonale reabilitate, acestea 
sunt ineficient dimensionate în anumite zone, spațiul public fiind utilizat în favoarea 
spațiului destinat parcajelor și a spațiului carosabil (traficul motorizat), astfel de cazuri 
fiind identificate în special în centrul municipiului. De asemenea, se indetifică un procent 
ridicat de spaţii pietonale neamenajate, în special în zona cartierelor Craioviţa Veche, 
Catargiu, Romaneşti, Bariera Vâlcii. 

Un punct tare la nivelul municipiului, este reprezentat de elementele naturale şi 
arhitecturale cu interes turistic ce se află în teritoriul administrativ al acestuia. Aceste 
elemente au un impact semnificativ asupra traseelor turistice pietonale, ce contribuie la 
imaginea generala a zonei. 
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Unul din obiectivele regenerării urbane a centrelor istorice îl constituie încurajarea 
modurilor blânde de transport, dar mai ales mersul pe jos. Astfel, şi în Craiova prin 
proiectul CIVITAS Modern, zona centrală a fost inclusă într-un program de regenerare 
urbană care a prevăzut inclusiv pietonizarea acestui areal. 

2.3.4.2. Facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta 

În prezent sunt amenajate trasee de piste pentru biciclete pe strada Caracal – între 
str. Anul 1848, Calea București – între Str. Carol I şi bd. Decebal, Bd. Rîului – între Str. 
Breslei și Str. Popoveni şi în Parcul Romanescu. Există doar un centru de închirieri biciclete 
în municipiul Craiova, dar bicicletele se pot închiria pentru perioade scurte, modul de 
tarifare indicând utilizarea acestora doar pentru agrement. 

Se poate observa un flux ridicat de circulație pe aterele: Calea București, Bd. 
Decebal, Bd. Nicolae Romanescu și Str. Alexandru Ioan Cuza. Aceste trasee, sunt 
principalele conexiuni între zonele de locuire și punctele majore de interes la nivelul 
orașului ( instituții publice, școli, centrul istoric, gară , locuri de muncă ).  

Deși nivelul de siguranță al utilizatorilor de bicicletă este mult mai crescut în 
interiorul țesutului urban (strazi secundare), se observă un flux mediu spre scăzut în 
utilizarea acestora. 

Străzile cu flux mediu de utilizare sunt: Strada Henri Coandă, Strada Ștefan cel Mare, 
Potelu, Împăratul Traian, Bd. Gheorghe Chițu. Trasele cu fluxul cel mai ridicat, sunt 
definite de un grad crescut de conectivitate și direcționalitate, pe când traseele mai puțin 
utilizate, oferă variante alternative, mai sigure, dar în cazul de față, datorită unui număr 
ridicat de parcări ilegale ce obturează spațiul de deplasare, aceste trasee sunt mai puțin 
utilizate. 

2.3.5. Managementul traficului 

Managementul traficului reprezintă un complex de măsuri active şi pasive pentru 
asigurarea fluenţei traficului şi totodată utilizarea infrastructurii existente cât mai 
eficient posibil. 

Principalele puncte nevralgice într-o reţea de străzi sunt în special constrângerile 
întâlnite la nivelul intersecţiilor. De aceea sistemele de control al traficului cu instalaţii 
de semaforizare reprezintă cea mai des întâlnită metoda de asigurare a funcţionării unei 
intersecţii aflată poate la limita de capacitate. De asemenea, într-o reţea de străzi în care 
de cele mai multe ori distanţele între intersecţii sunt relativ mici in raport cu volumele 
de trafic ce trebuiesc gestionate, devine foarte important ca spaţiile de stocare dintre 
intersecţii să poată fi foarte bine controlate. Funcţionarea optimă a intersecţiilor şi a 
reţelei stradale în ansamblu, se poate asigura prin funcţionarea în regim controlat cu 
semafoare. 
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Activităţi precum: supravegherea traficului, controlul traficului, supravegherea 
modului de funcţionare a echipamentelor, urmărirea parametrilor de perfomanţă în 
funcţionarea reţelei, aplicarea politicilor de transport stabilite la nivelul autorităţilor 
locale, se pot asigura eficient prin intermediul unui instrument denumit sistem de 
management al traficului operat prin intermediul centrului de management al traficului. 

Municipiul Craiova dispune din luna septembrie 2009 de un Sistem de Management al 
Traficului (CTMS) ce reprezintă implementarea în mod integrat şi unitar a doua sisteme 
de tip deschis şi anume:  

1) Sistemul de control adaptiv al traficului urban ; 

2) Sistemul de camere video PTZ cu circuit închis pentru managementul traficului , 

precum şi a infrastructurii suplimentare necesară care să suporte conlucrarea cu alte 
sisteme  

Principalele componente ale sistemului actual sunt: 

– automate semaforizare model STC 4012 si model Vega produse de SCAE Italia 

– semafoare Scae Italia 

– camere video analogice PTZ model Pelco Esprit 

– encodere model MPX-E1 

– echipamente comunicatii switch Allied Telesis, 24 porturi cupru, 2 fibra 

În teren sunt instalate sisteme de detecție, care oferă datele necesare pentru a 
permite coordonarea în timp real a semafoarelor, în funcție de fluxurile de trafic.  

Fluxurile de trafic sunt coordonate prin intermediul Centrului de Control al 
Municipalităţii care dispune de echipamente de înaltă tehnicitate. 

Sistemul de tip adaptiv permite ca timpii pentru culoarea verde şi pentru culoarea 
roşie a semafoarelor să fie constant optimizaţi şi să fie sincronizaţi în timp real cu 
dinamica traficului. Astfel sistemul răspunde automat la fluctuaţiile traficului prin 
folosirea diverşilor detectori integraţi pe teren. 

In cadrul Centrului de Control se realizeaza vizualizarea imaginilor de la camere 
video pe statiile de lucru ale operatorilor sau pe video wall-ul existent.Totodata imaginile 
sunt stocate pe o perioada de 30 zile pentru a fi folosite in cazul producerii unor 
evenimente/incidente nedorite. 

 Cele doua sisteme integrate reprezintă un instrument prin care Municipalitatea 
contribuie major la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic din oraş, concretizată prin 
următoarele avantaje importante precum:  

– reducerea întârzierilor autovehiculelor în trafic;  

–  îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei;  
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– reducerea emisiei de gaze poluante şi reducerea consumului de carburant; 

– îmbunătăţirea transportului public 

În privința managementului sistemului de transport public, RAT împreună cu 
municipalitatea au implementat de curând un nou sistem în cadrul proiectului MODERN 
(Mobility, Development and Energy use Reduction) care să permită: 

– E - ticketing; 

– Monitorizarea respectării programului fiecărui autobuz aflat în serviciu; 

– Monitorizarea consumului de combustibil; 

– Informarea în timp real a conducătorilor auto cu privire la avans /întârzieri; 

– Configurarea unei baze de date cu înregistrări ale autobuzului pentru a verifica 
calitatea serviciului; 

– Informarea în timp real despre predicția timpilor de sosire în fiecare stație de 
transport; 

– O mai bună calitate a serviciilor. 

Astfel, în cadrul proiectului, pentru 20 de stații de transport au fost montate panouri 
de informare dinamică pentru călători. Informațiile afișate sunt transmise prin GPRS de la 
un server amplasat în dispeceratul RAT, care nu este conectat integrat cu UTC. Un număr 
de 80 de autobuze, 27 de tramvaie și 10 autobuze pentru curse speciale, sunt dotate cu 
echipamente care transmit date de localizare către server . De asemenea, vehiculele au 
fost echipate cu validatoare electronice, iar în diferite locații au fost montate 10 
automate de eliberare bilete și 20 de automate pentru reîncărcarea cardurilor. 

De asemenea, sistemul asigură supravegherea video a fluxurilor de pasageri în stațiile 
monitorizate, cu ajutorul a 10 camere video. Fiecare cameră este conectată, iar 
expedierea în care se face monitorizarea și stocarea video de codificare, respectă 
standardul MPEG - 4. 

Camerele au fost instalate în următoarele stații de autobuz : Farmacia 3F; Gara BRD; 
Gara Peron 1; Siloz; Stație 15; Bănie; Parc; Helin eletro (cameră distrusă în urma unui 
accident rutier); Bloc 41. 

Instrumentele Info - mobilitate sunt integrate într-un sistem cu două caracteristici 
principale: prima este monitorizarea flotei bazată pe GPS și a doua este informarea 
pasagerilor în timp real cu datele furnizate de sistemul de management al transportului 
public. 
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2.3.6. Disfuncţii identificate la nivelul infrastructurii de 
transport 

Principalele disfuncționalități identificate la nivelul infrastructurii de transport sunt 
următoarele: 

– Cota modală ridicată a deplasărilor cu autoturismul (36,6%), la nivelul 
municipiului 

– Creșterea continuă a parcului de vehicule și a indicelui de motorizare, care va 
conduce la atingerea sau chiar depășirea limitei de capacitate a rețelei rutiere 

– Unele intersecții cu trafic intens nu sunt introduse în sistemul de management 
adaptiv al traficului 

– Viteza comercială redusă a tramvaielor, datorită lipsei unui sistem care să 
asigure prioritate pentru acestea, la traversarea locațiilor semaorizate 

– Vechimea parcului de vehicule de transport public, și în special a tramvaielor 

– Existența unor vehicule de transport public care nu sunt adaptate pentru accesul 
persoanelor cu mobilitate redusă. 

– Lipsa de atractivitate a transportului public, inclusiv datorită stării unor stații 
de transport public 

– Problema parcărilor, care conduce la ocuarea abuzivă cu vehicule parcate ilegal 
a zonelor pietonale, spațiilor verzi și chiar a stațiilor de transport public, 
conducând la discomfort pentru ceilalți participanți la trafic, dar și la probleme 
privind siguranța deplasării 
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2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze 
pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în 
scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

2.4.1. Distribuția modală a deplasărilor 

Conform estimărilor realizate în Studiu de trafic anexat la prezenta documentație, 
distribuția modală a deplasărilor, corespunzătoare anului de bază, 2018, este cea 
reprezentată grafic mai jos: 

 

 

Fig. 2.2. Distribuția modală a călătoriilor, 2018 

După cum se observă din grafic, transportul public este utilizat doar pentru 20,3% 
dintre deplasări, fiind preferate mersul pe jos și autoturismul propriu.  

Unul dintre motivele acestui procent redus este faptul că, în lipsa unor măsuri care 
să prioritizeze transportul public față de autovehiculele private, vehiculele de transport 
public sunt afectate de aceleași probleme legate de congestii de circulație, coloane de 
vehicule, timpi de deplasare mari și viteză de circulație redusă, ca și traficul general de 
pe suprafața municipiului. În această situație, cetățenii preferă să utilizeze autoturismul 
propriu, pentru deplasările pe distanțe lungi, respectiv mersul pe jos, pentru deplasările 
pe distanțe medii și mici.  

Asigurarea unor condiții de circulație care să asigure o eficiență sporită a 
transportului public, prin creșterea vitezei de circulație, reducerea timpului de așteptare 
în stații și a duratei de călătorie ar conduce la o migrare spre acest mod de deplasare, 
atât din partea utilizatorilor vehiculului propriu, cât și a celor care utilizează 
preponderent mersul pe jos. 



STUDIU DE FEZABILITATE 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 1 
și Faza 2 

 
 17

2.4.2. Prognoze pe termen mediu și lung 

În vederea evaluării impactului scenariilor propuse și a determinării scenariului 
optim, datele rezultate din procesul de colectare a datelor au fost utilizate ca date de 
intrare într-un model de transport realizat pentru întreaga rețea rutieră a Municipiului 
Craiova. Descrierea modelului de transport este prezentată în studiul de trafic anexat. 

În vederea estimării impactului fiecărui scenariu pe anii de prognoză pe termen 
mediu și lung, a fost necesară confruntarea dintre cererea de transport prognozată la 
orizontul de perspectivă, respectiv anii 2021 și 2026, și oferta de transport materializată 
prin rețeau de transport prognozată la același orizont de timp. 

Prognoza traficului reprezintă procesul de estimare a numărului de vehicule și 
căători care utilizează infrastructura de transport în anii de prognoză stabiliți. 

În acest scop, este necesară realizarea prognozelor pentru principalii indicatori 
socio-economic și demografici, cu influență semnificativă asupra nevoii de mobilitate. 

Astfel, indicatorii a căror analiză a fost realizată în Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă și în Studiul de trafic anexat sunt: produsul intern brut, numărul de locuitori, 
indicele de motorizare. 

Tendința de evoluție a produsului intern brut, la nivel național și la nivelul județului 
Dolj este prezentată în graficele de mai jos: 

 

 

Fig. 2.3. Prognoza PIB național.1 

                                         
1 Sursa: Studiul de trafic – I aferent măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu tramvaiele 
în Municipiul Craiova 
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Fig. 2.4. Prognoza PIB al județului Dolj.1 

 

Prognoza demografică la nivelul Municipiului Craiova se bazează pe datele istorice 
disponibile la nivelul localității și presupunând o evoluție a populației similară cu cea la 
nivel de județ și regiune. 

 

 

Fig. 2.5. Prognoza statistică privind populația Mun. Craiova2 

                                         
1 Sursa: Studiul de trafic – I aferent măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu tramvaiele 
în Municipiul Craiova 
2 Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Craiova 
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În ceea ce privește indicele de motorizare, valorile acestui indicator sunt strâns 
corelate cu cele ale PIB. Având în vedere valorile istorice, precum și evoluția indicatorilor 
prezentați anterior, valorile anuale ale indicelui de motorizare prognozate sunt 
reprezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabel  2.2. Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Craiova 

An  2017  2021  2026 

Indice  motorizare 
(veh/1000 loc) 

365 390 419 

 

2.4.3. Fundamentarea necesității și oportunitații investiției 

Infrastructura rețelei de tramvai din Craiova are un rol limitat în calitatea generală 
a serviciilor de transport public, existând în prezent, practiv o singură linie dublă de 
tramvai. Un program de reabilitare a tronsoanelor de transport cu tramvaie a fost 
dezvoltat de curând. Acesta măsuri vor asigura o mai bună performanță a serviciilor, în 
special o viteză de rulare mai mare. Cu toate aceste rețeaua de tramvai din Craiova nu 
deservește zonele cu o densitate mai mare a populației și nu asigură o legătura cu multe 
din zonele destinație pentru care există cerință de mobilitate. Provocările principale ale 
anilor următori se referă la adaptarea rețelei de a asigura, la un nivel ridicat de servicii, 
conectarea zonelor cu o densitate ridicată de locuințe cu zonele industriale sau cu cele 
de servicii diverse, acestea fiind marile generatore de mobilitate a orașului. De asemenea, 
este necesară implementarea unor măsuri care să conducă la creșterea vitezei comerciale, 
una dintre acestea fiind acordarea priorității pentru tramvaie, la traversarea locațiilor 
semaforizate. 

O altă deficiență sesizată ca urmare a analizei situației actuale este reprezentată de 
faptul că există intersecții semnificative din municipiul, în care se înregistrează fluxuri 
ridicate de trafic și congestii de circulație, care nu sunt integrate în sistemul centralizate 
de management adaptiv al traficului. 

Temele principale ale Uniunii Europene pentru perioada urmatoare, sunt 
reprezentate de realizarea sistemelor durabile de transport, care să promoveze modurile 
alternative de deplasare și, prin aceasta, să conducă la fluidizarea traficului din zonele 
urbane și, implicit, la reducerea factorului de poluare. Proiectele care se încadreaza în 
viziunea Uniunii Europene pot fi finanțate din fonduri europene nerambursabile conform 
Programului Operațional Regional 2014-2020 așa cum este și exemplul de față. 

Conform Ghidului specific Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.e. - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de 
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carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă , sunt 
eligibile investițiile incluse în proiectul fundamentat prin prezentul studiu de fezabilitate, 
în cadrul categoriei: 

– C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: Activitatea 
1: Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv 
a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente 
(STI) - Codul 044; se finanțează astfel de investiții cu fonduri europene 
nerambursabile. 

Aspectele semnalate mai sus fundamentează necesitatea și oportunitatea 
implementării proiectului, care are în vedere extinderea sistemului inteligent de trafic 
management și monitorizare, în scopul descongestionării traficului și al reducerii nivelului 
de poluare în zonele centrale, măsură corelată cu intervenții vizând creșterea vitezei 
medii de deplasare a tramvaielor și reducerea timpului mediu de călătorie, cu efecte 
asupra creșterii gradului de atractivitate și eficienței transportului public, dar și asupra 
creșteri calității vieții per ansamblu. 
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea 
investiției publice 

2.5.1. Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea mobilității urbane durabile 
prin extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate în sistemul de management adaptiv al traficului, în vederea asigurării 
prioritizării pentru tramvaie la traversarea acestor intersecții. 

Se va urmări, în principal, îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, 
a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, a transferului către acesta de la transportul privat 
cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.  

2.5.2. Obiective specifice 

- Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui 
mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor, prin creșterea 
vitezei comerciale de deplasare a tramvaielor 

- Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți 
participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni 

- Reducerea emisiilor GES 
- Reducerea poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban 
- Promovarea transportului public urban drept o soluție alternativă utilizării 

vehiculului personal, pentru asigurarea accesului cetățenilor la locul de muncă, 
furnizorii de servicii și alte puncte de interes 

- Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie, precum 
și prin creșterea numărului de utilizatori 

- Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona 
de influență a proiectului 

- Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele 
urbane. 

- Creșterea calității vieții cetățenilor Municipiului Craiova 
- Monitorizarea permanentă, în timp real, a stării de funcţionare a sistemelor de 

semaforizare, care are ca avantaj posibilitatea intervenţiei rapide în cazul 
sesizării unui defect. 

- Obţinerea unor situaţii statistice. 
- Realizarea unor aspecte importante legate de dezvoltarea durabilă a localităţii: 

prin introducerea unor semafoare cu consumuri semnificativ mai mici pentru 
toate tipurile de semafoare propuse, consumul energetic global va scădea, la 
rândul său, în mod semnificativ. 
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- Scăderea timpilor de răspuns în cazul detectării unor evenimente care perturbă 
siguranţa rutiera sau ordinea publică în zonele supravegheate. 

- Scăderea riscului producerii de accidente și eventuale evenimente antisociale 

Beneficiarii implementării proiectului sunt următorii: 

– Cetăţenii Municipiului Craiova : Sistemul va acoperi zone intens circulate din oraş, 
prin modernizarea sistemelor de semaforizare existente şi semaforizarea unor noi 
intersecții și treceri de pietoni, realizându-se introducerea acestora într-un sistem 
integrat de management al traficului. Astfel, cetăţenii vor beneficia de un sistem care 
asigură creşterea siguranţei circulaţiei în oraş şi creşterea vitezei de deplasare în 
condiţiile menţinerii unei limite legale, scăderea timpilor de aşteptare în trafic şi, 
implicit, scăderea gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe. 
Creșterea siguranței cetățenilor în spațiul public va fi asigurată și prin introducerea 
sistemului de supraveghere video în nodurile de circulație incluse în sistemul de 
management adaptiv al traficului. 

– Poliția Rutieră din Municipiul Craiova, Poliția Locală, Jandarmeria vor beneficia în 
mod direct de rezultatele proiectului prin implementarea sistemului de supraveghere 
video, care va permite asigurarea siguranţei şi securităţii în spaţiile publice și 
monitorizarea eficientă a traficului rutier și a evenimentelor produse. 

– Operatorul de transport public: este un alt beneficiar direct al proiectului, atât 
datorită reducerii timpilor de călătorie și așteptare în stație, datorită asigurării unei 
fluențe crescute a traficului general (prin implementarea sistemului de management 
adaptiv al traficului), cât și prin funcția de acordare a priorității pentru tramvaielor în 
locațiile semaforizate. Aceste componente vor avea ca efect creșterea calității și 
eficienței serviciului de transport public și, implicit, la atragerea unui număr suplimentar 
de pasageri, beneficiari ai serviciului. 

– Cetățenii și turiștii aflaţi în  tranzit prin oraş: Asigurarea unui climat de siguranţă 
şi confort la nivelul traficului din oraş va constitui, pentru toate persoanele care  îl 
tranzitează un beneficiu substanţial, mai ales prin prisma faptului că vor fi astfel 
încurajaţi să vină să desfăşoare anumite activităţi sau să utilizeze serviciile publice 
culturale, sociale, medicale etc. oferite de municpiu şi în acest mod să contribuie la 
menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice şi cu caracter social din oraş. 

– Municipalitatea  Craiova, în calitate de solicitant și beneficiar al proiectului va 
beneficia în mod direct de rezultatele implementării acestuia și va putea extinde un 
sistem modern și operativ, ce va conduce la o creștere a siguranței cetățenilor în spațiul 
public, precum și la o  scădere a timpilor de aşteptare în trafic şi, implicit la scăderea 
gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe. 
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3. Scenarii și opțiuni tehnico-economice pentru 
realizarea obiectivului de investiții 

3.1. Prezentarea scenariilor pentru realizarea 
obiectivului de investiții 

În cadrul Studiului de fezabilitate pentru proiectul de Extindere a sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 1 și Faza 2 au fost analizate 2 
scenarii alternative (Scenariile 1 și 2), al căror impact a fost comparat cu scenariul de 
referință Scenariul 0 – Situația actuală.  

Scenariile analizate includ intervențiile descrise mai jos: 

Scenariul 1: 

- Implementarea componentei de trafic management, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații); sistemul 
asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile asupra 
fluxurilor de trafic primite în timp real de la echipamentele din teren – 
management adaptiv al traficului 

- Implementarea componentei de monitorizare, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații): sistemul 
asigură monitorizarea video a locațiilor semaforizate, în vederea creșterii 
siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu 
transportul public, bicicliști, pietoni 

- Implementarea componentei de prioritizare a tramvaielor, cu toate 
componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), 
centrale (echipamente și software în Centrul de control) și mobile (în tramvaie); 
sistemul asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile 
primite în timp real asupra poziției tramvaielor, astfel încât să asigure 
traversarea cât mai rapidă a intersecțiilor semaforizate de către aceste vehicule 

- Implementarea componentei de impunere a regulilor de circulație, cu toate 
componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), 
centrale (echipamente și software în Centrul de control) si distribuite (rețea de 
comunicații); componenta constă în introducerea de radare de viteză în locațiile 
semaforizate, pe direcția principală de deplasare și transmiterea informației 
pentru prelucrare către centrul de control. 

Scenariul 2: 
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- Implementarea componentei de trafic management, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații); sistemul 
asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile asupra 
fluxurilor de trafic primite în timp real de la echipamentele din teren – 
management adaptiv al traficului 

- Implementarea componentei de monitorizare, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații): sistemul 
asigură monitorizarea video a locațiilor semaforizate, în vederea creșterii 
siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu 
transportul public, bicicliști, pietoni 

- Implementarea componentei de prioritizare a tramvaielor, cu toate 
componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), 
centrale (echipamente și software în Centrul de control) și mobile (în tramvaie); 
sistemul asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile 
primite în timp real asupra poziției tramvaielor, astfel încât să asigure 
traversarea cât mai rapidă a intersecțiilor semaforizate de către aceste vehicule 

Diferența dintre scenariile propuse apare prin includerea în Scenariul 1 componentei 
de impunere a regulilor de circulație (radare de viteză). 

După selectarea soluției optime, se va avea în vedere compatibilitatea acesteia și 
integrarea din punct de vedere hardware și software cu sistemul actual de 
management al traficului și upgradarea acestuia pentru includerea funcției de 
asigurare a priorității pentru tramvaie. 

3.2. Particularități ale amplasamentului 

3.2.1. Descrierea amplasamentului 

3.2.1.1. Amplasament 

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea 
acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face 
parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, 
Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat 
aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. 
Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar 
interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. Municipiul 
Craiova are o populație de 269.506 locuitori la nivelul anului 2018. 
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Proiectul de extindere sistem de trafic management și monitorizare are ca 
amplasament cele 5 intersecții prezentate în imaginea de mai jos. 

 

Fig.  3.1. Amplasamentul proiectului 

 

3.2.1.2. Locațiile de implementare a proiectului 

Sistemul inteligent de trafic management și monitorizare implementat în Municipiul Craiova, 
este format din următoarele subsisteme: 

- Sistemul de trafic management – componenta locală 
- Sistemul de monitorizare video – componenta locală 
- Centrul de control – componenta centrală 
- Rețeaua de comunicații – componentă distribuită 

În tabelele de mai jos sunt prezentate locațiile de intervenție pentru extinderea sistemului 
de management al traficului, precum și echipamentele aferente fiecărei locații, cu specificarea 
scenariului căruia îi corespund acestea: 

 
Identificarea locației 
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Denumire  Localizare pe hartă

Intersecția Calea București‐ Str. Grigore Pleșoianu 

Echipamente 

Denumire echipament  Nr. 
(buc) 

Scenariu 

Automat dirijare circulație  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cabinet automat dirijare circulație  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare simplu  3  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare cu consolă  2  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor vehicule   5 Scenariul 1, Scenariul 2

Semafor tramvai  2  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor pietoni  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor VID  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor GIP  2  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor prim‐vehicul  3  Scenariul 1, Scenariul 2 

Dispozitiv acustic avertizare pietoni  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Dispozitiv „push‐button” pentru pietoni  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Set detecție vehicule  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cameră video  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Acces point pentru senzori în asfalt  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Senzori wireless în asfalt  11  Scenariul 1, Scenariul 2 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Radar viteză  2  Scenariul 1 
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Identificarea locației 

Denumire  Localizare pe hartă 

Intersecția Calea București‐ Bulevardul Decebal 
TP1 

Echipamente 

Denumire echipament 
Nr. 
(buc) 

Scenariu 

Automat dirijare circulație  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cabinet automat dirijare circulație  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare simplu  5  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare cu consolă  3 Scenariul 1, Scenariul 2

Semafor vehicule   5  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor tramvai  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor pietoni  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor VID  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor GIP  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor prim‐vehicul  3  Scenariul 1, Scenariul 2 

Dispozitiv acustic avertizare pietoni 4 Scenariul 1, Scenariul 2

Dispozitiv „push‐button” pentru pietoni  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Set detecție vehicule  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cameră video  2  Scenariul 1, Scenariul 2 

Acces point pentru senzori în asfalt  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Senzori wireless în asfalt  6  Scenariul 1, Scenariul 2 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Radar viteză  2  Scenariul 1 
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Identificarea locației 

Denumire  Localizare pe hartă 

   

Intersecția Calea București‐ Bulevardul Decebal 
TP2 

Echipamente 

Denumire echipament 
Nr. 
(buc) 

Scenariu 

Automat dirijare circulație  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cabinet automat dirijare circulație  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare simplu  7  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare cu consolă  3  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor vehicule   7  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor tramvai  3  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor pietoni  6  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor VID  2  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor GIP  3  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor prim‐vehicul  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Dispozitiv acustic avertizare pietoni 6 Scenariul 1, Scenariul 2

Dispozitiv „push‐button” pentru pietoni  6  Scenariul 1, Scenariul 2 

Set detecție vehicule  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cameră video  2  Scenariul 1, Scenariul 2 

Acces point pentru senzori în asfalt  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Senzori wireless în asfalt  10  Scenariul 1, Scenariul 2 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Radar viteză  2  Scenariul 1 

 

 

 

 
  



STUDIU DE FEZABILITATE 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 1 
și Faza 2 

 
 29

 

 
Identificarea locației 

Denumire  Localizare pe hartă 

Intersecția Calea București‐ Acces 1 Electroputere 
Mall 

Echipamente 

Denumire echipament 
Nr. 
(buc) 

Scenariu 

Automat dirijare circulație  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cabinet automat dirijare circulație  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare simplu  0 Scenariul 1, Scenariul 2

Stâlp semaforizare cu consolă  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor vehicule   0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor tramvai  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor pietoni  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor VID  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor GIP  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor prim‐vehicul  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Dispozitiv acustic avertizare pietoni  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Dispozitiv „push‐button” pentru pietoni  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Set detecție vehicule  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cameră video  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Acces point pentru senzori în asfalt  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Senzori wireless în asfalt  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Radar viteză  2  Scenariul 1 
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Identificarea locației 

Denumire  Localizare pe hartă 

   

Intersecția Bulevardul Decebal‐Acces 2 
Electroputere Mall 

Echipamente 

Denumire echipament 
Nr. 
(buc) 

Scenariu 

Automat dirijare circulație  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cabinet automat dirijare circulație  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare simplu  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Stâlp semaforizare cu consolă  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor vehicule   0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor tramvai  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor pietoni  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor VID  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor GIP  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Semafor prim‐vehicul  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Dispozitiv acustic avertizare pietoni  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Dispozitiv „push‐button” pentru pietoni  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Set detecție vehicule  0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Cameră video  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Acces point pentru senzori în asfalt  1  Scenariul 1, Scenariul 2 

Senzori wireless în asfalt  4  Scenariul 1, Scenariul 2 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

0  Scenariul 1, Scenariul 2 

Radar viteză  2  Scenariul 1 
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Amplasamentele propuse pentru intervenții se află pe: 

- str. Calea București, care are cale de rulare carosabilă, sensurile fiind separate de 
zona verde mediană a drumului 

- bvd. Decebal, tronsonul cuprins între Pasajul Electroputere și str. Henry Ford, 
având cale de rulare carosabilă situată în zona mediană a drumului 

 

1. Calea București  

Situația existentă se caracterizează prin faptul că străzile și sectoarele de drum 
supuse intervenției au, pe cea mai mare lungime, patru benzi destinate circulației rutiere, 
câte două pentru fiecare sens de mers, la care se adaugă calea de rulare carosabilă a 
tramvaiului. Printr-un proiect aterior "Modernizarea infrastructurii de transport în comun 
pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele douiă platforme industriale ale 
polului de creștere Craiova" a fost realizat reabilitarea căii de rulare a tramvaiului și 
semaforizarea intersecțiilor de pe Calea București, cu preluarea acestora în Sistemul de 
management al traficului, existent. 

Odată cu reabilitarea căii de rulare au fost introduse sub șinele de tramvai senzori 
de presiune, care au rolul de a sesiza trecerea garniturilor de tramvai. Acestea sunt 
conectate la automatele de semafor și preluate în sistemul de monitorizare a traficului, 
însă actualul soft de management al traficului nu permite o corelare corespunzitoare între 
prioritizarea traversării intersecțiilor de către tramvaie (lucru care se dorește a se realiza 
prin proiect) și dirijarea celorlalți participanți la trafic. În intersecții sunt automate de 
semafor tip SCAE, fiind necesară compatiblizarea echipamentelor ce urmează a se 
amplasa cu aceste automate și compatibilizarea, în ansamblu, cu echipamentele din 
Dispeceratul de management al traficului. 

Pe Calea București există: 

- o intersecție semaforizată care nu a fost preluată în sistemul de management al 
traficului. Semaforizarea a fost realizată în urmă cu 7 ani, la inaugurarea mall-ului 
Electroputere Park Center și nu a funcționat decât pentru foarte scurt timp. In anul 2018 
aceasta a fost modernizata cu echipamente care necesită integrarea în sistemul de 
management al traficului. 

- o a doua intersecție importantă de-a lungul căii de rulare a tramvaiului pe Calea 
București, și anume cea cu str. Grigore Pleșoianu, necesită semaforizare și preluare în 
sistemul de management al traficului. Str. Grigore Pleșoianu asigură accesul către o parte 
semnificativă a cart. Lăpuș-Argeș, fiind în același timp prima intersecție din șirul de 
intersecții de pe Calea București gestionat de sistemul de management al traficului, pe 
sensul de intrare dinspre București, și joacă rol de buffer, asigurând preluarea vehiculelor, 
formarea și gestionarea primelor grupuri (plutoane) de vehicule ce vor fi manageriate 
ulterior de sistem. 
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2. Bvd. Decebal

Situația existentă se caracterizează prin faptul că bulevardul Decebal are 4 benzi 
rutiere pentru circulația autovehiculelor și cale dublă de rulare pentru tramvaie, 
carosabilă și pozitionată pe zona mediană a bulevardului. Această poziționare a căii de 
rulare la nivel cu carosabilul bulevardului, dincolo de avantajele pe care le creează 
traficului rutier, are dezavantajul posibilelor intersectări ale traiectoriei tramvaielor cu 
cele ale vehiculelor aflate în trafic, existând astfel riscul producerii unor posibile 
evenimente rutiere, îngreunând în anumite situații manevrele pe care vatmanii 
tramvaielor trebuie să le execute. Există, din acest punct de vedere două zone de risc la 
traversarea carosabilului de către calea de rulare a tramvaielor, respectiv cea de la 
Pasajul Electroputere și cea de la intersecția bulevardului Decebal cu străzile Caracal și 
Henry Ford. 

Astfel, zona Pasajului Electroputere cuprinde două subcomponente: preluarea în 
sistemul de management al traficului a semaforizării de la traversarea pietonală din stația 
de tramvai situată pe bulevardul Decebal și respectiv prioritizarea trecerii tramvaiului, la 
traversarea bulevardului de către calea de rulare a tramvaiului, cu urcare pe breteaua 
adiacentă a pasajului către Calea București (sensul către Centru). Acestea necesită 
amplasarea de senzori pentru tramvaie și up-datarea automatelor de semafor pentru 
compatibilizarea lor cu sistemul de management al traficului existent. 

A doua zonă de risc de pe bulevardul Decebal este cea de la intersecția cu str. 
Caracal și str. H. Ford. Această zonă se caracterizează printr-un trafic intens, fiind in 
proximitatea intersecției  rutiere a bulevardului Decebal cu străzile Caracal și Henry Ford 
(la cca. 30m). 

În această situație, efectuarea virajului tramvaielor, pe relația bulevardul Decebal -
str. Henry Ford se realizează cu dificultate, din cauza traficului auto intens, a proximității 
cu intersecția rutieră cu E70 (concretizat în zona urbană de străzile Caracal și Henry Ford). 

Intersecția celor trei artere rutiere foarte importante, dar și a unei mici străzi de 
cartier, este dotată cu o instalație de semaforizare, inclusă în sistemul existent de 
management al traficului la nivelul municipiului Craiova. Acest sistem a fost realizat inițial 
prin proiectul cu finanțare europeană "Fluidizarea traficului rutier în municipiul Craiova, 
pe axa de transport Est-Vest prin reabilitarea bulevardelor Decebal-Dacia" și extins 
ulterior printr-un alt proiect, tot cu finanțare europeană „Modernizarea infrastructurii de 
transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de munca între cele două 
platforme industriale ale polului de creștere Craiova” , asigurând funcționarea corelată 
a instalațiilor de semaforizare pentru un număr de 23 intersecții dintre cele mai 
importante din municipiul Craiova. 

Sistemul de management al traficului este în garanție, prin urmare este necesară 
asigurarea compatibilității totale hardware și software a soluțiilor de intervenție 
propuse prin proiect cu cele existente. Prin proiectul cu finanțare europeană prin P.O.R 
2007-2013: „Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea 
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traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale polului de creștere 
Craiova” - Lotul 2 – „Realizare sistem de management al traficului pe Calea București - 
B-dul Nicolae Titulescu - Calea Severinului din Municipiul Craiova”, a fost extins sistemul 
de management al traficului pe: Calea București - bvd. Nicolae Titulescu - Calea 
Severinului.  

Instalația de semaforizare asigură, în mod teoretic, dirijarea traficului prin 
intersecție, însă, de la momentul în care a fost reabilitată și modernizată str. Caracal, 
circulația rutieră este dirijată printr-o girație improvizată, cu caracter temporar. 

Pe tronsonul din Calea București pe care se intervine pentru up-gradarea sistemului 
de management al traficului și pe sectorul din bulevardul Decebal pe care există calea 
dublă de rulare a tramvaiului, se va avea în vedere, ca în zonele în care lățimea drumului 
are cel puțin 2 benzi auto dedicate traficului auto și nu există riscul incomodării traficului 
auto, să se amplaseze cordoane de butoni rutieri pentru delimitarea culoarului de trafic 
al tramvaielor. 

3.2.1.3. Statutul juridic 

Locaţiile de extindere a sistemului de trafic management și monitorizare sunt 
disponibile şi se află în proprietatea Municipiului Craiova. 

Reţeaua de comunicații are suport fibră optică amplasată subteran, pozată într-unul 
din tuburile rețelei multitubulare aferente lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a 
tramvaiului, traversând exclusiv domeniul public (teren aparţinând Primăriei Municipiului 
Craiova 

Încaperea în care se află centrul de comandă și control este amplasată pe strada 
Amaradia numărul 93-95 și este închiriată de Primăria Craiova, echipamentele și dotările 
din interior fiind în proprietatea U.A.T Craiova. 

3.2.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau 
căi de acces posibile 

Unitatea administrativă Craiova se învecinează: 

- La sud cu localitățile: Braniste, Preajba; 

- La vest cu localitățile: Leamna de Jos, Bucovat; 

- La nord cu localitățile: Albesti, Dudovicesti, Rovine;  

- La est cu localitățile: Ghercesti, Pielesti;  

Principalele trasee rutiere prin care se poate ajunge în Municipiul Craiova sunt: 

- E70: Timișoara – Drobeta Turnu Severin – Filiași – Craiova – Caracal – București – 
Giurgiu; 
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- E574: Craiova – Pitești – Brașov – Târgu Secuiesc – Onești – Bacău; 

- E79: Oradea – Deva – Petroșani - Târgu Jiu - Craiova – Calafat; 

- DN6B: Craiova– Melinești; 

- DN65: Craiova – Slatina – Pitești; 

- DN55: Craiova – Bechet; 

- DN56: Craiova – Caracal. 

Calea București (E574) este practic cea mai aglomerată arteră rutieră a orașului, 
având un nivel de serviciu E, pentru majoritatea tronsoanelor străzii, existând și tronsoane 
pentru care nivelul de încălcare este ajuns la F. Conexiunile cu străzile adiacente sunt 
realizate, în principal, prin intersecții semaforizate, preluate în sistemul de management 
al traficului. Sistemul de management al traficului asigură, în condițiile date, distribuția 
fluxurilor auto prin intersecții, sub aspectul asigurării priorității de trecere pentru 
autovehiculele care circulă pe Calea București. 

Bulevardul Decebal, tronsonul analizat, este parte componenta a "arterei de rocadă 
interioară a orașului" iar intersecția cu străzile Caracal și Henry Ford se situează practic 
într-un nod rutier extrem de important al municipiului Craiova, practic la intersecția 
"rocadei" cu drumul european E70 (DN6) - care asigură legătura auto cu municipiile Caracal 
și Alexandria și care preia cea mai mare parte a traficului auto din zona de Est a 
municipiulului Craiova către Bechet și Calafat, respectiv asigurând legătura prin conexiuni 
cu alte artere rutiere cu DN55 și DN56. 

3.2.3. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă 
de punctele de interes naturale sau construite 

Orientările propuse pentru fiecare dintre subsistemele componente sunt 
următoarele: 

- Sistem de trafic management – Nu este cazul 
- Sistem monitorizare video: Camerele video din intersecții vor fi instalate pe stâlpi 

cu consolă, la o înălțime suficientă ca să acopere zona de interes și astfel încât 
să nu fie obstrucționate de obstacole naturale (copaci) sau de alte obiecte (stâlpi, 
panouri publicitare etc.). Orientarea camerelor CCTV va putea fi comandată și 
controlată din Centrul de trafic management. 

- Sistem prioritizare tramvaie: Nu este cazul 
- Centrul de control: Nu este cazul 
- Rețeaua de comunicații: Nu este cazul. 

3.2.4. Surse de poluare existente în zonă 
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Mediul este factorul suport al dezvoltării și amenajării teritoriului. Atitudinea omului 
față de mediu și  componentele sale conduc fie la distrugerea teritoriului, fie la 
conservarea lui în vederea realizării unui cadru optim pentru dezvoltarea urbană a 
localității. Mediul înconjurator reprezintă o realitate pluridimensională formată din 
mediul natural și mediul artificial - societatea umană care prin activitatea complexă pe 
care o desfășoară amenință echilibrul ecologic al mediului înconjurător prin diversele 
procese de poluare și degradare. Organizații și organisme internaționale au aratat că 
degradarea mediului duce la degradarea standardului de viață și a bunăstării unei 
societăți; existența unei relații de apărare a mediului reprezintă un grad ridicat de 
civilizație și comportament. 

Poluarea mediului în Municipiul Craiova se datorează pe de o parte existenței unor 
practici vechi și poluante, și pe de altă parte mijloacelor financiare insuficiente pentru 
achizitionarea unor echipamente adecvate de protecție a mediului. Ocrotirea mediului 
reprezintă o componentă de bază a dezvoltării durabile și se concretizeaza în combaterea 
fenomenelor de poluare inerente activităților umane, prevenirea deteriorărilor posibile, 
asimilarea, adaptarea și aplicarea cerințelor de mediu europene, protejarea 
biodiversității și monitorizarea parametrilor de calitate a factorilor de mediu.  

În aglomerarea urbană a Municipiului Craiova întalnim câteva generatoare de poluare 
a aerului, apei și solului, atât în zonele industriale, cât și în cele rezidențiale. Aceste surse 
de impurificare sunt produse în special de unități din traficul rutier, șantierele din 
municipiu, arderile de combustibil pentru încălzirea populației corelate cu condiţiile 
meteo nefavorabile dispersiei poluanților. Agentul de poluare se prezintă sub formă de 
fum, pulberi, zgură, cenușă, funingine, care se așează pe sol; monoxid de carbon; oxizi 
de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon, care se răspândesc în atmosfera; de 
asemeni diverse substanțe organice, uleiuri, pesticide, îngrășăminte chimice, care 
poluează solul și apele de orice natură. Zonele de disconfort urban se întâlnesc în lungul 
principalelor artere cu regim înalt, în intersecții principale, în zonele industriale.  

Prezenta investiție nu este o sursă generatoare de factori poluatori, aceasta având 
beneficii în ceea ce privește reducerea poluării. 
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3.2.5. Date climatice şi particularităţi de relief 

Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care se afla, în apropiere de curbura 
lanțului muntos carpato-balcanic, precum și influenta climatica submediteraneeana, 
determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala și nordică a țării, cu 
o medie anuală de 10,8° C. 

Craiova este situata într-o zonă cu climă temperat-continentală ce atinge media 
anuală de 10-11°C. În ceea ce privește media termică  lunară, se observă o creștere din 
februarie până în iulie, urmată de o descreștere din august până în ianuarie, fără ca 
diferențele dintre mediile lunare să fie egale pe toată durata anului. Există de asemenea, 
variații termice foarte pronunțate de la an la an, atât în privința valorilor medii lunare, 
cât și a valorilor absolute.  

La Craiova se înregistrează cantități medii pe precipitații relativ mici (523mm) dar 
cu variabilitate însemnată de la  un an la altul. 

3.2.6. Rețele edilitare și zone protejate sau de protecție 

Rețelele edilitare (comunicații, energie electrică, gaz, apă, canal) sunt realizate prin 
racorduri aeriene și subterane. Acest lucru este necesar a se avea în vedere în momentul 
elaborării proiectului tehnic pentru sistemul de trafic management și monitorizare, astfel 
încât să se asigure protecția rețelelor existente în momentul realizării lucrărilor civile 
aferente proiectului și obținerea tuturor avizelor necesare de la furnizorii de utilități. 

În locațiile vizate a fi incluse în sistemul de trafic management și monitorizare nu 
există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice care să împiedice 
realizarea proiectului. Nu sunt utilizate amplasamente care să implice zone protejate sau 
de protecţie și nici terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

3.2.7. Caracteristici geofizice ale terenului din 
amplasament 

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea 
acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. 

În regiune se întâlnesc depozite sedimentare, care se succed în mai multe cicluri de 
sedimentare din Paleozoicul inferior și până în neozoicul superior. Aceste sedimente stau 
transgresiv și discordant peste un fundament de sisturi cristaline. Între aceste cicluri, cu 
extinderea cea mai mare este ciclul cuaternar. Acesta cuprinde depozite de vârstă 
pleistocena si holocena. 

Relieful orașului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. 
Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor în timp ce partea sudică 
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tinde spre luncă. Craiova face parte din Câmpia Română mai precis din Câmpia Olteniei 
ce se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. 
Hidrogeologia zonei este legată de apele de suprafață și de aportul important al apelor 
meteorice. 

3.2.8. Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de 
teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările 
tehnice în vigoare 

Incadrarea in zonele de risc natural la nivel de macrozonare, a aeriei pe care se 
gaseste zona de amplasament a drumului se face in conformitate cu Monitorul Oficial al 
Romaniei-Legea nr. 575/noiembrie 2001, legea privind aprobarea planului de amenajare 
a teritoriului national-sectiunea V-a zone de risc natural.  

Calitatea vieții locuitorilor din zona Funcțională este afectată de riscurile naturale, 
cum sunt inundațiile, alunecările de teren sau seceta. 

Situată pe cursul râului Jiu, între Podișul Getic și Câmpia Dunării, Zona Funcțională 
a Polului de Creștere Urbană Craiova este expusă deopotrivă riscului de inundație și de 
secetă, de alunecări de teren, dar și de cutremure: 

- Cutremure de pământ: Conform SR11.100/1-93, amplasametul se încadrează în 
zona cu grad 82 de macroseismicitate pe scara MSK . 

- Inundații: Nu este cazul. 

- Alunecări de teren: potențial de producere a alunecărilor – scăzut; probabilitate de 
alunecare – foarte redusă. 

În conformitate cu prevederile Codului de proiectare privind bazele proiectării și 
acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului. Indicativ CR 1-1-4-2012, presiunea de 
referință a vântului mediată 10 min la 10 m, pe interval de 50 de ani de recurență este 
de 0,5 KPa. 

În conformitate cu Normativul P100/1-2013, amplasamentul se află în zona cu 
perioada de colț Tc = 1,0 sec și valoarea de vârf de accelerație ag = 0,20g. 

În conformitate cu prevederile Codului de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii 
asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3-2012, valoarea caracteristică a încărcării din 
zăpadă este de 2,0 KN/mp. 

În conformitate cu prevederile STAS 6054-77, în Municipiul Craiova adâncimea de 
îngheț este de 10 cm de a nivelul terenului sistematizat. 
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3.3. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, 
funcţional-arhitectural şi tehnologic 

3.3.1. Descrierea funcțională a sistemului 

Municipiul Craiova dispune din luna septembrie 2009 de un Sistem de Management al 
Traficului (CTMS) ce reprezintă implementarea în mod integrat şi unitar a doua sisteme 
de tip deschis şi anume:  

1) Sistemul de control adaptiv al traficului urban ;

2) Sistemul de camere video PTZ cu circuit închis pentru managementul traficului,
precum şi a Infrastructurii suplimentare necesară care să suporte conlucrarea cu alte 
sisteme. 

Principalele componente ale sistemului actual sunt: 

• automatele semaforizare model STC 4012 si model Vega produse de SCAE Italia
• semafoare Scae Italia
• camere video analogice PTZ model Pelco Esprit
• encodere model MPX-E1
• echipamente comunicații switch Allied Telesis, 24 porturi cupru, 2 fibra

Fluxurile de trafic sunt coordonate prin intermediul Centrului de Control al 
Municipalităţii care dispune de echipamente de înaltă tehnicitate. 

Aceste sisteme au instalate pe străzi sisteme de detecţie care permit în timp real 
coordonarea timpilor semafoarelor în funcţie de traficul autovehiculelor.  

Sistemul de tip adaptiv permite ca timpii pentru culoarea verde şi pentru culoarea 
roşie a semafoarelor să fie constant optimizaţi şi să fie sincronizaţi în timp real cu 
dinamica traficului. Astfel sistemul răspunde automat la fluctuaţiile traficului prin 
folosirea diverşilor detectori integraţi pe teren. 

În cadrul Centrului de Control se realizează vizualizarea imaginilor de la camere 
video pe stațiile de lucru ale operatorilor sau pe video wall-ul existent.Totodată imaginile 
sunt stocate pe o perioadă de 30 zile pentru a fi folosite în cazul producerii unor 
evenimente/incidente nedorite. 

 Cele doua sisteme integrate reprezintă un instrument prin care Municipalitatea 
contribuie major la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic din oraş, concretizată prin 
următoarele avantaje importante precum:  

- reducerea întârzierilor autovehiculelor în trafic; 

 - îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei;  
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- reducerea emisiei de gaze poluante şi reducerea consumului de carburant; 

- îmbunătăţirea transportului public 

Principalele aplicații existente în prezent în Centrul de Control sunt: 

• aplicație UTC (management trafic model STC WEB, producător Scae Italia)
• aplicație FMS (fault management system) producător UTI GRUP România
• Aplicație CGUI (common graffic user interface) producător UTI GRUP România
• aplicație CCTV producător UTI GRUP România

Datorită modificărilor apărute în desfășurarea traficului rutier, determinate de 
creșterea continuă a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de mobilitate a parcului 
auto existent și a creșterii numărului de autovehicule ce tranziteaza Municipiul Craiova, 
s-a considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca să se îmbunătățească 
condițiile de trafic pe toate arterele din zona de intervenție. 

Apariția aglomerărilor pune in evidență faptul că se tinde spre atingerea limitei de 
capacitate a rețelei, modificându-se intensitatea traficului, influențand negativ calitatea 
infrastructurilor până în momentul apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului 
(ambuteiaje, străzi pline, mașini blocate).  

Se impune deci, transformarea vechiului sistem al rețelei de circulație, într-un nou 
sistem eficient, corespunzător unui oraș nou, cu vitalitate sporită în toate domeniile, 
producția materială, activitatea administrativă, politico-socială, strategică, etc.  

Se propun a fi executate elemente de infrastructură, care să conducă la realizarea 
și extinderea unui sistem avansat de dirijare a circulației care va duce la implementarea 
unui sistem centralizat de management al traficului. 

Actuala tramă stradală este folosită atat de deținătorii de autovehicule, cât și de 
operatorii de transport în comun, aceștia fiind beneficiarii direcți ai prezentei rețele de 
transport și ale viitoarelor investiții prevăzute pentru modernizarea, reabilitarea sau 
extinderea sa. 

Astfel,  pe langa funcțiile actuale asigurate de sistemul de management și 
monitorizare, prin prezentul proiect se vor realiza următoarele : 

– Introducerea funcției de asigurare a priorității pentru tramvaie în locațiile 
semaforizate, prin intermediul sistemului de trafic management și a adaptării 
în timp real a ciclurilor de semaforizare în funcție de informațiile referitoare la 
poziția tramvaielor. Funcția va conduce la asigurarea unor timpi de deplasare 
mai mici pentru transportul public, cu efect asupra creșterii atractivității și 
eficienței (datorită reducerii consumului de combustibil) acestui mod de 
transport, și, implicit, la creșterea numărului de călători cu transportul public 
și reducerea numărului de vehicule x km, pentru autovehiculele private.

– Introducerea unor detectori radar pentru detecția automată a vitezei
vehiculelor, pentru scenariul 1.
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– Introducerea intersecților în sistemul de management adaptiv al traficului cu
toate funcțiile menționate mai sus.

3.3.2. Descrierea tehnică și constructivă. Arhitectura 
fizică a sistemului 

Arhitectura fizică a sistemului cuprinde următoarele subsisteme: 

– Subsistemul de prioritizare a tramvaielor, pentru ambele scenarii

– Subsistem de control al traficului, pentru ambele scenarii

– Subsistem de monitorizare video a traficului, pentru ambele scenarii

– Subsitem de comunicații, pentru ambele scenarii

– Subsistem dispecerat, pentru ambele scenarii

– Subsistem semnalizare rutieră, pentru ambele scenarii

– Subsistem identificare automată viteză vehicule, doar pentru scenariul 1.

Fig.  3.2. Arhitectura fizică a sistemului 

În continuare este prezentată descrierea tehnică și constructivă a sistemului, urmând 
ca detalierea elementelor instalate în fiecare locație să fie realizată în capitolul 
corespunzător soluției selectate. 

Se subliniază faptul că deoarece sistemul de management al traficului este în 
garanție, se va asigura compatibilitatea totală a echipamentelor din acest proiect cu cele 
existente. 
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3.3.2.1. SUBSISTEM DE CONTROL AL TRAFICULUI 

Automatele de semaforizare vor fi nativ compatibile cu aplicatia UTC existentă în 
Centrul de Control. Astfel operatorii vor putea vizualiza în aplicația existentă și noile 
intersecții, vor putea monitoriza funcționarea ciclului de semaforizare, vor putea modifica 
timpii de semaforizare etc.  

Toate funcționalitățile existente în acest moment vor fi valabile și noilor intersecții. 
Astfel, trebuie să fie prezentate în timp real informațiile actuale referitoare la: 

 Starea de funcționare și modul de reglare

 Programul curent de semafoare care ruleaza pe un anumit automat

 Starea de funcționare a senzorilor

 Nivelul de trafic la punctele de detectare sau direcțiile principale

Operatorul trebuie să poată vedea atât imaginea de ansamblu a sistemului cât și 
imaginea de detaliu cu fiecare automat în parte. Operatorul trebuie totodată să poată 
vizualiza din aplicația existentă programul de semaforizare rulat de fiecare automat de 
semaforizare în parte. Operatorul trebuie să poată vedea în timp real și starea fiecărui 
semafor: 

 Faza curentă precum și situarea în cadrul fazei curente

 Starea funcțională a controlerului

 Valoarea curentă a datelor de trafic pentru fiecare buclă

 Starea funcțională a fiecărei bucle

Totodată, sistemul trebuie să permită afișarea și managementul alarmelor 
detectate. 

Aplicația trebuie să permită activarea uneia din urmatoarele strategii de 
management a traficului pentru noile intersecții: 

 Selecție de planuri

 Adaptiv (optimizare dinamică a traficului pe baza informațiilor de la detectorii
de trafic)

 Selecție de planuri bazat pe un orar (moment din zi, moment din an)

 Comanda manuală facută de un operator

Scopul software-ului de management a traficului trebuie să fie acela de a adapta 
ciclul de semaforizare în timp real astfel încat să se minimizeze întarzierile și numărul de 
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opriri a vehiculelor private precum și ale tramvaielor.

3.3.2.1.1. Principalele caracteristici ale automatelor de 
semaforizare 

Automatul de semaforizare de nouă generaţie este conceput modular pentru a fi 
folosit în intersecții mici, medii sau mari. Trebuie să se afle în producția curentă a 
producătorului, care se oblige să asigure piese de schimb și suport pe toată durata de 
garanție si postgaranție. 

 Are în componenta o serie de module plug-in conectate printr-un sistem dual bus ce 
permit realizarea unei reţele de procesoare cu inteligenţă distribuită, fiabilitate ridicată 
şi securitate maximă. 

Firmware-ul controlerului, bazat pe sistemul de operare Linux, îl face o unitate 
periferică potrivită pentru orice tip de aplicaţii, asigurând de asemenea niveluri ridicate 
de performanţă. Controlorul poate acţiona ca periferic al unui sistem UTC sau ca unitate 
autonomă, capabil să execute o monitorizare precisă a instalaţiei sale, gestionând de 
asemenea: 

 Generarea de statistici şi archivare a log-urilor (date de trafic, urgenţe şi
activităţi).

 Permite expediare automată a mesajelor la distanţă prin GSM sau dial-up .

 Acces pentru configurare de la distanţă, diagnostic şi transfer de fişiere
gestionate printr-un web server integrat.

Este dotat cu porturi COM (RS232, RS485, USB, ETHERNET) si cu urmatoarele 
dispozitive incorporate: 

 Modul de reţea mobil pentru control la distanta

 Bluetooth pentru comunicare locala wireless

 GPS pentru setarea automata în timp real a ceasului

 Aplicatie IOS/Android care permite modificarea in timp real a parametrilor
automatului si vizualizarea starii lui.

Are un display touch de 7-10” color pentru programare si configuare facila. Trebuie 
să permită conectarea a pana la 64 grupuri de semaforizare, minim 64 bucle si să stocheze 
minim 32 de planuri de semaforizare. 

Capabilitatile tehnice minime ale automatului: 

 Permite minim 144 ieşiri digitale

 Permite minim 128 intrări digitale
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 Permite minim 20 Ieşiri releu de la distanta

 Automatul are posibilitatea de alocare liberă a fiecărei iesiri din  automatul
de semaforizare pe diverse grupuri de semnal, în funcție de nevoile de
programare specifice fiecărei intersecții.

 Carcasa automatului: IP 55 (minim)

 Rezistența la foc: V-0 UL94

 Rezistența la impact: > 60Kj/mp

 Puterea maximă comandată pe culoare: de la 8..800 W pe fiecare ieșire

 Monitorizarea lămpilor

 Protecție pe ieșirea de semnal a lămpii: siguranța pe fiecare ieșire

 Alarme programabile pentru lampă defectă

 Permite reducerea puterii pe lămpile semafoarelor pe timp de noapte

 Temperatura de funcționare: -40°C ... +70°C

 Tensiunea de alimentare: 230V/110Vac ±15%.

3.3.2.1.2. Configurări software  

Controlerul poate fi programat on site cu ajutorul unei interfețe GUI prietenoase 
(Graphic User Interface) sau printr-o tastatură rezidentă, aplicație iOS / Android sau prin 
PC / laptop. Noua configurație poate fi realizată sau descărcată în timpul funcţionării 
normale a controlerului. Datele de configurare şi firmware sunt rezidente pe memorii 
EEPROM FLASH.  

3.3.2.1.3. Alte caracteristici 

 Protecţii sporite  la

o roșu defect

o verde antagonist

o blocare pe o faza de circulaţie

o matrice intergreen

 Realizat în conformitate cu standardele: HD638 SI, CEN EN 12675,CEN EN 50556

 Executat în regim de asigurare a calitații ISO 9001

 Durata minimă de viață: 10 ani

 Garanție: 24 luni
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 Service in garanție si postgaranție pe toată durata de exploatare confirmată
de producător.

3.3.2.1.4. Principalele caracteristici tehnice si facilitate ale 
semafoarelor vehicule/pietoni 

 Sursa luminoasă: sistem optic cu LED–uri

 Tensiunea de comandă: 230 Vac ±15%,  50Hz

 Putere absorbită tipică: 9W;

 Sistem monobloc: înlatură inconvenientul apariției „punctelor negre“ în cazul
arderii unui LED, nivelul cerut al intensității luminoase fiind asigurat de
marirea automată a emisiei LED–urilor funcționale, păstrându-se totodată
uniformitatea luminoasă Sistem optic monobloc compus.

 Temperatura ambientală: clasa A EN 12.368

 Grad de protecţie: clasa IV IP55 (minim)

 Emisie  luminoasă:

o 762  cd pt roșu D = 200 

o 315  cd pt galben  D = 200

o 623 cd  pt verde D = 200 

o Nivel  2/1     pentru D = 200 mm  galben

o Nivel  3/2     pentru D = 300 mm ; roșu + verde + galben

 Distribuția intensității luminoase Tip W 3/2 ; roșu + verde W 2/2 ;  galben

 Uniformitate luminoasă: Tip W = 1: 10

 Rezistență la șoc: clasa IR 3 (AC 3)

 Clasa de izolație II EN 60598 – 2

 Durata de viață: 10 ani

 Garanție: 24 luni

 Service in garanție și postgaranție pe toată durata de exploatare

3.3.2.1.5. Principalele caracteristici tehnice si facilitate ale 
semafoarelor prim-vehicul 

 Sursa luminoasă: LED

 Omologate în conformitate cu Norma Europeană EN 12.368
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 Executate în regim de asigurare a calității ISO 9001

 Tensiunea de comandă: 230Vac ±15%; 50 Hz

 lentila antishock cu D = 100 mm

 Durata de viață  > 5 ani

 Putere absorbită 6W (tipic)

 Temperatura ambientală: min clasa B   EN 12.368

 Temperatura de funcționare: -30/+70 grade Celsius

 Media timpului de bună funcționare: peste 100.000 ore

 Grad de protecţie: IP55 (minim)

 Montaj pe stâlp

 Service în garanție și postgaranție pe toată durata de exploatare.

 Piese de schimb pe toată perioada de viață a echipamentului confirmată de
producător

3.3.2.2. Lucrări de prioritizare a tramvaiului - descrierea soluției 
proiectată  

Pentru a se realiza prioritizarea tramvaiului în aceste intersecții se vor monta în calea 
de rularea a tramvaiului senzori  de prezență wireless. Semnalul de la senzori va fi captat 
de un concentrator de semnal care va transmite informația la automatul de semaforizare. 
Automatul trebuie să fie capabil să receptioneze cererea de prioritizare a tramvaiului și 
să aloce în timpul cel mai scurt faza de semaforizare care permite trecerea tramvaiului.  

Senzorul în carosabil va asigura conectivitate de tip LoRa. Va fi un echipament 
robust, de exterior (IP67), cu o gamă mare de temperatură -40˚C +70˚C (minim). Se va 
monta în carosabil la o adancime de 15 cm. Durata de viață a bateriei trebuie să fie de 
min 5 ani pentru funcționare continuă zi/noapte.  

Concentratorul de tip LoRA (433Mhz/868Mhz) va fi montat pe stâlp și va capta 
semnalul de la echipamentele din intersecție, pe care le va trimite ADC-ului. Va avea o 
putere de min 12W. Concentratorul este compact, cu o greutate mică și cu gama extinsă 
de temperatură -40˚C +70˚C (minim). 

Atunci când tramvaiele se apropie de o intersecție, sistemul trebuie să fie capabil să 
trimită o cerere expresă către automatul de semaforizare care să permită trecerea prin 
intersecția urmatoare cât mai rapid posibil. 

Pentru asigurarea acestei funcționalități, se vor monta în tramvaie echipamente 
îmbarcate (on board unit) precum și echipamente de comunicații radio care să transmită 
cererea către ADC. 
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Automatul va recepționa această cerere și va activa o fază la cerere, dedicataă, 
pentru a permite trecerea fluentă prin intersecție a tramvaiului.   

Echipamentele OBU trebuie să fie echipamente rigidizate, cât mai compacte, 
rezistente la vibrații specifice autovehiculelor/tramvaiului, să fie dotate cu modul GPS si 
modul GSM și să aibă gama extinsă de temperatură -30° / +70°C. 

Echipamentele de comunicații (transceiver/receiver) trebuie să asigure comunicația 
până la 20km în banda de frecvența 863-870MHz, cu o putere disipată de minim 450 mW 
(min  25 dBm). Trebuie să permită comunicația criptată pe mai multe canale (min 15). 
Dotat cu port seria RS 232. Alimentare 12V/24V/36Vdc 

3.3.2.3. Subsistem de monitorizare video a traficului 

Pentru realizarea acestui proiect se va folosi camere video de supraveghere IP de 
exterior si echipament de transmitere date.  

 
 

Sistemul este compus din: 

 Stâlpi de susținere a camerelor video 

 Camere video IP 

 Echipamente de transmitere date 

 Echipamente de afișare a imaginilor video 

 Echipamente de înregistrare a imaginilor video 

 Aplicații de management 
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Sistemul de televiziune urban este un sistem de supraveghere, evaluare si 
înregistrare video a activității din zone publice, prevăzut cu centre de control dedicate, 
destinat sporirii gradului de securitate a zonelor supravegheate. Sistemul asigură 
preluarea imaginilor video care monitorizează zonele importante din localitate, 24 ore din 
24. 

3.3.2.3.1. Considerații generale 

Sistemul de supraveghere video ofera posibilitatea de realizare a unei supravegheri 
eficace a zonelor de interes pentru creșterea siguranței si monitorizarii traficului rutier, 
gestionarea unor situații de criză cu posibilitatea intervenției operative, prevenirea și 
depistarea precoce a unor incidente, eventual devierea traficului în caz de blocaj pe 
anumite tronsoane. 

Arhitectura sistemului video este flexibilă, permițând extinderea în viitor a 
sistemului prin mărirea numărului de camere. 

Scopul proiectului constă în realizarea unui sistem de supraveghere video care să 
transmită la un centru de control, capabil să asigure: 

 Monitorizarea intersectiilor supuse interventiei 

 Supravegherea permanentă a unor zone cu risc ridicat de producere de 
evenimente rutiere 

 Prezentarea directă și intuitivă a situației din zonele monitorizate 

 Asigurarea determinării din timp a apariției condițiilor care favorizează apariția 
unor evenimente 

 Inregistrarea evenimentelor pentru realizarea studiilor de caz și achiziția de 
probe juridice 

 
 

3.3.2.3.2. Subsistemul de achiziție de date 

Soluția aleasă pentru realizarea acestui subsistem este aceea a utilizării camerelor 
video mobile color IP, de înaltă rezoluție cu posibilitate de mișcare (PAN-TILT) și de 
selecție a gradului de detaliu (zoom optic).  

Camerele video tip speed dome au rolul de captare a imaginilor de exterior, vor fi 
controlabile PTZ, integrate într-o rețea locală privată, flexibilă și expandabilă nelimitat, 
foarte ușor de utilizat și administrat, oferă posibilitatea de a implementa un sistem de 
supraveghere într-o structură completă.  

Camerele vor fi montate in exterior, în zonele în care se face supravegherea. 
Camerele trebuie să fie în producția curentă a producatorului astfel încat să se poată 
asigura suport în cel mai scurt timp posibil precum și piese de schimb pe toată durata de 
viață a camerei. 
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Tehnologia folosită de cameră trebuie să elimine complet orice neclaritate in 
condiții de iluminare scăzută, camera fiind astfel capabilă să capteze imagini clare atât pe 
timp de zi cât si pe timp de noapte. Detecție inteligentă a mișcării la înregistrare. De 
asemenea, camera va avea capacitatea de a reduce zgomotul imaginilor.  

Principalele caracteristici minime ale camerelor video: 

 Tip: Camera video color IP tip PTZ , Day/Night FullHD  

 Rezoluție: Minim 2.380.000 pixeli  

 Viteza pentru electronic shutter: 1/1 la 1/10.000s  

 Auto Gain Control: Auto/Manual (-3 dB to +48 dB)  

 Tip lentilă: Auto focus zoom lens  

 Senzor imagine: 1/2.8-type progressive scan Exmor CMOS sau echivalent,  

 Iluminare minimă (50IRE)  

     Color: maxim 1.4 lx (F1.6, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 fps)  

     B/W: maxim 0.15 lx (F1.6, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 fps)  

 Apertura lentilă: Minim de la f = 4.3 mm to 129.0 mm  

 Distanța focală: F1.6 (Wide) la F4.7 (Tele)  

 Zoom optic: Minim 30x; Zoom digital: Minim 10x  

 Distanța minimă obiectiv: 300 mm / Unghi PAN: 360 grade nelimitat.  

 Viteza PAN: Minim 700 grade/s. /Unghi TILT: Minim 220 grade.  

 Viteza TILT: Minim 700 grade/s.  

 Procesare analitică locală cu ajutorul microcontroller-ului pentru a diminua 
cantitatea de informație transmisă către înregistrator și a facilita transmisia datelor 
procedate.  

 Camera trebuie să asigure detecție facială și analiză de eveniment (obiect abandonat, 
obiect furat etc), analiză inteligentă de mișcare 

 Temperatura de operare: -30°C … +50°C (minim) 

 Lentila si corpul camerei trebuie să fie unitare și furnizate de la același producător. 
Carcasa trebuie să respecte cerința IP66 (minim) și să aibă factor de protecție IK10 
certificat.  

 Certificat de garanție 24 luni, certificate/declarație de conformitate 

 Manuale utilizare, rapoarte de testare, desene tehnice ale produsului  

 

Caracteristici minime ale sistemului Video Management Software 

Caracteristici obligatorii  ce trebuie îndeplinite de modulul de înregistrare: 

 Înregistrare şi redare audio/video simultană, pe mai multe canale. 
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 Lăţime de bandă optimizată “multi-streaming” prin divizarea fluxului video de la 
cameră în fluxuri diferite pentru vizualizare “live” şi pentru înregistrare. Clientul 
poate cere un număr mai mic de cadre („frame”) şi rezoluţie mai scăzută pentru 
vizualizarea „live” faţă de setările pentru înregistrare. 

 Conectivitate spre camere, encodere video si DVR-uri (recordere digitale) care 
suportă MJPEG, MPEG4, MPEG4 ASP*, H.264* şi MxPEG. 

 Să permita integrarea de camere de la principalii producători în domeniu 

 Structură flexibilă multi-site, multi-server per cameră. 

 Număr nelimitat de camere instalate. Să permita înregistrarea și vizualizarea live 
a pana la 64 camere per server NVR fără costuri adiționale pentru configurarea 
rețelei 

 Viteză de înregistrare: minim 25 de cadre („frame”) pe secundă per cameră, 
limitată doar de hardware. 

 Calitatea înregistrării nu are limitări software 

 Capacitate nelimitată de înregistrare cu posibilitate de realizare arhive multiple în 
aceeaşi zi.  

 Arhivare de la fiecare oră până la o dată pe zi cu posibilitate opţională de mutare 
automată pe alte servere din reţea 

 Poziţii pre-setate Pan Tilt Zoom (PTZ), minim  50 per cameră. 

 Poziţionare pre-setată „go-to” (direcţionată) PTZ  în timpul evenimentelor. 

 Combinare între patrulare PTZ şi poziţionări „go-to” în timpul evenimentelor. 

 Setări orar patrulări multiple per cameră pe zi: ex. Diferit pentru zi/noapte/week-
end 

 

Caracteristici obligatorii ce trebuie îndeplinite de modulul de vizualizare înregistrări: 

 Playback material video şi audio înregistrat local pe Recording Server. 

 Căutare instant în înregistrări pe baza de dată/oră şi activitate/alarmă  (Detectare 
Video de Mişcare). 

 Căutare avansată pentru zone selectate din imagine. 

 Imaginile pot fi generate sub forma unui raport printat, imagine JPEG, film AVI, 
Database Export sau  în formatul bazei de date. 

 Exportare video setată digital să vizualizeze doar zona de interes 

 Exportare  baza de date pentru accesul instant şi facil al autorităţilor la date. 

 Opţiune de  încriptate/codare şi protecţie cu parolă pentru înregistrările şi fişierele 
exportate 

 Opţiune de trimitere email. 

 tehnologie IPIX pentru PTZ  la imagini înregistrate 360° 
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Caracteristici obligatorii pentru serverul de imagini: 

 Accepta clienți locali sau remote . 

 Server web încorporat pentru download şi lansare clienţi şi plug-ins. 

 Posibilitate de instalare a unui server Master si multiple Servere Slave. 

 Autentificare acces pe baza unui cont de utilizator LDAP (Microsoft Active Directory 
sau echivalent) sau nume utilizator şi parolă. 

 Autorizare permisiuni de acces per cont de utilizator/grup Microsoft Active Directory 
sau echivalent, profil de utilizator sau acordare acces nelimitat. 

 Acces controlat al utilizatorilor la: vedere Live , pre-setări PTZ, controlul ieșirilor, 
Evenimente, Ascultare la microfon, Vorbit la boxe, Înregistrare manuală; Playback, 
export AVI, export JPG, export DB, Sequences, Smart Search şi audio. Precum şi la 
vizualizări Configurare, Editare vizualizări private şi Editare vizualizări publice. 

 

Caracteristici obligatorii software client la distanță : 

 Vizualizare înregistrări video „live” sau playback pentru 1-16 camere simultan; de 
la acelaşi server sau servere diferite. 

 Navigare video avansată incluzând playback cu viteză redusă/rapidă, salt la 
dată/oră 

 Vizualizările individuale pot fi definite per user în diferite moduri de afişare: 
vizualizare sau playback imagini din mai multe servere simultan în aceeaşi 
vizualizare. 

 Vizualizările comune pot fi gestionate centralizat prin intermediul serverului care 
conţine drepturile  de admin/utilizator şi grupurile de utilizatori. 

 Import hărţi HTML statice sau dinamice pentru navigare rapidă către camere şi 
pentru o vizualizare de ansamblu a împrejurimilor. 

 Control PTZ  al camerelor, de asemenea utilizând poziţiile pre-setate. 

 Preluare control manual asupra unei camere PTZ care e setată pe un program de 
patrulare; după o pauză de activitate camera revine la patrularea programată. 

 Compresie video opţională în fluxul dintre server şi client pentru o mai bună 
utilizare a lungimii de bandă. 

 Creare fişiere AVI sau salvare imagini JPEG. 

 Logare în sistem utilizând nume de utilizator şi parolă 

 Logare în sistem utilizând conturi de utilizator Microsoft Active Directory sau 
echivalent 

 

Include toate caracteristicile softului client la distanță şi in plus trebuie sa realizeze: 
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 funcția de playback independent ce permite operatorilor sa vizualizeze simultan 
înregistrări si imagini live 

 Actualizare imagini doar în caz de detectare mişcare 

 Vizualizări comune şi private oferă  1x1 până la 8x8 afişări pe lângă vizualizările 
asimetrice. 

 Suport de monitorizare pentru mai multe computere şi un număr nelimitat de 
vizualizări în ferestre sau ecran întreg 

 Funcţie Hotspot pentru lucrul în detaliu cu o cameră selectată dintr-o vizualizare 
care conţine mai multe camere. 

 Funcţie Matrix pentru vizualizare „live” de la mai multe camere în orice tip de 
afişare cu rută de rotaţie customizabilă, controlată de la distanţă de  clienți care 
trimit comenzi către matrice. 

 

3.3.2.4. COMUNICATII 

Soluția aleasă pentru acest subsistem derivă din tipul de camere video folosit și din 
distanța mare până la locația de instalare a centrului de comandă. Transmiterea 
imaginilor de la subsistemul de culegere de date se va face pe suport cablu fibră optică 
folosind protocolul IP.     

Suportul de comunicații va face parte din prezentul proiect.  

Realizarea unei comunicații prin fibră optiă între intersecții ajutând astfel la 
realizarea undei verzi și corelarea în timp real a intersecțiilor. 

Pentru cele 5 intersecții noi, cât și pentru legatura cu Centrul de Control (din str. 
Amaradia) s-a prevăzut realizarea unei comunicații prin fibra optica între intersecții 
ajutând astfel la realizarea undei verzi și corelarea în timp real a intersecțiilor. 

Fibra otică va fi pozată într-un tub din cele patru a rețelei multitubulare aferentă  
lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaiului. 

Parametrii minimi pentru Switch intersectie: 

 Switch L3 industrial aflat în producția curentă a producătorului 

 Switch-ul trebuie să îndeplinească minimum urmatoarele cerințe: 

 Porturi: 

o 8 porturi Gigabit Ethernet 

o 4 porturi 100/1000x SFP 

o 1 port consolă serială RJ45 pentru administrare 

o 1 port USB ce poate folosi memorii flash pentru transferul de fișiere 

 Intrare și ieșire de alarmă prin contacte electrice 
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 Detectie link-flapping si blocare automata a portului 

 Monitorizare a parametrilor conexiunii optice (DDM) 

 Ping poll și traceroute pentru IPv4 si IPv6 

 Management al dispozitivului folosind IPv6 prin SNMP6, Telnetv6 si SSHv6 

 4 cozi de prioritate pe fiecare port 

 Limitarea lațimii de bandă în funcție de port sau clasa de trafic cu granularitate de 
64kbps 

 Clasificare a traficului cu viteză mare si latentă scazută 

 Prioritizare control plane pentru asigurarea lațimii de bandă necesare funcționării 
normale a procesorului 

 Suportă tehnologii de reziliență ce permit reconvergența unei rețele de tip inel în 
mai puțin de 60ms 

 Mecanisme de detectare și eliminare a buclelor altele decât Spanning Tree 

 Compatibil cu PVST+ 

 STP root guard 

 UDLD 

 BPDU protection 

 DHCP snooping cu IP source guard si Dynamic ARP Inspection 

 Autentificare 802.1x 

 Alocare dinamică a VLAN-urilor 

 Secure Copy (SCP) 

 Autentificare triplă: MAC, Web si IEEE802.1x 

 Compatibil cu procolul de inel ITU-T G.8032 

 Monitorizare activă a nivelului de semnal peste traseele de fibră optica și 
posibilitatea blocării conexiunii la modificare majoră a semnalului. 

 Suportă o metodă de diagnosticare a conexiunilor de Cuprui (TDR) 

 Conectivity Fault Managemend – CFM 

 Continuity Check Protocol –CCP 

 Suporta IEEE 1588v2 PTP 

 Permite modifcarea tag-urilor VLAN la traversarea echipamentului 

 Suportă QinQ 
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 Suportă OpenFlow min v1.3 

 Suportă rutare dinamica OSPF si BGP 

 Suportă sisteme de management ce permit recuperarea automată a configurației 
echipamentului în cazul în care acesta trebuie inlocuit. 

 Suportă sisteme de management ce permit configurarea unificată si backup-ul de 
configurație 

 Mod de economisire a energiei electrice 

 Poate rula script-uri stocate în sistemul de fisiere al switch-ului 

 SNMPv1,v2c si v3 

 Sistem de triggere ce permite rularea de scripturi în funcție de anumite evenimente 
produse 

 Management prin linie de comandă (consola, telnet si SSH) și interfața grafică Web 

 Performanțe 

o Switching fabric 12 Gbps 

o Forwarding rate 17.8 Mpps 

o Număr adrese MAC: 16.000 

o Intrări multicast L2: 512 

 Caracteristici fizice 

o Montabile pe șina DIN 

o Alimentare: DC: 12 - 55 V 

o Posibilitate de alimentare redundantă 

o Greutate max: 2kg 

o Zgomot: fară ventilator 

o Temperatura de funcționare: -40 – +75 grd Celsius 

o Umiditate: 5% - 95% 

o EMC: EN55024, EN55032 Clasa A, EN61000-3-2, EN61000-4-3EN61000-4-11 

o Soc: EN60068-2-27, EN60068-2-31 

o Vibrații: EN60068-2-6 

o Mediu: RoHS 

 Alte cerințe 

o Garanție 2 ani 
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o Suport tehnic în limba română pe perioada de garanție și postgaranție 

o Dispozitivul va fi fabricat sub aceeași marcă cu switch-ul de dispecerat. 

 

Parametrii minimi pentru Switch centru: 

 Switch L3 cu management, aflat în producția curentă,confirmat de producător 

 24 porturi combo 10/100/1000 Cu sau SFP 

 4 porturi 1G / 10G SFP/SFP+ 

 2 porturi 40G QSFP+ 

 Switch stack-abil  într-un număr de 8 unitați. 

 Echipamentele legate în stack vor permite realizarea de conexiuni duble chiar și 
pentru stațiile ce nu suportă redundanța legăturilor. 

 Suport pentru Link Aggregation distribuit între unitațile stack-ului 

 Posibilitate de realizare a funcției de stack la distanțe mai mari de 100m 

 Suport pentru două surse de alimentare ce pot fi înlocuite de către utilizator 

 Direcția fluxului de aer pentru răcire poate fi aleasă în momentul comandării 
echipamentului 

 Suport pentru autentificare triplă pe porturi 

 Poate rula script-uri stocate în sistemul de fișiere al switch-ului 

 Poate funcționa ca server de autentificare RADIUS. 

 Posibilitate de a încarca sistemul de operare de pe un suport extern 

 Poate folosi memorii flash USB pentru transferul de fișiere 

 Suporta G.8032 

 Rutare Ipv4 si Ipv6 fară licențe suplimentare 

 Funcționeaza ca server DHCP Ipv4 si Ipv6 

 Suport pentru rutare dinamică multicast (PIM-DM, PIM-SM) 

 Suportă backup și restaurare automată a configurației 

 Permite detectarea echipamentelor noi adăugate în rețea și accesul la linia de 
comandă a acestora fără a necesita o configurare suplimentară a noului echipament 

 Poate monitoriza atenuarea de semnal pe legăturile de fibră optică 

 Suportă Precision Time Protocol – IEEE1538 

 Poate folosi VRF pentru a oferi mai multe instante separate de rutare 
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 Poate verifica funcționarea unui dispozitiv prin trimiterea de pachete ICMP către 
adresa IP a dispozitivului 

 Suportă protocolul OpenFlow min v1.3 

 Suport tehnic în limba română din partea producătorului pentru primul an 

 Alte cerinte 

o Garanție 2 ani 

o Suport tehnic în limba română pe perioada de garanție și postgaranție 
confirmată de producător 

o Dispozitivul va fi fabricat sub aceeași marcă cu switch-ul de locație pentru a 
fi asigurată compatibilitatea totală între componentele sistemului de 
comunicații. 

 

3.3.2.5. SUBSISTEM DISPECERAT 

3.3.2.5.1. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DEFECTELOR 

Scopurile ce vor fi îndeplinite de acest sistem sunt: 

1. detectarea în timp real a defectelor unui echipament 

2. atingerea unor costuri minime ale reparațiilor si  intervențiilor 

3. creșterea timpului mediu de funcționare al echipamentului 

4. controlul costurilor intervențiilor și a activităților de întreținere 

5. înregistrarea și urmărirea evenimentelor privind funcționarea 
echipamentului. 

Echipamentele din cadrul prezentului proiect vor fi integrate în cadrul aplicației 
Fault Management System astfel încat să fie disponibile toate funcționalitățile existente 
în prezent. 

Soluția existentă este o soluție dedicată prin care să se poată planifica și executa 
diferite tipuri de intervenții cum ar fi intervenții preventive, corective, planificarea 
intervențiilor asupra echipamentelor din sistem, urmărirea stării de funcționare a 
echipamentelor din cadul  sistemului , detectarea automată a defectelor și urmărirea 
costurilor pe activitățile de întreținere si reparație. 

Sistemul de management al defecțiunilor este parte integrată a soluției software 
din cadrul centrului de control. 

Sistemul de management al defecțiunilor - receptionează defecțiunile de 
echipamente din sistem în timp real și stabilește activitățile de intervenție și întreținere, 
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astfel încat costurile să fie minime. Acest modul centralizează alarmele de defectare a 
componentelor hardware, software și de comunicație și alertează operatorii în momentul 
apariției acestora. O alarmă de defectare reprezintă depașirea anumitor praguri normale 
de funcționare pentru o componentă. 

Sistemul de management al defecțiunilor – permite salvarea tuturor operațiilor care 
se fac pe un echipament, inclusiv managementul de resurse alocate pe durata de 
funcționare a unui echipament pentru reparațiile și mentenanța lui. 

 

Funcționalitățile minime ale acestui subsistem ce vor fi aplicabile și noilor 
intersecți din prezentul proiect: 

1. crearea unei baze de date tehnice cu privire la echipamentele din dotare 
(structuri arborescente, legături între echipamente, poziție geografică, 
marcare cu coduri de bare);  

2. gestiunea pieselor de schimb și a uneltelor, repertoar al pieselor de schimb 
(cantități, furnizori); 

3. gestiunea utilizării echipamentelor; 

4. gestionarea diferitelor tipuri de întreținere, reparații: 

5. prevenire pe baza unor reguli de planificare; 

6. condiționate pe baza unor indicatori de funcționare; 

7. accidentale 

8. gestiunea resurselor umane angajate în procesul de întreținere; 

9. gestiunea comenzilor de reparații, întreținere; 

10. planificarea lucrărilor de întreținere și reparații; 

11. se pot defini planuri de reparații periodice pe baza cărora se pot genera 
automat reparațiile planificate pentru toate echipamentele; 

12. planificarea lucrărilor de întreținere și reparații se face pe baza unor reguli 
de planificare; 

13. evaluarea materialelor pe mașini în lucru la final de lună; 

14. situații de lucrări aflate în diverse stadii (lansat / finalizat / închis); 

15. menținerea istoricului activității de întreținere; 

16. urmărirea analitică și bugetară a intervențiilor (costuri); 

17. rapoarte și statistici aferente proceselor ( defecte cel mai des întalnite, 
costul reparațiilor pe comenzi, alocarea de resurse). 

18. colectarea datelor de intervenție cu ajutorul dispozitivelor mobile 
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Sistemul permite înregistrarea documentelor referitoarea la activitățile de 
întreținere și reparații ale echipamentelor ajungând astfel la o analiză a costurilor. 

Sistemul va permite definirea unor parametrici specifici precum: 

1. perioada după care o alertă va fi ștearsă automat din sistem 

2. metoda de transmitere a alertelor generate de echipament  

3. limita de siguranță la care un echipament va genera o alerta 

În cazul defectării unei echipament sistemul asigură detectarea automată a acestui 
defect și alertarea operatorului despre acesta defecțiune. 

Acest sistem trebuie să fie parte integrantă a centrului de control 
 
Software-ul Video Management System 
Afișarea imaginilor 

Controlul afișarii pe sistemele de afișare independente va putea fi făcut de pe 
stațiile de lucru. Subsistemul de dispecerizare va asigura două tipuri de monitorizare, care 
se vor realiza simultan. 

Monitorizarea de ansamblu. 

Are scopul de a oferi o supraveghere generală a obiectivelor, în vederea 
determinării apariției evenimentelor. Acest gen de monitorizare va fi realizat prin 
utilizarea camerelor video în regim de deschidere unghiulară mare (reglarea obiectivului 
zoom al camerei pe distanța focală mică si medie). Soluția recomandată permite 
realizarea monitorizării în regim manual, prin manevrarea de către operator a camerelor 
din punct de vedere al poziției în plan orizontal și vertical (PAN/TILT) și a ZOOM-ului, 
pentru obținerea dimensiunii optime a scenei vizualizate, sau în regim automat, prin pre-
definirea unor poziții, caracteristici de deschidere unghiulară și timp de staționare pentru 
fiecare cameră, pe care aceasta Ie va parcurge automat, la intervale de timp alese de 
operator.  

Monitorizarea de detaliu 

Are scopul de a permite operatorului observarea "macro" a unui eveniment. Acest 
mod de monitorizare se va realiza folosind camerele video în regim de deschidere 
unghiulara mica (reglarea obiectivului ZOOM al camerei pe distanța focală mare).  

Supravegherea se va face prin manipularea camerei/camerelor video respective ca 
PAN/TILT si ZOOM, pentru obținerea poziției și nivelului de detaliere dorit.  

Monitorizarea de detaliu se va realiza pe un monitor separat al operatorului pe care 
se va putea vizualiza imaginea de la una sau mai multe camere, prin împarțirea imaginii, 
în diverse forme de prezentare.  

Pe aceasta stație de lucru, operatorul sau administratorul de sistem poate realiza 
configurația sistemului, monitorizarea stării sistemului cât și setări pentru sistem. 
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Înregistrarea imaginilor 

Imaginile video se vor înregistra în permanentă, indiferent dacă sunt vizualizate 
sau nu de către operatori. 

Înregistrările vor fi marcate cu numele camerei și cu data/ora, astfel încat să poată 
fi căutate cu ușurință. Operatorii nu vor putea modifica aceste informații. 

Se va asigura managementul înregistrărilor video indiferent dacă sunt stocate 
centralizat sau distribuit. 

Se va asigura înregistrarea in buclă a imaginilor, astfel încat la umplerea spațiului 
de înregistrare, înregistrările vechi să fie automat rescrise. 

Se va asigura posibilitatea exportului de înregistrări de către operatorii autorizați. 

Accesul la înregistrări se va face pe baza unor proceduri stricte, în condițiile legii, 
numai de către operatori autorizați, în baza autentificării în sistem și a unui sistem de 
permisiuni. 

Se va asigura înregistrarea imaginilor pe o durată de 30 zile. 

 

Operarea sistemului 

Sistemul TVCI asigură controlul tuturor elementelor sistemului (camere video, 
înregistratoare) dintr-o interfață grafică unică. 

Sistemul permite afișarea imaginilor în direct de la orice camera pe orice monitor, 
prin intermediul unor operații simple de tipul „drag & drop”.  

În ceea ce privește modul de întreținere al sistemului, infrastructura acestuia va fi 
creată astfel încât acesta nu va necesita un număr mare de resurse alocate pentru acest 
proces. Pentru întreținerea sistemului se vor aloca minimum două persoane, ce se vor 
ocupa atât de administrarea infrastructurii fizice, cât și de managementul și administrarea 
subsistemelor ce compun soluția. 

Aplicația VMS va rula pe un server a cărui caracteristici minime sunt descrise mai 
jos.  

 PROCESOR: minim procesor Intel Xeon E5-2600 v4, 14Core, frecvența de lucru 
minim 2.60 GHz, cache 35MB sau echivalent 

 MEMORIE: minim 32 GB registered ECC DDR4-2400 memorie instalată, suport 
pentru memory mirroring, Advanced ECC, Rank sparing memory, Memory 
Scrubbing, SDDC sau echivalent 

 Minim 24 sloturi pentru memorie RAM cu suport pentru minimum 1500 GB RAM. 

 STOCARE: 
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o 2 x 500 GB SAS min. 10000rpm hot plug – pt. S.O. și soft-ul de monitorizare 
video 

o 12 x 6TB, min. 7200rpm, SATA, hot plug – pt stocare imagini video 

 CONTROLLER RAID: suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 

 Cache 4 GB 

 Interfața de rețea integrată: 4 x Ethernet 10/100/1000Mbps 

 Sloturi de expansiune: Minim 6 sloturi dintre care minim 3 sloturi PCI-Express 
Gen3 x16 

 Conectori interfete intrare/ieșire 

o 1 x VGA, 

o 3 x USB 3.0 (minim) 

 Port dedicat pentru management, cu posibilitatea configurării în mod redundant prin 
utilizarea unui port de rețea 

 Montabil în rack. 

 Surse de alimentare: 2 surse de alimentare redundante 500W hot plug, 

 Ventilatoare : ventilatoare redundante, hot plug 

 Management: 

o aplicație pentru instalarea și configurarea serverului dezvoltată de 
producătorul serverului capabila de instalare locala și remote în mod 
neasistat, inclusiv configurare RAID;  

 Modul de management integrat cu funcții de management pentru monitorizarea stării 
serverului, alerte de service, și suport la distanţă ce să permită provizionarea și 
configurarea serverului fără folosirea CD/DVD. 

 LED-uri în interiorul sistemului pentru izolare ușoara a componentelor defecte (DIMM, 
PCI, controller SAS, ventilatoare – analiza predictivă), care ramân active și dupa 
scoaterea serverului de sub tensiune. 

 aplicație de management operațional cu urmatoarele funcții: monitorizarea stării 
sistemului, managementul evenimentelor și alarmelor (inclusiv prin avertizare 
sonora, email si SNMP), inventarul componentelor, inventarul și instalarea up-date-
urilor și patch-urilor, analiza performantei, diagnoza on-line, restartarea și 
reconfigurarea automată a serverului, analiza și previzionarea defectării 
componentelor (PFA cel putin pentru memori RAM), compatibilitate sisteme de 
operare Linux; 

 Software-ul de management trebuie să aibă licența nelimitată in timp. 



STUDIU DE FEZABILITATE 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 1 
și Faza 2 

 
 60

 Sistem de operare: Windows Server (minim versiunea 2016) Standard 64 Bit, cu 
licență retail 

 Conformitate cu standarde: ISO 9001, ISO 14001. 

 Software: DVD cu drivere 

 Garanție 2 ani (minim). 

 

Software central de management al traficului 

Echipamentele de semaforizare trebuie să funcționeze integrate în cadrul sistemul 
de management al traficului existent în doua moduri: în modul automat, sistemul va 
calcula în funcție de valorile de trafic înregistrate durata de verde pentru fiecare din 
direcțiile de mers din fiecare intersecție în așa fel încât să poată reduce cozile de mașini 
care așteaptă. Cel de al doilea mod de funcționare este cel în care se realizează 
sincronizarea automatelor de dirijare a traficului în funcție de un decalaj orar stabilit 
dinainte. Deacalajul orar dintre doua intersecții adiacente se calculează în funcție de 
distanța dintre cele două intersecții adiacente și de viteză maximă admisibilă pe tronsonul 
de drum respectiv. 

Selectarea modului de funcționare se va realiza de către operatorul din centru de 
control în funcție de necesitățile observate în stradă. 

Sistemul de management al traficului instalat în momentul de față in Craiova 
precum și sistemul propus a fi instalat în cadrul acestui proiect sunt sisteme care pot fi 
extinse la nivelul unui oraș precum Craiova.  

Interfața grafică va oferi o viziune integrată asupra întregului sistem de 
management al traficului. Prin intermediul acestei interfețe, operatorii vor avea acces 
într-un mod intuitiv la funcționalitățile mai sus menționate și nu va fi nevoie de a folosi 
linia de comandă sau alte modalități de comandă a aplicației care să ceară cunoștințe 
avansate de utilizare a calculatorului.  

Pentru fiecare echipament care este parte a sistemului de management al traficului 
urban se pot vedea informații detaliate de genul: starea de funcționare a echipamentului, 
rezultatele masurătorilor. Rezultatele masurătorilor sunt afișate și sub formă de grafice. 

3.3.2.6. Subsistem semnalizare rutieră (marcaje orizontale si 
verticale) 

Pentru îmbunătățirea condiților de trafic și asigurarea siguranței participanților la 
trafic au fost proiectate marcaje orizontale de tip termoplast însotite de semnalizare pe 
verticală, acolo unde s-a impus acest lucru. 

 În general a fost refăcut marcajul existent și înlocuirea acestuia cu cel de tip 
termoplast, pastrându-se tipul și poziția lui pe suprafața de rulare.                                             
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Lipsa indicatoarelor sau neconformitatea lor cu dispozițiile în vigoare implică 
înlocuirea celor existente si completarea cu indicatoare proiectate acolo unde este cazul.  

Se dispune de asemenea montarea tuturor indicatoarelor pe stâlpi proprii pentru a 
se putea respecta modul de amplasare prevăzut in standarde. 

Indicatoarele montate pe stâlpii de semafor se vor amplasa pe console metalice. 

S-au folosit în scopul creșterii fluenței traficului și a siguranței participanților la 
trafic mai multe tipuri de marcaje: 

1. Marcaje longitudinale care la rândul lor se subdivid în marcaje pentru: 

 separarea sensurilor de circulație pe drumurile cu două benzi ; 

 delimitarea benzilor; 

 delimitarea parții carosabile. 

 Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin: 

 linie simplă sau dublă continuă; 

 linie discontinuă simplă; 

1.1. Marcaje de separare a traficului pe drumurile cu două benzi de circulație 

 o singură linie discontinuă, cu spații între segmente în funcție de condițiile 
drumului; 

 o linie dublă continuă, care nu permite depășirea nici uneia din cele două 
linii. 

1.2. Marcaje de delimitare a benzilor  

 o linie discontinuă, cu spații între segmente în funcție de condițiile 
drumului; 

1.3. Marcaje de delimitare a parții carosabile. 

 Linii simple discontinue; 

1.4. Marcaje discontinue 

 Segmente scurte cu spații mari în condiții normale de circulație; 

2. Marcaje transversale 

a. de oprire - linie continuă având lațimea de 0,40 m, astfel încat în locul de oprire 
să fie asigurată vizibilitatea în intersecție; 

b. de cedare a trecerii - linie discontinuă, lățime de 40 cm care poate fi precedată 
de un triunghi . 

c. de oprirea interzisă 
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d. de traversare pentru pietoni - se execută prin linii paralele cu axa căii, cu 
lațimea de 40 cm iar lungimea lor fiind de 3 m  

3. Marcaje diverse 

- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie să le 
urmeze în traversarea intersecției; 

- pentru spații interzise se execută prin linii paralele care pot fi sau nu încadrate 
de o linie continuă. 

- de avertizare, săgeți de direcționare a traficului. 

În funcție de rolul lor, săgețile sunt de tipurile următoare: 

- săgeți de selectare pe benzi; 

- săgeți de schimbare a benzii; 

- săgeți de repliere. 
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3.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului 
urmărind  fiecare categorie de echipamente care participă la realizarea obiectivului final 
și se bazează pe analiza soluțiilor comerciale oferite de integratorii care activează pe 
piața europeană. Așa cum a fost menționat anterior, ambele scenarii „cu proiect” 
presupun aceleași investiții, cu excepția funcției de impunere a regulilor de circulație 
(radare de viteză) în intersecțiile semaforizate, care este prezentă doar în Scenariul 1. 

Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată în devizul anexat 
acestei documentații. 

Repartiția costurilor de investiție pe anii de implementare este prezentată în tabelul 
de mai jos (costurile pentru anul 2018 sunt costurile dinaintea semnării contractului de 
finanțare). 

 

Tabel  3.1. Repartiția anuală a costurilor de investiție (lei) 

Scenariu/An 2018 2019 2020 TOTAL

Scenariul 1  58.950,19 5.997,60 5.095.954,90 5.160.902,69

Scenariul 2  58.950,19 5.997,60 3.291.060,78 3.356.008,57

  

Costurile anuale medii de operare, estimate pe durata normată de viaţă/de 
amortizare pentru întregul sistem (25 ani) sunt următoarele: 

 

Tabel  3.2. Costuri estimate pentru operare 

Denumire Cost estimativ 
Scenariul 1  

(lei)

Cost estimativ 
Scenariul 2  

(lei) 

Costuri cu înlocuirea echipamentelor 
amortizate /defecte 5.370 5.370

Cheltuieli cu utilități 27.262 11.114

TOTAL 32.632 16.484

 

Costul mediu anual de operare pe 25 ani a fost calculat ca medie a costurilor pe 
fiecare an, luându-se în considerare o majorare la fiecare 5 ani, după anul finalizării 
implementării proiectului, cu 5% pentru cheltuielile cu utilități și costurile cu înlocuirea 
echipamentelor amortizate/defecte. 
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3.5. Studii de specialitate 

În conformitate cu HG907/2016, au fost întocmite următoarele studii: 

3.5.1. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie 

Studiul de trafic aferent prezentului studiu de fezabilitate necesar a fi anexat 
conform Ghidului Solicitantului cuprinzând Condițiile specifice de accesare a fondurilor 
în cadrul Axei Prioritare 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ bazate pe Planurile de Mobilitate 
Urbană Durabilă, a fost elaborat de către Sigma Mobility Engineering în cadrul unui 
contract distinct care a cuprins mai multe proiecte de mobilitate urbană tratate integrat. 

Studiul de trafic este prezentat ca anexă a studiului de fezabilitate. 

3.5.2. Studiu topografic 

Studiul topografic este prezentat ca anexă a studiului de fezabilitate. 

3.5.3. Studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de 
stabilitate a terenului 

Studiul geotehnic este prezentat ca anexă a studiului de fezabilitate. 

3.5.4. Studiu hidrologic, hidrogeologic 

Nu este cazul. 

3.5.5. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme 
alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 
performanţei energetice 

Nu este cazul. 

3.5.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în 
vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale 
căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru 
cauză de utilitate publică 

Nu este cazul. 
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3.5.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii 
care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere 

Nu este cazul. 

3.5.8. Studiu privind valoarea resursei culturale 

Nu este cazul. 
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3.6. Grafice orientative de realizare a investiţiei 

Graficul orientativ de realizare a investiției este prezentat în tabelul următor. 

Tabel  3.3. Graficul orientativ de realizare a investiției 

Nr. Denumire activitate 

Înainte de 
semnarea 

contractului de 
finanțare Luni calendaristice

1 Pregătirea proiectului 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1 Elaborarea studiilor de teren   
1.2 Elaborarea Studiului de fezabilitate     
1.3 Elaborarea Cererii de finanțare     
1.4 Aprobarea Cererii de finanțare     

2 Semnarea contractului de finanțare     

3 
Desfășurarea procedurilor de achiziție pentru proiectare și 
execuție     

3 Proiectare și inginerie     
3.1 Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție     
3.2 Verificare PT și DDE   

4 Lucrari de constructii, instalare si montaj   

4.1 Organizare și logistică   

4.2 Lucrari de constructii, instalare si montaj   

5 Receptia lucrarilor   

6 Alte activități complementare și conexe investiției de bază     
6.1 Management de proiect     
6.2 Asistență tehnică      
6.3 Dirigentie de santier     
6.4 Informare, comunicare și publicitate      
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4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic 
propus 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea 
perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de 
referinţă 

Așa cum prevede articolul 40 (e) al Regulamentului  Consiliului (CE) 1083/2006 din 
11 iulie 2006, pentru proiectele ce urmează a fi finanțate din Fondul de Coeziune și Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională, se solicită pregătirea unei analize cost-beneficiu 
ca parte a aplicației pentru finanțare. 

Cadrul metodologic general în vederea realizarii ACB în contextul instrumentelor 
structurale este asigurat de ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții. 

Având în vedere reglementarile menționate, HG 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 
/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice solicită elaborarea analizei 
financiare și economice ca parte a documentației tehnico-economice aferente investiției 
publice. 

Obiectivul analizei financiare și economice este de a identifica și cuantifica toate 
impacturile posibile ale acțiunii sau proiectului luat în considerație, în vederea 
determinării costurilor și beneficiilor corespunzătoare. În principiu, toate impacturile ar 
trebui evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu, etc. Analiza rezultată poate fi 
utilizată ca instrument de decizie pentru evaluarea utilității investiției ce urmează a fi 
finanțată din resurse publice. 

Aceasta este necesară pentru a justifica că proiectul se integrează în contextul 
obiectivelor regionale ale UE, este oportun din punct de vedere economic și necesită 
contribuția fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.             

Obiectivul general al proiectului este extinderea sistemului inteligent de trafic 
management și monitorizare, inclusiv funcția de prioritizare a tramvaielor la trecerea prin 
locațiile semaforizate, în Municipiul Craiova. Pentru atingerea obiectivului general, 
proiectul propune extinderea sistemului în 5 locații, integrând componentele de trafic 
management, prioritizare tramvaie și monitorizare video, care vor conduce la creșterea 
procentului de utilizare a transportului public, reducerea poluării și creșterea nivelului de 
mobilitate urbană durabilă. 

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-
beneficiu, pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și a „Guide to Cost-
benefit: Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-
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2020” și a HG907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, actualizată, orizonturile de timp de referință, formulate în conformitate cu 
profilul fiecărui sector în parte, sunt prezentate în continuare. 

 

Tabel 4.1. Calendarul de analiză a proiectelor de infrastructură 

Sector Orizont de timp (ani) 
Căi ferate 30
Drumuri 25-30

Porturi și aeroporturi 25
Transport urban 25-30

Alimentare cu apă 30
Managementul deșeurilor 25-30

Energie 15-25
Broadband 15-20

Cercetare și inovare 15-25
Infrastructura de afaceri 10-15

Alte sectoare 10-15

 

Așadar, perioada de referință  luată în considerare pentru analiza financiară, în 
concordanță cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 480/2014 este de 25-30 ani pentru 
acest sector. 

Având în vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizată pe o 
perioadă de 25 ani, din care primele 15 luni reprezintă perioada de implementare a 
investiției, iar restul intervalului reprezintă perioada de operare. Se consideră că etapa 
de implementare a proiectului este: iulie 2019 – octombrie 2020. 

Anul 2018 este anul de referință în elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul 
de actualizare a fluxurilor de numerar precum și anul de bază pentru exprimarea 
costurilor. Scenariul de referință este considerat scenariul S0 reprezentând situația 
actuală, descrisă în capitolele anterioare. În capitolul referitor la analiza comparativă a 
scenariilor, vor fi prezentați inclusiv parametrii care caracterizează acest scenariu, 
rezultați din modelarea sistemului de transport existent. 

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, 
antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, 
ce pot afecta investiţia 

Nu este cazul. 
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4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 

4.3.1. Necesarul de utilităţi  

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică. 
Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, 
la fiecare locație în parte. În cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja 
funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor 
existente. 

În cadrul analizei de consum se vor lua în calcul următoarele consumuri, tipice pentru 
tehnologia utilizată: 

 

Locație teren (intersecții) 

Echipament Consum mediu 
estimat 

Automat de semaforizare 50W 

Bloc lumini cu 3 focuri (în medie 4 buc. per intersecție x 8W) 32W 

Bloc lumini cu 2 focuri (în medie 4 buc. per intersecție x 7W) 28W 

Bloc lumini cu 1 foc  (în medie 4 buc. per intersecție x 5W) 20W 

Echipamente conectare rețea comunicații 50W 

Cameră video cu sistem PTZ (în medie 2 buc. per intersecție x 50W) 100W 

Total consum: 280W / locație 

NOTA: calculul de consum este mediu, acesta putând varia în funcție de numărul 
exact de focuri de semaforizare la fiecare locație, precum și de programul de semaforizare 
(numărul de focuri aprinse și timpii de aprindere per zi); vor fi luate în considerație cele 
3 intersecții semaforizate prin proiect. 

 

Centrul de Comanda 

Echipament Nr. unități Consum unitar 

Servere 1 400W 

Total consum: 400 W 

 

Calculul de consum se face prin însumarea consumurilor medii la locații și respectiv 
centrul de comandă, astfel: 
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Ptotal= PCentru comanda+ (nrintersecții) x Pintersecție  

Consum total estimat= 400W + (3 x 280W)  
 

Consum total estimat= 1.240 W 

 

Necesarul de utilități pentru varianta propusa este: 

- La fiecare locație nouă din teren (automat de semaforizare și camere video)  

o Alimentare cu energie electrica, 220Vac / 50Hz  – 3 branșamente noi. 

- La Centrul de Comanda: 

o Se utilizează branșamentele  existente 

 

4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică. 
Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, 
la fiecare locație în parte. În cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja 
funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor 
existente. 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 

4.4.1. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 

Impactul social major al extinderii sistemului de trafic management și monitorizare 
se datorează creșterii calității vieții și siguranței cetățenilor, ca efect al reducerii 
emisiilor GES și a poluării, inclusiv fonice, în principal prin promovarea utilizării 
transportului public, în defavoarea vehiculului personal. 

Egalitatea de șanse este respectată prin deschiderea sistemului de transport pentru 
toate persoanele, indiferent de vârstă, sex sau ocupație. 

Ca principiu de dezvoltare și implementare a proiectului în toate etapele sale, vor fi 
luate in considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o 
deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de: rasă, naționalitate, etnie, 
limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, vârstă, handicap, apartenență la o 
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categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, 
a drepturilor omului si a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. 

Astfel, procesul de selecţie şi recrutare a persoanelor responsabile cu operarea, 
întreţinerea și mentenanța sistemului va încuraja în mod egal toți candidații, indiferent 
de naţionalitate, vârstă, etnie.  

Prin realizarea materialelor de informare si publicitate se va asigura accesul 
nerestricționat la informațiile prezentate în egală măsură și pentru toate categoriile de 
cetățeni.  

Aceleași politici și practici referitoare la egalitatea de șanse sunt valabile și în ceea 
ce privește beneficiarii direcți și indirecți ai investiției. 

Principiul egalității de șanse include și asigurarea accesibilității persoanelor cu 
dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate facilitățile și serviciile 
rezultate ca urmare a implementării proiectului. Printre aspectele și caracteristicile 
obligatorii a fi respectate în realizarea investițiilor pentru creșterea mobilității urbane, 
care au în mod explicit un efect pozitiv asupra asigurării accesibilității persoanelor cu 
dizabilități, se numără cel puțin următoarele: 

– Instalațiile de semaforizare vor fi prevăzute cu dispozitive acustice de 
avertizare. 

Prin urmare, în procesul de pregătire, contractare, implementare și valabilitate a 
contractului de finanțare pentru implementarea proiectului fundamentat prin prezentul 
studiu de fezabilitate va fi respectată legislația națională și comunitară aplicabilă în 
domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate. 

 

4.4.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin 
realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de 
operare 

4.4.2.1. Numărul de locuri de muncă create în faza de 
realizare/execuție 

În faza de execuție, se estimează că numărul de locuri de muncă ce se pot crea sunt: 
minim 10 persoane. Menționam că pentru faza de execuție aceste locuri de munca nu sunt 
suportate de către beneficiar intrucât execuția lucrării cade în sarcina unui 
executant/furnizor. 
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4.4.2.2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare 

În faza de operare nu se estimează necesitatea creării de noi locuri de muncă, ținând 
cont că sistemul de management al traficului există și este operațional. Introducerea 
noilor intersecții în sistem nu conduce la necesitatea suplimentării de personal.  

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv 
impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, 
după caz 

Prin concepție și tema de proiectare, sistemul nu prezintă impact direct asupra 
mediului, întrucât nici una dintre lucrările implicate nu are efect negativ. De asemenea, 
materialele utilizate nu prezintă riscuri de poluare sau impact asupra mediului. 

În cadrul acestui proiect, Primăria Municipiului Craiova va urmări achiziţia de 
echipamente certificate conform standardelor internaţionale de calitate şi mediu 
specifice, contribuind la realizarea unui consum de energie eficient şi la promovarea 
tehnologiilor curate şi reducerea resurselor de consum. 

Soluţia propusă are la bază componente hardware proiectate special pentru a asigura 
un consum redus de energie, respectiv pentru a minimiza impactul asupra mediului 
înconjurător. In acest sens, designul soluţiei a fost realizat prin includerea unui număr 
minim de echipamente care să asigure funcţionarea  optimă a sistemului, respectiv prin 
folosirea fibrei optice ca suport pentru realizarea comunicaţiilor de date.  

Toate echipamentele instalate în zonele cu acces public, asigura un consum mic de 
energie, corespund cu standardele aplicabile de protecţie şi elector-alimentare, fiind 
conforme cu directiva 2002/95/EC a Uniunii Europene - Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS), privind materialele utilizate în construcţia acestora.  

Totodată, conform rezultatelor simulărilor de trafic aplicate la coeficienții de 
poluare, se constată reducerea semnificativă a poluării generate de transportul rutier. 

Ținând cont de locațiile în care va fi amplasat sistemul inteligent de trafic 
management și monitorizare, instalarea și funcționarea acestuia nu va avea impact asupra 
biodiversității și siturilor protejate. 

4.4.4. Impactul obiectivului de investiţie raportat la 
contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, 
după caz 

Nu este cazul. 



STUDIU DE FEZABILITATE 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 1 
și Faza 2 

 
 73

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică 
dimensionarea obiectivului de investiţii 

Congestionarea traficului, dependența de mașină, și conectivitatea transportului 
public sunt probleme cu care multe comunități se confruntă în prezent.  

Din prognozele realizate în capitolele anterioare rezultă clar tendința de creștere a 
gradului de motorizare și a numărului de deplasări zilnice. În condițiile în care nu se 
implementează proiecte care să modifice comportamentul de călătorie al cetățenilor, 
promovând modurile de deplasare mai puțin poluante: transportul public, bicicleta, 
mersul pe jos, disfuncționalitățile existente la ora actuală vor lua amploare, conducând 
la blocarea efectivă a orașului. 

Prin urmare, analiza cererii de bunuri și servicii, realizată pe baza prognozelor din 
cap. 2.4.2 și a rezultatelor studiului de trafic, a fost utilizată pentru dimensionarea 
obiectului de investiții, astfel încât acesta să corespundă necesităților constatate și să 
conducă la atingerea obiectivelor propuse prin implementarea proiectului fundamentat 
prin prezentul studiu de fezabilitate, respectiv la creșterea atractivității și eficienței 
transportului public, prin creșterea vitezei comerciale de deplasare și respectarea 
graficului de circulație, datorită funcției de asigurare a priorității pentru tramvaie în 
locațiile semaforizate 

Dimensionarea obiectului de investiții a fost făcută ținând cont de necesitatea 
armonizării dintre actuala variantă de management al traficului și corelarea cu deplasarea 
tramvaielor, pe Calea București și Bd. Decebal, precum și de obiectivul de creștere a 
siguranței circulației. 

În documentul de față au fost analizate două scenarii cu proiect, pentru care au fost 
descrise în capitolele anterioare intervențiile necesare, componentele și arhitectura 
corespunzătoare. În cazul ambelor scenarii se vor implementa componentele menționate 
mai jos, fiind specificate și valorile rezultate drept necesare: 

– Componenta management adaptiv al traficului:  
o 3 locații semaforizate înființate în vederea asigurării unui management 

adaptiv al traficului 
o 2 locații semaforizate modernizate în vederea asigurării unui 

management adaptiv al traficului 
– Componenta monitorizare și supraveghere video în locațiile semaforizate: 

o 5 locații semaforizate înființate/modernizate 
– Componenta centrală 

o 1 actualizare pentru Centrul de management al traficului 
– Componenta prioritizare tramvaie: 

o 22 controlere de trafic înființate/modernizate în vederea asigurării 
priorității pentru tramvaie 

În cazul Scenariului 1, va fi implementată suplimentar următoarea funcționalitate: 
– Componenta detecție automată a vitezei de circulație: 

o 5 locații a câte 2 radare, doar pentru scenariul 1  
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4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor 
de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate; 
sustenabilitatea financiară 

4.6.1. Metodologie 

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost intocmită în baza 
Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții (Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și ISPA) și a a „Guide to Cost-benefit Analysis 
of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020". 

Analiza financiară are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității financiare a 
scenariilor propuse. Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile 
necesare asupra costurilor de investiție, a costurilor de operare și întreținere, veniturilor 
proiectului, indicatorilor de rentabilitate financiară și sustenabilității. 

Analiza financiară urmărește evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat 
pentru susținerea investițiilor în proiecte de mobilitate durabilă.  

Totodată, sunt evaluați și indicatorii de rentabilitate financiară, care vor arăta 
modul în care scenariile depind de finanțare și suport bugetar. 

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilităţii şi sustenabilităţii 
financiare a proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului. 

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atât 
ieşirile de numerar, în termenii investiţiilor şi costurilor de întreţinere şi operare cât şi 
intrările de numerar, în termenii surselor de finanţare şi veniturilor. Aceste intrări şi ieşiri 
nu trebuie confundate cu fluxurile de numerar contabile. Fluxurile de numerar din analiza 
financiară nu includ amortizarea, rezervele şi alte elemente de contabilitate care nu 
corespund fluxurilor reale din analiza economică. 

Analiza financiară cuprinde următorii pași: 

- Stabilirea costurilor totale de investiție pentru fiecare scenariu și repartizarea 
acestora pe perioada de analiză a costurilor 

- Estimarea costurilor totale de operare și a veniturilor din exploatare, pentru 
perioada de analiză a fiecărui scenariu 

- Calcularea indicatorilor de rentabilitate a investiției: FNPV(C) (Financial Net 
Present Value) și FIRR(C) (Financial Internal Rate of Revenue) 

- Verificarea sustenabilității financiare pe toată durata de analiză a proiectului 
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Metodologia utilizată pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate FNPV și 
FIRR este DCF (Discounted Cash Flow), care presupune următoarele ipoteze: 

– sunt luate în considerare numai intrările și ieșirile de numerar (nu se consideră 
amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate); 

– determinarea fluxurilor de numerar se bazează pe metoda incrementală, care 
reprezintă diferența costurilor și veniturilor între scenariul „a nu face nimic” și 
scenariul considerat. 

– agregarea cash flow-urilor pe durata diferiților ani necesită adoptarea unei rate 
financiare de actualizare adecvată pentru calcularea valorii nete prezente 
financiare a fluxurilor de numerar viitoare. 

Pentru calculul practic de actualizare a fluxului de numerar se utilizează factorul de 
actualizare cu care se multiplică fluxul de numerar anual. În realizarea analizei financiare 
a prezentului proiect s-a considerat o rată de actualizare de 4%. 

În cadrul analizei cost beneficiu perioada pe care se analizează fiecare scenariu este 
diferită de durata de viaţă fizică sau economică, fiind denumită perioada de referinţă sau 
orizontul de timp. 

Perioada de referinţă (orizontul de analiză) este numărul de ani pentru care se fac 
previziunile fluxului de numerar.  

Perioada de referință depinde de sectorul în care se realizează investiția și nu poate 
depăși durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Perioada de 
referință are un impact extrem de mare asupra valorii indicatorilor de rentabilitate 
utilizați în Analiza Cost Beneficiu. În acest caz, perioada de referință a fost considerată 
25 ani, pornind de la tabelul din Anexa I al Reglementării 480/2014 cu privire la stabilirea 
perioadelor de referință pe sectoare. 

Valoarea reziduală a investiției reprezintă valoarea investiției la sfârşitul perioadei 
de referinţă. Valoarea reziduală este luată în considerare pentru calcularea indicatorilor 
financiari ai investiției și ai capitalului doar dacă ea corespunde unui flux real pentru 
investitor. În acest caz, se consideră că scenariile NU vor avea o valoare reziduală la finele 
perioadei de analiză, ținând cont de specificul acestora. 
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4.6.2. Costurile financiare ale scenariilor 

Costurile financiare ale scenariilor sunt preluate din evaluările realizate în Devizul 
general al proiectului (Anexa 1).  

Sumarizând, costurile celor două scenarii sunt: 

Tabel 4.2. Costurile de investiție ale proiectului 

Scenariu Cost investiție 
(lei)

Cost investiție 
(EURO)

Scenariul 1 5.160.902,69 lei 1.128.214,12 Euro 

Scenariul 2 3.356.008,57 lei 733.650,00 Euro 

Pentru a avea o imagine detaliată asupra costurilor de investiție, acestea sunt 
detaliate pornind de la expresia lor agregată și exprimată în lei/an. Rata de schimb euro-
leu este de 4,5744 (Cursul infoeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna 
iulie 2017).  

Costurile de investiție sunt reprezentate numai pe durata realizării acestor investiții, 
respectiv perioada 2018-2020 (cheltuielile corespunzătoare anului 2018 sunt cheltuieli 
dinainte de semnarea contractului de finanțare). 

 

Tabel 4.3. Repartiția pe ani a costurilor de investiție 

Perioadă Ani Cost (lei) 

Scenariu 1 

Cost (lei) 

Scenariu 2 

1 2018 58.950,19 58.950,19 

2 2019 5.997,60 5.997,60 

3 2020 5.095.954,90 3.291.060,78 

Total 5.160.902,69 3.356.008,57 

 

Din punct de vedere al costurilor de operare și mentenanță, necesarul pentru acestea 
au fost estimate în capitolele anterioare: consum utilități, cheltuieli cu înlocuirea 
echipamentelor. 

Valoarea monetară estimată a acestor costuri pentru perioada de 25 de ani avută în 
considerare este prezentată în tabelul următor. Costurile de operare și întreținere devin 
necesare după finalizarea implementării proiectului, adică în ultimele 3 luni ale anului 
2020 (anul 3). A fost luată în considerare o majorare cu 5% la fiecare 5 ani, după anul 
finalizării implementării proiectului, pentru toate costurile.  
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Tabel 4.4. Repartiția pe ani a costurilor de operare, Scenariul 1 

An 
Costuri cu înlocuirea 
echipamentelor 
amortizate /defecte

Cheltuieli 
cu 
utilități

Costuri 
totale

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 1.385 7.032 8.416 
4 5.540 28.126 33.666 
5 5.540 28.126 33.666 
6 5.540 28.126 33.666 
7 5.540 28.126 33.666 
8 5.540 28.126 33.666 
9 5.817 29.532 35.349 

10 5.817 29.532 35.349 
11 5.817 29.532 35.349 
12 5.817 29.532 35.349 
13 5.817 29.532 35.349 
14 6.108 31.009 37.117 
15 6.108 31.009 37.117 
16 6.108 31.009 37.117 
17 6.108 31.009 37.117 
18 6.108 31.009 37.117 
19 6.413 32.560 38.973 
20 6.413 32.560 38.973 
21 6.413 32.560 38.973 
22 6.413 32.560 38.973 
23 6.413 32.560 38.973 
24 6.734 34.188 40.921 
25 6.734 34.188 40.921 

 

Tabel 4.5. Repartiția pe ani a costurilor de operare, Scenariul 2 

An 
Costuri cu înlocuirea 
echipamentelor 
amortizate /defecte

Cheltuieli 
cu 
utilități

Costuri 
totale

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 1.385 2.867 4.252 
4 5.540 11.467 17.007 
5 5.540 11.467 17.007 
6 5.540 11.467 17.007 
7 5.540 11.467 17.007 
8 5.540 11.467 17.007 
9 5.817 12.040 17.857 

10 5.817 12.040 17.857 
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11 5.817 12.040 17.857 
12 5.817 12.040 17.857 
13 5.817 12.040 17.857 
14 6.108 12.642 18.750 
15 6.108 12.642 18.750 
16 6.108 12.642 18.750 
17 6.108 12.642 18.750 
18 6.108 12.642 18.750 
19 6.413 13.274 19.687 
20 6.413 13.274 19.687 
21 6.413 13.274 19.687 
22 6.413 13.274 19.687 
23 6.413 13.274 19.687 
24 6.734 13.938 20.672 
25 6.734 13.938 20.672 

4.6.3. Veniturile financiare ale scenariilor 

Din punct de vedere al veniturilor financiare, ținând cont de specificul intervențiilor 
prevăzute a fi realizate prin proiect, nu sunt identificate venituri financiare ale 
scenariilor. 

4.6.4. Indicatorii financiari ai scenariilor 

După colaționarea costurilor totale de investiție, costurilor totale de operare și a 
veniturilor, următoarea etapă a analizei financiare constă în calcularea indicatorilor 
rentabilității financiare a capitalului investit și a sustenabilității financiare a fondurilor 
din cadrul proiectelor. 

Pentru evaluarea indicatorilor financiari s-au folosit următoarele ipoteze de calcul: 

– Rata de actualizare – 4% 

Indicatorii financiari ai investiției sunt calculați pe baza următoarelor elemente: 

– costul investiției  

– rata de actualizare 

– perioada de referință 

– preturi utilizate  

– venituri si cheltuieli. 

Pentru calcularea indicatorilor financiari ai capitalului au fost luate in considerare 
fluxurile financiare de venituri și cheltuieli. 

Indicatorii financiari ai proiectului sunt prezentați în tabelele de mai jos: 



STUDIU DE FEZABILITATE 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem 
de comunicații – Etapa 1, Faza 1 și Faza 2 

 
 79 

Scenariul 1 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

20
35

 

20
36

 

20
37

 

20
38

 

20
39

 

20
40

 

20
41

 

20
42

 

Total costuri de investiție 58
.9

50
 

5.
99

8 

5.
09

5.
95

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total cheltuieli de exploatare 

0 0 

8.
41

6 

33
.6

66
 

33
.6

66
 

33
.6

66
 

33
.6

66
 

33
.6

66
 

35
.3

49
 

35
.3

49
 

35
.3

49
 

35
.3

49
 

35
.3

49
 

37
.1

17
 

37
.1

17
 

37
.1

17
 

37
.1

17
 

37
.1

17
 

38
.9

73
 

38
.9

73
 

38
.9

73
 

38
.9

73
 

38
.9

73
 

40
.9

21
 

40
.9

21
 

Total cheltuieli 5
8
.9

50
 

5
.9

9
8 

5
.1

0
4.

37
1 

3
3
.6

66
 

3
3
.6

66
 

3
3
.6

66
 

3
3
.6

66
 

3
3
.6

66
 

3
5
.3

49
 

3
5
.3

49
 

3
5
.3

49
 

3
5
.3

49
 

3
5
.3

49
 

3
7
.1

17
 

3
7
.1

17
 

3
7
.1

17
 

3
7
.1

17
 

3
7
.1

17
 

3
8
.9

73
 

3
8
.9

73
 

3
8
.9

73
 

3
8
.9

73
 

3
8
.9

73
 

4
0
.9

21
 

4
0
.9

21
 

Venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total venituri 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Flux de numerar net 

-5
8
.9

5
0
 

-5
.9

9
8
 

-5
.1

0
4
.3

71
 

-3
3
.6

6
6
 

-3
3
.6

6
6
 

-3
3
.6

6
6
 

-3
3
.6

6
6
 

-3
3
.6

6
6
 

-3
5
.3

4
9
 

-3
5
.3

4
9
 

-3
5
.3

4
9
 

-3
5
.3

4
9
 

-3
5
.3

4
9
 

-3
7
.1

1
7
 

-3
7
.1

1
7
 

-3
7
.1

1
7
 

-3
7
.1

1
7
 

-3
7
.1

1
7
 

-3
8
.9

7
3
 

-3
8
.9

7
3
 

-3
8
.9

7
3
 

-3
8
.9

7
3
 

-3
8
.9

7
3
 

-4
0
.9

2
1
 

-4
0
.9

2
1
 

Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiției (FRR/c) 

Flux de numerar puternic negativ (FRR nu se poate 
determina) 

Venitul net actualizat financiar 
al investiției (FNPV/C) 

-5.064.418 
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Venitul net actualizat financiar 
al investiției (FNPV/C) -3.226.354 
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După cum se observă din valorile obținute, scenariile nu respectă principiile de 
rentabilitate (FNPV>0, FIRR>rata de actualizare utilizată), ceea ce indică faptul că 
proiectul necesită sprijin financiar și este eligibil pentru obținerea de fonduri UE. 

 

4.6.5. Sustenabilitatea scenariilor 

Analiza sustenabilităţii scenariilor arată modul în care în perioada de referinţă a 
acestora, sursele de finanţare vor egala plăţile an după an. Durabilitatea financiară a 
scenariilor a fost evaluată prin verificarea fluxului de numerar cumulat (neactualizat).   

Pentru determinarea fluxului de numerar net cumulat au fost luate în considerare: 

– costurile de investiție (eligibile şi neeligibile); 

– costurile de operare; 

– veniturile aduse de fiecare scenariu; 

– toate sursele de finanțare pentru investiție si operare care cuprind: 

– contribuția UE; 

– contribuția natională. 

Pentru ca o investiţie să fie sustenabilă trebuie ca fluxul de numerar cumulat, 
calculat pentru fiecare al perioadei de referinţă să fie pozitiv. Fluxul de numerar cumulat 
se calculează prin însumarea fluxului din anul respectiv cu cel din anul precedent. Din 
analiza sustenabilității financiare a scenariilor rezultă că acestea au asigurată 
durabilitatea financiară doar în cazul susținerii anuale de la buget cu o valoare care să 
acopere cheltuielile, obținându-se astfel un flux net de numerar egal cu 0 pentru fiecare 
an al perioadei de analiză. 

Tabelele de mai jos prezintă fluxul de numerar pentru fiecare scenariu. 

Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea 
acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor și costurilor ce se înregistrează 
în perioade diferite de timp. Pentru proiectele de infrastructură realizate de către 
autoritățile publice rata de actualizare recomandată a fi utilizată în calcule este de 4%. 
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SCENARIUL 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total costuri de investiție 58.950 5.998 5.095.955 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 0 0 8.416 33.666 33.666 33.666 33.666 33.666 35.349
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 58.950 5.998 5.104.371 33.666 33.666 33.666 33.666 33.666 35.349
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 57.771 5.878 4.994.036 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 1.179 120 110.336 33.666 33.666 33.666 33.666 33.666 35.349
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 58.950 5.998 5.104.371 33.666 33.666 33.666 33.666 33.666 35.349
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
SCENARIUL 1 10 11 12 13 14 15 16 17
Total costuri de investiție 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 35.349 35.349 35.349 35.349 37.117 37.117 37.117 37.117
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 35.349 35.349 35.349 35.349 37.117 37.117 37.117 37.117
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 0 0 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 35.349 35.349 35.349 35.349 37.117 37.117 37.117 37.117
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 35.349 35.349 35.349 35.349 37.117 37.117 37.117 37.117
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0

 
SCENARIUL 1 18 19 20 21 22 23 24 25
Total costuri de investiție 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 37.117 38.973 38.973 38.973 38.973 38.973 40.921 40.921
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 37.117 38.973 38.973 38.973 38.973 38.973 40.921 40.921
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 0 0 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 37.117 38.973 38.973 38.973 38.973 38.973 40.921 40.921
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 37.117 38.973 38.973 38.973 38.973 38.973 40.921 40.921
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0
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SCENARIUL 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total costuri de investiție 58.950 5.998 3.291.061 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 0 0 4.252 17.007 17.007 17.007 17.007 17.007 17.857
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 58.950 5.998 3.295.312 17.007 17.007 17.007 17.007 17.007 17.857
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 57.771 5.878 3.225.240 0 0 0 0 0 0
Venit  incasat  de  la  buget  pt 
acoperirea cheltuielilor 1.179 120 70.073 17.007 17.007 17.007 17.007 17.007 17.857
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 58.950 5.998 3.295.312 17.007 17.007 17.007 17.007 17.007 17.857
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
SCENARIUL 2 10 11 12 13 14 15 16 17
Total costuri de investiție 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 17.857 17.857 17.857 17.857 18.750 18.750 18.750 18.750
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 17.857 17.857 17.857 17.857 18.750 18.750 18.750 18.750
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 0 0 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 17.857 17.857 17.857 17.857 18.750 18.750 18.750 18.750
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 17.857 17.857 17.857 17.857 18.750 18.750 18.750 18.750
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0

 
SCENARIUL 2 18 19 20 21 22 23 24 25
Total costuri de investiție 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 18.750 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687 20.672 20.672
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 18.750 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687 20.672 20.672
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 0 0 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 18.750 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687 20.672 20.672
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 18.750 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687 20.672 20.672
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor 
de performanţă economică: valoarea actualizată 
netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-
beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

Analiza economică s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în 
vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei 
Europene privind acest tip de analiză. 

Analiza economică are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității economice a 
fiecărui scenariu propus, prin determinarea contribuției nete pozitive asupra bunăstării 
economice totale.  

Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare 
asupra costurilor economice de investiție, beneficiilor socio-economice ale proiectului și 
indicatorilor de rentabilitate economică. 

Analiza economică este realizată prin utilizarea analizei cost-eficacitate. 

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea 
utilizării eficiente a resurselor de investiții în sectoare în care beneficiile sunt dificil de 
exprimat monetar.  

ACE este un instrument de selecție a unei soluţii alternative pentru atingerea 
aceluiași obiectiv (cuantificat în unități de măsură fizice). ACE poate identifica alternativa 
care, pentru un anumit nivel sau o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit 
nivel al output-urilor) minimizează valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un 
anumit nivel al costurilor maximizează rezultatele (outputurile). 

Ținând cont de indicatorii de rezultat specifici programului, pe Obiectivul Specific 
4.1, respectiv: 

1S9 – Pasageri transportați în transportul public urban (nr. pasageri) 

1S10 – Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an, 

va fi utilizată analiza cost-eficacitate ponderată. 

 

Elementele specifice utilizate în realizarea analizei cost-eficacitate sunt 
următoarele: 

- orizontul de timp – 25 de ani, similar cu cel pentru analiza financiară 

- rata de actualizare – pentru costuri va fi utilizată rata de actualizare financiară 
(4%, conform prevederilor Manualului de analiză cost-eficacitate și setului de date de 
referință ale Comisiei Europene), iar pentru beneficii rata de actualizare socială (5%) 
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- rata de schimb valutar este de 4,5744 

- factorul de anualizare este considerat 300 

 

Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la 
efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât şi beneficiile vor fi 
calculate utilizând metoda incrementală, care reprezintă diferența dintre valorile pentru 
varianta „cu proiect”, în cazul celor 2 scenarii analizate, și valorile corespunzătoare 
variantei „fără proiect”. 

 

Costurile care vor fi avute în vedere pentru realizarea analizei cost-eficacitate sunt: 

- costurile de investiție 

- costurile de operare a investiției 

Repartiția pe ani a costurilor de investiție și a costurilor de operare a fost prezentată 
în capitolul anterior, pentru toată durata de operare a investiției. 

În cadrul analizei cost-eficacitate, vor fi calculate și utilizate costurile actualizate, 
utilizând formula: 

VATcost = Σ(Ct/(1+i)t) 

unde: 

VATcost = valoarea actualizată a costurilor totale 

Ct = cost apărut în anul t 

i = rata de actualizare (4%) 

 

Valorile rezultate pentru costurile actualizate totale (investiție plus exploatare și 
mentenanță), în cazul celor două scenarii analizate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Ani Cost total 
Scenariul 1 

(lei/an) 

Cost total 
Scenariul 2 

(lei/an) 

1 58.950 58.950 

2 5.767 5.767 

3 4.719.278 3.046.702 

4 29.929 15.119 

5 28.778 14.537 
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Ani Cost total 
Scenariul 1 

(lei/an) 

Cost total 
Scenariul 2 

(lei/an) 

6 27.671 13.978 

7 26.607 13.441 

8 25.583 12.924 

9 25.829 13.048 

10 24.836 12.546 

11 23.881 12.063 

12 22.962 11.600 

13 22.079 11.153 

14 22.291 11.261 

15 21.434 10.828 

16 20.610 10.411 

17 19.817 10.011 

18 19.055 9.626 

19 19.238 9.718 

20 18.498 9.344 

21 17.787 8.985 

22 17.102 8.639 

23 16.445 8.307 

24 16.603 8.387 

25 15.964 8.064 

 

Următorul pas în realizarea analizei cost-eficacitate este reprezentat de evaluarea 
impactului, din punct de vedere fizic. 

Pentru estimarea impactului, au fost utilizate previziunile și rezultatele Studiului de 
trafic anexat proiectului, precum și cele realizate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
pentru indicatorii de rezultat care au fost prezentați anterior și vor fi avuți în vedere în 
calculul raportului cost-eficacitate. Pe baza valorilor estimate în documentele 
menționate, au fost calculate prin extrapolare beneficiile rezultate pe toată durata de 
operare (25 de ani) luată în considerare. 
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Așa cum a fost specificat anterior, în procesul ACE se va utiliza abordarea 
incrementală în măsurarea efectelor, fiind luate în considerare pentru calcularea 
raportului ACE numai efectele suplimentare. 

Beneficiile actualizate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Ani Beneficii 
Scenariul 1 

Beneficii 
Scenariul 2 

Emisii 
CO2echiv 
(tone/an) 

Călătorii 
transport public 
(călătorii/an) 

Emisii 
CO2echiv 
(tone/an) 

Călătorii 
transport public 
(călătorii/an) 

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 3.426 188.388 3.426 188.388

5 3.574 200.528 3.574 200.528

6 3.728 213.450 3.728 213.450

7 3.889 227.205 3.889 227.205

8 4.057 241.846 4.057 241.846

9 4.232 257.430 4.232 257.430

10 3.495 199.544 3.495 199.544

11 2.887 154.674 2.887 154.674

12 2.385 119.893 2.385 119.893

13 1.970 92.934 1.970 92.934

14 1.627 72.036 1.627 72.036

15 1.344 55.838 1.344 55.838

16 1.123 45.883 1.123 45.883

17 950 39.529 950 39.529

18 814 35.264 814 35.264

19 706 32.224 706 32.224

20 620 29.911 620 29.911

21 550 28.042 550 28.042

22 493 26.453 493 26.453

23 446 25.048 446 25.048

24 407 23.773 407 23.773

25 374 22.593 374 22.593
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Pentru calculul raportului cost-eficacitate a fost aleasă varianta costului unitar 
dinamic (CUD), care este cea mai cuprinzătoare. 

Astfel, valorile obținute pentru cei doi indicatori de rezultat luați în considerare, 
rezultă următoarele valori: 

 

Indicator economic 
Raport ACE 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Reducere CO2echiv 122,22 lei/tonă CO2echiv 77,86 lei/tonă CO2echiv

Creștere număr călătorii TP 2,26 lei/călătorie TP 1,44 lei/călătorie TP

 

După cum se observă, pentru ambele valori ale costului unitar dinamic, Scenariul 2 
conduce la rezultate mai bune, necesitând costuri mai mici și fiind astfel scenariul 
recomandat pentru implementare (scenariul cel mai cost-eficace). 

4.8. Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investighează impactul 
modificării unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. În mod normal, se 
analizează numai variațiile nefavorabile ale acestor variabile critice.  

Scopul analizei de senzitivitate este de:  

– a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra 
costurilor și beneficiilor generate de proiect  

– a investiga consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-
critice  

– a evalua daca deciziile ce vor fi luate în cadrul proiectului pot fi afectate de 
aceste schimbări  

Concluzia analizei cost-eficacitate se bazează pe un singur set de valori pentru 
fiecare factor sau variabilă. Un număr de factori s-ar putea însa schimba pe parcursul 
proiectului și este necesar să testăm cât de sensibile sunt valorile de eficienţă ale 
proiectului la modificări ale valorilor acestor factori. 

Senzitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficienta a 
investiției la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorul 
de eficienta luat in considerare este raportul ACE, iar principalele variabilele luate in 
considerare au fost cheltuielile investiționale si cheltuielile de operare. Pentru fiecare 
dintre acești 2 parametrii cheie au fost testate 2 tipuri de scenarii (pesimist si optimist). 
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Costurile totale actualizate pentru cele două scenarii „cu proiect” pentru variația 
cheltuielilor investiționale sunt prezentate în tabelele de mai jos: 

 

Ani Scenariul pesimist (+1%) Scenariul optimis (-1%) 

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 1 Scenariul 2 

1 59.540 59.540 58.361 58.361

2 5.825 5.825 5.709 5.709

3 4.766.393 3.077.129 4.672.163 3.016.274

4 29.929 15.119 29.929 15.119

5 28.778 14.537 28.778 14.537

6 27.671 13.978 27.671 13.978

7 26.607 13.441 26.607 13.441

8 25.583 12.924 25.583 12.924

9 25.829 13.048 25.829 13.048

10 24.836 12.546 24.836 12.546

11 23.881 12.063 23.881 12.063

12 22.962 11.600 22.962 11.600

13 22.079 11.153 22.079 11.153

14 22.291 11.261 22.291 11.261

15 21.434 10.828 21.434 10.828

16 20.610 10.411 20.610 10.411

17 19.817 10.011 19.817 10.011

18 19.055 9.626 19.055 9.626

19 19.238 9.718 19.238 9.718

20 18.498 9.344 18.498 9.344

21 17.787 8.985 17.787 8.985

22 17.102 8.639 17.102 8.639

23 16.445 8.307 16.445 8.307

24 16.603 8.387 16.603 8.387

25 15.964 8.064 15.964 8.064
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Costurile totale actualizate pentru cele două scenarii „cu proiect” pentru variația 
cheltuielilor operaționale sunt prezentate în tabelele de mai jos: 

 

Ani Scenariul pesimist (+1%) Scenariul optimis (-1%) 

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 1 Scenariul 2 

1 58.950 58.950 58.950 58.950

2 5.767 5.767 5.767 5.767

3 4.719.356 3.046.741 4.719.200 3.046.662

4 30.228 15.270 29.630 14.968

5 29.066 14.683 28.490 14.392

6 27.948 14.118 27.394 13.838

7 26.873 13.575 26.341 13.306

8 25.839 13.053 25.328 12.794

9 26.088 13.178 25.571 12.917

10 25.084 12.671 24.588 12.421

11 24.120 12.184 23.642 11.943

12 23.192 11.716 22.733 11.484

13 22.300 11.265 21.858 11.042

14 22.514 11.373 22.068 11.148

15 21.648 10.936 21.220 10.719

16 20.816 10.515 20.404 10.307

17 20.015 10.111 19.619 9.911

18 19.245 9.722 18.864 9.529

19 19.430 9.815 19.046 9.621

20 18.683 9.438 18.313 9.251

21 17.964 9.075 17.609 8.895

22 17.274 8.726 16.931 8.553

23 16.609 8.390 16.280 8.224

24 16.769 8.471 16.437 8.303

25 16.124 8.145 15.805 7.984
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Variațiile raportului ACE pentru cazurile prezentate anterior sunt următoarele: 

 

SCENARIUL 1 Variații 
Raport ACE 

Reducere CO2echiv 
Creștere număr 

călătorii TP 
Scenariul de baza 0% 122,22 lei/tonă CO2echiv 2,26 lei/călătorie TP
  
Variația cheltuielilor 
investiționale: 

   

Scenariul pesimist - 
creștere 1% 

101% 
123,32 lei/tonă CO2echiv

(100,90%) 
2,28 lei/călătorie TP

(100,97%) 
Scenariul optimist - 
reducere 1% 

99% 
121,11 lei/tonă CO2echiv

(99,10%) 
2,24 lei/călătorie TP

(99,20%) 

Variația cheltuielilor 
operaționale: 

   

Scenariul pesimist - 
creștere 1% 

101% 
122,33 lei/tonă CO2echiv

(100,09%) 
2,26 lei/călătorie TP

(100,08%) 
Scenariul optimist - 
reducere 1% 

99% 
122,10 lei/tonă CO2echiv

(99,91%) 
2,26 lei/călătorie TP

(99,20%) 

SCENARIUL 2 Variații 
Raport ACE 

Reducere CO2echiv 
Creștere număr 

călătorii TP 
Scenariul de baza 0% 77,86 lei/tonă CO2echiv 1,44 lei/călătorie TP
  
Variația cheltuielilor 
investiționale: 

   

Scenariul pesimist - 
creștere 1% 

101% 
78,58 lei/tonă CO2echiv

(100,92%) 
1,45 lei/călătorie TP

(100,79%) 
Scenariul optimist - 
reducere 1% 

99% 
77,14 lei/tonă CO2echiv

(99,08%) 
1,43 lei/călătorie TP

(99,40%) 

Variația cheltuielilor 
operaționale: 

   

Scenariul pesimist - 
creștere 1% 

101% 
77,92 lei/tonă CO2echiv

(100,08%) 
1,44 lei/călătorie TP

(100,00%) 
Scenariul optimist - 
reducere 1% 

99% 
77,80 lei/tonă CO2echiv

(99,92%) 
1,44 lei/călătorie TP

(100,00%) 
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După cum se observă din analiza de mai sus, caracteristicile indicatorilor nu se 
modifică substanțial (variații sub 1%), astfel încât Scenariul 2 prezintă în continuare 
valori mai bune ale raportului ACE pentru cele doi indicatori considerați, ceea ce îl 
recomandă în continuare ca fiind scenariul cel mai cost-eficace. 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a 
riscurilor 

Numim risc nesiguranţa asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la 
probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în 
cazul în care acesta se produce.  

Riscul apare atunci când:  
– un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur 
– efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariţia evenimentului este nesigură 
– atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte. 

Managementul riscului presupune următoarele etape:  
– Identificarea riscului   
– Analiza riscului  
– Reacţia la risc   

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.   

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor. 

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii aşteptate, 
simularea Monte Carlo şi arborii decizionali.  

Aceasta etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru 
controlul şi finanţarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode 
de măsurare a importanţei riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.   

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de 
probabilitatea de apariţie şi impactul produs.   

Reacţia la Risc  - cuprinde măsuri și acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 
repartizarea riscului. 

Tehnicile de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în 
următoarele categorii: 

– Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a 
elimina apariția riscului 

– Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte 
(contracte de asigurare, garanţii) 

– Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al 
riscului 

– Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în 
momentul apariţiei riscului.  
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Tabel  4.1. Matricea riscurilor în implementarea proiectului 
Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

1. Intarzieri in executie si predarea 
componentelor la termenele stabilite. 
 

Mare
5 

Mica
2 10 

Stabilirea unui plan de comunicare eficient intre Beneficiar si  
Implementator asupra progresului proiectului de implementare 
acivitatilor, pentru a putea lansa atentionari la timp asupra 
oricarui element ce poate conduce la devieri ale activitatilor si 
punctelor de control stabilite. 
 

2. Incapacitatea Furnizorilor selectati pentru 
oferirea de produse si servicii de a implementa 
rezultatele proiectului conform cerintelor si in 
timpul agreat.  

Mare
5 

Mic
1 5 

Monitorizarea permanenta a livrarilor in conformitate cu graficul 
de implementare si aplicarea de penalitati financiare in cazul 
intarzierilor. 
 

3. Dificultati sau divergente de comunicare 
eficienta cu toate partile implicate in 
implementarea proiectului 
 

Mediu
3 

Mediu
2 6 

Stabilirea unui set de proceduri de comunicare ce vor fi 
comunicate tuturor membrilor echipelor de proiect. 
Monitorizarea permanenta de catre echipa de management al 
proiectului, in cadrul sedintelor de proiect. 

4. Lipsa expertizei la nivel de excelenta din partea 
Implementatorului pentru livrarea serviciilor / 
produselor la termenele stabilite  

Mare
5 

Mic
1 5 

Verificarea competentelor echipei de experti cu experienta 
relevanta in specializarile cerute si impunerea de masuri 
corective in cazul in care se demonstreaaza ca acestia nu 
indeplinesc cerintele solicitate in documentatia tehnica de 
atribuire. 

5. Instabilitate institutionala / legislativa Mare
4 

Mic
1 4 

Monitorizarea permanenta a stadiului proiectului si actualizarea 
permanenta a planului de raspuns la risc astfel incat sa poata 
exista o situatie clara a modului de desfasurare a activitatilor in 
contextul legislativ aferent perioadei de implementare. 
Semnalarea si informarea factorilor de decizie cu privire la 
posibilele efecte asupra bunei desfasurari a contractului prin 
prezentarea planului de risc actualizat si a masurilor identificate 
pentru eliminarea riscurilor. 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

6. Management de program ineficient  
Acesta este considerat un risc pentru proiect 
deoarece orice problema de comunicare in cadrul 
echipei de proiect sau intre echipa de proiect si 
Implementator poate duce la intarzirei si abateri 
de la graficul de executie al proiectului ceea ce 
poate avea consecinte in recuperarea finantarii 
nerambursabile. Acesta este un risc care poate 
aparea pe toata perioada de desfasurare a 
activitatilor din proiect. 

Mediu
3 
 

Mic
1 3 

Existenta unor structuri si proceduri interne de coordonare, de 
monitorizare, control si raportare a fiecarei activitati, in 
conformitate cu metodologia de management de proiect, in 
sprijinul structurilor de gestionare a proiectului din cadrul 
contractului. Suplimentarea echipei de proiect din partea 
Beneficiarului și Consultantului, în cazul unei încărcări prea mari 
a membrilor echipei. 
 

7. Intarzieri in derularea procedurilor de achizitie 
publica din cauza unor contestatii la caietele de 
sarcini 

Mare
4 

Medie
3 12 

Respectarea stricta a legislatiei in domeniul achizitiilor publice si 
intocmirea conformă a documentației de achiziție, cu implicarea 
autorității contractante astfel încât să nu existe motive de 
contestare a documentației. 

8. Intarzieri in recuperarea rambursarii 
cheltuielilor efectuate (daca este cazul) 
 

Mediu
3 

Mediu
3 9 

Cu toate ca termenele de rambursare sunt bine stabilite de catre 
finantator, poate aparea situatia unor intarzieri in rambursarea 
cheltuielilor. Implementatorul va prezenta beneficiarului situatia 
financiara actualizata din punctul de vedere al cheltuielilor 
realizate si va propune un plan pentru continuarea proiectului 
pana la recuperarea platilor efectuate (renegocierea termenelor 
de plata cu furnizorii, reducerea unor costuri mai putin relevante 
pentru implementare si alocarea fondurilor pentru activitatile 
critice a fi implementate, credit bancar etc) 

9. Indisponibilitate financiara a beneficiarului 
pentru efectuarea platilor pana la recuperarea 
cheltuielilor efectuate (la ramburasare). 

Mediu
3 

Mediu
3 9 

Implementatorul va prezenta beneficiarului situatia financiara 
actualizata din punctul de vedere al cheltuielilor realizate si va 
propune un plan pentru continuarea proiectului pana la 
recuperarea platilor efectuate (renegocierea termenelor de plata 
cu furnizorii, reducerea unor costuri mai putin relevante pentru 
implementare si alocarea fondurilor pentru activitatile critice a fi 
implementate, credit bancar etc) 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

10. Planificare greşită a resurselor, a timpului 
alocat, a planificării activităţilor.  
 

Mediu
3 

Mare
4 12 

Echipa de management din partea Beneficiarului va fi alcătuită 
din personal cu experiență în derularea de proiecte similare, care 
să monitorizeze eficient respectarea graficului de implementare și 
să ia măsuri în cazul unor devieri de la acesta. 
 Suplimentarea cu personal in cazul in care se constata incarcari 
ale membrilor echipei de proiect. 

11. Supraîncărcarea echipei responsabile cu 
managementul proiectului 
 

Mediu
3 

Mică
2 6 

Echipa de management din partea beneficiarului va fi alcătuită 
din personal instruit corespunzător, ce deţine o experienţă vastă 
în domeniu; 
Monitorizarea permanenta a incarcarii membrilor echipei de 
proiect si suplimentarea acesteia cu personal support in cazul in 
care se constata a fi necesar. 

12. Lipsa de coordonare / comunicare intre 
Beneficiar – Consultant – Furnizor si/sau 
deficiente de intelegere a proiectului sau a 
scopului acestuia, cu impact direct asupra 
produsului final implementat. 
 

Mediu
3 

Mica
1 3 

Colaborarea cu echipele responsabile cu prestarea de servicii si 
livrările de echipamente si implementarea sistemului va fi 
asigurată la un nivel optim prin proceduri de comunicare stabilite 
de la inceputul perioadei de implementare. 
Monitorizarea atenta a livrarilor in conformitate cu graficul de 
prestare propus de Implementator si agreat de Beneficiar si 
impunerea de penalitati financiare in cazul in care se constata 
intarzieri in executie. 

13. Depistare de erori sau lipsuri neprevăzute în 
specificația iniţială a sistemului 
 

Mare
5 

Mica
1 5 

În cadrul procedurii de achiziţie, la elaborarea caietului de sarcini 
aferent vor fi cerute dovezi relevante pentru proiectant, pentru a 
asigura că munca acestuia va fi Îndeplinită la cel mai înalt nivel 
de calitate; Monitorizarea constanta pe tot parcursul 
implementării proiectului a modului de executie a implementarii 
si emiterea de informari si notificari catre implementator in cazul 
in care se constata abateri de la termenele agreate la momentul 
semnarii contractului de furnizare. 
Implicarea activa a expertilor tehnici propusi in cadrul echipei de 
consultanta si solicitarea de rapoarte de progress privind stadiul 

14. Design defectuos datorat unor estimări eronate 
din perspectiva complexităţii. 
 

Mare
5 

Mica
1 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

implementarii, neregulile identificate si remediate precum si a 
nereguluilor identificate si neremediate pentru a putea fi 
discutate masurile ce se vor aplica. 

15. Livrarea echipamentelor este întârziată sau 
echipamentele nu corespund (prezintă defecte 
sau nu pot fi instalate conform specificațiilor 
contractuale) 

Mediu
3 

Medie
3 9 

Transmiterea catre ofertanti, in faza de achizitie, privind 
obligativitatea realizarii de stocuri proprii sau asigurarea de 
echipamente in conditii de stoc-furnizor in Romania sau 
proximitate, sub sanctiunea penalizarior financiare sufficient de 
mari astfel incat sa compenseze eventualele costuri de intarziere. 

16. Amplasarea echipamentelor în condiţii 
improprii sau necesitatea derularii de lucrari 
suplimentare datorita necunoasterii spatiului in 
care se vor instala echipamentelor de catre 
implementator la faza de ofertare  

Mediu
3 

Mica
2 6 

Amenajarea corespunzatoare a spatiului de amplasare a 
echipamentelor in conformitate cu cerintele descries in 
documentatia de finantare; 
Urmarirea permanenta a cerintelor din documentatia tehnica de 
finantare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic etc). 

17. Nefunctionarea sistemului la parametrii stabiliți
- Serivicii de asistenta si suport precare din 
partea furnizorului. 

Mediu
3 

Mic
1 3 

Solicitarea de asistenta tehnica de specialitate din partea 
furnizorilor pe o perioada definita prin documentatia de atribuire 
pentru furnizori. 

18. Manipularea neadecvata sau distrugerea 
echipamentelor sau accesoriilor achizitionate 
datorita lipsei instruirii cu privire la utilizarea 
echipamentelor 

Mic
2 

Mică
1 2 

Supraveghere tehnica de specialitate a implementarii si 
raportarea tuturor neconformitatilor identificate factorilor de 
decizie din proiect. 
 

19. Neprezentarea nici unui furnizor la licitatia de 
implementare din cauza solicitarilor de inalt 
nivel tehnic in conditii de limitari bugetare 
conform proiectului aprobat la finantare.  

Mare
5 

Mică
1 5 

Se va avea in vedere popularizarea procedurii de achizitie si 
alegerea de criterii de achizitie suficient de accesibile astfel incat 
sa poata participa la procedura suficient de multi ofertanti. 

20. Imposibilitatea ofertarii si/sau livrarii de 
echipamente hardware conforme cu 
specificatia din Caietul de Sarcini datorita 
duratei mari de timp intre momentul scrierii 
documentatiei de finantare si pana la lansarea / 
publicarea documentatiei. 

Mediu
3 

Mediu
3 9 

Asumarea acceptarii solutiilor superioare din punct de vedere 
tehnologic si informarea inca din faza de achizitie a potentialilor 
ofertanti cu privire la restrictiile privind modificarile permise la 
specificatiile tehnice, in sensul acceptarii echipamentelor similare 
si/sau superioare din punct de vedere functional si tehnologic cu 
conditia respectarii cerintelor minime si a limitarilor bugetare. 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

Tinand cont de faptul ca de la momentul scrierii 
documentatiei de finantare si pana la lansarea 
procedurii de achizitie a trecut un interval de 
timp semnificativ de lung (6 – 9 luni 
calendaristice), este posibil ca furnizorii sa se 
afle in imposibilitatea achizitionarii 
echipamentelor descrise in caietul de sarcini.  

21. Dezvoltarea software intarziata datorita livrarii 
intarziate a infrastructurii hardware, indiferent 
de natura acestora (dificultati de import, 
furnizori externi care au program de livrari diferit 
ori lucrari suplimentare la implementare la 
beneficiar, necunoscute la momentul procedurii 
de achizitie) sau din cauza modificarii 
configuratiilor hardware fata de cele initial 
solicitate prin Caietul de Sarcini ca urmare a 
evolutiei tehnologice intre momentul realizarii 
documentatiei de finantare si pana la data livrarii 
echipamentelor 

Mediu
3 

Mediu
3 9 

Impunerea ofertantilor (inca de la faza de achizitie) sa aiba 
capacitate de dezvoltare proprie, indiferent de infrastructura 
hardware a proiectului, si informarea acestora privind necesitatea 
respectarii graficului de activitati pe fiecare faza indiferent  
fazele de livrari anterioare. 

22. Dificultati in obtinerea avizelor si/sau a 
autorizatilor de lucrari de la institutii externe  

Mare
4 

Mică
1 4 

Informarea Furnizorului cu privire la posibilitatea necesitatii 
avizarii/autorizarii lucrarilor suplimentare, in functie de necesarul 
identificat prin oferta tehnica si demararea lucrarilor de 
avizare/autorizare inca de la semnarea contractului, astfel incat 
toate demersurile sa se incheie in timp util si fara sa afecteze 
derularea proiectului conform graficului de implementare. 

23. Incheierea ciclului de viata al unor 
echipamente intre data ofertarii acestora si 
pana la livrarea efectiva a acestora la 
Beneficiar, ceea ce poate pune Furnizorul in 
imposibilitatea livrarii sistemului ofertat si 

Mic
1 

Mare
4 4 

Informarea ofertantilor cu privire la acest risc si solicitarea catre 
acestia sa asigure stocuri de materiale / echipamente necesare la 
implementarea in proiect astfel incat sa se minimizeze riscul 
aparitiei diferentelor tehnologice intre sistemele ofertate si cele 
livrate. 



STUDIU DE FEZABILITATE 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și 
sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 1 și Faza 2 

 
 98

Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

impune realizarea de modificari la infrastructura 
hardware 

24. Aparitia de defecte de fabricatie la 
echipamentele livrate in perioada de instalare si 
realizare a sistemului, inainte de acceptanta 
finala a sistemului. 

Mediu
3 

Medie
3 9 

Solicitarea furnizorului sa constituie un stoc de componente de 
prima inlocuire in cazul echipamentelor care prezinta risc mare 
de defectare si care nu pot fi inlocuite imediat datorita lipsei 
stocurilor la importatorul local. 

25. Incompatibilitati fizice intre echipamentele 
solicitate prin Caietul de Sarcini si cele livrate 
efectiv in sistem, ca urmare a eventualelor 
modificari tehnologice sau erori de proiectare. 

Mare
5 

Mica
1 5 

Impunerea derularii unei faze de testare in vederea acceptarii 
sistemului la fabricant si testarea intergala a functionalitatilor 
fizice la nivel de sistem, garantandu-se in acest fel 
compatibilitatea sistemelor livrate sau cel putin identificarea din 
timp a eventualelor probleme si remedierea acestora. 

26. Riscuri privind fenomene extreme de tip forta 
majora, inregistrate la beneficiar indiferent de 
vointa sau controlul acestuia (incendiu, 
inundatie, cutremur, fenomene sociale, furt, 
vandalism, sabotaj etc.) si care pot intrerupe 
activitatea de implementare a sistemului. 
 
 

Mare
4 

Mica
1 4 

Previzionarea lucrarilor pe fiecare perioada de timp cu o rezerva 
operationala realista (estimata la cca, 2 saptamani) si care 
permite asigurarea unui interval de timp suficient astfel incat in 
cazul aparitiei unor fenomene de tip forta majora sa asigure un 
interval suficient pentru eliminarea efectelor acestora si 
continuarea lucrarilor fara afectarea in mod semnificativ a 
graficului de implementare a proiectului. 
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5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct 
de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilităţii şi riscurilor 

Așa cum s-a specificat anterior, scenariile propuse sunt următoarele:  

Scenariul 0 – Scenariul „fără proiect”: 

-  A fost utilizat ca scenariu de referință pentru scenariile „cu proiect”. 

Scenariul 1: 

- Implementarea unui sistem de trafic management și monitorizare, cu 
următoarele componente: 

o Componenta de management adaptiv al traficului 
o Componenta de monitorizare 
o Componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public (tramvaie) în 

locațiile semaforizate 
o Componenta de impunere a regulilor de circulație 

Scenariul 2: 

- Implementarea unui sistem de trafic management și monitorizare, cu 
următoarele componente: 

o Componenta de management adaptiv al traficului 
o Componenta de monitorizare 
o Componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public(tramvaie) în 

locațiile semaforizate 

În implementarea ambelor scenarii, se va avea în vedere compatibilitatea acesteia 
și integrarea din punct de vedere hardware și software cu sistemul actual de 
management al traficului și upgradarea acestuia pentru includerea funcției de 
asigurare a priorității pentru vehiculele de transport public (tramvaie). 

Așa cum se observă din prezentările de mai sus, diferența dintre scenariile propuse 
constă în asigurarea funcției de impunere a regulilor de circulație, în cazul Scenariului 1. 

Comparația din punct de vedere financiar și economic între cele 2 scenarii „cu 
proiect” a fost realizată în capitolul anterior. 

În vederea analizei efectelor și impactului fiecărui scenariu, inclusiv pentru anii de 
prognoză, în procesul de elaborare a studiului de fezabilitate au fost luate în considerație 
rezultatele furnizate prin intermediul studiului de trafic atașat, pentru anii de prognoză 
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stabiliți, respectiv anul 2021 (primul an după finalizarea proiectului) și anul 2026 (ultimul 
an de durabilitate a contractului de finanțare).  

În prezenta documentație, au fost realizate analiza financiară și economică, inclusiv 
calculul raportului Beneficiu/Cost pentru cele 2 scenarii cu proiect prezentate. 

În continuare sunt prezentate avantajele și dezavantajele pentru fiecare dintre 
scenariile analizate, sintetizate din analiza rezultatelor extrase cu ajutorul modelului de 
transport pentru fiecare scenariu, pentru anii de prognoză considerați. 

Tabel  5.1. Analiza comparativă a scenariilor propuse 
Scenariul 1 Scenariul 2 

Avantaje 

1. Creșterea siguranței pentru traficul 
rutier, datorită introducerii de 
intersecții semaforizate. 

2. Creșterea siguranței pietonilor, datorită 
introducerii de treceri de pietoni cu 
buton și a dispozitivelor acustice de 
avertizare. 

3. Creșterea eficientei serviciului de 
transport public, prin acordarea 
priorității pentru vehiculele de 
transport public (tramvaie) în 
deplasarea prin locațiile semaforizate 
incluse în sistem.  

4. Scăderea și optimizarea timpului de 
parcurgere a rutei de către vehiculele 
de transport public (tramvaie), datorită 
implementării sistemului de 
management al traficului. 

5. Creșterea numărului de utilizatori ai 
transportului public, datorită oferirii de 
condiții de siguranță superioare, 
precum și a reducerii timpului de 
călătorie. 

6. Reducerea volumelor de trafic la nivelul 
rețelei generale, datorită utilizării 
transportului public de către un număr 
mai mare de persoane 

7. Creșterea siguranței cetățenilor prin 
implementarea sistemului de 
monitorizare. 

8. Mentenanță pe termen lung și la costuri 
minime. 

9. Impunerea respectării vitezei legale de 
circulație 

1. Creșterea siguranței pentru traficul rutier, 
datorită introducerii de intersecții 
semaforizate. 

2. Creșterea siguranței pietonilor, datorită 
introducerii de treceri de pietoni cu buton 
și a dispozitivelor acustice de avertizare. 

3. Creșterea eficientei serviciului de 
transport public, prin acordarea priorității 
pentru vehiculele de transport public 
(tramvaie) în deplasarea prin locațiile 
semaforizate incluse în sistem.  

4. Scăderea și optimizarea timpului de 
parcurgere a rutei de către vehiculele de 
transport public (tramvaie), datorită 
implementării sistemului de management 
al traficului. 

5. Creșterea numărului de utilizatori ai 
transportului public, datorită oferirii de 
condiții de siguranță superioare, precum și 
a reducerii timpului de călătorie. 

6. Reducerea volumelor de trafic la nivelul 
rețelei generale, datorită utilizării 
transportului public de către un număr mai 
mare de persoane 

7. Reducerea traficului de tranzit datorită 
informării asupra rutelor ocolitoare 

8. Creșterea siguranței cetățenilor prin 
implementarea sistemului de identificare 
și înregistrarea automată a numerelor de 
înmatriculare. 

9. Mentenanță pe termen lung și la costuri 
minime. 

10. Raport cost/eficacitate net superior 

11. Costuri de implementare reduse 
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Scenariul 1 Scenariul 2 

 

 

Dezavantaje 

1. Efort de intervenție mare și disconfort 
public pe perioada desfășurării lucrărilor 
implementare a sistemului. 

2. Creșterea nivelului de costuri lunare cu 
utilitățile sistemului, necesare pentru 
asigurarea bunei funcționări a acestuia. 

3. Costuri ridicate de implementare, fără ca 
sistemul de impunere a respectării vitezei 
legale de circulație să aibă o utilitate 
semnificativă în proximitatea 
intersecțiilor semaforizate și în condițiile 
existenței camerelor video de 
supraveghere 

1. Efort de intervenție mare și disconfort 
public pe perioada desfășurării lucrărilor 
implementare a sistemului. 

2. Creșterea nivelului de costuri lunare cu 
utilitățile sistemului, necesare pentru 
asigurarea bunei funcționări a acestuia. 

 

 

 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii 
optim(e) recomandat(e) 

Din analiza comparativă realizată mai sus, a rezultat centralizatorul prezentat mai 
jos.  

 

Tabel  5.2. Centralizatorul analizei comparative a scenariilor 

Scenariul 1 Scenariul 2

Avantaje  9  11 

Dezavantaje  3  2 

 

Sintetizând, efectele implementării scenariilor analizate sunt următoarele: 

- Scenariul 1: Efectul funcționalității de acordare a priorității pentru tramvaie 
conduce la creșterea vitezei comerciale a acestora și la o mai bună respectare a 
graficului de circulație. Acest efect, corelat cu cel al creșterii siguranței generale 
a circulației, dar în principal pentru utilizatorii cei mai vulnerabili (pietonii și 
bicicliștii), se va concretiza într-o creștere a atractivității mijloacelor de 
deplasare alternative și într-o comutare către acestea a conducătorilor auto. 
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Efectul implementării radarelor de viteză nu este semnificativ, dar 
implementarea acestei componente aduce costuri suplimentare de implementare 
și operare. 

- Scenariul 2 – Scenariul optim: Efectul funcționalității de acordare a priorității 
pentru tramvaie conduce la creșterea vitezei comerciale a acestora și la o mai 
bună respectare a graficului de circulație. Acest efect, corelat cu cel al creșterii 
siguranței generale a circulației, dar în principal pentru utilizatorii cei mai 
vulnerabili (pietonii și bicicliștii), se va concretiza într-o creștere a atractivității 
mijloacelor de deplasare alternative și într-o comutare către acestea a 
conducătorilor auto. 

Din analizele realizate, Scenariul 2 este recomandat ca soluția optimă de 
implementare a sistemului inteligent de trafic management și monitorizare și de 
prioritizare a vehiculelor de transport public (tramvaie)   în locațiile semaforizate. 

 

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat 

5.3.1. Obţinerea si amenajarea terenului 

Investiția va fi amplasată pe domeniul public, în Municipiul Craiova. 

5.3.1.1. Organizarea de șantier 

A. Descrierea lucrărilor provizorii 

Principalele amenajări ale şantierului vor fi situate pe un teren ce va fi pus la 
dispozie de catre Beneficiar – Primaria Municipiului Craiova.  

Se vor asigura utlitatile necesare pentru functionarea organizarii de santier: 
– curent electric - se vor utiliza generatoare  
– alimentarea cu apă - apa potabilă se va obtine obţine de la magistrale, folosind 

tubulatură PEAD sau se va achiziţiona apă îmbuteliată. 
– canalizare - se va realiza folosind fose septice prefabricate, cu tratarea chimică 

a materiei organice şi îndepărtarea apei prin percolare în cazul în care nu este 
posibilă conectarea la reţeaua principală de canalizare. 

B. Asigurarea și procurarea de materiale și echipamente 

Odata cu deschiderea santierului se vor procura: 
– generator electric; 
– containerele 6,0 x 2,50 m cu dotările specificate mai sus; 
– uneltele de strictă necessitate; 
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– 2 cabine WC; 
– plasă STM, țeavă metalică ø 2” pentru stâlpii imprejmuirii. 

Celelalte materiale, echipamente sau instalații se vor mai procura pe parcurs astfel 
încât durata de execuție să fie cât mai mică. 

C. Asigurarea racordarii provizorii la utilități. 

Utilitatile necesare, pe timpul executiilor lucrarilor vor fi asigurate astfel: 
– energia electrică: cu un generator propriu de 220 V / 10 kVA, ce va furniza 

energia electrică pentru iluminat etc. 
– apă potabilă: se va asigura o cantitate de minim 2,0 litri apa/zi/om, apă 

imbuteliată în recipiente PET. 
– instalații sanitare: se vor instala 2 cabine WC ecologice, cu vidanjare periodică. 

D. Împrejmuiri 

Inainte de inceperea lucrarilor este obligatorie montarea elementelor de 
semnalizare care sa delimiteze zonele de lucru (sapaturi, excavatii, camerete etc.). Tipul 
de semnalizare folosit trebuie sa fie in concordanta cu legislatia romana in vigoare. 

E. Protecția muncii 

La executia lucrarilor, constructorul este obligat sa respecte normele de protecția 
muncii, făcand în acest sens instruirea întregului personal muncitor. 

Semnalizarea punctelor de lucru se va face in conformitate cu normele în vigoare. 

Instalarea canalizatiei si subtuburilor, locul de instalare a traseului de cabluri si 
modul de pozare vor fi in concordanta cu proiectul Pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor 
trebuiesc respectate legile romane si trebuiesc urmarite: 

- Asigurarea accesului rutier si pietonal in conformitate cu legislatia specifica si cu 
normele de protectia muncii; 

- Detectarea si mentinerea in pozitia initiala a tuturor semnalizarilor existente si / 
sau refacerea acestora la terminarea lucrarilor in sectorul respectiv; 

- Desfasurarea lucrarilor in concordanta cu specificatiile autoritatilor locale 
implicate; 

- Detectarea si protejarea tuturor utilitatilor si infrastructurilor existente si / sau 
refacerea acestora la terminarea lucrarilor in sectorul respectiv. 

Constructorul va respecta normele de protecția muncii specifice activitații de 
construcții, montaj, dintre care menționam: 

– Obligațiile și răspunderile personalului muncitor 
– Mijloace individuale de protectie a muncii 
– Instructajul de protecție a muncii 
– Organizarea santierului 
– Încarcarea, descărcarea, manipularea,  transportul  materialelor 
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– Dispoziții generale privind normele de protecție a muncii pentru exploatarea și 
întreținerea utilajelor, mașinilor, instalațiilor și mijloacelor de transport din 
construcții – montaj. 

– Exploatarea utilajelor, mașinilor, instalațiilor și mijloacelor de transport. 

Constructorul va asigura paza santierului. 

5.3.2. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării 
obiectivului 

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică. 
Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, 
la fiecare locație în parte. În cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja 
funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor 
existente.  

5.3.3. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct 
de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
arhitectural şi economic a principalelor lucrări pentru 
investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi 
de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-
economici propuşi 

Soluția tehnică, inclusiv descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, 
tehnic, funcțional-arhitectural și economic a lucrărilor pentru investiția de bază a fost 
realizată în capitolele anterioare. De asemenea, a fost justificat și analizat modul în care 
soluția optimă propusă (Scenariul 2) conduce la atingerea nivelului calitativ, tehnic și de 
performanță propus, prin atingerea indicatorilor tehnico-economici definiți. 

5.3.4. Probe tehnologice şi teste 

La recepționarea echipamentelor procurate prin procedura de execuție se vor 
verifica certificatele de testare a acestora conform standardelor tehnice de calitate, după 
caz. 

Înainte de începerea lucrărilor, managerul echipei de implementare se va asigura că 
în zonă nu există obstacole, iar dacă există se vor lua toate măsurile necesare pentru 
protejarea acestora și prevenirea eventualelor pericole ce ar putea fi provocate de 
deteriorarea lor. 

Înainte de începerea lucrărilor se vor obține toate avizele necesare de la furnizorii 
de utilități și amplasarea utilităților în fiecare locație de implementare a proiectului. În 
cazul în care pe parcursul execuției vor fi întâlnite instalații neidentificate anterior, șeful 
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de lucrare va lua măsurile necesare pentru identificarea acestora și va dispune executarea 
operațiunilor corespunzatoare de comun acord cu proprietarul instalației, pentru evitarea 
accidentelor. 

În faza de execuție a lucrărilor în teren, care interferează cu căile de circulație 
curentă, se vor lua măsurile necesare pentru evitarea accidentelor, atât pentru echipa de 
lucru, cât și pentru cetățenii care tranzitează zona.  

În întreaga perioadă de punere în funcțiune și exploatare de probă se întocmește de 
către unitatea de exploatare şi executant un grafic desfăşurător pe parți ale obiectivului, 
cu precizarea tuturor operațiunilor, măsurilor de protecție și probelor ce se efectuează. 

Pe întreaga perioadă de execuție a proiectului, executantul va asigura respectarea 
normelelor specifice de protecție a muncii pentru personalul de execuție. 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii: 

5.4.1. Indicatori maximali 

Valoarea totală a obiectului de investiţii, cu TVA: 

3.356.008,57 lei 

din care C+M: 1.684.430,23 lei 

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA: 

2.822.693,23 lei 

din care C+M: 1.415.487,59 lei 

Detalieri asupra valorilor semnificative ale investiției sunt prezentate în Devizul 
general anexat. 

 

5.4.2. Indicatori minimali 

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță: 
- Număr locații în teren sistem trafic management și monitorizare: 

o 3 intersecții/treceri de pietoni semaforizate/incluse în sistemul de 
management adaptiv al traficului 

o 2 intersecții/treceri de pietoni incluse în sistemul de management adaptiv 
al traficului 
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o 22 intersecții/treceri de pietoni în care se acordă prioritate pentru tramvaie 
o 5 locații monitorizare video  

- Număr locații centrale sistem trafic management 
o 1 centru de management al traficului upgradat pentru includerea noilor 

locații și a funcțiilor asociate 
- Număr locații distribuite: 

o 1 rețea comunicații extinsă 
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5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, 
de rezultat/operare, după caz 

Indicatorii de rezultat/operare au fost calculați luând în considerare efectele 
implementării proiectului „Extinderea sistemului de management al traficului prin 
integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de 
comunicații – Etapa 1, Faza 1 și Faza 2”, dar și a următoarelor proiecte cu activități 
complementare, din aceeași arie de studiu: 

- Modernizarea căii de tramvai de pe str. Henry Ford în zona industrială Ford 
- Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 

intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații 
– Etapa 1, Faza 3 

- Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor 
- Achiziția de tramvaie noi – 9 bucăți 

 
Indicatori de rezultat/operare: 

- Număr pasageri transportați anual în transportul public urban:  
o 22.238.377 pasageri/an, anul 2021 (reprezentând o creștere cu 5,5% față de 

scenariul „fără proiect”) 
o 22.041.355 pasageri/an, anul 2026 (reprezentând o creștere cu 10,3% față 

de scenariul „fără proiect”) 
- Emisii GES provenite din transportul rutier: 

o 101,93 mii tone CO2/an, anul 2021 (reprezentând o reducere cu 3,7% față de 
scenariul „fără proiect”) 

o 100,09 mii tone CO2/an, anul 2026 (reprezentând o reducere cu 5,9% față de 
scenariul „fără proiect”) 

 
Indicatori de realizare: 

- Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2: 1 proiect 
de extindere a sistemului de trafic management și monitorizare, care să asigure 
inclusiv prioritizarea tramvaielor 

 

5.4.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de 
investiţii, exprimată în luni. 

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, 
durata estimată de execuție a lucrărilor este de 6 luni.  
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5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea 
cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din 
punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcţiei, conform 
gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Nu este cazul. 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei 
publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: 
fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la 
bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite. 

Prezentul proiect este parte integrantă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Craiova și se încadrează în secțiunea proiectelor destinate managementului 
traficului.  

Conform legislației naționale (Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare în iulie 2013), Planul de 
mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare 
teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi 
instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea 
spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de 
mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor. 

De asemenea, prin încadrarea conform „Ghidului solicitantului - Conditii Specifice 
de implementare a dezvoltarii durabile, Axa 4 – Sprijinirea dezvoltarii durabile, 4.1. 
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile 
de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, în tipul de 
activități: C. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al 
traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de 
transport inteligente (STI) - Codul 044, proiectul este eligibil pentru finațare cu fonduri 
europene nerambursabile, cu următoarele rate de cofinanțare:  

- Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este 
de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

- Rata de cofinanțare din bugetul de stat este de 13% din valoarea cheltuielilor 
eligibile ale proiectului 

- Rata de cofinanțare din partea solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile ale proiectului 
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6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire 

Certificatul de urbanism este atașat 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor 
speciale, expres prevăzute de lege 

Extrasele de carte funciară sunt atașate. 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, măsuri de diminuare â impactului, 
măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu în documentaţia 
tehnico-economică 

Avizul de mediu este atașat. 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Nu este cazul 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară 

Studiul topografic este atașat 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în 
funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care 
pot condiţiona soluţiile tehnice 

Nu este cazul 
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7. Implementarea investiţiei 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu 
implementarea investiţiei 

Municipiul Craiova  

Adresa: Strada Alexandru Ioan Cuza 7,  Municipiul Craiova, Județul Dolj 

7.2. Strategia de implementare 

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, 
durata estimată de implementare este de 15 de luni după semnarea contractului de 
implementare. 

Graficul de implementare a investiției a fost prezentat în capitolul 3.6 

Eșalonarea investiției pe ani a fost prezentată detaliat în capitolul 4. În tabelul de 
mai jos sunt evidențiate sintetizat costurile aferente investiției, pentru toată perioada de 
implementare a proiectului. 

 

Tabel 7.1. Eșalonarea costurilor de investiție conform graficului de implementare 

Scenariul 2 

Înainte de 
semnarea 

contractului de 
finanțare

Anul 1 Anul 2 

Costuri investiție (lei) 58.950,19 5.997,60 3.291.060,78

 

Resursele materiale (utilități, consum, forță de muncă) necesare în etapa de 
implementare a proiectului au fost menționate în capitolele anterioare. 
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7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere 

Perioada de durabilitate a proiectului este de 5 ani după finalizarea proiectului, 
respectiv: 2021 – 2026. 

Graficul de investiții pentru perioada de durabilitate a contractului de finanțare a 
fost prezentat detaliat în capitolul 4. În tabelul de mai jos sunt evidențiate sintetizat 
costurile aferente operării și întreținerii proiectului pentru perioada menționată. 

 

Tabel 7.2. Costuri de operare și întreținere pentru perioada de durabilitate 

Scenariul 2  2021 2022 2023 2024  2025  2026

Costuri operare si mentenanță 
(lei)  17.007 17.007 17.007 17.007 17.007 17.857

 

Resursele (necesarul de utilități, consum anual, forță de muncă pentru operare și 
întreținere) necesare pentru operarea sistemului au fost menționate în capitolele 
anterioare. 

În vederea asigurării funcționării sistemului, se va aplica următorul plan de 
mentenanță: 

Tabel  7.1. Planul de mentenanță 

COMPONENTA 
SISTEMULUI 

MASURA 
SURSA DE 

FINANTARE 
PERIOADA 

CENTRU DE 
COMANDA 

Verificarea instalatiilor de utilitati Buget local Anual

Verificare si reparatii cladire Buget local La fiecare 3 ani sau 
ori de cate ori este 

necesar

Curatenie si intretinere perioadica Buget local Lunar

SISTEM 
MANAGEMENT 
TRAFIC 

Contract de mentenanta cu o 
companie specializata  

Buget local Contract anual 
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7.4. Recomandări privind asigurarea capacității 
manageriale și instituționale 

Personalul Primăriei Craiova are experiența in derularea de proiecte cu finanțare 
nerambursabila, dar efortul necesar implementării prezentului proiect necesita atât 
alocarea unei echipe de implementare pentru asigurarea desfașurarii in bune condiții a 
tuturor aspectelor legate de finanțarea nerambursabila, cat si a unor specialiști in 
implementare sisteme de trafic, care sa vina in sprijinul echipei de management al 
proiectului din partea beneficiarului investiției. Din acest motiv, va fi necesară includerea 
în echipa de management a proiectului a unor responsabili tehnici cu expertiză în 
domeniul intervențiilor incluse în proiect. 

Echipa de management al proiectului va avea ca atribuții principale:  

– monitorizarea si supervizarea implementării proiectului din punct de vedere 
tehnic si financiar; 

– monitorizarea tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului din punct 
de vedere al proiectelor finanțate din fonduri structurale; 

– monitorizarea activităților financiare pe perioada de desfășurare a 
implementării; 

– monitorizarea tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului din punct 
de vedere tehnic; 

– intocmirea rapoartelor trimestriale de progres si a raportului final cu sprijinul 
consultanților contractați;  

– derularea achizițiilor publice din cadrul proiectului, cu asistenta din partea 
consultanților după contractarea acestora;  

– întocmirea, păstrarea si arhivarea documentației aferente implementării 
proiectului; 

– gestionarea relațiilor cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar; 

Se recomandă ca echipa de management a proiectului să fie formată din: 

– Manager de proiect: Va asigura demararea si va monitoriza desfășurarea 
întregului proiect. Va aviza rapoartele de progres, va asigura transmiterea 
rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare conform graficului, va 
facilita verificarea si desfășurarea activităților de monitorizare si verificare din 
partea Autorității de Management sau a altor organisme îndreptățite. Va pune 
la dispoziție, la cererea Autorității Contractante sau a altor organisme in drept, 
informații privind situația existenta, progresul fizic si date care sa releve modul 
de atingere a indicatorilor prevazuți in cererea de finanțare. Va emite decizii 
asupra desfășurării activităților in etapele următoare de implementare. Va 
asigura îndeplinirea obligației din partea Primăriei - ca beneficiar de asistenta 
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financiara nerambursabila - de a păstra si de a pune la dispoziția organismelor 
abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul 
asupra activelor dobândite, pe o perioada de 5 ani de la data închiderii oficiale 
a POR. In plus, va asigura dreptul de acces la locurile si spatiile unde se 
implementează sau a fost implementat proiectul. 

– Responsabil financiar: Va asigura corectitudinea întocmirii, păstrării, arhivarii 
documentației aferente implementării, inclusiv privind realizarea achizițiilor si 
întocmirea documentelor justificative conform legislației românesti si regulilor 
de finanțare specifice POR, astfel încât sa permită verificarea cu usurința a 
documentelor. De asemenea, va asigura contractarea si desfășurarea 
activităților de audit extern. 

– Responsabilul tehnic: Va acorda sprijin managerului de proiect ori de cate ori 
este de nevoie si va colabora cu echipa de implementare, in vederea asigurării 
implementării proiectului conform graficului si obiectivelor stabilite. De 
asemenea, va asigura monitorizarea proiectului pe o perioada de 60 de luni de 
la finalizarea implementării acestuia, conform prevederilor din contractul de 
finanțare, prin elaborarea unor rapoarte anuale de monitorizare. 

– Responsabilul cu achizițiile publice pentru proiect va avea ca atribuții 
principale: elaborarea documentației de atribuire, cu sprijinul consultanților 
contractați; lansarea, derularea si finalizarea licitațiilor in conformitate cu 
graficul preăzut si cu legislația aplicabila; gestionarea documentelor specifice 
fiecărei proceduri de licitație si punerea lor la dispoziția managerului de 
proiect.  

– Responsabil juridic: Va avea rolul de a analiza, examina, perfecta, redacta si 
viza actele juridice, contractele, acordurile si corespondența juridică in 
perioada implementării proiectului. Pe toata perioada de desfășurare a 
proiectului va avea rolul de a controla si aviza legalitatea actelor, de a asista 
echipa de proiect in toate demersurile juridice si de a cunoaște actualizările 
legislației legate de proiect. De asemenea, pe toata perioada de desfășurare a 
proiectului, responsabilul juridic va informa echipa de proiect in legătura cu 
toate schimbările apărute in legislație si va propune soluții concrete de corecție 
in cazul sesizării unor disfunctionalități de materie juridica in procesul de 
implementare a proiectului. 

După încetarea finanțării, investiția va intra in perioada de operare, perioadă în 
care prin alocările de resurse umane si financiare de către Primărie se va asigura 
menținerea/conservarea rezultatelor obținute in urma realizării investițiilor propuse prin 
prezentul proiect. 

Din punct de vedere operațional si financiar sustenabilitatea proiectului va fi 
asigurata de către proprietar – Municipiul Craiova, funcționarea pe termen lung fiind 
asigurata prin alocări financiare anuale din bugetele locale.  
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Astfel, în ceea ce privește modul de autosusținere al proiectului din punct de vedere 
financiar după încetarea finanțării, se vor aloca anual din bugetul local sumele necesare 
operării si menținerii investiției pe toata durata de viată a acesteia. In vederea unor 
estimări corecte, costurile cu mentenanța vor fi evaluate de personalul de specialitate 
care va asigura administrarea sistemului pentru a fi  ulterior  prevăzute in bugetul 
instituției. 

In ceea ce privește modul de susținere operațional acesta poate fi detaliat atât prin 
spațiul alocat de primărie pentru implementarea proiectului cat si prin resursele umane 
implicate in proiect.  

În cazul in care odată cu implementarea sistemului va fi necesară suplimentarea 
numărului de persoane pentru administrare sau operare, solicitantul va asigura personal 
suplimentar, asumându-și asigurarea sustenabilității proiectului din punct de vedere 
operațional. 
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8. Concluzii și recomandări 

Prezentul studiu de fezabilitate, elaborat în conformitate cu prevederile HG 
907/2016 privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, detaliază și fundamentează din 
punct de vedere tehnic și financiar extinderea sistemului de management al traficului 
prin integrarea de noi intersecții semaforizate în regim adaptiv și sistem de comunicații 
– Etapa 1, Faza 1 și Faza 2. 

Din analiza realizată asupra situației actuale a sistemului de transport la nivelul 
Municipiului Craiova au rezultat o serie de disfuncționalități, cele mai importante fiind 
următoarele: 

– Cota modală ridicată a deplasărilor cu autoturismul (36,6%), la nivelul 
municipiului 

– Creșterea continuă a parcului de vehicule și a indicelui de motorizare, care va 
conduce la atingerea sau chiar depășirea limitei de capacitate a rețelei rutiere 

– Unele intersecții cu trafic intens nu sunt introduse în sistemul de management 
adaptiv al traficului 

– Viteza comercială redusă a tramvaielor, datorită lipsei unui sistem care să 
asigure prioritate pentru acestea, la traversarea locațiilor semaorizate 

– Vechimea parcului de vehicule de transport public, și în special a tramvaielor 

– Existența unor vehicule de transport public care nu sunt adaptate pentru accesul 
persoanelor cu mobilitate redusă. 

– Lipsa de atractivitate a transportului public, inclusiv datorită stării unor stații 
de transport public 

– Problema parcărilor, care conduce la ocuarea abuzivă cu vehicule parcate ilegal 
a zonelor pietonale, spațiilor verzi și chiar a stațiilor de transport public, 
conducând la discomfort pentru ceilalți participanți la trafic, dar și la probleme 
privind siguranța deplasării 

În cadrul studiului de fezabilitate au fost stabilite și analizate două scenarii „cu 
proiect”, rezultând ca optim Scenariul 2, care presupune următoarele acțiuni: 

Scenariul 2: 

- Implementarea componentei de trafic management, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații); sistemul 
asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile asupra 
fluxurilor de trafic primite în timp real de la echipamentele din teren – 
management adaptiv al traficului 
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- Implementarea componentei de monitorizare, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații): sistemul 
asigură monitorizarea video a locațiilor semaforizate, în vederea creșterii 
siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu 
transportul public, bicicliști, pietoni 

- Implementarea componentei de prioritizare a tramvaielor, cu toate 
componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), 
centrale (echipamente și software în Centrul de control) și mobile (în tramvaie) 
sistemul asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile 
primite în timp real asupra poziției tramvaielor, astfel încât să asigure 
traversarea cât mai rapidă a intersecțiilor semaforizate de către aceste vehicule 

În implementarea soluției, se va avea în vedere compatibilitatea acesteia și 
integrarea din punct de vedere hardware și software cu sistemul actual de 
management al traficului și upgradarea acestuia pentru includerea funcției de 
asigurare a priorității pentru tramvaie. 

 

Scenariul 2 a rezultat ca varianta optimă de implementare a sistemului, atât în urma 
comparației indicatorilor tehnici, rezultați din analizele realizate în cadrul studiului de 
trafic, cât și a analizei cost-beneficiu. 

Astfel, prin funcționalitatea de acordare a priorității pentru tramvaie, scenariul are 
ca efect creșterea atractivității transportului public, datorită timpului de deplasare mai 
mic, cu efect asupra creșterii eficienței acestui mod de transport, precum și a migrării de 
la vehiculul personal la utilizarea transportului public de către un număr mare de cetățeni. 
Efectul de reducere a deplasărilor cu vehiculul propriu se va resimți în întreaga rețea 
rutieră, astfel încât parametrii de trafic la nivelul municipiului vor fi superiori celor 
rezultați din celelalte scenarii analizate. Rezultatele obținute ca urmare a implementării 
proiectului vor fi amplificate datorită integrării cu proiectele complementare menționate, 
care vor asigura: creșterea atractivității și accesibilității transportului public, creșterea 
siguranței și confortului deplasărilor cu transportul public, creșterea eficienței operării 
transportului public și reducerea atractivității deplasărilor cu autoturismul. 

Din punct de vedere al indicatorilor referitori la mobilitatea urbană durabilă, din 
concluziile studiului de trafic anexat, se estimează evoluția parametrilor de mobilitate 
urbană durabilă sintetizată în tabelul de mai jos. 

 

 

 

Tabel  8.2. Centralizarea rezultatelor analizei comparative 
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Indicator/ 
Orizont de 

analiză 

Primul an de 
implementare a 
poriectului (anul 
de bază), 2018 

Primul an de după 
finalizarea 

implementării 
proiectului, 2021 

Ultimul an al 
perioadei de 
durabilitate a 

contractului de 
finanțare, 2026 

Scenariul „Fără Proiect” 
Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și 
autoturismele 
Transport public 21.589.563 21.084.499 19.990.997

Transport 
nemotorizat 

59.540.385 57.908.550 54.730.347 

Transport privat 50.560.976 50.959.524 52.466.562
Scenariul Cu „Proiect” 
Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și 
autoturismele 
Transport public 21.589.563 22.238.377 22.041.355

Transport 
nemotorizat 

59.540.385 58.726.083 57.926.280 

Transport privat 50.560.976 48.643.182 46.607.352
Variație între Scenariul „Cu Proiect” și Scenariul „Fară Proiect” 
Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și 
autoturismele 
Transport public - +5,5% +10,3%

Transport 
nemotorizat 

- +1,4% +5,8% 

Transport privat - -4,5% -11,2%
 

Prin încadrarea conform „Ghidului solicitantului - Conditii Specifice de 
implementare a dezvoltarii durabile, Axa 4 – Sprijinirea dezvoltarii durabile, 4.1. 
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile 
de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, în tipul de 
activități: C. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al 
traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de 
transport inteligente (STI) - Codul 044, proiectul este eligibil pentru finațare cu fonduri 
europene nerambursabile.  
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ANEXA 1 – DEVIZ GENERAL. DEVIZE PE OBIECT 
Proiectant ‐ S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  
Sos. Pipera Nr. 14, Et 3, Sector 1, Bucuresti, 
014252 

Nr. de inreg. CC. : J40/3273/2016 

CUI : 35752863 

DEVIZ GENERAL  
EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 

INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE COMUNICAȚII 
‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE 

SCENARIUL OPTIM (SCENARIUL 2) 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si  
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 

(inclusiv TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

CAPITOLUL 1 
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1  Obtinerea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.2  Amenajarea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

0,00  0,00  0,00 

1.4. 
Cheltuieli pentru relocare/protectia 
utilitatilor 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 1  0,00  0,00  0,00 

CAPITOLUL 2 
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 

2.1  Constructii  0,00  0,00  0,00 

2.2  Utilaje, echipamente  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 2  0,00  0,00  0,00 

CAPITOLUL 3 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

3.1.  Studii  16.000,00  3.040,00  19.040,00 

3.1.1.  Studii de teren  16.000,00  3.040,00  19.040,00 

3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului  0,00  0,00  0,00 

3.1.3.  Alte studii specifice  0,00  0,00  0,00 

3.2. 
Documentatii‐suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

569,91  70,28  640,19 

3.3.  Expertiza tehnica  0,00  0,00  0,00 
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3.4. 
Certificarea performantei energetice si audit 
energetic  
al cladirilor 

0,00  0,00  0,00 

3.5.  Proiectare  83.963,01  15.952,97  99.915,98 

3.5.1  Tema de proiectare  0,00  0,00  0,00 

3.5.2  Studiu de prefezabilitate  0,00  0,00  0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabiliitate / documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

23.000,00  4.370,00  27.370,00 

3.5.4 
Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor 

10.000,00  1.900,00  11.900,00 

3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 

5.563,01  1.056,97  6.619,98 

3.5.6  Proiect tehnic si Detalii de executie  45.400,00  8.626,00  54.026,00 

3.6.  Organizarea procedurilor de achizitie  0,00  0,00  0,00 

3.7.  Consultanta  0,00  0,00  0,00 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investitii 

0,00  0,00  0,00 

3.7.2  Auditul financiar  0,00  0,00  0,00 

3.8.  Asistenta tehnica  20.765,10  3.945,37  24.710,47 

3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului  11.074,72  2.104,20  13.178,92 

3.8.2  Dirigentie de santier  9.690,38  1.841,17  11.531,55 

TOTAL CAPITOL 3  121.298,02  23.008,62  144.306,64 

CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

4.1.  Constructii si instalatii  1.219.644,85  231.732,52  1.451.377,37 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

164.695,09  31.292,07  195.987,16 

4.3. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

963.594,00  183.082,86  1.146.676,86 

4.4. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  Dotari  0,00  0,00  0,00 

4.6.  Active necorporale  165.034,00  31.356,46  196.390,46 

TOTAL CAPITOL 4  2.512.967,94  477.463,91  2.990.431,85 

CAPITOLUL 5 
ALTE CHELTUIELI 

5.1.  Organizare de santier  34.608,50  6.575,61  41.184,11 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 
1.2 + 1.3) x 90% 

31.147,65  5.918,05  37.065,70 

5.1.2 
Cheltuieli conexe organizarii santierului  
(2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10% 

3.460,85  657,56  4.118,41 

5.2.  Comisione, cote, taxe, costul creditului  15.570,37  0,00  15.570,37 
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5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente creditului  
bancii finantatoare 

0,00  0,00  0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

7.077,44  0,00  7.077,44 

5.2.3 
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului 
in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autoruzarea lucrarilor de constructii 

1.415,49  0,00  1.415,49 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor – 
CSC (0.5% din valoarea de C+M) 

7.077,44  0,00  7.077,44 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire  / desfiintare 

0,00  0,00  0,00 

5.3. 
Cheltuieli diverse și neprevăzute (5% din 
[Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 +Cap.4]) 

125.648,40  23.873,20  149.521,60 

5.4.  Cheltuieli pentru informare si publicitate  12.600,00  2.394,00  14.994,00 

5.4.1 
Cheltuieli de informare și publicitate pentru 
proiect, care rezultă din obligațiile 
beneficiarului 

0,00  0,00  0,00 

5.4.2 
Cheltuieli de promovare a obiectivului de 
investiţie/produsului/ serviciului finanţat 

12.600,00  2.394,00  14.994,00 

TOTAL CAPITOL 5  188.427,27  32.842,81  221.270,08 

CAPITOLUL 6 
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

6.1  Pregatirea personalului de exploatare  0,00  0,00  0,00 

6.2  Probe tehnologice si teste  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 6  0,00  0,00  0,00 

TOTAL GENERAL  2.822.693,23  533.315,34  3.356.008,57 

din care: C+M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + 
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) 

1.415.487,59  268.942,64  1.684.430,23 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE 

COMUNICAȚII ‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

CAPITOLUL NR.1 

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

1.1.  Obtinerea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.2.  Amenajarea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.3. 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 

0,00  0,00  0,00 

1.4.  Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1  0,00  0,00  0,00 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE 

COMUNICAȚII ‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

CAPITOLUL NR.2 

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII    

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

2.1.  CONSTRUCTII 

2.1.1.  Lucrari de constructii  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 2.1.  0,00  0,00  0,00 

2.2.  MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC 

2.2.1.  Montaj utilaj tehnologic  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 2.2.  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOLUL 2  0,00  0,00  0,00 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE 

COMUNICAȚII ‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

CAPITOLUL NR.3 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

Nr.crt. 
Denumirea capitelor si  

subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

3.1.  STUDII 

3.1.1.  Studii de teren  16.000,00  3.040,00  19.040,00 

3.1.2 
Raport privind impactul asupra 
mediului 

0,00  0,00  0,00 

3.1.3.  Alte studii specifice  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.1.  16.000,00  3.040,00  19.040,00 

3.2. 
DOCUMENTATII‐SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI 
AUTORIZATII 

3.2.1. 
Certificat de urbanism inclusiv 
prelungirea 

0,00  0,00  0,00 

3.2.2. 
Autorizatie de constructie, reconstruire, 
modificare, extindere etc  
(inclusiv prelungirea) 

0,00  0,00  0,00 

3.2.3. 
Avize si acorduri pentru racorduri si 
bransamente la retele publice 

0,00  0,00  0,00 

3.2.4.  Aviz si acord Distrigaz Sud Rețele  306,91  58,31  365,22 

3.2.5. 
Aviz si acord detinator retea de 
termoficare 

0,00  0,00  0,00 

3.2.6  Aviz si acord CEZ Romania  63,00  11,97  74,97 

3.2.7. 
Aviz si acord detinator retea de 
telefonie 

0,00  0,00  0,00 

3.2.8.  Aviz si acord Serviciu Salubritate  0,00  0,00  0,00 

3.2.9. 
Obtinerea avizului/acordului de 
gospodarire a apelor 

0,00  0,00  0,00 

3.2.10.  Obtinerea avizului Politiei Rutiere  100,00  0,00  100,00 

3.2.11.  Obtinerea acordului de mediu  100,00  0,00  100,00 

3.2.12.  Obtinere aviz I.S.C.  0,00  0,00  0,00 

3.2.13. 
Obtinerea avizului Administratiei de 
Drumuri Nationale 

0,00  0,00  0,00 

3.2.14.  Obtinere aviz Apele Romane  0,00  0,00  0,00 



STUDIU DE FEZABILITATE 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 1 
și Faza 2 

137

3.2.15. 
Obtinere aviz Oficiul National de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara 

0,00  0,00  0,00 

Total  569,91  70,28  640,19 

3.2.16.  Alte documentatii avize  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.2.  569,91  70,28  640,19 

3.3.  EXPERTIZA TEHNICA 

3.3.1.  Expertiza tehnica  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.3.  0,00  0,00  0,00 

3.4.  CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR 

3.4.1. 
Certificarea performantei energetice si 
audit energetic al cladirilor 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.4.  0,00  0,00  0,00 

3.5.  PROIECTARE 

3.5.1.  Tema de proiectare  0,00  0,00  0,00 

3.5.2.  Studiu de prefezabilitate  0,00  0,00  0,00 

3.5.3. 

Studiu de fezabiliitate și cerere de 
finanțare/ documentatie de avizare 
a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

23.000,00  4.370,00  27.370,00 

3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii  
avizelor / acordurilor / autorizatiilor 

10.000,00  1.900,00  11.900,00 

3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic  
si a detaliilor de executie 

5.563,01  1.056,97  6.619,98 

3.5.6.  Proiect tehnic si Detalii de executie  45.400,00  8.626,00  54.026,00 

TOTAL 3.5.  83.963,01  15.952,97  99.915,98 

3.6.  ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE 

3.6.1. 
Cheltuieli pentru conceperea 
documentatiilor pentru licitatie 

0,00  0,00  0,00 

3.6.2. 
Cheltuieli pentru multiplicarea 
documentatiilor 

0,00  0,00  0,00 

3.6.3. 
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, 
cu corespondenta,  
telegrafie, telex, telefax 

0,00  0,00  0,00 

3.6.4. 
Onorariile participantilor la lucrarile 
comisiei pentru licitatie 

0,00  0,00  0,00 

3.6.5.  Anunturi publicitare  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.6.  0,00  0,00  0,00 

3.7.  CONSULTANTA 

3.7.1. 
Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

0,00  0,00  0,00 
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3.7.2.  Auditul financiar  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.7.  0,00  0,00  0,00 

3.8.  ASISTENTA TEHNICA 

3.8.1. 
Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

11.074,72  2.104,20  13.178,92 

3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor  8.859,78  1.683,36  10.543,14 

3.8.1.2. 

pentru participarea proiectului la fazele 
incluse in programul de control al  
lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii 

2.214,94  420,84  2.635,78 

3.8.2.  Dirigentie de santier  9.690,38  1.841,17  11.531,55 

TOTAL 3.8.  20.765,10  3.945,37  24.710,47 

TOTAL CAPITOLUL 3  121.298,02  23.008,62  144.306,64 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE COMUNICAȚII 

‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

CAPITOLUL NR.4 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

4.1.  CONSTRUCTII SI INSTALATII 

4.1.1. 
 Terasamente, sistematizare pe 
verticala si amenajari exterioare  

1.219.644,85  231.732,52  1.451.377,37 

 Componenta trafic management și 
monitorizare  

1.219.644,85  231.732,52  1.451.377,37 

4.1.2.   Rezistenta  0,00  0,00  0,00 

4.1.3.   Arhitectura  0,00  0,00  0,00 

4.1.4.   Instalatii  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 4.1.  1.219.644,85  231.732,52  1.451.377,37 

4.2.  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

 Componenta trafic management și 
monitorizare  

25.721,05  4.887,00  30.608,05 

 Componenta centrală   3.758,96  714,20  4.473,16 

 Componenta prioritizare vehicule de 
transport public  

135.215,08  25.690,87  160.905,95 

TOTAL 4.2.  164.695,09  31.292,07  195.987,16 

4.3.  UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 

4.3.1. 
 Componenta trafic management și 
monitorizare  

464.482,20  88.251,62  552.733,82 

4.3.2.   Componenta centrală   158.596,80  30.133,39  188.730,19 

4.3.3 
 Componenta prioritizare vehicule de 
transport public  

340.515,00  64.697,85  405.212,85 

TOTAL 4.3.  963.594,00  183.082,86  1.146.676,86 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

4.4.1. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL 4.4.  0,00  0,00  0,00 
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4.5.  DOTARI 

4.5.1.  Dotări  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 4.5.  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE 

4.6.1   Componenta centrală   165.034,00  31.356,46  196.390,46 

TOTAL 4.6.  165.034,00  31.356,46  196.390,46 

TOTAL CAPITOLUL 4  2.512.967,94  477.463,91  2.990.431,85 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul 
Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE 

COMUNICAȚII ‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

CAPITOLUL NR.5 

ALTE CHELTUIELI 

Nr.crt.   Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

5.1.  ORGANIZARE DE SANTIER 

5.1.1. 
Lucrari  de  constructii  si  instalatii  aferente 
organizarii de  santier  (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 
1.2 + 1.3) x 90% 

31.147,65  5.918,05  37.065,70 

5.1.2. 
Cheltuieli  conexe  organizarii  santierului 
(2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10% 

3.460,85  657,56  4.118,41 

TOTAL 5.1.  34.608,50  6.575,61  41.184,11 

5.2.  COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 

0,00  0,00  0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

7.077,44  0,00  7.077,44 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in 
amenajarea teritoriului,  
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii 

1.415,49  0,00  1.415,49 

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 
(0.5 %) din valoarea de C+M 

7.077,44  0,00  7.077,44 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire  / desfiintare 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL 5.2.  15.570,37  0,00  15.570,37 

5.3.  CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 

5.3.1. 
Cheltuieli diverse și neprevăzute (5% din [Cap1.2 
+ Cap1.3 + Cap.2 + Cap.4]) 

125.648,40  23.873,20  149.521,60 

TOTAL 5.3.  125.648,40  23.873,20  149.521,60 

5.4.  CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 

5.4.1 
Cheltuieli de informare și publicitate pentru 
proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului 

0,00  0,00  0,00 
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5.4.2 
Cheltuieli de promovare a obiectivului de 
investiţie/produsului/ serviciului finanţat 

12.600,00  2.394,00  14.994,00 

TOTAL 5.4.  12.600,00  2.394,00  14.994,00 

TOTAL CAPITOLUL 5  188.427,27  32.842,81  221.270,08 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE 

COMUNICAȚII ‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

CAPITOLUL NR.6 

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

Nr.crt.       Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

6.1.  PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 

6.1.1.  Pregatirea personalului de exploatare  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 6.1.  0,00  0,00  0,00 

6.2.  Probe tehnologice si teste 

6.2.1.  Probe tehnologice si teste  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 6.2.  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOLUL 6  0,00  0,00  0,00 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE 

COMUNICAȚII ‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

DEVIZUL OBIECTULUI  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

1.219.644,85  231.732,52  1.451.377,37 

Componenta locală ‐ Trafic management și 
monitorizare 

Canalizare in carosabil prin forare  61.451,00  11.675,69  73.126,69 

Canalizare in carosabil (sapatura deschisa 
cu refacere) 

26.100,00  4.959,00  31.059,00 

Canalizare in trotuar (sapatura deschisa cu 
refacere) 

269.605,75  51.225,09  320.830,84 

Procurare si instalare tuburi PVC d=110 mm 
in sant existent  

19.593,36  3.722,74  23.316,10 

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm 
in sant existent  

8.911,70  1.693,22  10.604,92 

Camera de tragere 64X64, inclusiv capac  35.496,00  6.744,24  42.240,24 

Fundatie Automat de Dirijarea Circulatiei  2.610,00  495,90  3.105,90 

Procurare si plantare stalp simplu  17.655,15  3.354,47  21.009,62 

Fundatie stalp simplu  6.525,00  1.239,75  7.764,75 

Procurare si plantare stalp cu consola L=8 m  60.668,00  11.526,92  72.194,92 

Fundatie stalp cu consola L=8 m  11.252,00  2.137,88  13.389,88 

Demontare instalatie semaforizare 
existenta 

6.452,20  1.225,91  7.678,11 

Procurare si instalare cabluri energie 
electrica Csyy 19x1.5 

4.338,05  824,23  5.162,28 

Procurare si instalare cabluri energie 
electrica Csyy 9x1.5  

4.754,75  903,40  5.658,15 

Procurare si instalare cabluri energie 
electrica Csyy 5x1.5  

6.381,38  1.212,45  7.593,83 

Procurare si instalare cabluri energie 
electrica Csyy 3x1.5  

4.323,25  821,41  5.144,66 

Procurare si instalare cabluri energie 
electrica tip  
J‐Y(St)Y 4x2x0,8  

8.484,48  1.612,05  10.096,53 

Procurare si instalare cabluri pentru 
realizare sonda inductiva de trafic teflonat 
1x1.5 

9.057,05  1.720,84  10.777,89 
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Procurare si instalare cabluri energie 
electrica CYY 3x4  

1.306,31  248,20  1.554,51 

Procurare si instalare cabluri CYY 10  12.938,64  2.458,34  15.396,98 

Executie racorduri electrice  9.459,45  1.797,30  11.256,75 

Bransament electric  10.296,00  1.956,24  12.252,24 

Procurare si montare instalatie legare la 
pamant 

6.307,50  1.198,43  7.505,93 

Procurarea si montarea indicatoarelor 
aditionale aferente butonului pietonal 

4.200,00  798,00  4.998,00 

Procurare si instalare cabluri energie 
electrica CYY 3x1,5 camere video 

4.033,80  766,42  4.800,22 

Procurare si instalare cablu date FTP cat 5E 
camere video 

6.031,80  1.146,04  7.177,84 

Procurare si instalare cablu Fibra Optica SM 
24 FO 

9.896,25  1.880,29  11.776,54 

Patch‐pannel fibra optica  5.640,00  1.071,60  6.711,60 

Montare Patch‐pannel fibra optica  195,75  37,19  232,94 

Procurare si montare patch‐cord fibra 
optica 

1.908,00  362,52  2.270,52 

Manson conexiuni fibra optica in canalizatie  1.879,20  357,05  2.236,25 

Conectorizare fibra optica  18.270,00  3.471,30  21.741,30 

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm 
in sant existent  

7.734,30  1.469,52  9.203,82 

Marcaj termoplastic longitudinal  102.225,00  19.422,75  121.647,75 

Marcaj termoplastic transversal  161.856,25  30.752,69  192.608,94 

Marcaj rutier preformat (sageti, inscriptii, 
pictograme) 

131.587,50  25.001,63  156.589,13 

Procurarea si montarea indicatoarelor 
rutiere rotunde montate pe stalpi metalici  

21.532,50  4.091,18  25.623,68 

Procurarea si montarea indicatoarelor 
rutiere triunghiulare montate pe stalpi 
metalici  

14.717,50  2.796,33  17.513,83 

Procurarea si montarea indicatoarelor 
rutiere patrate montate pe stalpi metalici  

16.747,50  3.182,03  19.929,53 

Procurarea si montarea indicatoarelor 
rutiere dreptunghiulare montate pe stalpi 
metalici  

2.610,00  495,90  3.105,90 

Stalpi metalici pentru sustinerea 
indicatoarelor 

21.387,50  4.063,63  25.451,13 

Console montate pe stalp existent  5.945,00  1.129,55  7.074,55 

Amplasare stalpisori pentru delimitarea caii 
de rulare a tramvaiului 

77.280,00  14.683,20  91.963,20 

4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00  0,00  0,00 

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  1.219.644,85  231.732,52  1.451.377,37 

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 
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4.2.1 
Componenta locală ‐ Trafic management și 
monitorizare 

25.721,05  4.887,00  30.608,05 

Montare semafor  stalp simplu  3.432,00  652,08  4.084,08 

Montare semafor stalp consola   1.887,60  358,64  2.246,24 

Montare dispozitiv push button  1.001,00  190,19  1.191,19 

Montare detector inductiv in automat  471,90  89,66  561,56 

Montare dispozitiv acustic  1.001,00  190,19  1.191,19 

Montare bucle inductive in carosabil  6.864,00  1.304,16  8.168,16 

Montare concentrator (Acces point) pentru 
senzori in asfalt 

858,00  163,02  1.021,02 

Montare senzori wireless in asfalt  7.057,05  1.340,84  8.397,89 

Montare ADC  1.930,50  366,80  2.297,30 

Montare Camera Video (CCTV)  1.218,00  231,42  1.449,42 

4.2.2  Componenta centrală  3.758,96  714,20  4.473,16 

Montare si configurare server  1.285,92  244,33  1.530,25 

Montare in rack  571,52  108,59  680,11 

Montare si configurare UPS  615,60  116,96  732,56 

Montare si configurare switch  1.285,92  244,32  1.530,24 

4.2.3 
Componenta prioritizare vehicule 
transport public 

135.215,08  25.690,87  160.905,95 

Montare echipamente imbarcate  31.931,90  6.067,06  37.998,96 

Montare receiver radio in automat  2.611,18  496,13  3.107,31 

Refacere program semaforizare si PIF ADC   100.672,00  19.127,68  119.799,68 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  164.695,09  31.292,07  195.987,16 

4.3 

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  963.594,00  183.082,86  1.146.676,86 

4.3.1 
Componenta locală ‐ Trafic management și 
monitorizare 

464.482,20  88.251,62  552.733,82 

Automat de Dirijarea Circulatiei inclusiv 
cabinet fibra carbon 

74.025,00  14.064,75  88.089,75 

Semafor vehicule  32.359,50  6.148,31  38.507,81 

Semafor pieton  69.090,00  13.127,10  82.217,10 

Semafor tramvai 4 aspecte  5.499,00  1.044,80  6.543,80 

Semafor VID  2.749,50  522,40  3.271,90 

Semafor GIP  9.517,50  1.808,33  11.325,83 

Semafor prim‐vehicul  10.575,00  2.009,25  12.584,25 

Dispozitiv push button  4.935,00  937,65  5.872,65 

Detector inductiv  8.460,00  1.607,40  10.067,40 

Dispozitiv acustic pentru nevazatori  11.844,00  2.250,36  14.094,36 

Concentrator (Acces point) pentru senzori 
in asfalt 

21.150,00  4.018,50  25.168,50 

Senzori wireless in asfalt  41.947,50  7.970,03  49.917,53 

Camera video CCTV  130.876,20  24.866,48  155.742,68 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

41.454,00  7.876,26  49.330,26 
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4.3.2  Componenta centrală  158.596,80  30.133,39  188.730,19 

Server management camere video, inclusiv 
HDD‐uri stocare (10TB) 

72.868,80  13.845,07  86.713,87 

Rack echipamente 42U  21.432,00  4.072,08  25.504,08 

UPS rack‐abil  50.008,00  9.501,52  59.509,52 

switch centru 2 porturi fibra, 24 
10/100/1000 

14.288,00  2.714,72  17.002,72 

4.3.3 
Componenta prioritizare vehicule 
transport public 

340.515,00  64.697,85  405.212,85 

On board unit dotat cu GPS si GSM  214.672,50  40.787,77  255.460,27 

Tranceiver radio distanta lunga prioritizare 
tramvai 

71.557,50  13.595,93  85.153,43 

Receiver radio  distanta lunga prioritizare 
tramvai in ADC 

54.285,00  10.314,15  64.599,15 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA 
MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  165.034,00  31.356,46  196.390,46 

4.6.1  Componenta centrală  165.034,00  31.356,46  196.390,46 

Licenta TVCI Camera Video    12.502,00  2.375,38  14.877,38 

Soft CCTV + configurare CCTV  56.437,60  10.723,14  67.160,74 

Licenta FMS (Fault Management System) 
intersectie + servicii integrare 

50.722,40  9.637,26  60.359,66 

Licenta UTC (software management trafic ‐
STCWEB producator SCAE Italia) + servicii 
integrare 

45.372,00  8.620,68  53.992,68 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  1.128.628,00  214.439,32  1.343.067,32 

TOTAL GENERAL  2.512.967,94  477.463,91  2.990.431,85 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE COMUNICAȚII ‐ 

ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 
DEVIZUL OBIECTULUI  

COMPONENTA LOCALĂ ‐ TRAFIC MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

1.219.644,85  231.732,52  1.451.377,37 

Canalizare in carosabil prin forare  61.451,00  11.675,69  73.126,69 

Canalizare in carosabil (sapatura deschisa cu 
refacere) 

26.100,00  4.959,00  31.059,00 

Canalizare in trotuar (sapatura deschisa cu 
refacere) 

269.605,75  51.225,09  320.830,84 

Procurare si instalare tuburi PVC d=110 mm in 
sant existent  

19.593,36  3.722,74  23.316,10 

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm in 
sant existent  

8.911,70  1.693,22  10.604,92 

Camera de tragere 64X64, inclusiv capac  35.496,00  6.744,24  42.240,24 

Fundatie Automat de Dirijarea Circulatiei  2.610,00  495,90  3.105,90 

Procurare si plantare stalp simplu  17.655,15  3.354,47  21.009,62 

Fundatie stalp simplu  6.525,00  1.239,75  7.764,75 

Procurare si plantare stalp cu consola L=8 m  60.668,00  11.526,92  72.194,92 

Fundatie stalp cu consola L=8 m  11.252,00  2.137,88  13.389,88 

Demontare instalatie semaforizare existenta  6.452,20  1.225,91  7.678,11 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 19x1.5 

4.338,05  824,23  5.162,28 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 9x1.5  

4.754,75  903,40  5.658,15 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 5x1.5  

6.381,38  1.212,45  7.593,83 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 3x1.5  

4.323,25  821,41  5.144,66 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
tip  
J‐Y(St)Y 4x2x0,8  

8.484,48  1.612,05  10.096,53 

Procurare si instalare cabluri pentru realizare 
sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5 

9.057,05  1.720,84  10.777,89 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
CYY 3x4  

1.306,31  248,20  1.554,51 

Procurare si instalare cabluri CYY 10  12.938,64  2.458,34  15.396,98 
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Executie racorduri electrice  9.459,45  1.797,30  11.256,75 

Bransament electric  10.296,00  1.956,24  12.252,24 

Procurare si montare instalatie legare la 
pamant 

6.307,50  1.198,43  7.505,93 

Procurarea si montarea indicatoarelor 
aditionale aferente butonului pietonal 

4.200,00  798,00  4.998,00 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
CYY 3x1,5 camere video 

4.033,80  766,42  4.800,22 

Procurare si instalare cablu date FTP cat 5E 
camere video 

6.031,80  1.146,04  7.177,84 

Procurare si instalare cablu Fibra Optica SM 24 
FO 

9.896,25  1.880,29  11.776,54 

Patch‐pannel fibra optica  5.640,00  1.071,60  6.711,60 

Montare Patch‐pannel fibra optica  195,75  37,19  232,94 

Procurare si montare patch‐cord fibra optica  1.908,00  362,52  2.270,52 

Manson conexiuni fibra optica in canalizatie  1.879,20  357,05  2.236,25 

Conectorizare fibra optica  18.270,00  3.471,30  21.741,30 

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm in 
sant existent  

7.734,30  1.469,52  9.203,82 

Marcaj termoplastic longitudinal  102.225,00  19.422,75  121.647,75 

Marcaj termoplastic transversal  161.856,25  30.752,69  192.608,94 

Marcaj rutier preformat (sageti, inscriptii, 
pictograme) 

131.587,50  25.001,63  156.589,13 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
rotunde montate pe stalpi metalici  

21.532,50  4.091,18  25.623,68 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
triunghiulare montate pe stalpi metalici  

14.717,50  2.796,33  17.513,83 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
patrate montate pe stalpi metalici  

16.747,50  3.182,03  19.929,53 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
dreptunghiulare montate pe stalpi metalici  

2.610,00  495,90  3.105,90 

Stalpi metalici pentru sustinerea indicatoarelor  21.387,50  4.063,63  25.451,13 

Console montate pe stalp existent  5.945,00  1.129,55  7.074,55 

Amplasare stalpisori pentru delimitarea caii de 
rulare a tramvaiului 

77.280,00  14.683,20  91.963,20 

4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00  0,00  0,00 

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  1.219.644,85  231.732,52  1.451.377,37 

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

Montare semafor  stalp simplu  3.432,00  652,08  4.084,08 

Montare semafor stalp consola   1.887,60  358,64  2.246,24 

Montare dispozitiv push button  1.001,00  190,19  1.191,19 

Montare detector inductiv in automat  471,90  89,66  561,56 

Montare dispozitiv acustic  1.001,00  190,19  1.191,19 

Montare bucle inductive in carosabil  6.864,00  1.304,16  8.168,16 
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Montare concentrator (Acces point) pentru 
senzori in asfalt 

858,00  163,02  1.021,02 

Montare senzori wireless in asfalt  7.057,05  1.340,84  8.397,89 

Montare ADC  1.930,50  366,80  2.297,30 

Montare Camera Video (CCTV)  1.218,00  231,42  1.449,42 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  25.721,05  4.887,00  30.608,05 

4.3 

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  464.482,20  88.251,62  552.733,82 

Automat de Dirijarea Circulatiei inclusiv 
cabinet fibra carbon 

74.025,00  14.064,75  88.089,75 

Semafor vehicule  32.359,50  6.148,31  38.507,81 

Semafor pieton  69.090,00  13.127,10  82.217,10 

Semafor tramvai 4 aspecte  5.499,00  1.044,80  6.543,80 

Semafor VID  2.749,50  522,40  3.271,90 

Semafor GIP  9.517,50  1.808,33  11.325,83 

Semafor prim‐vehicul  10.575,00  2.009,25  12.584,25 

Dispozitiv push button  4.935,00  937,65  5.872,65 

Detector inductiv  8.460,00  1.607,40  10.067,40 

Dispozitiv acustic pentru nevazatori  11.844,00  2.250,36  14.094,36 

Concentrator (Acces point) pentru senzori in 
asfalt 

21.150,00  4.018,50  25.168,50 

Senzori wireless in asfalt  41.947,50  7.970,03  49.917,53 

Camera video CCTV  130.876,20  24.866,48  155.742,68 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

41.454,00  7.876,26  49.330,26 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  0,00  0,00  0,00 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  464.482,20  88.251,62  552.733,82 

TOTAL GENERAL  1.709.848,10  324.871,14  2.034.719,24 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE COMUNICAȚII 

‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

DEVIZUL OBIECTULUI  

COMPONENTA CENTRALĂ 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

0,00  0,00  0,00 

4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00  0,00  0,00 

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  0,00  0,00  0,00 

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

Montare si configurare server  1.285,92  244,33  1.530,25 

Montare in rack  571,52  108,59  680,11 

Montare si configurare UPS  615,60  116,96  732,56 

Montare si configurare switch  1.285,92  244,32  1.530,24 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  3.758,96  714,20  4.473,16 

4.3 

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  158.596,80  30.133,39  188.730,19 

Server management camere video, inclusiv 
HDD‐uri stocare (10TB) 

72.868,80  13.845,07  86.713,87 

Rack echipamente 42U  21.432,00  4.072,08  25.504,08 

UPS rack‐abil  50.008,00  9.501,52  59.509,52 

switch centru 2 porturi fibra, 24 10/100/1000  14.288,00  2.714,72  17.002,72 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  165.034,00  31.356,46  196.390,46 

Licenta TVCI Camera Video    12.502,00  2.375,38  14.877,38 

Soft CCTV + configurare CCTV  56.437,60  10.723,14  67.160,74 

Licenta FMS (Fault Management System) 
intersectie + servicii integrare 

50.722,40  9.637,26  60.359,66 
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Licenta UTC (software management trafic ‐
STCWEB producator SCAE Italia) + servicii 
integrare 

45.372,00  8.620,68  53.992,68 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  323.630,80  61.489,85  385.120,65 

TOTAL GENERAL  327.389,76  62.204,05  389.593,81 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE COMUNICAȚII 

‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

DEVIZUL OBIECTULUI  
COMPONENTA PRIORITIZARE VEHICULE TRANSPORT PUBLIC 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

0,00  0,00  0,00 

4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00 0,00  0,00

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  0,00  0,00  0,00 

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

Montare echipamente imbarcate  31.931,90  6.067,06  37.998,96 

Montare receiver radio in automat  2.611,18  496,13  3.107,31 

Refacere program semaforizare si PIF ADC   100.672,00  19.127,68  119.799,68 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  135.215,08  25.690,87  160.905,95 

4.3 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  340.515,00  64.697,85  405.212,85 

On board unit dotat cu GPS si GSM  214.672,50  40.787,77  255.460,27 

Tranceiver radio distanta lunga prioritizare 
tramvai 

71.557,50  13.595,93  85.153,43 

Receiver radio  distanta lunga prioritizare 
tramvai in ADC 

54.285,00  10.314,15  64.599,15 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  0,00  0,00  0,00 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  340.515,00  64.697,85  405.212,85 

TOTAL GENERAL  475.730,08 90.388,72  566.118,80

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665  
Data: 30.10.2018  
Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 
Intocmit,  
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  
Expert mobilitate 
Dr.ing. Timnea Radu 
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ANEXA 2 – LISTE CANTITĂȚI 

LISTĂ DE CANTITĂȚI  

COMPONENTA LOCALĂ ‐ TRAFIC MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE   

Nr. 
crt. 

Denumire echipament  U.M. 
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TOTAL

1  Automat de Dirijarea Circulatiei 
inclusiv cabinet fibra carbon 

buc  1  1  1  0  0  3 

2  Semafor vehicule  buc  5  5  7  0  0  17 

3  Semafor pieton  buc  4  4  6  0  0  14 

4  Semafor tramvai 4 aspecte  buc  2  1  3  0  0  6 

5  Semafor VID  buc  0  1  2  0  0  3 

6  Semafor GIP  buc  2  4  3  0  0  9 

7  Semafor prim‐vehicul  buc  3  3  4  0  0  10 

8  Dispozitiv push button  buc  4  4  6  0  0  14 

9  Detector inductiv  buc  1  1  1  0  0  3 

10  Dispozitiv acustic pentru nevazatori  buc  4  4  6  0  0  14 

11  Concentrator (Acces point) pentru 
senzori in asfalt 

buc  1  1  1  1  1  5 

12  Senzori wireless in asfalt  buc  11  6  10  4  4  35 

13  Camera video CCTV  buc  1  2  2  1  1  7 

14  Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

buc  1  1  1  0  0  3 
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LISTĂ CANTITĂȚI 

COMPONENTA CENTRALĂ 

Nr. 
crt. 

Denumire echipament/software  U.M.  TOTAL

1  Server management camere video, inclusiv HDD‐uri stocare (10TB)  buc  1 

2  Rack echipamente 42U  buc  1 

3  UPS rack‐abil  buc  1 

4  switch centru 2 porturi fibra, 24 10/100/1000  buc  1 

5  Licenta TVCI Camera Video    buc  7 

6  Soft CCTV  buc  1 

7  Licenta FMS (Fault Management System) intersectie  buc  5 

8  Licenta UTC (software management trafic ‐STCWEB producator SCAE Italia)  buc  5 

LISTĂ CANTITĂȚI 

COMPONENTA PRIORITIZARE TRAMVAIE 

Nr. 
crt. 

Denumire  U.M.  TOTAL

1  On board unit dotat cu GPS si GSM  buc  29 

2  Tranceiver radio distanta lunga prioritizare tramvai  buc  29 

3  Receiver radio  distanta lunga prioritizare tramvai in ADC  buc  22 
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ANEXA 3 – DEVIZ GENERAL. SCENARIUL ALTERNATIV 
 

 Proiectant ‐ S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

   Sos. Pipera Nr. 14, Et 3, Sector 1, Bucuresti, 014252 

 
 Nr. de inreg. CC. : J40/3273/2016 

   CUI : 35752863 

    
DEVIZ GENERAL  

EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONARE ÎN REGIM ADAPTIV SI SISTEM DE 

COMUNICAȚII ‐ ETAPA 1, FAZA 1 ȘI FAZA 2 

Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE 

    

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si  
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare  

(inclusiv TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

  

CAPITOLUL 1 
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1  Obtinerea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.2  Amenajarea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

0,00  0,00  0,00 

1.4. 
Cheltuieli pentru relocare/protectia 
utilitatilor 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 1  0,00  0,00  0,00 

              

CAPITOLUL 2 
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 

2.1  Constructii  0,00  0,00  0,00 

2.2  Utilaje, echipamente  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 2  0,00  0,00  0,00 

              

CAPITOLUL 3 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

3.1.  Studii  16.000,00  3.040,00  19.040,00 

3.1.1.  Studii de teren  16.000,00  3.040,00  19.040,00 

3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0,00  0,00  0,00 

3.1.3.  Alte studii specifice  0,00  0,00  0,00 

3.2. 
Documentatii‐suport si cheltuieli 
pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 

569,91  70,28  640,19 

3.3.  Expertiza tehnica  0,00  0,00  0,00 
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3.4. 
Certificarea performantei energetice si 
audit energetic al cladirilor 

0,00  0,00  0,00 

3.5.  Proiectare  128.820,22  24.475,84  153.296,06 

3.5.1  Tema de proiectare  0,00  0,00  0,00 

3.5.2  Studiu de prefezabilitate  0,00  0,00  0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabiliitate / documentatie 
de avizare a lucrarilor de interventii si 
deviz general 

23.000,00  4.370,00  27.370,00 

3.5.4 
Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii  
avizelor / acordurilor / autorizatiilor 

10.000,00  1.900,00  11.900,00 

3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic  
si a detaliilor de executie 

8.500,00  1.615,00  10.115,00 

3.5.6  Proiect tehnic si Detalii de executie  87.320,22  16.590,84  103.911,06 

3.6.  Organizarea procedurilor de achizitie  0,00  0,00  0,00 

3.7.  Consultanta  0,00  0,00  0,00 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

0,00  0,00  0,00 

3.7.2  Auditul financiar  0,00  0,00  0,00 

3.8.  Asistenta tehnica  20.791,20  3.950,33  24.741,53 

3.8.1 
Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

11.088,64  2.106,84  13.195,48 

3.8.2  Dirigentie de santier  9.702,56  1.843,49  11.546,05 

TOTAL CAPITOL 3  166.181,33  31.536,45  197.717,78 

              

CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

4.1.  Constructii si instalatii  1.219.644,81  231.732,55  1.451.377,36 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 

166.435,09  31.622,65  198.057,74 

4.3. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

2.363.544,00  449.073,39  2.812.617,39 

4.4. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  Dotari  0,00  0,00  0,00 

4.6.  Active necorporale  165.034,00  31.356,46  196.390,46 

TOTAL CAPITOL 4  3.914.657,90  743.785,05  4.658.442,95 

              

CAPITOLUL 5 
ALTE CHELTUIELI 

5.1.  Organizare de santier  34.652,00  6.583,88  41.235,88 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii de santier (2.5% din 
cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90% 

31.186,80  5.925,49  37.112,29 
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5.1.2 
Cheltuieli conexe organizarii santierului 
(2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 
10% 

3.465,20  658,39  4.123,59 

5.2.  Comisione, cote, taxe, costul creditului  15.589,93  0,00  15.589,93 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare 

0,00  0,00  0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de constructii 

7.086,33  0,00  7.086,33 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul 
statutului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autoruzarea  
lucrarilor de constructii 

1.417,27  0,00  1.417,27 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor ‐ CSC 
(0.5% din valoarea de C+M) 

7.086,33  0,00  7.086,33 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire  / desfiintare 

0,00  0,00  0,00 

5.3. 
Cheltuieli diverse și neprevăzute (5% 
din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.4]) 

195.732,90  37.189,25  232.922,15 

5.4. 
Cheltuieli pentru informare si 
publicitate 

12.600,00  2.394,00  14.994,00 

TOTAL CAPITOL 5  258.574,83  46.167,13  304.741,96 

CAPITOLUL 6 
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

6.1  Pregatirea personalului de exploatare  0,00  0,00  0,00 

6.2  Probe tehnologice si teste  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 6  0,00  0,00  0,00 

TOTAL GENERAL  4.339.414,06  821.488,63  5.160.902,69 

din care: C+M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + 
Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 
+Cap.5.1.1) 

1.417.266,70  269.280,69  1.686.547,39 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul 
Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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ANEXA 4 – STUDIU GEOTEHNIC 
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ANEXA 5 – STUDIU TOPOGRAFIC 
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ANEXA 6 – CERTIFICAT URBANISM 
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1. ASPECTE GENERALE 

Obiectivul principal al studiului de trafic consta 1n cuantificarea impactului masurilor de 
interventie aplicabile transportului public cu tramvaiele 1n Municipiul Craiova propuse 1n 
Planul de mobilitate urbana durabila pentru Polul de Cre~tere Craiova, masuri finantabile 
1n cadrul Obiectivului specific 4.1 din cadrul POR 2014-2020, asupra transferului unei parti 
din cota modala a transportului individual cu autoturismul catre transportul public ~i 

modurile de transport nemotorizate /alternative. Aceasta relocare modala a calatoriilor de 
la modul rutier cu autoturismul personal catre transportul public ~i modurile 
nemotorizate/ alternative de transport va avea ca principal efect benefic reducerea 
emisiilor de echivalent COz provenite din sectorul transporturilor, la nivelul arealului de 
studiu. 

Scopul realizarii Studiului de trafic aferent masurilor de interventie aplicabile transportului 
public cu tramvaiele 1n municipiul Craiova este de a se constitui ca documentatie suport 
care va fi anexata la Cererea de Finantare pe care Autoritatea Contractanta Municipiul 
Craiova o va depune 1n scopul solicitarii pentru obtinerea de finantare nerambursabila din 
partea Uniunii Europene 1n cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv 
specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon 1n municipiile re~edinta de judet prin investitii 
bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Obiectivul principal al proiectului 
mentionat este de a 1mbunatatii conditiile de desfa~urare a mobilitatii, crescand ~i gradul 
de accesibilitate, putand la dispozitia tuturor cetatenilor a unor optiuni de transport care sa 
le permita sa aleaga cele mai adecvate mijloace de a calatori spre destinatii ~i servicii cheie. 
Prin implementarea proiectului, 1n Municipiul Craiova va functiona un sistem de transport 
eficient, ecologic ~i modern, care va genera cantitati de dioxid de carbon ~i de emisii 
poluante deversate 1n atmosfera mai reduse fata de situatia "fara proiect". 

In prezentul Studiul de trafic se realizeaza cuantificarea detaliata a beneficiilor generate de 
implementarea proiectului: 

~ Modernizarea caii de tramvai de pe Str. Henry Ford 1n zona industriala Ford; 

~ Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 
intersectii semaforizate cu functionarea 1n regim adaptiv ~i sistem de 
comunicatii - Etapa 1, Faza 3; 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 4 
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~ Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 
intersectii semaforizate cu functionarea 1n regim adaptiv ~i sistem de 
comunicatii - Etapa 1, Faza 1 ~i Faza 2; 

~ Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a 
tramvaielor; 

~ Achizitia de tramvaie noi - 9 bucati. 

Conform descrierilor din fi~a de proiect, propunerile prevad urmatoarele activitati 
principale: 

• Modernizarea caii de tramvai de pe Str. Henry Ford: 

modernizarea/ reabilitare cale de rulare tramvai; 

reabilitare retea de contact~i retea de alimentare electrica a retelei de contact 
din zona; 

1nlocuire/ modernizare aparate de cale ~i alte echipamente; 

amenajare statii pe Str. Henry Ford 1ntre B-dul Decebal ~i Str. Silozului; 

asigurare prioritate de trecere prin intersectiile Str. H. Ford cu strazile adiacente 
sau cu accese importante de la Ford Romania 

• Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii 
semaforizate cu functionarea 1n regim adaptiv ~i sistem de comunicatii: 

semaforizarea intersectiilor noi ~i 1nlocuirea/ up-gradarea semaforizarilor 
existente preluate 1n sistem, inclusiv cu amplasarea de corpuri de semafor cu 
sistem optic LED; 

amplasarea de echipamente de detectie a vehiculelor; 

realizare sistem de comunicatii prin fibra optica care va conecta intersectiile la 
centrul de management al traficului; 

sistem de supraveghere video; 

echipamente ~i dotari pentru semnalizarea ~i ghidarea corespunzatoare a 
persoanelor cu deficiente de auz, de vedere, etc; 

alte echipamente considerate necesare pentru siguranta ~i dirijarea traficului 
sau transmiterea de date; 

• Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor: 

reparatii ale cladirilor care adapostesc echipamentele din statiile de redresare; 

1nlocuirea tuturor echipamentelor uzate fizic ~i moral cu echipamente cu 
caracteristici superioare, dar cu deplina compatibilitate cu 1ntreg sistemul de 
alimentare al tramvaielor; 
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implementarea conceptului de statie electrica activa; 

montare echipamente de protectie ~i siguranta compatibile cu normele actuale; 

efectuare teste/ simulari specifice; 

• Achizitia de tramvaie noi; 

Anul de baza al analizei este 2018, iar orizonturile de prognoza considerate sunt: 

~ primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (primul an 1n care 
proiectul va fi operational): 2 021; 

~ ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanta_re: 2026. 
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2. ARIA DE STUDIU 

Aria de studiu a proiectului a fast determinata avand In vedere amplasamentul fizic al 
activitatilor proiectului ~i impactul semnificativ al acestora asupra activitatii de transport ~i 
a efectelor produse de aceasta asupra mediului. De asemenea, In stabilirea ariei de studiu a 
proiectului au fast considerate rerutari la nivelul retelei de transport ca urmare a 
implementarii actiunilor prevazute In proiect. Astfel, s-a stabilit ca implementarea 
proiectului propus va avea impactul asupra lntregii localitati, aria de studiu fiind 
reprezentata de teritoriul administrativ al Municipiului Craiova (figura 2.1). 
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Figura 2.1. Aria de studiu a proiectului. 
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Caracteristici demo1:rafice 

In contextul descris mai sus, populatia care locuie~te In aria proiectului este lntreaga 
populatie a Municipiului Craiova. 

Potrivit datelor statistice existente, In anul 2017 In Municipiul Craiova a fast lnregistrat un 
numar de 304.176 locuitori distribuiti pe grupe de varsta (18 categorii) conform diagramei 
din figura 2.2. Valorile corespund datelor determinate prin metodologia publicata pe site-ul 
INS - Baza de date TEMPO, indicatorul "Populatia dupa domiciliu". Distributia ponderilor 
pe care le reprezinta principalele grupe de varsta este urmatoarea: 

~ 0-14 ani: 13% 

~ 15-24 ani: 9% 

~ 25-64 ani: 64% 

~ peste 65 ani: 14% 

22114 

22915 

5574 
8314 I 3421 13106 9387~ j 
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22731 

• 0-4ani 
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11 15-19 ani 
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II 30-34 ani 
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11 40-44 ani 

11 45-49 ani 

Iii 50-54 ani 

55-59 ani 

II 60-64 ani 

Iii 65-69 ani 

iii 70-74 ani 

Iii 75-79 ani 

80-84 ani 

liil 85 ani si peste 

Figura 2.2. Distributia populatiei fnregistrate fn anul 2017 pe grupe de varsta, Municipiul Craiova. 
Sursa date/or: INS, TEMPO On-line. 

Conform datelor statistice existente (Institutul National de Statistica, TEMPO-Online), 
teritoriul intravilan al Municipiului Craiova este de 7063 ha. Prin raportarea numarului 
total de locuitori la suprafata teritoriului intravilan, rezulta ca densitatea populatiei la 
nivelul anului 2017 este de 4307 persoane/km2. 

Distributia spatiala a numarului de locuitori constituie un factor cu impact semnificativ In 
domeniul mobilitatii urbane. in acest context, este esentiala analiza datelor demografice 
prin prisma urmatorilor indicatori: 
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~ populatia tota/6; 

~ populatia pe grupe de varsta. 

~ densitatea populatiei. 

Distributia spatiala a indicatorilor demografici (valorile specifice anului 2017) a fast 
realizata prin raportare la zonele de analiza a traficului din interiorul teritoriului intravilan 
(figurile 2.3 -2.5). Beneficiarul a pus la dispozitie situatia cu numarul total de locuitori cu 
domiciliul stabil ~i flotant In Municipiul Craiova lnregistrati In anul 2017, la nivel de adresa 
(strada, numar, bloc), obtinute de la Directia pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea 
Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerului Afacerilor lnterne. Yntrucat la 
realizarea modelului de transport, este necesara distributia populatiei pe zone de trafic, In 
continuare, var fi luate In calcul valorile furnizate de Directia pentru Evidenta Persoanelor 
~i Administrarea Bazelor de Date. Distributia pe clase de varsta a acestor date (figura 2.4) 
s-a facut respectand proportia detinuta de fiecare clasa pentru anul 2017, conform datelor 
publicate de Institutul National de Statistica. 

Figura 2.3. Distributia teritorialii a populatiei. 
Sursa date/or: INS: Tempo On-line, D.E.P.A.B.D. 
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LEGENDA 
Distribu\ia popula\iei 
pe zone de trafic 
~i pe grupe de viirs tii 

1 punct = 40 loc. 

0 0-14ani 
0 15 - 24 ani 
• 25 - 64 ani 
o peste 65 ani 

~ Retea rutjera 

D Zona de trafic 

Figura 2.4. Distributia teritorialii a populatiei pe grupe de varsta. 
Sursa date/or: INS: Tempo On-line, D.E.P.A.B.D. 
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Figura 2.5. Densitatea populatiei la nivelul zone/or de trafic. 
Sursa date/or: INS: Tempo On-line, D.E.P.A.B.D. 

LEG ENDA 
Distribu!ia dens itii!i i popu
Iatiei pe zone de trafic 
[nr. locuitori/km A2/zonii] 

.. 0-68 6297-746 7 

.. 68-214- 7467-9313 

- 244 - 532 9313 - 11341 

- 532 -1066 - 11341 · 1365 

- 1066- 1888 - 13653-1773 

- 1888 -2612 - 17733-2206 

- 2612 -3304 - 22066 - 2542 

- 3304-4533 - 25428 -3010 

.. 4533-5538 .. 30103 -3612 

- 5538 - '297 - 36121 - 4790 

~ Retea rutiera 
D Zona de tra fi c 

Se observa ca valori ridicate ale densitatii populatiei sunt concentrate In cartierele de 
locuinte colective, dintre care se deta~eaza Craiovita Noua, Ravine, Valea Ro~ie. Acestea 
reprezinta zone cu potential ridicat de generare/ atragere a calatoriilor. 

Aglomerarile rezidentiale reprezinta zone cu potential ridicat de generare/atragere a 
calatoriilor, pentru care trebuie sa se acorde atentie deosebita In ce prive~te oferta de 
transport public necesara pentru satisfacerea deplasarilor pe distanta scurta ~i medie. 

In ceea ce prive~te prognoza numarului de locuitori din arealul de studiu - unitatea 
administrativ-teritoriala Municipiul Craiova, s-a tinut cont de datele istorice lnregistrate In 
intervalul 2002 - 2017 ~i de datele privind populatia Romaniei pana la orizontul anului 
2060 prognozate de Institutul National de Statistica (prognoza In care s-a luat In calcul 
populatia stabila pe sexe ~i grupe de varsta lnregistrata In cadrul recensamantului 
desfa~urat In octombrie 2011 ~i fenomenele demografice: natalitatea, mortalitatea ~i 
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migratia externa din statistica curenta). Totodata, s-a tinut cont de tendintele de evolutie e 
numarului de locuitori trasate In Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de 
Cre~tere Craiova.Astfel, avand ca baza numarul de locuitori lnregistrati In Municipiul 
Craiova In anul 2017 (304.176 locuitori, conform datelor publicate de Institutul National de 
Statistica, TEMPO On-line) s-a estimat valoarea acestui indicator demografic la nivelul 
anului 2026 (ultimul an al perioadei de durabilitate a proiectului): 291.866 locuitori. 
Reprezentarea grafica a valorilor prognozate este realizata In figura 2.6. 
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Figura 2.6. Prognoza numiirului de /ocuitori - Municipiul Craiova. 

Caracteristici socio-economice 

Un factor cu impact semnificativ asupra caracteristicilor de mobilitate la nivelul unui areal 
de studiu este indicele de motorizare. Valoarea acestuia exprima numarul de autoturisme 
detinute de grupe de 1000 de locuitori. In figura 2.7 este prezentata variatia indicelui de 
motorizare In intervalul 2012 - 2017 lnregistrata In Municipiul Craiova, judetul Dolj ~i la 
nivel national. 

Se observa ca numarul de autoturisme detinute de 1000 de locuitori ai Municipiul Craiova 
In anul 2017 este cu 37% mai mare decat valoarea medie judeteana ~i cu 32% mai mare 
decat valoarea medie nationala. Disponibilitatea ridicata a autorismelor In Municipiul 
Craiova poate fi asimilata cu valori mari ale fluxurilor de trafic, cre~terea duratelor de 

deplasare ~i grad redus de utilizare a modurilor de transport prietenoase cu mediul, 
transport public, pietonal ~i cu bicicleta. 
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Figura 2. 7. Variatia indicelui de motorizare, 2012 - 2017. 
Sursa date/or: INS, TEMPO On-line, DRPCIV. 

in ce prive~te detalierea analizei la nivelul Municipiul Craiova, au fost obtinute date 
referitoare la detinerile de autovehicule, la nivelul strazilor din zona urbana, pe categorii, 
a~a cum sunt Inregistrate la serviciul Impozite ~i Taxe Locale. 

Disponibilitatea utilizarii unui vehicul prezinta un rol vital ~i omniprezent In alegerile 
privind deplasarile pe care indivizii aleg sa le efectueze. Acest lucru se manifesta atat In 
planificarea deplasarilor pe termen scurt, cat ~i pe orizonturi de timp medii ~i lungi. in 
modelul de estimare a cererii de deplasare, acest parametru intervine In etapele de 
generare a deplasarilor, distributie pe destinatie ~i alegere modala. 

Un alt factor cu impact major In domeniul mobilitatii este legat de desfa~urarea activitatilor 
economice, care implica o generarea de calatorii cu pondere importanta atat In cazul 
transportului de persoane, cat ~i al celui de marfuri (prin asigurarea fluxului de materii 
prime, materiale ~i prod use finite). 

La nivelul Municipiului Craiova ponderea populatiei ocupate (In sectorul public ~i privat) 
reprezinta 31,4% din totalul numarului de locuitori, iar valoare manifestata la nivel 
judetean este de 17,0% (tabelul 2.1). Datele utilizate pentru aceasta analiza, reprezinta 
date statistice aferente anului 2016 (cele mai recente - publicate de Institutul National de 
Statistica, baza de date TEMPO On-line). 

Tabelul 2.1. Ponderea populatiei ocupate, anul 2016. Sursa date/or: INS, TEMPO On-line. 

Unitatea Administrativ-Teritoriala 
Nu mar Nu mar Ponderea populatiei 

salariati locuitori ocupate 

Municipiul Craiova 95.387 304.176 31,4% 

Judetul Dolj 118.817 697.675 17,0% 
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La nivelul Municipiului Craiova 1n anul 2017, din totalul celor 10524 angajatori, 27 au avut 
eel putin 500 salariati activi, concentrand 31 % din numarul total de locuri de munca 
ocupate (tabelul 2.2). Cu exceptia serviciilor oferite de institutii publice ( activitati de 
asistenta spitaliceasca, 1nvatamant, servicii de administratie publica), principalii angajatori 
activeaza 1n domeniul industriei ~i transporturilor. 

Tabelul 2.2. Principalii angajatori, anul 2017. Sursa date/or: /TM Dolj. 

Principalul Nu mar 

Angajator 
obiect de activitate Salariati 

activi 

FORD ROMANIA SA 
Fabricarea autovehiculelor de transport 

4.507 
rutier 

SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE Activitati de servicii anexe pentru 
3.775 

CRAIOVA transporturi terestre 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENT A Activitati de asistenta spitaliceasca 3.399 

COMDATASERVICE 
Prelucrarea datelor, administrarea 

2.734 
paginilor web si activitati conexe 

CIVITAS PSG Activitati de protectie si garda 2.487 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Invatamant superior universitar 1.778 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare 
1.356 

SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ n.c.a. 

SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT Transporturi interurbane de calatori pe 
1.314 

FEROVIAR DE CALATORI CRAIOVA calea ferata 

DISTRIBUTIE ENERGIE OL TENIA Distributia energiei electrice 1.245 

S.C. COMP ANIA DE APA OL TENIA S.A. Captarea, tratarea si distributia apei 1.154 

SUCURSALA BANAT- OLTENIA Transporturi de marfa pe calea ferata 1.153 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA Activitati de asistenta spitaliceasca 917 

CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES Fabricarea motoarelor, generatoarelor si 
815 

ROMANIA transformatoarelor electrice 

PRO SOLUTIONS LEASING 
Activitati de contractare, pe baze 

803 
temporare,a personalului 

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU 
Captarea, tratarea si distributia apei 756 

CRAIOVA 

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE 
Invatamant superior universitar 749 

DIN CRAIOVA 

ELECTROPUTERE 
Fabricarea motoarelor, generatoarelor si 

734 
transformatoarelor electrice 

SALUBRITATE CRAIOVA Colectarea deseurilor nepericuloase 734 

RELOC 
Repararea si intretinerea altar 

728 
echipamentelor de transport n.c.a. 

RAT. SRL 
Transporturi urbane, suburbane si 

717 
metropolitane de calatori 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

Angajator 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 

SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II 

POPECI UTILAJ GREU 

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE 

FORAJ SONDE CRAIOVA 

TERMO CRAIOVA SRL 

Studiu de Trafic aferent miisurilor de interventie aplicabile 
transportului public cu tramvaiele in Municipiul Craiova - I 

Principalul Nu mar 

obiect de activitate Salariati 
activi 

Cultivarea altar plante din culturi 
709 

nepermanente 

Productia de energie electrica 589 

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 583 

Activitati de asistenta medicala generala 547 

Activitati de servicii anexe extractiei 
538 

petrolului brut si gazelor naturale 

Furnizarea de a bur si aer conditionat 536 

Din totalul angajatorilor 31 % au un singur angajat. Frecventa cea mai ridicata de aparitie 
se 1ntalne~te 1n randul angajatorilor cu 1-3 salariati, situatie 1n care sunt 1nregistrate 707 4 
cazuri, constituind 64% din numarul totalul unitatilor economice din arealul de analiza 
(figura 2.8). 
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Nu mar 
salariati 

Figura 2.8. Distributia UnitaJilor economice dupii numiirul de salariati. Sursa date/or: /TM Dolj. 

Amplasarea 1n teritoriu a locurilor de munca asigurate de principalii agenti economici este 
prezentata 1n figura 2.9. Se observa ca cea mai mare concentrare a locurilor de munca este 
1n zona centrala (unde se gasesc institutii publice) ~i 1n zona de Sud-Est a arealului de 
analiza, unde 1~i desfa~oara activitatea societatile FORD ROM.ANIA, CUMMINS GENERATOR 
TECHNOLOGIES ROMANIA, ELECTROPUTERE, RELOC, POPEC! UTILAJ GREU, care 
activeaza 1n domeniul industriei . 
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Figura 2.9. Amplasarea fn teritoriu a principalilor angajatori. Sursa date/or: /TM Dolj. 

Pe baza datelor 
statistice 
existente a fost 
studiata dimanica 
numarului de 
salariati la nivel 
local 1n ultimii 16 
ani (figura 2.10). 
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Figura 2.10. Variatia numiirului de salariati - Municipiul Craiova, perioada 
2002-2016; 2017-2021. Sursa date/or: INS, TEMPO On-line; 

Comisia Nationa!ii_ de Prognoza (CNP). 
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Rezultatele indica o cre~terea a ponderii numarului de salariati din Municipiul Craiova din 
totalul celor lnregistrati la nivel judetean, de la 76,0% In anul 2002, la 80,3% In anul 2016. 
Cunoscand datele istorice privind numarul de salariati lnregistrati la nivel judetean ~i local 
In ultimii 16 ani ~i date prognozate1 ale acestui indicator pentru judetul Dolj, a fast estimat 
numarul anual de salariati la nivelul Municipiului Craiova In perioada 2017-2021. 

Din figura de mai sus se observa o tendinta crescatoare a numarului de salariati, 
prognozata pentru urmatoarea perioada. 

Zonele In care se desfa~oara activitati comerciale reprezinta de asemenea poli de interes, In 
special pentru calatoriile locale. Acestea sunt distribuite, In principal, de-a lungul arterelor 

principale de circulatie -Calea Bucure~ti, Calea Severinului, Str. Caracal (figura 2.11). 
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Figura 2.11. Localizarea celor mai importante zone comerciale din Municipiul Craiova. 

1 Comisia Nationala de Prognoza, Proiectia principalilor indicatori economico - sociali fn PROFIL TERITORIAL 
pana fn 2020, mai 2017; 
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i 
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Unitatile de lnvaµimant reprezinta poli de atragere/generare a calatoriilor la nivelul unei 
localitati, carora trebuie sa li se acorde atentie deosebita din punct de vedere al 

accesibilitatii ~i sigurantei circulatiei. 

In total, In Municipiul 
Craiova In anul 2016 (cele 
mai recente - publicate de 
Institutul National de 
Statistica, baza de date 
TEMPO On-line) au 
functionat 82 unitati de 
lnvatamant, lncadrate In 
categoriile reprezentate In 
figura 2.12. 

6 
2 

28 

21 

Unitati de invatamant 

• Prescolar 

• Primar si gimnazial (inclusiv 

invatamantul special) 

• Liceal 

• Postliceal (inclusiv 

invatamantu I special) 

• Universitar de licenta -

invatamant public 

Figura 2.12. UnitaJi de fnvaJamant. Sursa date/or: INS, TEMPO On-line; 

in unitatile de lnvatamant amplasate conform figurii 2.13 au fast lnmatriculati 72.764 
pre~colari, elevi ~i studenti (tabelul 2.3). 
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Figura 2.13. Localizarea unitatilor de fnvatamant pe teritoriul Municipiul Craiova. 

Sursa: PMUD pentru Palu! de Cre~tere Craiova. 
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Tabelul 2.3. Populatie ~co Iara. Sursa date/or: INS, TEMPO On-line. 

Niveluri de instruire Numar persoane 

Copii inscrisi in crese 404 

Copii inscrisi in gradinite 7.028 

Elevi inscrisi in invatamantul primar 11.645 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 9.060 

Elevi inscrisi in invatamantul special primar 98 

Elevi inscrisi in invatamantul special gimnazial 146 

Elevi inscrisi in invatamantul liceal 15.599 

Elevi inscrisi in invatamantul profesional 1.617 

Elevi inscrisi in invatamantul postliceal (inclusiv 
invatamantul special) 4.925 

Elevi inscrisi in invatamantul de maistri 313 

Studenti si cursanti inscrisi in invatamantul 
superior (licenta, master, cursuri 
postuniversitare, doctorat si programe 
postdoctorale) 21.929 

Total 72.764 

Se observa ca unitatile de lnvatamant sunt dispersate la nivelul lntregii localitati. Se 
recomanda ca zonele In care se regasesc unitati de lnvatamant sa fie deservite un sistem de 
transport public localj zonal eficient ~i sigur. 

Reteaua de transport 

La nivelul arealului studiat au fast analizate conditiile de desfa~urare a traficului, atat 
pentru transportul privat, cat ~i pentru eel public.in cazul transportului privat a fast 
considerata reteaua stradala interna ~i conexiunile acesteia cu drumurile nationale ~i 

judetene, care deservesc teritoriul de analiza (figura 2.14). 

Reteaua stradala a Municipiului Craiova are o structura radial inelara. Dintre cele 10 artere 
rutiere de penetratie 7 sunt lncadrate In categoria drumurilor nationale, iar 3 In cea a 
drumurilor judetene. DN 6/ E70/ E79 traverseaza Municipiul Craiova pe directia SE-NV 
prin zona centrala a localitatii. 

Drumurile nationale ~i judetene se suprapun peprincipalele culoare de circulatie care 
asigura atat fluxurile locale cat ~i legatura ora~ului cu teritoriul. 
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Figura 2.14. Reteaua majorii de circulatie din zona de studiu. 

Reteaua feroviara sectioneaza teritoriul intravilan al Municipiului Craiova, pe directia SE
NV, pe latura nordica a teritoriului,limitand dezvoltarea urbana ~i contribuind la reducerea 
conectivitatii retelei rutiere (numarul legaturilor posibile 1ntre nodurile retelei rutiere). In 
aceasta situatie este afectat 1n special Cartierul Bariera Valcii. Pe latura de Est a localitatii, 
linia de cale ferata Craiova-Calafat intersecteaza la nivel DN 55, generand formarea cozilor 
de a~teptare pentru autovehicule ~i durate de deplasare ridicate. In figura 2.15 sunt 
reprezentate infrastructurile de traversare existente. 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 20 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

C~r l• 11• • 

Studiu de Trafic aferent miisurilor de interventie aplicabile 
transportului public cu tramvaiele in Municipiul Craiova - I 

LEG ENDA 
Localizarea infrastructurilor 
de traversare 

; ··- ·· , 
L .. - . .J 

,..-·-·-·1 
fllb-k;i~b .. ,~ . ..i 

Pod peste rau/Baraj 

Pod peste CF 

Trecere la nivel cu CF 

Trecere pe sub CF 
Cale ferata 
Drum national 

Drum jude~ean 

Limita intravilan 

~----..''·-·-·-· '~'·"'·-· '·-·-·1 ·, . l . 
._ · - ·- ·- --~ ...... ,_ 

I 
i 

Aeroportul 

.I 

i 

Figura 2.15. Infrastructuri de traversare a retelei stradale. 

Sectoarele stradale pe care sunt suprapuse traseele drumurilor nationale ~i judetene sunt 
cele mai solicitate din punct de vedere al traficului ~i, 1n acela~i timp, cele pe care se 
1nregistreaza frecvent evenimente de circulatie soldate cu victime (figura 2.16).Cea din 
urma cauza prezentata poate fi diminuata prin relocarea modala a calatoriilor efectuate cu 
autovehicului personal catre transportul public localj zonal, ca urmare a dezvoltarii acestui 
serviciu public. 
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Accidente 2010-2014 

• Cu ran i~ grav 

• Cu rani\i u~or 

Fara victime 

Figura 2.16. Distributia accidentelor de circulatie la nivelul retelei stradale. 
Sursa: PMUD pentru Palu! de Cre~tere Craiova. 

in ce prive~te starea tehnica a infrastructurii rutiere, 1n utimii ani au fost implementate 
proiecte majore de modernizare/ reabilitate ~i sistematizare a elementelor retelei, dupa 
cum urmeaza: 

• ,,Construirea unui pasaj subteran in vederea descongestioniirii traficului rutier 
din Zona Metropolitanii Craiova -Realizare pasaj denivelat subteran, pe sub 
intersectia striizii Aries cu str. A.l.Cuza si respectiv cu str. Impiiratul Traian in 
vederea preluiirii traficului auto pe bvd. Carol I - str. Aries" 
Finantarea a fost asigurata prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 
prioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", 

Domeniul major de interventie - Planuri integrate de dezvoltare urbana. Valoarea 
totala a proiectului a fost de 66.036.429,71 lei; 

• ,,Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestioniirii traficului 
rutier din Zona Metropolitanii Craiova - Realizare pasaj denivelat suprateran 
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peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova, in vederea preluiirii 
traficului auto pe E70, respectiv str. Calea Bucuresti - bd. Nicolae Titulescu" 
Finantarea a fast asigurata 1n cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, 
Axaprioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de 
crestere",Domeniu major de interventie - Planuri integrate de dezvoltare urbana. 
Valoare proiectului a fast de 59.081.772,23 lei; 

• ,,Fluidizarea traficului rutier in Municipiul Craiova, pe axa de transport est -
vest prin reabilitarea Bd. Decebal - Dacia" 
Programul de finantare a proiectului: Programul Operational Regional 2007-
2013,Axei prioritare 2 Jmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si 
locale",Domeniul de interventie 2.1 - ,,Reabilitarea si modernizarea retelei de 

drumurijudetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de 
centura". Valoarea totala a proiectului: 33.315.683,45 lei, din care contributia U.A.T. 
Municipiul Craiova 560.095,68 lei; 

in urma implementarii proiectului au fast obtinute urmatoarele rezultate: 
reabilitarea a 10,24 km - lungimea carosabilului; reabilitarea a 51.232 mp -

suprafata trotuarelor;crearea a 2142 locuri de parcare ~i a 5 intersectii 
semafarizate;reamenajarea a 5 intersectii;1nfiintarea a 24 alveole de refugiu pentru 
statiile de autobuz si taxi;crearea a 40 rampe de acces pentru persoanele cu 

dizabilitati. 

• ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Sud-Est a Polului de 
Crestere Craiova, in vederea jluidiziirii traficului in Zona Metropolitana Craiova 
Programul de finantare a proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013 -
Axaprioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de 

crestere",Domeniul major de interventie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare 
urbana", subdomeniul,,Poli de crestere", categoria de operatiuni: reabilitarea 
infrastructurii urbane ~i 1mbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul 
urban. Valoarea totala a proiectului: 83.894.955,00 lei; 

in urma implementarii proiectului au rezultat urmatoarele: 139.017 mp carosabil 
modernizat; 48.181 mp trotuare modernizate; 300 mp statii de taxi amenajate; 786 
mp alveole statii de autobuz amenajate; 11.202 mp suprafata piste pentru bicicli~ti; 
2,480 Km lungime strada Bariera Valcii (reabilitare/ modernizare);3,127 Km 
lungime strada Caracal (reabilitare/ modernizare);5,130 Km lungime strada Raului 
(reabilitare/ modernizare);1800 ml canalizare pluviala pe str. Bariera Valcii;1460 
ml rigole carosabile realizate pe str. Bariera Valcii; 310 ml casetare canal colector 
ape pluviale pe str. Raului. 

• ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de Cre$tere 
Craiova, in vederea jluidiziirii traficului in Zona Metropolitanii Craiova" 
Programul de finantare a proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013 -
Axaprioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de 
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crestere",Domeniul major de interventie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare 

urbana", subdomeniul ,,Poli de crestere", categoria de operatiuni: reabilitarea 
infrastructurii urbane ~i imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul 
urban.Valoarea totala a proiectului: 64.110.207.00 lei; 

in urma implementarii proiectului au rezultat urmatoarele: lungime B-dul Olteniei 
modernizat - 2179 m; lungime Str. Toamnei modernizata - 1243, 70 m; lungime B
dul Tineretului modernizat - 1092 m; lungime Str. Amaradia modernizata - 1303 m; 
lungime tronson Str. Brestei modernizat - 1105 m; lungime Str. Pelendava 
modernizata - 1180,70 m; suprafata infrastructura urbana modernizata -
150.707,31 mp; suprafata carosabil modernizat - 87.425,81 mp; suprafata trotuare 
modernizate - 26.736,20 mp; suprafata zone verzi modernizate - 17.487,69 mp; 

sensuri giratorii nou create -1; statii de taxi amenajate - 6; locuri de parcare 
amenajate - 800; statii de autobuz amenajate - 14. 

• ,,Dezvoltarea transportului ecologic in municipiul Craiova" 
Programul de finantare a proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013 -
Axaprioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de 
crestere", Domeniul major de interventie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare 
urbana", sub-domeniul ,,Poli decrestere", categoria de operatiuni: reabilitarea 
infrastructurii urbane si imbunatatireaserviciilor urbane, inclusiv transportul 
urban.Valoarea totala a proiectului: 35.247.259,00 lei; 

in urma implementarii proiectului au rezultat urmatoarele: reabilitarea 
carosabilului strazii Calea Bucure~ti; reabilitarea sistemului de alimentare cu 
energie electrica pentru tramvaie; realizarea de piste pentru biciclete pe Calea 
Bucure~ti; suprafata carosabil reabilitata - 48 702,5 mp; piste de bicicli~ti 

amenajate - 4765.2 mp; parcari amenajate - 2878.7 mp; statii de autobuz amenajate 
- 792 mp; peroane Tramvai - 540 mp; retea electrica linie de contact reabilitata -
8100 m. 

• ,,Amenajare parcare subteraniiin zona Teatrului National" 
Programul de finantare a proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013 -
Axaprioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de 

crestere", Domeniul major de interventie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare 
urbana", subdomeniul,,Poli de crestere", categoria de operatiuni: reabilitarea 
infrastructurii urbanesi imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul 
urban.Valoarea totala a proiectului: 84.401.175,20 lei; 

in urma implementarii proiectului au rezultat urmatoarele: 619 locuri de parcare 
din care 586 locuri pentru autoturisme ~i 33 locuri pentru motociclete. 

• ,,Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru jluidizarea 
traficului forfei de muncii intre cele douii platforme industriale ale Polului de 
cre~tere Craiova" 
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Programul de finantare a proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013, 

Axa prioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora~elor - Poli urbani de 
cre~tere", Domeniu major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 
urbana. Valoarea totala a proiectului: 60.228.232,80 lei; 

Rezultatele proiectului sunt urmatoarele: modernizare cale simpla linie de tramvai 
pe B-dul Nicolae Titulescu, Str. Calea Severinului, inclusiv bucla de intoarcere pasaj 
denivelat Electroputere ~i acces depou tramvaie - 10,878 m; modernizare cale dubla 
linie de tramvai pe B-dul Decebal - 1.630 m; realizare sistem pentru managementul 
traficului pe Calea Bucuresti - Nicolae Titulescu - Str. Severinului" - realizare sisem 

pentru managementul traficului pentru 16 intersectii (stalpi de semafoare, 
semafoare, automat pentru dirijarea circulatiei, bucle inductive de detectie trafic, 
realizare semnalizare rutiera, s.a.). 

• Reabilitare/ modernizare striizi in Municipiul Craiova, cu finantare de la 
bugetul local al Municipiului Craiova $if sau Ministerul Dezvoltiirii Regionale, 
Administratiei Publice $i Fondurilor Europene (PNDL): 

Str. Bucovat; 

Str. Henry Ford; 

Str. Parangului; 

Str. Co~una ~i DE 523; 

Str. Eliza Oprean; 

Str. Crinului ~i Aleea I, II, III; 

Str. Poienii ~i alee; 

Str. Alecu Russo; 

Str. Codlea; 

Str. Garle~ti; 

Str. Razelm; 

Str. Izvorul Rece; 

Str. Maria Rosetti; 

Aleea IV ~imnic; 

Amenajare sens giratoriu de circulatie la intersectia Str. Calea Bucure~ti cu 
Str. Tehnicii ~i cu Str. Eustatiu Stoenescu; 

in urma inspectiei 1n teren, s-a constatat ca arterele principale de circulatie, inclusiv cele pe 
care circula mijloacele de transport 1n comun, se afla 1n stare tehnica buna, asigurand 
conditii optime pentru desfa~urarea circulatiei (figura 2.17). 
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Figura 2.17. Starea tehnidi a infrastructurii stradale - exemplificare. 

Desfa~urarea transportului de marfa pe reteaua rutiera din localitatea Craiova este 
reglementata de Consiliul Local al Municipiului Craiova. Taxele percepute pentru obtinerea 
autorizatiilor de liber acces pentru autovehiculele cu masa totala maxma autorizata mai 
mare de 3,5 tone aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotararea 
Nr. 485/2017 suntln valoare de: 

~ Perimetrul ,,A": B-dul Dacia - B-dul Decebal - Str.Caracal -Str. Corneliu Coposu - B
dul 1 Mai - B-dul Stirbei Vada - Str. Brestei - Str. Pelendava, din care se 
excepteazaperimetrul interior B: 

• 12 leijzij vehicul - pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, 
produse lactate, vin, etc.) ~i materiale de constructii; 

• 24/eij zij vehicul - pentru transportarea a/tor tipuri de marfuri; 

~ Perimetrul ,,B": Ca/ea Bucuresti - B-dul Carol I - Str. Aries - Str. M. Kogalniceanu -
Str. Sf Dumitru - Str. Felix Aderca - Str. Madona Dudu - Str. Ion Maiorescu - Str. 
Mihai Miteazul - Str. Unirii: 

• 15 leijzij vehicul - pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, 
produse lactate, vin, etc.) ~i materiale de constructii; 

• 30 leij zij vehicul - pentru transportarea altar tipuri de marfuri; 

Prevederile mentionate mai sus nu se aplica In cazul autovehiculelor apartinand 
institutiilor publice din municipiul Craiova;autovehiculelor destinate interventiilor de orice 
fel la agentii economici si institutiilepublice;autovehiculelor apartinand unitatilor militare, 
salvarii, unitatilor de pompieri,unitatilor de jandarmi, penitenciarelor; autovehiculelor 
folosite In scopul salubrizarii; autovehiculelor folosite pentru aprovizionarea populatiei cu 
butelii de aragaz;autovehiculelor destinate transportului angajatilor la locul de munca ~i de 
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la loculde munca;autovehiculelor ce efectueaza colectarea deseurilor (de hartie, de 
provenientaanimala etc.) ~i transporturi funerare. 

Reprezentarea grafica a celor doua zone de taxare este realizata In figura 2.18. 

Traficul de tranzit lntre DN 65 ~i DN 6 se realizeaza pe DN 65F, care are rol de varianta de 
ocolire pe latura de Nord a teritoriului intravilan. 
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Figura 2.18. Accesul vehiculelor de marfii la nivelul retelei rutiere din Municipiul Craiova. 

Referitor la sistemul de management al traficului se precizeaza faptul ca amenajarea 
intersectiilor In mediul urban are consecinte directe asupra nivelului de calitate al 
serviciilor oferite de infrastructura de transport, conditionand fluenta circulatiei ~i 

siguranta participantilor la trafic - pietoni, bicicli~ti, conducatori auto ~i pasageri In 
vehicule. Reglementarile privind organizarea ~i controlul traficului In intersectiile urbane 
se lnscriu In doua categorii principale: reglementari pe baza indicatoarelor de prioritate ~i 
reglementari prin semaforizare. in prezent, sistematizarea circulatiei la nivelul retelei 
stradale a Municipiului Craiova este realizata prin sisteme lncadrate In cele doua categorii 
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mentionate (figura 2.19). La nivelul axei principale de circulatie (Calea Bucure~ti - B-dul 
Nicolae Titulescu - Calea Severinului)este implementat un sistem de management al 
traficului, cu urmatoarele componente: 

• Semaforizare ~i control al traficului; 
• Supraveghere video In intersectii; 
• Panouri cu mesaje variabile; 
• Detectie a depa~irii vitezei regulamentare; 
• Comunicatii prin fibra optica; 
• Centrul de Control. 

in cadrul Centrului de Control, o aplicatie software gestioneaza strategiile de trafic In 
functie de valorile din teren colectate de la toate sistemele ~i ofera imagini video ~i 

rapoarte. 
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"" 

......... ~-~-

I 
j 

Figura 2.18. Sisteme de reglementare a circulatiei. 
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in ceea ce prive~te transportul public, In situatia actuala nu sunt implementate functiuni 
privind managementul acestui mod de transport (de exemplu: monitorizarea vehiculelor, 
informarea In timp real a calatorilor In statii, e-ticketing etc). 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 28 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

Transport public 

Studiu de Trafic aferent miisurilor de interventie aplicabile 
transportului public cu tramvaiele in Municipiul Craiova - I 

Sistemul de transport public local din Municipiul Craiova este format din infrastructura, 
mijloace de transport ~i tehnici de exploatere specifice modurilor de transport public de 
suprafata - autobuz ~i tramvai. 

In baza unui contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate, aprobat prin H.C.L. 262/2018 privind atribuirea 
directa a gestiunii serviciului public local de persoane cu autobuze ~i tramvaie, efectuat 
prin curse regulate 1n Municipiul Craiova, operatorulde transport RAT. S.RL.se obliga sa 
1ndeplineasca Serviciul de transport public local de persoane cu respectarea urmatoarelor 
obligatii de serviciu public: 

• Operatorul va aplica Tarifele de calatorie aprobate de Autoritatea Contractanta ~i va 
furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de calatori care pot beneficia de 
reduceri/ gratuitati 1n conformitate cu politicile nationale de transport din Rom1nia 
~i cu cerintele ~i reglementarile legale, precum ~i 1n conformitate cu hotar1rile 
Consiliului Local; 

• Operatorul va presta Serviciul de transport public local de persoane cu autobuze ~i 
tramvaie efectuat prin curse regulate 1n conformitate cu principiile continutatii, 
frecventei, regularitatii ~i capacitatii prevazute 1n Programul de transport; 

• Operatorul va presta Serviciul de transport public local de persoane cu autobuze ~i 
tramvaie efectuat prin curse regulate 1n conformitate cu indicatorii de calitate 
prevazuti 1n Contract; 

• Operatorul va respecta standardele ~i cerintele de siguranta ~i securitate prevazute 
1n Contract ~i 1n legislatia Europeana ~i nationala; 

• Operatorul va presta Serviciul de transport public local de persoane cu autobuze ~i 
tramvaie efectuat prin curse regulate cu vehicule prevazute 1n Contract (Anexa 5); 

Societatea comerciala S.C. RAT. S.R.L. al carei actionar unic este Municipiul Craiova, are ca 
principal obiect de activitate Transporturi urbane, suburbane ~i metropolitane de calatori 
(cod CAEN 4931).Variatia cifrei de afaceri anuala 1nregistrata de operatorul de transport 
public, 1ncepand cu anul 2005, este prezentata 1n figura 2.19. 

Se observa ca valoarea cifrei de afaceri este 1n cre~tere, 1n anul 2017 avand o valoare mai 
mare cu 8,9% fata de anul precedent. 
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Figura 2.19. Cifra de afaceri, S.C. R.A. T. S.R.L., 2005-2017. 

Sursa date/or: https://www.listafirme.ro/ 

in cadrul societatii delegate, activitatea de transport este realizata pe baza structurii 
organizatorice din care fac parte 760 posturi, dintre care 28 de conducere ~i 732 de 

executie (figura 2.20). 
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Figura 2.20. Organigrama, S.C. R.A. T. S.R.L., 2018. 
Sursa date/or: https://www.primariacraiova.ro/ 
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Reprezentarea grafica a principalelor trasee de transport public local este realizata 1n 
figura 2.21. In Anexa 1 sunt centralizate reprezentarile fiecarui traseu. Yntreaga retea de 
transport public local este formata din 20 linii (17 linii de autobuz ~i 3 linii de tramvai), cu 
lungimea totala a traseelor (dus-1ntors) de 340,5 km (tabelul 2.4). 

Tabelul 2.4. Trasee/e liniilor de transport public. Sursa date/or: S.C. S.C. R.A. T. S.RL. 

Nr. Lungime 
Linie 

Traseu 
[km] 

I 

Trasee de transport public operate cu autobuze 

Traseu inelar, pe relatia Cartier Craiovita Noua --> B-dul Tineretului --> B-dul 
Dacia--> B-dul Decebal--> Str. Caracal--> Str. Anul 1848--> Str. Gh. Chitu--> 

El T Str. Caracal--> Str. C. Coposu--> Str. Unirii--> B-dul 1 Mai--> B-dul ~tirbei 21,0 

Vada--> Str. Matei Basarab--> Str. LibertaW--> Str. Brestei--> Str. M. Tanase 
--> Str. G. Enescu--> Cartier Craiovita Noua 

Traseu inelar, In sens contrar cu El T, pe relatia: Cartier Craiovita Noua--> 
Str. G. Enescu--> ~tr. Pa~cani--> Str. M. Tanase--> Str. Brestei--> Str. LibetaW 

ElR --> Str. Brandu~a --> Str. Madona Dudu--> Str. Bibescu--> B-dul 1 Mai --> Str. 20,7 
Unirii--> Str. C. Coposu--> Str. Caracal--> B-dul Decebal--> Str. Nicovalei--> B-

dul Dacia--> B-dul Tineretului--> Cartier Craiovita Noua 

Asigura legatura lntre zonele de Nord ~i Sud ale Municipiului Craiova, 
pornind din statia de la Gara ~i ajungand pana la limita de Sud a ora~ului, pe 

1 relatia: Gara--> B-dul Carol I--> Str. Arie~--> Str. C. D. Fortunescu--> Str. S. 11,4 

Barnutiu--> Str. Unirii--> Str. M. Sorescu--> B-dul 1 Mai--> B-dul N. 
Romanescu ~i retur 

2b 
Conecteaza Piata Centrala cu Cartierul Brestei-Cernele, pe relatia: Piata 

12,4 
Centrala --> Calea Bucure~ti --> Str. Brestei --> Cartier Cernele ~i retur 

Conecteaza Cartierul Craiovita Noua, Centrul ~i Centrul Comercial Banie, pe 

3b 
relatia: Cartier Craiovita Noua--> B-dul Tineretului--> B-dul Dacia--> Str. 

19,7 
Amaradia--> B-dul N. Titulescu--> Calea Bucure~ti--> Str. Arie~--> Str. Caracal 

-->Complex Comercial Banie ~i retur 

Conecteaza Piata Centrala cu cartierul Facai, pe relatia: Piata Centrala--> 

4 
Calea Bucure~ti--> Str. Arie~--> Str. C.D. Fortunescu--> Str. S. Barnutiu--> Str. 

14,8 
Unirii--> Str. M Sorescu--> B-dul 1 Mai--> B-dul N. Romanescu--> Str. 

Bechetului --> Cartier Facai ~i retur 

Conecteaza Piata Centrala cu zona Fantana Popova - Bucura, pe relatia: 

Sb 
Piata Centrala--> Calea Bucure~ti--> Str. Arie~-> Str. C.D. Fortunescu--> Str. 

11,4 
FraW Buze~ti --> Str. Caracal --> Str. Potelu --> Str. Bucura --> Fantana Popova 

~i retur 

Conecteaza Cartierul Craiovita Noua, zona centrala a ora~ului, Aeroportul 

9 
International Craiova ~i Zona Metro, pe relatia: Cartier Craiovita Noua--> 

24,6 
Str. G. Enescu--> Str. Pa~cani--> Calea Severinului--> B-dul N. Titulescu--> 

Calea Bucure~ti --> Aeroport--> Supermarket Metro ~i retur 
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10 

11 

13 

17b 

20 

23b 

24 

25 

29b 
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I 
Lungime 

Traseu 
[km] 

Conecteaza Piata Centrala cu Cartierul Popoveni, respectiv Fantana 

Popoveni, pe relatia: Piata Centrala--> Calea Bucure~ti--> Str. Brestei--> Str. 
15,1 

Elena Teodorini --> Str. Raului --> ~oseaua Popovemi --> Fantana Popoveni ~i 
retur 

Conecteaza cartierul Ravine II cu zona centrala, respectiv Piata Centrala, pe 

relatia: Piata Centrala--> Calea Bucure~ti --> B-dul N. Titulescu--> Calea 
21,0 

Severinului--> Prelungirea Severinului--> Cartier Ravine II (Fantana 

Mireselor) ~i retur 

Conecteaza Gara din Craiova cu Compania de Apa, pe relatia: Gara--> B-dul 
Dacia--> Str. Brazda lui Novae--> Str. Doljului--> Str. Amaradia--> B-dul N. 9,5 

Titulescu--> Str. Maria Tanase --> Str. Brestei --> statie C.A.O. ~i retur 

Conecteaza zona Garii cu Cartierul ~imnicul de Jos, pe relatia: Gara --> B-dul 

Dacia--> Str. Bariera Valcii--> ~oseaua Balcii--> Cartier ~imnicul de Jos ~i 8,7 

retur 

Conecteaza Gara cu Parcul Tineretului, pe relatia: Gara--> B-dul Dacia--> Str. 
Brazda lui Novae--> Str. Doljului--> Str. Amaradia--> Str. lancu Jianu--> Str. 

Brestei--> Str. Libertapi--> Str. Brandu~a--> Str. Bibescu--> Str. C. Islaz--> Str. 16,8 

Gh. Doja--> Str. M. Sorescu--> B-dul 1 Mai--> B-dul ~tirbei Voda--> Parcul 
Tineretului~iretur 

Conecteaza Piata Centrala cu zona Dezbenzinare, pe relatia Piata Centrala--> 
Calea Bucure~ti--> B-dul Carol I --> Str. FraW Gole~ti--> Str. Toamnei--> Str. 10,7 

Teilor--> Str. Prelungirea Teilor--> Ocolitoare ~i varianta retur 

Conecteaza zona de Sud a ora~ului cu Cartier Lapu~, traversand ora~ul, cu -
tangentialitate la zona centrala a municipiului, pe relatia: Cartier Romane~ti 

-->B-dul N. Romanescu--> Str. Unirii--> Str. Al. Macedonski--> Str. Arie~--> Str. 
lmparatul Traian--> Str. Sfintii Apostoli--> Str. Spania--> Calea Bucure~ti--> 

14,7 
Str. Sararilor--> Str. Garle~ti--> B-dul Decebal--> Str. Traian Lalescu--> Str. 
Dezrobirii--> Str. Petre Ispirescu--> Str. Spania--> Str. lmparatul Traian--> 
Str. Arie~--> Str. C.D. Fortunescu--> Str. S. Bamutiu--> Str. Unirii--> Str. M. 

Sorescu--> B-dul 1 Mai --> B-dul Romanesscu--> cap linie Romane~ti 

Conecteaza Gara din Craiova cu zona centrala a ora~ului, Cartierul Eroilor ~i 
zona Selgros - Dedeman, pe relatia: Gara--> B-dul Dacia --> Str. Brazda lui 

Novae--> Str. Doljului--> Str. Amaradia--> Calea Bucure~ti--> Str. Arie~--> Str. 
19,8 

lmparatul Traian --> Str. SfinW Apostoli --> Str. Spania--> Str. lmparatul 
Traian--> Str. Henri Coanda--> Str. Caracal--> Str. Henry Ford--> Selgros ~i 

retur 

Conecteaza Piata Centrala cu Cartierul Bucovat, pe relatia: Piata Centrala--> 

Calea Bucure~ti--> Str. Arie~--> Str. C.D. Fortunescu--> Str. S. Barnutiu--> Str. 
15,2 

Unirii--> Str. Marin Sorescu--> B-dul 1 Mai--> B-dul ~tirbei Voda--> Str. Banul 
Stepan --> cap linie Jiu ~i varianta retur 
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Figura 2.21. Tronsoane de transport public. 
Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 

\ 
\ 
\ 

Lungime 

I 
[km] 

13,4 

25,2 

34,4 

LEGENDA 
Sistemul de transport public 
- Traseul ElR: Cralovifa No\Ui -> Compania 

de A~ ·> Spita1ul nr. 1 ·> Pare -> Banie -> 
->Cara-> Craiovita Noua 

- Traseu l ElT: Cra ioviµ Noua ->Gara -> 
-> Banie -:> Pare-> Compania de Api'i -> 
-> Craiovira Noua 

- Traseul 1: Gara-> Oltet -> Spitalul nr. 1 -> 
·> OLASPROD ji retur 

- ~~JbNa~~e-~> rE:~ai~~ 
- :;t~~~~f~~~~~~r~~-~ ~~~~ ~~ ~gi~~u-1 

Militar-> Bllme ~ i retur 
- Traseul 4: Facl.i -> Romanesti - ::> Oltet -> 

-> Piara Central~ ~i rerur · 
- Traseul Sb: Fclntana Po()9va -> Caracal -> 

- Tr~1i~l 9: E~:1~v~~~~~~a~-i:T~~tru l 
~>a~~~~ ·7 1~~~~~tut -> Aeropon ·> 

- Traseul iJ tanciina Po~ni -> ruului -> 

~~ ~!~~~a~~~~f~ ;~rei~~I National-> 
Traseul 11: F.1ntina Mi reselor ·> Calea 
Sevcrinului -> Spitalul nr. 2 ->Teatrul 
Naponal ·> Pia~a Centrala ~i reru r 

- i~l~ie~c~3:>c~~~~d~ad~>Afra;:d:~~olae 
-> Gar i'°j ~ i retur 

Traseu l 17b: Gar.1 -> Bariera V.ilcii -> 
-:> Simnic: ~i retur 
Tutseul 20:G:r.l-> Brazdl-> spt:iLJ]nr.2-> 
-> Agronomie -> Stadion -> Parcul 
Ti neretului ~i retur 
Traseu l 23b: Dezbenzinare -> Bariera 
Vii.k ii -> Brazda -> Teatrul Na~io naJ -> 
Piaia Centrala ~ i retur 

- Trascul 24: OLASPROD -> Pare -> lnstitut -> 

:~ b~~ir~ ~~ocJL%sSf~~~ul nr. I -> 

- Turutl 25: Gara-> Brairla.-> ~ii. m: 2-> 
-~ Ol tef -> Si loz -> B3.me -> SELGROS 

-- ~~r 29b: Bucov§t -> Stadion -> Spitalul 

- ~:i ?6~~~~F r~1~~J~~1~·~> 
-> Teatrul National -> [nsti tut -> Pod 

- ~~~~~~fldrT~~~~ ~ cLF -> reco 
Severinului -> Teatrul Naponal -> lnstitut -> 
->Pod Electropu tere ~ i retur 

- Traseul 102 Trarnvai: Termo -> CLF -> 
-> Peco Sevcrtnului -> Teatrul Na~onal -> 
-> lnstitut -> Pod Electroputere -> 
-> FORD ~ i retur ; ··-··, 

L .. _ .. J Limita intravilan 

Traseele de transport public utilizeaza In general principalele artere de circulatie din 
Municipiul Craiova, asigurand transportul la nivel local lntre cartierele de locuinte ~i zonele 
In care se desfa~oara activitati economice, respectiv se regasesc obiective de interes socio
economic ~i administrativ. Preponderent, traseele liniilor de transport public utilizeaza 
infrastructura stradala a carei suprafata de rulare este din asfalt - calitate buna. 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 33 



MUNICIPIUL CRAIOVA Studiu de Trafic aferent miisurilor de interventie aplicabile 
transportului public cu tramvaiele in Municipiul Craiova - I 

0 alta componenta a infrastructurii din cadrul sistemului de transport public este 
reprezentata de statii. La nivelul retelei de transport public se lntalnesc statii amenajate cu 
adaposturi pentru calatori (figura 2.22). 

Figura 2.22. Statii de transport public cu adapost pentru cQ!ii.tori (exemplificare). 

La nivelul retelei de transport public sunt lntalnite ~i situatii In care adaposturile pentru 
calatori lipsesc sau elementele de infrastructura care contribuie la lmbunatatirea 
accesibilitatii, sigurantei ~i securitatii calatorilor In statiile de transport public, respectiv 
alveolele, sunt utilizate In alte scopuri, precum parcarea autovehiculelor (figura 2.23). In 
aceste situatii, vehicule de transport public sunt constranse sa opreasca pe partea 
carosabila, calatorii care urea/ coboara fiind stanjeniti de prezenta autovehiculelor parcate. 
Imbunatatirea sigurantei calatorilor In statii poate fi realizata prin implementarea unei 
politici de parcare care sa prevada eliminarea locurilor de parcare din zona statiilor de 
transport public ~i sanctiuni drastice pentru parcarea autovehiculelor In statiile de 
transport public. 

Figura 2.23. Statii de transport public utilizate pentru parcarea autovehiculelor (exemplificare). 
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Pentru operarea serviciului de transport public, S.C. RAT. S.R.L. utilizeaza un pare inventar 
format din 190 autobuze si 29 tramvaie. 

Capacitatea autobuzelor ( atat locuri pe scaune, cat ~i 1n picioare) variaza 1ntre 20 ~i 10 5 
locuri (figura 2.24), iar a tramvaielor 1ntre 100 ~i 264 locuri (figura 2.25). 

19 8 

Capacitate 

2 
• 20 • 28 • 36 

• 38 • 43 • 63 

7 
• 66 • 70 • 91 

41 

• 94 • 96 • 97 

• 99 • 100 101 

4 11 
8 

• 103 105 10 3 

Figura 2.24. Structura parcului de autobuzefn functie de capacitate. 
Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 

3 

9 

Capacitate 

• 100 • 132 

• 180 • 264 

Figura 2.25. Structura parcului de tramvaiefn functie de capacitate. 
Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 

Din totalul parcului inventar, 112 autobuze sunt dotate cu instalatii sau platforme pentru 
accesul persoanelor cu dizabilitati. in cazul tramvaielor nu se regasesc astfel de facilitati. 
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Autobuzele au vechime cuprinsa lntre 3 ~i 28 ani, 84% dintre acestea avand depa~ita 
durata normala de functionare de 8 ani2. Structura parcului de vehicule In functie de 
vechime este prezentata In figura 2.26. 

2 4 2 2 12 

Vechime [ani] 

• 3 • 4 • 9 
17 

8 
• 10 • 14 • 15 

5 
• 17 • 18 • 20 

11 
• 21 • 22 • 23 

• 24 • 2s 26 

5 9 • 28 

Figura 2.26. Structura parcului de autobuze dupii vechime. 
Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 

Tramvaiele au vechime de peste 30 de ani. Din totalul celor 29 de unitati detinute In parcul 
inventar, numai 14 sunt functionale. 

Mentinerea In circulatie a mijloacelor de transport a caror vechime depa~e~te durata 
normala de functionare atrage dupa sine sporirea costurilor de mentenanta. Totodata, anul 
de fabricatie are implicatii asupra performantelor privind impactul asupra mediului, 
exprimate prin norma de depoluare In care se lncadreaza vehiculul. 

Din totalul parcului de 
vehicule, 16% sunt Non 
euro ~i numai 15% se 
lncadreaza In norma EURO 
6 (figura 2.27). 

12% 

24% 

Norma de 

depoluare 

• Non euro 

• Euro 2 

• Euro 3 

• Euro4 

• Euro 6 

Figura 2.27. Structura parcului de autobuze dupii norma de 
depoluare. Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 

2Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 2139 din 30.11.2004, publicata In Monitorul Oficial Nr. 46 din 13 
ianuarie 2005. 
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Veniturile asociate realizarii prestatiei sunt obtinute din vanzarea titlurilor de calatorie ~i 
din subventii acordate pentru diferite categorii sociale ( elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu dizabilitati, veterani de razboi etc.). in ultimii cinci ani se constata cre~terea 
veniturilor totale cu 22%, de la 32.607.023 !n anul 2013 la 39.846.7801n anul 2017 (figura 
2.28). 

·- 45,000,000 QJ ..... 
·;:: 40,000,000 
::i 

:!::: 35,000,000 c: 
QJ 

> 30,000,000 

25,000,000 

20,000,000 

15,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

0 

2013 2014 2015 2016 2017 Anul 

• Venituri din vanzarea titlurilor de calatorie • Venituri din subventie 

Figura 2.28. Variatia anualii a veniturilor totale [Lei], 2013-2017. 
Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 

Variatia lunara a veniturilor 1nregistrate 1n anul 2017 este prezentata 1n figura 2.29. Se 
observa ca valorile similare celei medii lunare sunt specifice lunilor februarie, iunie ~i 

septembrie. Valorile minime au fost obtinute 1n perioada vacantei de vara, lunile iulie ~i 
august, iar cele maxime 1n lunile martie ~i octombrie. 

'iii 4,000,000 
.=, 
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·;: 
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- Venituri din vanzarea titlurilor de calatorie - Venituri din subventie - Valoare medie lunara 

Figura 2.29. Variatia lunarii a veniturilor totale [Lei], 2017. 
Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 
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Sistemul de tarifare prevede valabilitatea legitimatiei de calatorie numai pentru calatoria In 
cauza. Tarifele de transport local pentru legitimatiile de existente sunt prezentate In tabelul 
2.5. 

Tabelul 2.5. Legitimatii de diliitorie.Sursa datelor:S.C. R.A. T. S.R.L. 

Tip legitimatie Cost [Lei] 

Bilet 1 calatorie toneta 2,0 

Bilet 1 calatorie safer 2,5 

Bilet 1 calatorie traseu exterior 3,0 

Abonament 1 zi 6,0 

Abonament 7 zile (to ate liniile) 18,0 

Abonament jumatate luna toate liniile 34,0 

Abonament lunar toate liniile 65,0 

Abonament nenominalizat 110,0 

Abonament toate liniile pensionari -

Abonament lunar toate liniile persoane cu disabilitati -

Abonament lunar elevi/studenti 32,5 

Legitimatiile de calatorie de tip bilet sau abonament care pot fi utilizate pe liniile de 

transport public sunt distribuite In toate autobuzele ~i statiile stabilite de comun acord cu 
autoritatea administratiei publice locale. 

Acesta modalitate de tarifare nu prezinta accesibilitate ~i atractivitate pentru utilizatori ~i 
nu contribuie la eficienta economica a sistemului de transport public, constituind o 
deficienta a acestuia. 

Siguranta circulatieia fast analizata In raport cu accidentele lnregistrate la nivelul retelei de 
transport. Conform informatiilor furnizate de operatorul de transport, S.C. RAT. S.R.L., In 
medie, autobuzele sunt implicate In 10-12 accidente lunar, iar tramvaiele In 3-4 astfel de 

evenimente. 

Sistemul de transport public judetean prin servicii regulate opereaza pe teritoriul 
Municipiului Craiova prin trasee avand originea In aceasta localitate. Acest serviciu de 
transport public este gestionat de Consiliul Judetean Dolj, avand operatori privati. 

Conform programului de transport publicat de Consiliul Judetean Dolj pentru intervalul 
2013 - 2019, In decursul unei zile lucratoare numarul total de curse care deservesc cererea 

de transport generata/ atrasa de Municipiul Craiova este 564, acestea fiind distribuite pe 
87 trasee (tabelul 2.6). 
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Tabelul 2.6. Trasee de transport public judetean. Sursa datelor:Consiliul]udetean Dolj. 

Lungime 
Nr. 

Capacitate 

Nr. crt. 
Cod Localitate Localitate traseu 

Curse/ 
minima de 

traseu Origine Destinatie [km/ transport 
sens] 

zi 
[locuri] 

1. 01 Craiova Filia~i 38 10 10 

2. 02 Craiova Almaj 2S 3 10 

3. 03 Craiova I~alnita 11 lS 10 

4. 04 Craiova Tai pa~ 47 3 10 

S. OS Craiova Meline~ti 33 4 10 

6. 06 Craiova Goie~ti 24 16 10 

7. 07 Craiova Dutule~ti 17 lS 23 

8. 08 Craiova Vele~ti 39 s 10 

9. 09 Craiova FratiJa 38 4 10 

10. 10 Craiova Caline~ti 21 4 23 

11. 11 Craiova Motoci 18 3 23 

12. 12 Craiova Ungureni lS 1 23 

13. 13 Craiova Piele~ti 16 s 10 

14. lS Craiova Campeni 2S s 10 

lS. 16 Craiova Preajba de Padure 46 12 23 

16. 17 Craiova Lacrita 30 s 10 

17. 18 Craiova Dio~ti 43 s 10 

18. 19 Craiova Ghindeni 19 17 10 

19. 20 Craiova Carce a 11 7 10 

20. 21 Craiova Nisipuri 6S 3 10 

21. 22 Craiova Amara~tii de Jos S8 10 10 

22. 23 Craiova Marotinu de Sus 49 1 10 

23. 24 Craiova Apele Vii 38 4 10 

24. 2S Craiova Castranova 30 16 10 

2S. 26 Craiova Dabuleni 80 17 10 

26. 26 Craiova Dabuleni 80 10 23 

27. 27 Craiova Brabeti so 22 10 

28. 28 Craiova Bratovoie~ti 24 28 23 

29. 29 Craiova Preajba 10 11 10 

30. 30 Craiova Ghindeni 22 s 10 

31. 31 Craiova Belcin 32 3 23 

32. 32 Craiova Salcuta 26 3 23 

33. 33 Craiova Tuglui_ 19 8 23 

34. 33 Craiova Tuglui 19 2 10 

3S. 34 Craiova Gura Vaii 12 33 23 
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Nr. crt. 
Cod Localitate 

traseu Origine 

36. 3S Craiova 

37. 36 Craiova 

38. 37 Craiova 

39. 38 Craiova 

40. 39 Craiova 

41. 40 Craiova 

42. 41 Craiova 

43. 42 Craiova 

44. 43 Craiova 

4S. 44 Craiova 

46. 4S Craiova 

47. 46 Craiova 

48. 47 Craiova 

49. 48 Craiova 

so. 49 Craiova 

Sl. 49 Craiova 

S2. so Craiova 

S3. so Craiova 

S4. Sl Craiova 

SS. S2 Craiova 

S6. S2 Craiova 

S7. S3 Craiova 

S8. S3 Craiova 

S9. S4 Craiova 

60. SS Craiova 

61. S6 Craiova 

62. S7 Craiova 

63. S8 Craiova 

64. 60 Craiova 

6S. 61 Craiova 

66. 62 Craiova 

67. 63 Craiova 

68. 64 Craiova 

69. 6S Craiova 

70. 6S Craiova 
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Lungime 
Nr. 

Capacitate 
Localitate traseu 

Curse/ 
minima de 

Destinatie [km/ transport 
sens] 

zi 
[locuri] 

Mace~ul de Jos 78 3 10 

Nedeia 70 6 10 

Nedeia 69 14 10 

Negoi 83 13 10 

Covei 80 2 10 

Sap a ta S8 3 10 

Bistret 61 8 10 

Mace~u de Jos 68 6 10 

Mace~u de Sus 60 3 10 

Lipovu so 4 10 

Plenita 116 2 10 

Seaca de Camp 96 1 10 

Baile~ti 71 s 10 

Baile~ti/Piscu 
88 4 10 

Vechi 

Catane 92 3 10 

Catane 92 3 23 

Baile~ti 70 2 23 

Baile~ti 70 2 10 

Afumati 67 1 10 

Ghidici llS 3 10 

Ghidici llS 3 23 

Ciup.Noi / Desa 107 s 23 

Ciup.Noi/Desa 107 1 10 

Calafat-Port 8S 4 10 

Cetate 86 4 10 

Verbicioara 92 7 10 

Unirea 80 2 23 

Motatei 70 7 10 

Lipovu 37 s 10 

Calugarei 63 1 10 

Corlate so 1 10 

Plop~or 40 2 10 

Ma.rza 36 2 10 

Castrele Traiane 66 8 10 

Castrele Traiane 66 1 23 

40 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

Nr. crt. 
Cod Localitate 

traseu Origine 

71. 66 Craiova 

72. 67 Craiova 

73. 68 Craiova 

74. 69 Craiova 

7S. 70 Craiova 

76. 71 Craiova 

77. 72 Craiova 

78. 73 Craiova 

79. 74 Craiova 

80. 7S Craiova 

81. 76 Craiova 

82. 77 Craiova 

83. 78 Craiova 

84. 79 Craiova 

8S. 80 Craiova 

86. 81 Craiova 

87. 101 Craiova 

Studiu de Trafic aferent miisurilor de interventie aplicabile 
transportului public cu tramvaiele in Municipiul Craiova - I 

Lungime 
Nr. 

Capacitate 
Localitate traseu 

Curse/ 
minima de 

Destinatie [km/ transport 
sens] 

zi 
[locuri] 

Orodel S7 4 10 

Plenita 70 s 10 

Bucovicior 4S 4 10 

Sarbatoarea 16 6 23 

Palilula 16 7 10 

Clean av 60 9 10 

Sopot 32 3 10 

Ple~oi 27 3 10 

Prede~ti 17 lS 10 

Breasta 11 22 10 

Boto~e~ti Paia S3 3 23 

Gogo~u 42 2 23 

Busu S7 7 10 

Secu S4 1 10 

Piria so 7 10 

Filia~i so s 10 

Bechet-Port 70 s 10 

Din datele prezentate 1n tabelul de mai sus se observa ca traseele pe care se 1nregistreaza 
numarul maxim de curse sunt Craiova - Gura Vaii, Craiova - Bratovoie~ti~i Craiova - Brabeti. 

Distributiile orare ale ofertei de transport asigurata pe aceste trasee 1n zilele lucratoare 
sunt prezentate grafic 1n figurile 2.30-2.32. 

2 -------

1 - ---

Figura 2.30.Distributia orarii a frecventei de circulatie a vehiculelor 
de transport public judetean pe relatia Craiova - Gura Vaii. 
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4 

1 -

Figura 2.31.Distributia orarii a frecventei de circulatie a vehiculelor 
de transport public judetean pe relatia Craiova - Bratovoie~ti. 

2 - ---------------------------------------------------

1 -

Figura 2.32.Distributia orarii a frecventei de circulatie a vehiculelor 
de transport public judetean pe relatia Craiova - Brabeti. 

Capacitatea minima a autovehiculelor, impusa prin programul de transport, este de 10 

locuri. Vehiculele din parcul circulant nu sunt dotate cu sisteme care sa faciliteze accesul 
(rampe de acces, podea joasa) ~i siguranta (sisteme de fixare a carucioarelor, centuri de 
siguranta) persoanelor cu nevoi speciale (persoane cu dizabilitati, persoane cu copii 1n 
carucioare, etc). 
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3. COLECTAREA DATELOR DE TRAFIC 
PRIVIND SITUATIA ACTUALA 

.I 

Caracterizarea mobilitatii din arealul de studiu In situatia actuala, precum ~i calibrarea ~i 
validarea modelului de transport dezvoltat la nivelul anului de baza ~i utilizat pentru 
studierea impactului proiectului propus la nivelul primului an de implementare ~i la nivelul 
perioadei de durabilitate, au fast realizate pe baza unui set consistent de date. 

3.1. Numarul, tipul, viteza medie a vehiculelor 

3.1.1. Recensaminte de trafic 

Numarul, tipul ~i viteza medie a vehiculelor reprezinta parametri care caracterizeaza 
cererea de transport ex-post la nivelul arealului studiului de trafic. Valorile acestor marimi 
sunt necesare pentru a calibra ~i valida modelul de transport, cu ajutorul caruia se var 
determina volumele ~i structura fluxurilor de trafic specifice sistemului de transport care 
face obiectul studiului( elementele de ie~ire din model). E~antioanele considerate ale 
parametrilor trebuie sa fie cat mai reprezentative, iar precizia de lnregistrarea acestora 
trebuie maximizata. 

Sunt aplicabile mai multe metode de culegere a datelor de trafic In vederea estimarii cererii 
ex-post. In functie de amplasarea observatorilor fata de calea de rulare, acestea pot fi 
clasificate In doua categorii principale: 

~ metode intruzive - presupun amplasarea observatorului de trafic In contact cu 
calea de rulare; 

~ metode neintruzive - presupun utilizarea tehnicilor de observare de la distanta. 

In cadrul prezentului studiu de trafic, datele referitoare la numarul ~i tipul vehiculelor au 
fast lnregistrate prin metoda clasica neintruziva, care consta In contorizare man uala. 
Aceasta metoda traditionala implica faptul ca observatorii umani sa contorizeze numarul 
vehiculelor care tranziteaza o anumita sectiune a retelei, fie plasandu-se In teren, fie 
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urmarind Inregistrarile video din puncte cheie ale retelei. in cazul de faµ s-a optat pentru 
ambele solutii, gratie existentei sistemului de supraveghere video de la nivelul 
municipiului. 

Operatoriiau utilizat farmulare de Inregistrare In care au notat numarul ~i tipul 
autovehiculelor care tranziteaza elementul de infrastructura monitorizat (brat de 
intersectie ). Prin aceasta metoda s-a putut realiza o monitorizare detaliata a traficului 
rutier pe numar de vehicule (marimea fluxului de trafic), tipuri de vehicule (structura 
fluxului de trafic) ~i directiile de deplasare. 

Posturile de contorizare au fast amplasate In puncte-cheie din cadrul retelei rutiere, a~a 
cum se poate observa din figura 3.1. Astfel, au fast facute contorizari In 6 posturi, 
reprezentate de intersectii (11-16). Contorizarea numarului de vehicule pe tipuri s-a derulat 

In luna august 2018, pe durata a 8 ore (In intervalele orare 07:00 - 11:00 ~i 15:00 - 19:00), 
In zilele lucratoare. 

Vehiculele din compunerea fluxurilor de trafic au fast Incadrate In 10 categorii principale 
(tabelul 3.1). Fluxurile de biciclete au fast surprinse In categoriile de vehicule contorizate In 
recensamintele de trafic efectuate In sectiuni ~i intersectii. 

Tabelul 3.1. Categorii de vehicule contorizate. 

Nr. crt. 

1./ 1'. I 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

Categorie 

Biciclete / Motociclete, scutere, etc. 

Autoturisme 

Microbuze calatori 

Autocamionete ~i autospeciale cu MTMA <=3,5 tone 

Autocamioane ~i derivate cu 2 axe 

Autocamioane ~i derivate cu 3 sau 4 axe 

Vehicule articulate (tip TIR) ~i remorchere cu trailer, cu 
peste 4 axe 
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Nr. crt. 

8. 

9. 

10. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

... ..,.,,.,,...,., .. ""-

I 
; 
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Categorie 

Autobuze/autocare/ tramvaie 

Tractoare cu/fara remorca ~i vehicule speciale 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe cu remorca (tren rutier) 

"' 

LEG ENDA 
Localizarea punctelor de 
desfiisurare a anchetelor de 
trafic 'rutier 

: ··- ·· , 
L .. - .. J 

D 

Pu net de ancheta 
tn intersec\ie 

Limita intravilan 

" 

D 

·--... 

... 

J 

i 

Figura 3.1. Amplasarea posturilor de anchetii a traficului. 

Spre exemplificare, 1n figura 3.2 (a-f) de mai jos sunt prezentate distributiile temporale ale 
numarului de vehicule contorizate, pe tipuri ( categorii), 1nregistrate 1n postul de an ch eta 11 
(intersectie Calea Severinului - B-dul Tineretului). 
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In scopul corelarii cu valorile de trafic caracteristice retelei majore de transport din zona 
periurbana a Municipiului Craiova, au fast utilizate valorile fluxurilor de trafic Inregistrate 
pe sectoarele drumurilor nationale ~i judetene Invecinate Municipiului Craiova cu ocazia 
recensamantului general de circulatie realizat la nivel national de CESTRIN - CNAIR ~i la 
nivel judetean de Consiliul Judetean Dolj In anul 2015. Datele structurate pe categoriile 
descrise In tabelul 3.1, au fast preluate din urmatoarele posturi de ancheta: 

Drumuri nationale: 

~ Post 163, DN 6, km 219+100, sectorDJ 604- Municipiul Craiova; 

~ Post 164, DN 6, km 235+050, sectorMunicipiul Craiova - 4 Benzi (I~alnita); 

~ Post 181, DN 55, km 5+700, sectorMunicipiul Craiova - DJ652; 

~ Post 184, DN 56, km 2+800, sector Municipiul Craiova - DJ561; 

~ Post 253, DN 6B, km 7+000, sector DN65F - Limita Judetului Dolj; 

~ Post 263, DN 65F, km 0+600, sector DN65 - DN65C; 

~ Post 264, DN 65F, km 12+000, sector DN65C - DN6; 

~ Post 804, DN 65C, km 4+950, sector Municipiul Craiova - DJ641; 

~ Post 827, DN 65, km 5+300, sector Municipiul Craiova -DN 65, 4 Benzi; 

Drumuri judetene: 

~ Post 1504, DJ 552, km 5+800, sector Municipiul Craiova - DJ 552A; 

~ Post 1502, DJ 606, km 15+950, sector Municipiul Craiova - DJ 606C; 

~ Post 1544, DJ 643F, km 19+500, sector Limita judetului Olt - Municipiul Craiova; 

~ Post 1545, DJ 652A, km 1 +200, sector DN 6 - DN 65; 
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Figura 3.2, a. Distributia orarii a numiirului ~i tipului de vehicule contorizate fn postul 11_1 -

intersectia Ca/ea Severinului - B-dul Tineretului, bratul Ca/ea Severinului Vest, viraj stanga. 
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II Biciclete 

Iii Autoturisme 

II Autocamionete ~i autospeciale cu MTMA <=3,5 tone 

Iii Autocamioane ~i derivate cu 3 sau 4 axe 

Iii Autobuze $i auto care 
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Iii Motociclete, scutere, etc. 

Microbuze calatori 

Iii Autocamioane ~i derivate cu2 axe 

Iii Vehicule articulate (tip TIR) ~i remorchere cu trailer, cu peste 4 axe 

liiiil Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe cu remorca (trenrutier) 

Figura 3.2, b. Distributia orarii a numiirului ~i tipului de vehicule contorizate fn postul 11_1 -

intersectia Ca/ea Severinului - B-dul Tineretului, bratul Ca/ea Severinului Vest, directia fnainte. 
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Iii Biciclete 

Iii Autoturisme 
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Iii Tractoare cu/rariiremorcii ~i vehicule speciale 

Figura 3.2, c. Distributia orarii a numiirului ~i tipului de vehicule contorizate fn postul 11_2 -

intersectia Ca/ea Severinului - B-dul Tineretului, bratul Ca/ea Severinului Est, directia fnainte. 
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LI Micro buze calatori 

ii Autocamioane $i derivate cu 2 axe 

ii Vehicule articulate (tip TlR) ~i remorchere cu trailer, cu peste 4 axe 

ii Tractoare cu/rariiremorcii ~i vehicule speciale 

Figura 3.2, d. Distributia orarii a numiirului ~i tipului de vehicule contorizate fn postul 11_2 -

intersectia Ca/ea Severinului - B-dul Tineretului, bratul Ca/ea Severinului Est, viraj dreapta. 
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ii Biciclete 

• Micro buze calatori 

ii Autocamioane ~i derivate cu 2 axe 

iii Tractoare cu/rariiremorcii ~i vehicule speciale 

ii Autoturisme 

• Autocamionete ~i autospeciale cu MTMA <=3,5 tone 

ii Autocamioane ~i derivate cu 3 sau 4 axe 

Figura 3.2, e. Distributia orarii a numiirului ~i tipului de vehicule contorizate fn postul 11_3 -

intersectia Ca/ea Severinului - B-dul Tineretului, bratul B-dul Tineretului, viraj stanga. 
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• Autocamionete ~i autospeciale cu MTMA <=3,5 tone iii Autocamioane ~i derivate cu 3 sau 4 axe 

iii Vehicule articulate (tip TIR) ~i remorchere cu trailer, cu peste 4 axe 11,j Autobuze ~i auto care 

iii Tractoare cu/Iara remorca ~i vehicule speciale 

Figura 3.2, f Distributia orarii a numiirului ~i tipului de vehicule contorizate fn postul 11_3 -

intersectia Ca/ea Severinului - B-dul Tineretului, bratul B-dul Tineretului, viraj dreapta. 

-
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3.1.2. Anchete Origine - Destinatie 

In scopul identificarii valorilor de trafic de tranzit, necesare pentru calibrarea ~i validarea 
modelului de transport, au fast prelucrate datele Inregistrate In posturile de ancheta 
Origine - Destinatie (0-D) realizate de CESTRIN - CNAIR cu ocazia recensamantului 
general de circulatie efectuat la nivel national In anul 2015, pe DN 6, DN 56, DN 65 ~i DN 
65C, sectorele Invecinate arealului de studiu. 

Baza de date aferenta acestor anchete 0-D contine informatii rezultate din observarea 
directa ~i din raspunsurile date de conducatorii intervievati, asupra urmatoarelor aspecte: 

~ locul fnmatricul6rii vehiculului (In Romania sau In strainatate ); 

~ tipul vehiculului (conform categoriilor specificate In tabelul 3.1 ); 

~ gradul de fndircare al vehiculului ( exprimat In procente din total masa utila 

maxima autorizata - In cazul vehiculelor de marfa - ~i exprimat In numar calatori 
din total locuri disponibile In vehicul, inclusiv conducatorul auto - In cazul 
autoturismelor ~i vehiculelor de transport persoane ); 

~ originea dilatoriei; 

~ destinatia dilatoriei; 

~ scopul dilatoriei. 

Un aspect important din punct de vedere al mobilitatii urbane durabile este dat de gradul 
de Incarcare al autoturismelor. Potrivit datelor culese cu ocazia desfa~urarii anchetelor 
Origine - Destinatie, valoarea acestui indicator este mica (In 41,2% din autoturisme se 
deplaseaza numai conducatorul), ceea ce se traduce prin numar mare de vehicule regasite 
In trafic ~i cerere ridicata pentru locuri de parcare, constituind o disfunctie a sistemului de 
mobilitate actual. Proportia autoturismelor care se Incadreaza In fiecare din clasele de 
Incarcare posibile (1-5) este prezenta In diagrama din figura 3.3. 

3.8% 

16.1% 
41.2% 

Grad de incarcare 
autoturisme 

• 1 persoana 

• 2 persoane 

• 3 persoane 

• 4 persoane 

• 5 persoane 

Figura 3.3. Gradul de fncarcare al autoturismelor. 
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In cazul autoturismelor, scopurile calatoriilor au fost structurate In trei categorii 
principale: 

1. Activitati recreativej turism; 

2. Afaceri ~i naveta; 

3. Alte scopuri. 

Potrivit datelor analizate, In decursul unei zile lucratoare, autovehiculele sunt utilizate In 

proportie de 57,9% pentru deplasare la serviciu ~i In interes de serviciu (afaceri ~i naveta), 
In 20,6% din cazuri pentru activitati recreative ~i turism, iar In restul situatiilor (21,5% din 
numarul total de deplasari) In alte scopuri. 

in cazul vehiculelor de marfa, au fost identificate tipurile de marfuri transportate, acestea 

fiind lncadrate In urmatoarele categorii: 

~ 1 - Animale vii ~i prod use de origine animala; 

~ 2 - Prod use de origine vegetala, lmpletituri din materie vegetala; 

~ 3 - Grasimi, ulei animal ~i vegetal; produse din descompunerea lor; 

~ 4 - Produse industriale alimentare, bauturi alcoolice ~i nealcoolice, otet, tutun; 

~ 5 - Produse minerale; 

~ 6 - Produse ale industriei chimice ~i industriilor similare; 

....+ 7 - ingra~aminte; 

~ 8 - Piei brute ~i prelucrate, articole din piele ~i cauciuc; 

~ 9 - Material lemnos ~i produse din lemn, pluta ~i produse din pluta; 

~ 10 - Materii prime pentru fabricarea cartonului ~i hartiei; 

~ 11 - Prod use din piatra, beton sau beton armat ~i altele; 

~ 12 - Produse ceramice, sticla ~i articole din sticla; 

~ 13 - Metale, ma~ini ~i material rulant; 

~ 14 - Explozibile, produse de pirotehnie, chibrituri; 

....+ 15 - Produse petroliere ~i combustibili; 

~ 16 - Diverse marfuri. 

Marfurile transportate In zona de analiza (Municipiul Craiova) se lncadreaza In cele 16 
clase stabilite de CESTRIN conform reprezentarii din figura 3.4. Principalele tipuri de 
marfuri transportate sunt: (15) Produse petroliere ~i combustibili, (3) Grasimi, ulei animal 
~i vegetal; produse din descompunerea lor ~i (10) Materii prime pentru fabricarea 
cartonului ~i hartie. 
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Figura 3.4. Tipul miirfurilor transportate. 

Avand disponibile infarmatiile referitoare la marimea lntregul flux de vehicule (ca numar ~i 
structura) ~i la marimea e~antionului pe care s-au aplicat anchetele Origine - Destinatie, a 
fast posibil a extrapola infarmatiile referitoare la originea, destinatia ~i scopul calatoriilor 
la lntreg fluxul de vehicule care a tranzitat punctele de ancheta considerate. 

3.1.3. Viteza medie a vehiculelor 

Pentru calibrarea retelelor de transport, farmalizate prin grafuri cu arce ~i noduri, din 
cadrul modelelor de transport, este necesar a cunoa~te vitezele medii de deplasare ale 
autovehiculelor pentru diferite segmente ale retelor de transport modelate, precum ~i 

lungimile acestora. 

in cadrul modelarii traficului la nivelul arealului studiat, au fast realizate lnregistrari ale 

distantelor ~i duratelor medii de deplasare pe diferite rute reprezentative ale retelei, 
falosind ca mijloc de transport autoturismul, acesta avand ponderea cea mai mare In totalul 
vehiculelor care compun fluxul total de trafic (90 - 95% pe arterele pe care este 
restrictionat accesul vehiculelor grele de marfa ~i 75 - 85% pe sectoarele retelei pe care 
este permis accesul vehiculelor de marfa). 

Rezultatele masuratorilor distantelor ~i timpilor de parcurs efectuate pe traseele 
reprezentative la nivelul retelei sunt detaliate In tabelul 3.2 ~i reprezentate grafic In figura 
3.5. 

Valori reduse ale vitezei de deplasare s-au lnregistrat pe traseele care traverseaza zona 
centrala. 
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Tabelul 3.2. Rezultatele miisuriitorilor efectuate asupra distantelor ~i timpilor de parcurs pentru 
determinarea vitezei medii de deplasare - mod de transport: autoturism. 

Traseul Parametrul 
Nr. Viteza 

traseu Dela Pana la Via 
Dura ta Distanta 

medie 
[min:sec] [km] 

rkm/hl 

Intersectia Calea Intersectia Calea 
Calea Bucure~ti 1. Bucure~ti - Bucure~ti - B-dul Carol 09:47 5,4 33,1 

Centura de Nord I 
(DN 65) 

Intersectia Calea 
Intersectia B-dul Dacia 2. Bucure~ti - B-dul B-dul Carol I 06:23 1,7 16,0 

Carol I 
- Str. FraW Gole~ti 

Intersectia B-dul Intersectia Str. Bariera 
Str. Bariera 3. Dacia - Str. FraW Valcii - Centura de 04:52 2,8 34,5 

Golesti Nord 
Valcii 

Intersectia Calea Intersectia Calea 
Calea 4. Bucure~ti - B-dul Severinului - Str. 07:13 3,7 30,8 

Carol I Pelendava 
Severinului 

Intersectia Calea 
Intersectia Str. Caracal 5. Bucure~ti - B-dul Str. Caracal 08:11 3,9 28,6 

Carol I 
- B-dul Decebal 

6. Limita intravilan Intersectia Str. Caracal 
Str. Henry Ford 04:49 3,1 38,6 

Sud-Est - B-dul Decebal 

Intersectia Calea Intersectia Calea 
Calea 7. Severinului - Str. Severinului - Centura 05:21 3,4 38,1 

Pelendava de Nord 
Severinului 

Intersectia B-dul Intersectia Str. 
8. Nicolae Titulescu - Amaradia - B-dul Str. Amaradia 04:15 1,5 21,2 

Str. Amaradia Dacia 

Intersectia Str. Intersectia Aleea 4 
9. Amaradia - B-dul ~imnic - Centura de Aleea 4 ~imnic 07:33 3,2 25,4 

Dacia Nord 

Intersectia B-dul Intersectia Str. 

10. Nicolae Alexandrul B-dul Nicolae 
07:06 3,2 27,0 

Romanescu - Str. Macedonski - Str. Romanescu 
Raului Arie~ 

Intersectia Str. Intersectia Str. Brestei 
11. Brestei - Str. - B-dul Nicolae Str. Brestei 08:17 3,1 22,5 

Pelendava Titulescu 

Intersectia Calea Intersectia Calea 
12. Bucure~ti - Severinului - Centura Centura de Nord 17:26 14,1 48,5 

Centura de Nord de Nord 

Intersectia Calea 
Intersectia B-dul Dacia 13. Bucure~ti - B-dul B-dul Decebal 06:18 2,6 24,8 

Decebal 
- Str. FraW Gole~ti 

Intersectia B-dul 
Intersectia B-dul Dacia 14. Dacia - Str. FraW B-dul Dacia 03:25 1,7 29,9 

Gole~ti 
- Str. Amaradia 

Intersectia B-dul Intersectia Calea 
15. Dacia - Str. Severinului - Str. B-dul Dacia 04:48 2,7 33,8 

Amara di a Pelendava 
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Traseul 
Nr. 

traseu Dela Pana la 

Intersectia Calea 
Intersectia Str. Brestei 16. Severinului - Str. 

Pelendava 
- Str. Pelendava 

Intersectia Str. Intersectie B-dul 
17. Brestei - Str. Nicolae Romanescu -

Raului Str. Popoveni 

Intersectia Str. Intersectia Calea 
18. Caracal - B-dul Bucure~ti - B-dul 

Decebal Decebal 

,.._ 

I 
.} 
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Parametrul 

Dura ta Distanta 
Viteza 

Via medie 
[min:sec] [km] 

rkm/hl 

Str. Pelendava 04:29 1,1 14,7 

Str. Raului 09:45 4,7 28,9 

B-dul Decebal 03:38 1,6 26,4 

LEG ENDA 
Trasee masurare timpi ~i 

distante de parcurs 

[I] - Traseul 1 

m- Traseul 2 

m- Traseul 3 

[±] - Traseu l 4 

\ Isl - Traseul 5 \ ~ 
\ "" "" f'61 - Traseul 6 
~ ~ 
\ f'7l -- Traseu l 7 
\ L!..J 

... A"' ~ ·- · [!] - Traseul 8 
.. :v l 

'I. ~ \ Failrlc1cM ..::J;i.~Q_ .,.i 

t ' . I 
, '~ .. ~..,,.... . ' ' ,.._, __ .. ----~\ 

D • 0110E1\ ~.-, 

\' ·~~~re~ ~IJEL$T l-n . ' .. .: . 

[2J - Traseul 9 

[g Traseul 10 

I!] - Trase ul 11 

~ - Trase ul 12 

Traseul 13 

~ - Traseu l 14 

~ - Traseu l 15 

[fil - Traseul 16 

l!ZI - Traseul 17 

~ - Traseu l 18 
:··- ·· , 
L .. _ .. J Lim ita intravilan 

Figura 3.5. Trasee/e pe cares-au masurat parametrii pentru determinarea vitezei medii. 
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3.2. Numarul, viteza medie ~i frecventa mijloacelor de transport public de calatori 

Anchete privind numarul ~i frecventa mijloacelor de transport public de calatori au fast 
efectuate odata cu recensamintele de trafic prezentate detaliat In subcapitolul 3.1. 
Mijloacele de trasport public au fast lncadrate In categoriile 3 - Microbuze calatori ~i 8 -
Autobuze/ autocare/ tramvaiedin tabelul 3.1. 

Frecventa de circulatie respecta programul de transport publicat pentru fiecare traseu 
functional la nivelul retelei de transport public local (Anexal).Operarea serviciului de 
transport public, In zilele lucratoare este realizata In intervalul orar 4: 30-23: 10 (prima ~i 
ultima cursa). Variatia orara a intervalului de succedare lntre vehicule ~i a frecventei de 
circulatie a vehiculelor pe fiecare linie, specifice programelor de circulatie din timpul 
perioadei de activitate ~colara, a vacantei ~i intermediar este reprezentata In figurile de mai 

jos (figurile 3.6.a-3.6.f). Liniile circulare El T ~i ElR sunt cele care ofera cea mai ridicata 
frecventa de circulatie, de-a lungul lntregii zile. In intervalul 05:30-08:30, pe aceste linii, 
intervalul de succedare lntre vehicule este de 6 minute (frecventa de 10 vehicule pe ora). 
Dupa-amiaza, In intervalul 13:30-18:30 intervalul de succedare este de 7 minute, iar lntre 
perioadele de varf, 08:30-13: 30 acesta cre~te la 10 minute. Frecventa ridicata de circulatie 
se lntalne~te ~i pe linia de tramvai 100. 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

Interval de succedare 

~~~~min .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

--------------------------------------------- -1111 ---~ ---~ -- .llll ---~ -----------------
• I I •1 

• • 

• unia ElT 
• Unia 4 
• Unia 13 
• Unia 25 

• 

• Linia Sb 
• Unia 17b 

• Linia 29b 

• Linia 9 Linia 10 • Linia 11 
• Linia 20 • Linia 23b Linia 24 

Linia 100 Tramvai Linia 101 Tramvai • Linia 102 Tramvai 

Figura 3.6a. Intervalul de succedare a mijloacelor de transport (minute). 

Perioada de activitate ~colarii. Sursa date/or: S.C R.A. T. S.R.L. 

Orar 
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• Unia ElT • Unia ElR • Unia 1 • Linia 2b • Linia 3b 
• Unia 4 • Unia Sb • Unia 9 Linia 10 • Linia 11 
• Unia 13 • Unia 17b • Unia 20 • Linia 23b Linia 24 
• Unia 2S • Unia 29b Linia 100 Tramvai Linia 101 Tramvai • Linia 102 Tramvai 

Figura 3.6b. Frecventa de circulatie a mijloacelor de transport (vehicule/ ora). 

Perioada de activitate ~colara. Sursa date/or: S.C R.A. T. S.R.L. 

Interval de succedare 
min. 

Orar 

----------------------------------------------~---~ ---~--- -.. ---~ -----------------

-~---- --------~ ---, ---1----. ---. ---

<:l <:l <:l <:l <:l <:l .":J<:l .,,,r:::i <:l <:l <:l <:l <:l <:l <:l <:l 
x;'? ~·'? g;'? Pi'? ~'? ""'? ,.,,. ,,,. ~'? <-;'? re;'? -'\·'? q;'? oj'? ~'? ""'? 
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• Unia ElT • Unia ElR • Linia 1 • Unia 2b • Linia 3b 
Orar 

• unia 4 • Linia Sb • Linia 9 Linia 10 • Linia 11 
• Unia 13 • Unia 17b • Linia 20 • Unia 23b Linia 24 
• Linia 2S • Linia 29b Linia 100 Tramvai Linia 101 Tramvai • Linia 102 Tramvai 

Figura 3.6c. Intervalul de succedare a mijloacelor de transport (minute). 

Perioada de vacanta ~colara. Sursa date/or: S.C R.A. T. S.R.L. 
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• Unia ElT • Unia ElR • Unia 1 • Linia 2b • Linia 3b 
• Unia 4 • Unia Sb • Unia 9 Linia 10 • Linia 11 
• Unia 13 • Unia 17b • Unia 20 • Linia 23b Linia 24 
• Unia 2S • Unia 29b Linia 100 Tramvai Linia 101 Tramvai • Linia 102 Tramvai 

Figura 3.6d. Frecventa de circulatie a mijloacelor de transport (vehicule/ ora). 

Perioada de vacanta ~colara. Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 

Interval de succedare 
min. 

Orar 

---------------------------------------------~--- "1111 ---~ -- "llll ---~ -----------------

----·---· --------· ---· --· ---· --• 

<:l <:l <:l <:l <:l <:l .":J<:l .,,,r:::i <:l <:l <:l <:l <:l <:l <:l <:l 
x;'? ~·'? g;'? Pi'? ~'? ""'? ,.,,. ,,,. ~'? <-;'? re;'? -'\·'? q;'? oj'? ~'? ""'? 

<::5<:5 <:::)<:;:, <:::)<:) <::)Cl <:::) 'Y <:::) 'Y <:::) 'Y <:::) 'Y <:::) 'Y <:::) 'Y <:::) 'Y <:::) 'Y <:::) "Y <:::) 'Y <:::)"!; r::>"' 
~'? r:::,ro'? <:i"'? r:::,q;'? r:::,Oi'? ~'? ""'? ,..,,'? ,-,;'? ~'? <-;'? re;'? -'\·'? q;'? oj'? ~'? lntervalul cs 'Y 'Y 'Y 'Y "Y ...,, 'Y 'Y "Y 'Y "!; 

• Unia ElT • Unia ElR • Linia 1 • Unia 2b • Linia 3b 
Orar 

• unia 4 • Linia Sb • Linia 9 Linia 10 • Linia 11 
• Unia 13 • Unia 17b • Linia 20 • Unia 23b Linia 24 
• Linia 2S • Linia 29b Linia 100 Tramvai Linia 101 Tramvai • Linia 102 Tramvai 

Figura 3.6e. Intervalul de succedare a mijloacelor de transport (minute). 

Perioada intermediara. Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 
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• Linia Sb 
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• Linia 29b 

• Linia 9 Linia 10 • Linia 11 
• Linia 20 • Linia 23b Linia 24 

Linia 100 Tramvai Linia 101 Tramvai • Linia 102 Tramvai 

Figura 3.6/ Frecventa de circulatie a mijloacelor de transport (vehicule/ orii). 

Perioada intermediarii. Sursa date/or: S.C. R.A. T. S.R.L. 

Orar 

Vitezacomerciala medie a serviciului de transport public a fast determinata pentru traseele 
cele mai solicitate (Liniile: El T, ElR, 1, 2b, 3b, 24, 25~i 100), pe intervale specifice de timp, 
pe baza datelor masurate privind durata de deplasare 1ntre punctele terminus ~i distanta 
parcursa pe fiecare sens de circulatie. in urma prelucrarii datelor, s-au obtinut viteze 
comerciale medii cuprinse 1ntre 16,7 km/h pentru Linia 1 ~i 21,4 km/h pentru Linia El T 
(tabelul 3.3). Variatia acestui parametru pentru fiecare linie de transport public este 
reprezentata 1n figurile de mai jos. 

Tabelul 3.3. Viteza comercialii medie - trasee de transport public. 

~ 
Nr. 

Traseu 
Lungime Viteza comerciala 

Linie [km] medie [km/h] 

ElT 
Traseu inelar, pe relatia Cartier Craiovita Noua --> Str. C. 

21,0 21,4 Coposu--> Str. Unirii Cartier Craiovita Noua 

Traseu inelar, In sens contrar cu El T, pe relatia: Cartier 
ElR Craiovita Noua Str. Madona Dudu--> Str. Bibescu--> Cartier 20,7 21,1 

Craiovita Noua 

1 Gara --> B-dul N. Romanescu ~i retur 11,4 16,7 

2b Piata Centrala--> Cartier Cernele ~i retur 12,4 18,6 

3b Cartier Craiovita Noua--> Complex Comercial Banie ~i retur 19,7 21,4 
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Traseu 
Lungime Viteza comerciala 

[km] medie [km/h] 

Cartier Romane~ti --> B-dul Romanesscu --> cap linie 
14,7 17,4 

Romane~ti ~i retur 

Gara --> Selgros ~i retur 19,8 18,8 

PECO Severinului--> Centru--> Pasaj Electroputere ~i retur 13,4 17,7 

Linia El T: Traseu inelar, pe relatia Cartier Craiovita Noua ~ Str. C. Coposu ~ Str. 
Unirii Cartier Craiovita Noua 
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Figura 3. 7. Variatia duratelor de deplasare pe Uni a El T, 2018. 
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Figura 3.8. Variatia vitezei comerciale pe Linia El T, 2018. 

Linia E1R: Traseu inelar, in sens contrar cu El T, pe relatia: Cartier Craiovita Noua 
Str. Madona Dudu ~ Str. Bibescu ~Cartier Craiovita Noua 
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Figura 3.9. Variatia duratelor de deplasare pe Linia E1R, 2018. 
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Figura 3.10. Variatia vitezei comerciale pe Linia E1R, 2018. 

Linia 1: Gara~ B-dul N. Romanescu ~i retur 
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Figura 3.11. Variatia duratelor de deplasare pe Uni a 1, 2018. 
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Figura 3.12. Variatia vitezei comerciale pe Linia 1, 2018. 

Linia 2b: Piata Centrala ~ Cartier Cernele ~i retur 
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Figura 3.13. Variatia duratelor de deplasare pe Linia 2b, 2018. 
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Figura 3.14. Variatia vitezei comerciale pe Linia 2b, 2018. 

Linia 3b: Cartier Craiovita Nom'i ~ Complex Comercial Banie ~i retur 
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Figura 3.15. Variatia duratelor de deplasare pe Linia 3b, 2018. 
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Figura 3.16. Variatia vitezei comerciale pe Linia 3b, 2018. 

Linia 24: Cartier Romane~ti ~ B-dul Romanesscu ~ cap linie Romane~ti ~i retur 
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Figura 3.17. Variatia duratelor de deplasare pe Linia 24, 2018. 
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Figura 3.18. Variatia vitezei comerciale pe Linia 24, 2018. 

Linia 25: Gara~ Selgros ~i retur 
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Figura 3.19. Variatia duratelor de deplasare pe Linia 25, 2018. 
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Figura 3.20. Variatia vitezei comerciale pe Linia 25, 2018. 

Linia 100: PECO Severinului ~ Centru ~ Pasaj Electroputere ~i retur 
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Figura 3.21. Variatia duratelor de deplasare pe Linia 100, 2018. 
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Figura 3.22. Variatia vitezei comerciale pe Linia 100, 2018. 

3.3. Fluxurile de pasageri care utilizeaza transportul in comun 

Fluxurile de pasageri care utilizeaza transportul In comun reprezinta rezultatul 
interactiunii dintre cererea de transport public ~i oferta aferenta acestui mod de transport, 
disponibila la nivelul arealului de studiu. Cererea de transport anuala lnregistrata In ultimii 
4 ani pe liniile de transport public, este reprezentata In figura 3.23.Detalierea la nivel de 
linie, pentru anul 2017 este prezentata In figura 3.24. 
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Figura 3.23. Variatia anualii a cererii de transport, 2014-2017. Sursa date/or: S.C. R.A.T. S.R.L. 
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Figura 3.24. Variatia cererii de transport pe linii, anul 2017. Sursa date/or: S.C R.A. T. S.R.L. 

Pentru determinarea fluxurilor zilnice de calatorii au fast efectuate anchete In mijloacele de 
transport public, fiind lnregistrate date cu privire la numarul de calatori care urea ~i 

coboara In fiecare statie, pe pricipalele 8 trasee din programul de transport.Variatiile orare 
ale fluxurilor de calatori pe fiecare linie contorizata din programul de transport sunt 
evidentiate In figura 3.25. 
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Figura 3.25. Variatia orarii a cererii de transport, 2018. 
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Din datele obtinute a rezultat, pentru fiecare linie de transport public, variatia orara a 
numarului de calatorii, variatia duratelor de deplasare ~i variatia vitezei comerciale. Se 
identifica doua varfuri de trafic corespunzatoare intervalelor orare 09:00-10:00 ~i 17:00-

18:00. 

in figurile de ma1 10s sunt reprezentate variatiile numarului de calatori (total calatori 
urcati/ coborati) transportati de mijloacele de transport public care circula pe aceste linii, 
In cadrul curselor (tur / retur) pe care au fast efectuate recensaminte In zile lucratoare din 
luna august 2018. 
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Figura 3.26. Volume de diliitorijcursii, Uni a El T. 
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Figura 3.27. Volume de ciiliitorijcursii, Linia E1R. 
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Figura 3.28. Volume de diliitorijcursii, Linia 1. 
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Figura 3.29. Volume de ciiliitorijcursii, Linia 2b. 
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Figura 3.30. Volume de diliitorijcursii, Linia 3b. 
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Figura 3.31. Volume de ciiliitorijcursii, Linia 24. 
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Figura 3.32. Volume de diliitorijcursii, Linia 25. 
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Figura 3.33. Volume de ciiliitorijcursii, Linia 100. 
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In ce prive~te distributia spatiala a cererii de transport, statiile cu atractivitate ridicata la 
nivelul 1ntregii retele de transport public sunt: Gara, Teatrul National, Piata Centrala, Pod 
Electro, Confectii (figurile 3.34 -3.38). Acestea deservesc liniile de transport public pe care 
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mijloacele de transport circula cu frecventa ridicata ~i sunt amplasate In zona centrala, 
respectiv In cartiere cu densitate ridicata de locuire. Variatiile orare ale fluxurilor de 
pasageri masurate In statiile mentionate sunt reprezentate grafic In figurile de mai jos. 
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Figura 3.34. Variatia orarii a jluxurilor de pasageri, Statia "Gara'~ 
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Figura 3.35. Variatia orarii a jluxurilor de pasageri, Statia "Teatrul National'~ 
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Figura 3.36. Variatia orarii a jluxurilor de pasageri, Statia "Piata Centralii". 
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Figura 3.37. Variatia orarii a jluxurilor de pasageri, Statia "Pod Electro'~ 
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Figura 3.38. Variatia orarii a jluxurilor de pasageri, Statia "Confectii'~ 

lntervalul 
orar 

0 imagine de ansamblu asupra actractivitatii statiilor de transport public poate fi observata 

In figurile 3.39 ~i 3.40, In care sunt reprezentate centralizat datele care au stat la baza 

reprezentarilor din figurile de mai sus. 
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Figura 3.39. Variatia orarii a jluxurilor de pasageri urcatif statie. 
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Figura 3.40. Variatia orara a jluxurilor de pasageri cobora.tifstatie. 

In concluzie, pe baza datelor 1nregistrate de operatorul de transport public 1n anii anteriori 
~i a celor masurate cu ocazia elaborarii prezentului studiu de trafic, a fost determinata 

valoarea numarului de pasageri din transportul public 1n aria de studiu a proiectului la 
nivelul anului de baza 2018, respectiv 21.589.563 pasagerij an. 

Prin dezvoltarea sistemului de transport public local se urmare~te cre~terea atractivitatii 

acestui mod de transport ca urmare a 1mbunatatirii conditiilor de deplasare. 

3.4. Nivelul de congestie/ intarziere in trafic 

Cu ocazia 1ntocmirii prezentului studiu de trafic au fost efectuate 1nregistrari ale 
distantelor ~i duratelor medii de deplasare pe diferite rute reprezentative ale retelei (figura 

3.5, tabelul 3.2). in urma prelucrarii datelor 1nregistrate se constata faptul ca la nivelul 
principalelor directii de circulatie (Capitolul 3.1), durata medie de deplasare se situeaza 
1ntre 18 minute pentru axa Nord - Sud (Str. Bariera Valcii - B-dul Carol I - Str. Simian 

Barnutiu/ Str. Alexandru Macedonski - B-dul Nicolae Romanescu) ~i 22 minute pentru axa 

Est - Vest (Calea Bucure~ti - B-dul Nicolae Titulescu - Calea Severinului). Datele culese au 
fost utilizate pentru calibrarea modelului de transport dezvoltat 1n cadrul studiului de 
trafic. Rezultatele modelarii indica valori medii ale duratelor deplasarilor cu autoturismul 

1n reteaua rutiera de 23,8 minute, deplasari realizate la o viteza medie de 29,8 km/h. 
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Avand 1n vedere limita legala a vitezei maxime de circulatie 1n localitate (SO km/h) ~i 

valoarea medie 1nregistrata la deplasarea 1n conditii reale de trafic (29,8 km/h), se constata 

ca 1ntarzierea medie este de circa 49 secunde/km. 

3.5. Caracteristicile parcului de vehicule 

Structura parcului de autovehicule este un factor cu rol decisiv al impactului asupra 
mediului generat de sectorul transporturilor. Vechimea, combustibilul utilizat, capacitatea 
cilindrica a motorului, norma de depoluare sunt parametri specifici fiecarui autovehicul, 
care influenteaza direct cantitatea de emisii poluante deversate 1n atmosfera pe durata 
functionarii. 

Date referitoare la structura parcului de autovehicule ( categorii de vehicule, tip de 
combustibil, norme tehnice privind emisiile, capacitatea cilindrica) la nivelul arealului de 
studiu au fast puse la dispozitie de Municipiul Craiova. Acestea au fast obtinute de la 
Directia Regim Permise Conducere ~i inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului 
Administratiei ~i Internelor. 

in scopul utilizarii 1n cadrul modelului de estimare a emisiilor provenite din traficul rutier, 
aceste date au fast prelucrate astfel !neat sa se obtina clasificarea tuturor autovehiculelor 
1nmatriculate 1n functie de: combustibilul utilizat; capacitatea cilindridi; anul fabricatiei; 
standardul de depoluare. in intervalul analizat, 2012-2017, parcul inventar de autovehicule 
1nmatriculate 1n localitatea Craiova a avut o evolutie pozitiva, valoarea 1nregistrata 1n anul 
2017 fiind cu 20,9% mai mare fata de cea corespunzatoare anului 2012. Variatia anuala a 
numarului de autovehicule 1n functie de combustibilul utilizat este prezentata 1n figura 
3.41. 
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Figura 3.41. Situatia parcului inventar de autovehicule fn functie de combustibilul utilizat. 
Sursa date/or: Directia Regim Permise Conducere ~i fnmatriculare a Vehiculelor, Bucure~ti. 
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in toata perioada analizata, In parcul de vehicule din Municipiul Craiova au fast 
lnmatriculate 5 autovehicule cu propulsie electrica ~i 61 autovehicule cu propulsie hibrida. 
in intervalul analizat s-a lnregistrat o cre~tere semnificativa a numarului de autovehicule 
alimentate cu motorina, In anul 2017 acestea numarand cu 42, 7% mai mult de cat In anul 
2012, In timp ce numarul autovehiculelor alimentate cu benzina a crescut cu numai 11,9%. 

Referitor la tipurile de autovehicule din compunerea parcului inventar, din totalul celor 
124.011 autovehicule lnregistrate In anul 2017, 108.850 sunt autoturisme. Numarul de 
autovehicule din celelalte 9 categorii existente (In total 15.161 autovehicule) este prezentat 
In diagrama din figura 3.42. 

II Automobil mixt 

II Autospeciala 

Iii Autotractor 

II Autoutilitara 

Iii Autovehicul special 

Iii Autobuz 

Iii Microbuz 

Iii Motocicleta 

Iii Tractor 

11693 

Figura 3.42. Autovehiculele din compunerea parcului inventar, altele decat autoturisme, 2017. 
Sursa date/or: Directia Regim Permise Conducere ~i fnmatriculare a Vehiculelor Bucure~ti. 

Din totalul autovehiculelor lnmatriculate la sfar~itul anului 2017, 16% aveau vechime 
cuprinsa lntre 5 ~i 9 ani, iar 33% lntre 10 ~i 14 ani. Reprezentarea numarului de 
autovehicule In functie de anul de fabricatie este realizata In figura 3.43. 
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Figura 3.43. Structura parcului de autovehicule fn functie de anul de fabricatie, 2017. 
Sursele date/or: Directia Regim Permise Conducere ~i fnmatriculare a Vehiculelor Bucure~ti. 
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4. PROGNOZELE DE TRAFIC PENTRU 
SCENARIILE "FARA PROJECT" SI "CU PROJECT" 

~ 

in cadrul prezentului studiu sunt analizate conditiile de trafic din Municipiul Craiova In 
scenariile "Fara Proiect" ~i "Cu Proiect" la nivelul orizonturilor de prognoza reprezentate 

de primul an dupa implementarea proiectului (primul an In care proiectul va fi integral 
operational) - 2021 ~i ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare -
2026, pornind de la situatia anului de baza 2018. in acest sens, a fost dezvoltat modelul de 
transport care a stat la baza Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de 
Cre~tere Craiova. Acesta a fost calibrat ~i validat pe baza datelor culese cu ocazia 
prezentului studiu (Capitolul 3) la nivel anului de baza. Cu ajutorul modelului de transport 
validat au fost testate scenariile "Fara Proiect" ~i "Cu Proiect", la orizonturile de analiza 

2021 ~i 2026. 

Modelarea este realizata la nivel MZA (Media Zilnica Anula) respectand recomandarile 
ghidului publicat de JASPERS In acest domeniu "The Use of Transport Models in Transport 

Planning and Project Appraisal: JASPERS: 2014". Din punct de vedere geografic, modelul de 
transport este elaborat la nivelul Polului de Cre~tere Craiova, iar pentru analize au fost 
extrase date corespunzatoare arealului de studiu, Municipiul Craiova. 

4.1. Fluxuri de trafic - Anul de baza 

Reteaua de transport 

Una dintre etapele preliminare necesare pentru realizarea unui model de transport este 
formalizarea retelei de transport considerate, prin intermediul teoriei grafurilor. Reteaua 
de transport modelata In cadrul prezentului studiu de trafic contine reteaua de drumuri 
publice, configuratia ~i tipul de control al intersectiilor ~i reteaua de transport 
public.Modelarea retelei majore de transport presupune un proces complex de analiza a 
parametrilor fizici ai fiecarei strazi, a functionalitatii In retea ~i a reglementarilor de 
circulatie. 
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Reteaua urbana cuprinde un nivel de detaliere adecvat unui model de determinare a 
cereriiln 4 pa~i, fiind conectata la reteaua majora de transport formata din drumurile 
judetene ~i nationale care interactioneaza cu teritoriul de analiza (figura 2.14). Astfel, 
reteauamodelata este alcatuitadin elemente de infrastructura cu functiuni de artere majore 
(artere de penetratie, traseede tranzit) ~i elemente de infrastructura cu rol de colectare ~i 
distributie spatiala a traficului la nivelul cartierelor, respectiv de alimentare a traseelor 
majore de ciculatie. Reteaua de transport public utilizeaza sectoare ale arterelor majore. 

Caracteristicile retelei, precum capacitatea de circulatie, numarul de benzi/ sens, viteza 
libera, viteza maxima admisa, modurile de transport carora le este permis accesul, 

existenta parcarilor laterale, regimurile de circulatie (sens unic, dublu sens), interdictiile de 
virare, tipul de control al intersectiilor au fast introduse pe fiecare element de 
infrastructura pe baza datelor culese din teren ~i a specificatiilor tehnice corespunzatoare 
categoriilor de strazi conform normativelor In vigoare. Capacitatea de circulatie a 
elementelor retelei de transport a fast stabilita In acord cu prevederile "STAS 10144/5-89 
privind Calculul capacitafii de circulatie a strazilor". 

Variatia capacitatii de circulatie In raport cu distanta lntre intersectii/ accese laterale In 
situatiile In care viteza medie de deplasare variaza lntre 30 ~i 50 km/h, conform acestui 
document este reprezentata In figura 4.1. 
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Figura 4.1. Variatia capacitaJii de circulatie a striizilor. 

Capacitatea de circulatie reprezinta numarul maxim de vehicule care pot tranzita o 

sectiune a infrastructurii de transport (drum/ strada/ banda de circulatie/ intersectie/ 
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sectie de circulatie feroviara) lntr-o unitate de timp considerata. Capacitatea de circulatie a 
strazilor este determinata In raport cu: 

~ viteza de proiectare; 

~ elementele geometrice ale strazii (profil longitudinal, profil transversal) stabilite fn 
functie de viteza de proiectare ~i de conditiile de relief; 

~ distanta dintre doua intersectii consecutive; 

~ modul de organizare ~i dirijare a circulatiei; 

~ accesele laterale; 

~ existenta parcarilor laterale (para/el sau fn unghi). 

Se observa reducerea substantiala a capacitatii unei strazi atunci cand aceasta este 
fragmentata de intersectii succesive aflate la distanta de pana la 500 m. 

Unitatea de masura utilizata pentru exprimarea capacitatii de circulatie In cazul sistemului 
rutier este vehiculul etalon - autoturism ( engl. PCU - Private Car Unit). Aceasta 

caracteristica a retelei de transport prezinta importanta deosebita In activitatea de 
proiectare a infrastructurii ~i In cea de control al traficului. 

In cadrul studiilor de trafic ~i circulatie, fluxurile de trafic rutier se exprima prin numarul ~i 
tipul vehiculelor care tranziteaza un element de infrastructura lntr-un anumit interval de 
timp. In scopul obtinerii unei valori unitare a fluxului de trafic, se recurge la echivalarea 

tuturor tipurilor de vehicule prezente In flux In vehicule etalon de tip autoturism, conform 
SR 7348 j 2001 3 ~i OMT 49/19984

• Prevederile standardului sunt aplicabile pentru toate 

categoriile ~i clasele tehnice de drumuri ~i strazi. 

Pentru echivalarea vehiculelor fizice In vehicule etalon de tip autoturism s-au folosit 

coeficientii stipulati In SR 7348/2001. Astfel, bicicletele, motoretele, scuterele ~i motociclete 
au fast echivalate cu 0,5 autoturisme, autovehiculele u~oare de marfa au fast echivalate cu 
1,2 autoturisme, iar pentru autovehiculele grele de marfa s-au folosit coeficienti de 
echivalare lntre 3,5 ~i 4 (In functie de tipul acestora). Microbuzele de transport public au 
fast echivalate cu 1,2 autoturisme, iar autobuzele cu 3 autoturisme. 

Graful retelei de transport, la elaborarea caruia s-a tinut cont de aspectele tehnice ~i 

functionale mentionate mai sus, este prezentat In figura 4.2. 

3Standard SR 7348 din 2001 - "Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de 
circulatie". 

40rdinul Ministrului Transporturilor, Nr. 49 din 27.01.1998 referitor la "Normele tehnice privind proiectarea 
~i realizarea strazilor fn localitatife urbane" publicat In Monitorul Oficial al Romaniei, Nr. 138 din 06.04.1998". 
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LEG ENDA 
Graful re\elei 

~ Retea rutiera 

- Zona interna de trafi c 

Figura 4.2. Graful retelei din zona de analizii. 

Cererea de transport 

0 etapa preliminara necesara pentru estimarea cererii de transport este constituirea 
zonelor de analiza a traficului. In cadrul procesului de zonificare a teritoriului s-a tinut 
seama de principiile generale recomandate de literatura de specialitate, avand In vedere In 
acela~i timp constrangerile generate de datele disponibile, pornind de la sistemul de 
zonificare / reglementarile urbanistice considerate In Planul Urbanistic General al 
Municipiului Craiova. 

Astfel, In cadrul modelului de transport aferent studiului de trafic, teritoriul Municipiului 
Craiova a fast lmpartit In 156 zone de trafic. Sistemul de zonificare aferent modelului de 
transport creat este prezentat In figura 4.3. 

Fiecare zona de trafic are asociat un punct de localizare numit centroid de zona In care este 
concentrat lntregul nivel de activitate al zonei pe care acesta o reprezinta. Centroidul de 
zona poate fi identificat ca centrul de greutate al suprafetei asociate ~i prezinta 
urmatoarele particularitati: 
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~ parametrii care caracterizeaza zonele sunt localizati fn centroizi; 

~ distanta dintre doua zone reprezinta distanta dintre centroizii asociati zone/or 
respective; 

~ fn cazul conectarii zone/or la o retea de transport, centroizii au rolul de a 
reprezenta localizarea zone/or. 

La nivelul anului de baza matricele de cerere au fast constituite pentru fiecare mod de 
transport pe baza datelor culese din anchete ~i completate cu infarmatii extrase din 
modelul national (Master Planul General de Transport al Romaniei). Calatoriile de 
penetratie ~i de tranzit au fast extrase din anchetele Origine-Destinatie ~i din modelul 
national de transport. Din agregarea matricelor astfel obtinute, au rezultat matricele 
modale, care au fast utilizate pentru calibrarea matricelor rezultate din aplicarea primelor 
trei etape ale modelului "1n patru pa~i". 

in scopul conturarii laturii teoretice modelului de transport dezvoltat, 1n subcapitolele 
urmatoare sunt descrise caracteristicile tehnice ale etapelor specifice modelului "1n patru 

pa~i" realizat. 
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Figura 4.3. Zonele de trafic create fn cadrul modelului de transport. 
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Generarea si atra1:erea deplasarilor 

Generarea deplasarilor reprezinta prima etapa a modelului de transport 1n patru pa~i de 
estimare a cererii de transport. in aceasta etapa se estimeaza numarul de deplasari 
generate (Oi) ~i atrase (Di) de fiecare zona, 1ntr-un interval de referinta dat. 

Deplasarile care au ca scop 1n origine sau 1n destinatie, re~edinµ, deseori sunt desemnate 

ca deplasari cu scop principal, iar toate celelalte deplasari cu alte scopuri, 1n origine sau 
destinatie, sunt numite deplasari secundare. Caracterizarea unei deplasari ca un cuplu de 
scopuri permite, 1n acela~i timp, identificarea cu o precizie mai mare a variabilelor 
sistemului de activitati la care se face referire. 0 mare parte a modelelor de generare 
utilizate 1n practica sunt descriptive, deoarece pe de o parte, pentru deplasarile a~a-zis 
sistematice sau "1n migratie alternanta" ( domiciliu - lac de mun ca ~i invers ), efectuarea 
deplasarii nu implica de fapt o alegere ~i deoarece, pe de alta parte, pentru motivele 
( scopurile) pentru care exista optiuni, alegerea este influentata de multe alte variabile, 
dificil de cuantificat (figura 4.4 ). 

DOMICILIU / 
RE~EDINTA 

Generari: Atragere 
~ 

~Atragere Generare 

' 

LOCDE 
MUN CA 

Generare Atragere 

Atragere Generare 

Figura 4.4 Deplasiiri generate - atrase. 

ACTIVITATI 
SOCIALE 

in general, modelul pentru calatoriile prod use 1ntr-o zona, indiferent de destinatia acestora, 

este influentat de urmatorii factori: 

~ caracteristicile populafiei: venit, structura familiala, detinerea de autovehicule, etc.; 

~ caracteristicile teritoriului: modul de utilizare al zone/or, pretul terenurilor, 
densitatea rezidentia/6, rata de urbanizare, etc.; 

~ accesibilitatea: calitatea retelei stradale ~i rutiere, densitatea retelei stradale ~i 

rutiere, etc. 

Pentru determinarea numarului de deplasari generate ~i atrase de fiecare zona de trafic, a 
fast aplicat un model de regresie liniara multipla 1n cadrul caruia variabilele independente 
sunt numarul de locuitori, detinerea de autovehicule, numarul locurilor de munca, centrele 
comerciale, unitatile de fnvatamant etc. Forma functionala a acestui model este data 1n 

relatia 4.1: 

1n care: 

Nctep_generate/atrase =a 0 +Lai ·Xi [deplasari/ora] 
i 
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X reprezinta variabilele independente specijice unei zone (numarul de locuitori, 
detinerea de autovehicule, numarul locurilor de munca, centrele comerciale, unitatile 
de fnvatamant); 

ao, ai, az, ... , ai sunt coejicienti ai modelului. 

Calibrarea numarului de deplasari generate ~i atrase de zonele de trafic a fast facuta 
utilizand date ~i infarmatii rezultate din anchetele In gospodarii. 

Distributia pe destinatii 

Modelele de repartitie pe destinatii sunt utilizate pentru a estima alegerile pe care le fac 
calatorii In stabilirea destinatiilor, rezultand astfel matricea origine - destinatie. Cel mai 
cunoscut model din aceasta categorie este modelul gravitational, generat prin analogie cu 
Legea atractiei gravitationale a lui Newton. Prin intermediul acestui model sunt estimate 
calatorii pentru fiecare pereche de zone Origine - Destinatie ( celula din matricea 0-D) pe 
baza potentialelor de generare ~i atragere a calatoriilor specifice fiecarei zone e trafic. 

Pentru repartitia pe destinatii a deplasarilor estimate In etapa anterioara a fast utilizat 
modelul gravitational a carui expresie este de farma: 

(4.2) 

unde: 

- gi = ~tii reprezinta volumul cererii ''generate" de zona i; 

- ai = L tii reprezin ta volumul cererii "atrase" de zona j; 

- f(dij) este functia dificultatilor fntampinate la efectuarea deplasarilor fntre zonele i ~i j. 

Functia dificultatilor lntampinate la efectuarea deplasarilor lntre oricare doua zone de 
trafic, lntalnita In literatura ~i sub denumirile de 'Junctie de impedanta" sau ''functie de 
rezistenta la deplasare" utilizata In aceasta aplicatie a fast o functie putere cu exponent 
negativ al carei argument reprezinta distanta dintre zonele de trafic. 

Ale1:erea modala 

Prin intermediul modelelor de alegere modala se obtine proportia din totalul deplasarilor 
care, provenind dintr-o anumita zona de origine se efectueaza catre o zona de destinatie, 
pentru un anumit motiv, cand se utilizeaza un anume mod de transport. 

Modelele cele mai simple simuleaza o alegere binara, tipica, lntre mijloacele private -
individuale ~i cele publice - colective. Cele complexe considera deplasarile efectuate pe jos, 
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cu bicicleta, In automobil ca pasager, In automobil ca ~ofer, cu autobuzul sau o combinatie 
de diferite mijloace. 

Factorii care influenteaza alegerea modului de transport ~i constituie atribute ale 
alternativelor decidentului pentru modelarea acestei alegeri, pot fi lmpartiti In trei grupe: 

~ dupii. caracteristicile utilizatorului: posesia autoturismului; posesia permisului de 
conducere sau disponibilitatea unui conduditor auto; caracteristicile ~i structura 
familiei; venitul familiei; constrangeri de natura exogena (necesitatea de a folosi 
autoturismul pentru deplasarile la locul de munca departat sau pentru a duce copiii la 
~coala); densitatea rezidentiala a zonei de domiciliu; 

~ dupii. caracteristicile deplasii.rilor: scopul caliitoriei - pentru deplasarea la locul de 
munca este mai facila uneori folosirea transportului public cu cale exclusiva, datorita 
regularitatii serviciului, iar pentru alte scopuri, cum este cazul cumpariiturilor de la 
sfar~it de saptamana, folosirea autoturismului; perioada zilei fn care se efectueaza 
deplasarea - deplasarile la ore tarzii sunt efectuate mai dificil cu transportul public; 

~ dupii. caracteristicile alternative/or de transport ~i a utilitii.filor fizice ale 
sistemului de transport; acestea pot fi divizate in urmii.toarele categorii: atribute 
cu exprimare cantitativa: durata deplasarii (fn vehicul, fn a~teptarea acestuia precum ~i 
deplasarea pentru accesul la statia de transport public sau la autoturism); costurile 
totale monetare (pentru combustibil sau biletul de caliitorie); frecventa serviciului 
public ~i gradul de ocupare a vehiculelor; atribute evaluate calitativ: confortabilitate ~i 
comoditate; regularitate; securitate ~i siguranta a deplasarii. 

Ultima categorie de atribute influenteaza decisiv alegerea modala, cercetarea din domeniu 
dezvoltand numeroase metode de estimare care folosesc date de preferinta declarata 
obtinute din anchetele de trafic. 

Modelul multinomial Logit estimeaza probabilitatea alegerii unui anumit mod de transport, 
probabilitate care se determina cu relatia: 

unde: 

m 

In care: C~ =I <t'kp • xkp [ u.m.] 
p 

(4.3) 

(4.4) 

C~ reprezinta costul generalizat pentru efectuarea deplasarii utilizand modul de 

transport k; 
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cpkpeste parametrul de echivalare pentru variabilele de timp, cost monetar al 

deplasarii; 

xkp sunt componente ale costului generalizat al deplasarii; 

k reprezinta autovehicul personal, mijlocul de transport fn comun, etc.; 

13 este coeficient al modelului. 

Modelul a fost calibrat utilizand informatiile din cadrul anchetelor In gospodarii. Modelul 
de transport trateaza atat modurile de transport privat, cat si modul de transport public 
disponibil, cu autobuze. Pentru fiecare dintre modurile de transport disponibile, sunt 
introduse vehicule din toate clasele lntalnite In trafic: 

~ Transport de persoane: privat (autoturisme); public (autobuze ~i tramvaie); 

~ Transport de marfii: vehicule u~oare de marfa; vehicule grele de marfa 

Distributia pe itinerarii 

Ultimul pas din cadrul modelului de estimare a cererii de transport "In patru pa~i" 
presupune stabilirea unui echilibru lntre cererea ~i oferta de transport. Metodele de 
afectare distribuie valorile de trafic In functie de un set de constrangeri care includ (figura 
4.5): 

~ capacitatea de transport; 

~ timpul de c616torie; 

~ costul efectiv (sau generalizat) al c616toriei. 

0 ~ Timpi 

I ~ Numiirconexiuni 

~G_e_n_er_a_re _ _____ ,.,o Atragere 

~/ 
Figura 4.5. Principiul de afectare a diliitoriilor. 
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in cadrul acestei etape, pe langa estimarea rutelor utilizate pentru fiecare relatie din 
matricea modala 0 - D, se urmare~te: 

~ analiza relatiilor de trafic care solicita un anumit segment al retelei; 

~ estimarea raportului debit/capacitate la nivelul retelelor modale ~i identificarea 
celor mai solicitate arce; 

~ estimarea costurilor generalizate pentru fiecare pereche 0 - D. 

Afectarea cererii pe itinerarii necesita cunoa~terea unui set minim de date de intrare: 

~ caracteristicile retelei de transport, formalizata printr-un graf cu arce ~i noduri, 
specifice orizontului de timp pentru care sunt estimate matricele modale 0 - D; 

~ matricele modale 0 - D corespunzatoare intervalului de timp de referinta pentru 
care se face afectarea; 

~ principiile de afectare a cererii de transport adoptate. 

Alegerea rutei de transport este influentata de caracteristicile de natura socio-economica 
specifice arealului de analiza ~i de caracteristicile ofertei de transport: accesibilitate 
modala, viteze curente de deplasare, timpi curenti de deplasare In retea, distante, costuri 
monetare, durate de a~teptare, durate pentru manevre necesare, tipul legaturilor asigurate 
In noduri, tehnici de reglementare a accesului la serviciul de transport, etc. 

Calibrarea valorilor de trafic s-a realizat pe baza datelor de trafic descrise In Capitolul 3. 

Prin afectarea cererii de transport, obtinuta prin procedeele descrise mai sus, pe reteaua 
actuala de transport modelata, au fast obtinute configuratiile fluxurilor de trafic pe 
ansamblul retelei, corespunzatoare situatiei curente. 

in cele ce urmeaza (figurile 4.6 - 4.9) sunt prezentate volumele de trafic lnregistrate pe 
lntreaga retea modelata la nivel de medie zilnica anuala (MZA) ~i ora de varf de trafic, 
pentru:autoturisme ~i vehicule etalon - autoturism. 

Din analiza fluxurilor de trafic reprezentate In figurile de mai jos, se observa canalizarea 
acestora pe principalele artere de circulatie. Strazile cu functiune locala, care alimenteaza 
cartierele de locuinte preiau volume de trafic substantial reduse comparativ cu cele 
principale, motiv pentru care In reprezentarea grafica latimea benzilor asociate acestora nu 
confera vizibilitate. 

Axa retelei stradale care asigura legatura pe directia Est-Vest (Calea Bucure~ti - B-dul 
Nicolae Titulescu - Calea Severinului) este formata din sectoare de infrastructura care 
atrag la nivelul orei de varf de trafic valori maxime de aproximativ 2700 autovehicule 
etalon (In sectiune ), reprezentand atat deplasari locale, a caror origine ~i destinatie se afla 
In Municipiul Craiova, cat ~i deplasarile de penetratie ( origine sau destinatia In zona 
urbana) ~i de tranzit (origin ea ~i destinatia In afara zonei urbane). Pe aceea~i directia de 
deplasare, relatiile de tranzit dintre DN 65 ~i DN 6 Vest sunt preluate de DN 65F, pe care la 
orele de varf se lnregistreaza valori maxime de 1500 autovehicule etalon (In sectiune ). 
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Fluxurile de calatori care utilizeaza mijloacele de transport public la cele doua perioade de 
analiza (MZA ~i ora de varf de trafic) sunt reprezentate 1n figurile 4.10 ~i 4.11. 
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Figura 4.6. Fluxuri de trafic, autoturisme, MZA 2018 (rotitii cu 90°). 
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Figura 4.7. Fluxuri de trafic, autoturisme, Ora de varf 2018 (rotitii cu 90°). 
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Figura 4.8. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, MZA, 2018 (rotitii cu 90°). 
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Figura 4.9. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Ora de varf, 2018 (rotitii cu 90°). 
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Figura 4.10. Fluxuri de diliitori, MZA, 2018 (rotitii cu 90°). 
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Figura 4.11. Fluxuri de diliitori, Ora de varf, 2018 (rotita cu 90°). 
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Validarea modelului de transport, care exprima concordanta dintre datele de trafic 
obtinute In urma modelarii fizico-matematice ~i datele lnregistrate In urma anchetelor de 
trafic este evidentiata de rezultatul functiei GEH Statistic (de la numele descoperitorului 
acesteia, Geoffrey E. Havers), functie statistica utilizata pentru analiza traficului lncepand cu 
anul 1970. Expresia acestei functii este: 

In care: 

GEH = 2. (M - C)2 
M+C 

Msunt valorile de trafic rezultate fn urma model6rii; 

Csunt valorile de trafic masurate. 

(4.4) 

Interpretarea rezultatelor obtinute In urma aplicarii functiei GEH pentru valorile fluxurilor 
de trafic sunt urmatoarele: 

~ GEH < 5 - indica o buna reprezentare a realitatii prin intermediul modelarii. 

Conform Manualului de Proiectare a Drumurilor ~i Podurilor ("Design Manual for 
Roads and Bridges') din Marea Britanie, un model de trafic este valid daca 85% 

din valoarea volume/or de trafic mod elate au GEH < 5; 

~ 5 < GEH < 10 - recomanda investigatii fn cadrul proiectului; 

~ GEH > 10 - in di ca probleme fn modelul de evaluare a cererii de caliitorie. 

Prin compararea valorilor de trafic masurate ~i modelate, pentru categoriile de 
autovehicule considerate ( autoturisme ~i vehicule etalon), In cadrul modelului de transport 
dezvoltat pentru Municipiul Craiova s-au obtinut valori ale functiei GEH mai mici decat 5, 
pentru toate cazurilor, fapt care confirma valabilitatea modelului (tabelul 4.1). 

I 
Nr. 

post 

11 

14 

Tabelul 4.1. Rezultatele testului de concordanta GEH fntre 
valorile mode/ate ~i ce/e masurate. 

Valori masurate Valori modelate GEH 

Categorie Categorie Categorie 
Sens 

vehicule* vehicule* vehicule* 

A VEt A VEt A VEt 

11_1 8642 11142 8563 10700 0,85 4,23 

11_2 11504 12938 11949 13495 4,11 4,85 

11_3 7648 8312 7897 8454 2,82 1,55 

14_1 24024 26985 24524 27777 3,21 4,79 

14_2 5502 6104 5562 6293 0,81 2,40 
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I Valori masurate 

Nr. Categorie 
Sens 

post vehicule* 

A VEt 
,_ 

14_3 24015 26081 

14_4 16289 17432 

15_1 15764 17318 

15_2 4418 4637 
15 

15_3 21446 24782 

15_4 7821 8421 
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Valori modelate GEH -
Categorie Categorie 
vehicule* vehicule* 

A VEt A VEt 

24294 26804 1,80 4,45 

16849 17964 4,35 4,00 

16281 17959 4,08 4,83 

4183 4503 3,58 1,98 

20941 24095 3,47 4,39 

8179 8758 4,00 3,64 

*A- autoturisme, VEt- Vehicule etalon - autoturism 

Datele de trafic modelate, care au fast utilizate In relatiile de calcul de mai sus, prin cares-a 
demonstrat validitatea modelului, au rezultat In urma unor proceduri de calibrare, In 

cadrul carora valorile parametrilor modelului (variabile dependente) au fast ajustate In 
functie de datele specifice arealului de analiza ( comportament de deplasare, valori ale 

fluxurilor de trafic). 

Datele de trafic utilizate In calibrarea modelului au fast cele lnregistrate In postul de 
ancheta 12, 13, 16 (figura 3.1) ~i cele lnregistrate pe sectoarele drumurilor nationale ~i 

judetene lnvecinate Municipiului Craiova cu ocazia recensamantului general de circulatie 
realizat la nivel national de CESTRIN - CNAIR ~i la nivel judetean de Consiliul Judetean Dolj 
In anul 2015 (Post 163 - DN 6, Post 164 - DN 6, Post 181 - DN 55, Post 184 - DN 56, Post 
253 - DN 6B, Post 263 - DN 65F, Post 264 - DN 65F, Post 804 - DN 65C, Post 827 - DN 65, 

Post 1504 - DJ 552, Post 1502 - DJ 606, Post 1544 - DJ 643F, Post 1545 - DJ 652A). 

Datele de trafic utilizate In validarea modelului au fast cele lnregistrate In posturile 11, 14 ~i 
15 (tabelul 4.1), amplasate conform figurii 3.1 In puncte diferite ale retelei comparativ cu 

punctele In care au fast amplasate posturile de ancheta In care au fast culese date care au 
stat la baza procesului de calibrare. 

Rezultatele modelului de transport realizat la nivelul anului de baza, In ceea ce prive~te 

cererea de transport pentru modurile disponibile, conditiile de desfa~urare a traficului ~i 
impactul asupra mediului exprimat prin cantitatea de gaze cu efect de sera asociate 
activitatii de transport din arealul de studiu sunt prezentate mai jos (tabelul 4.2). 

Can ti ta tea de gaze cu efect de sera ( echivalent COz) deversata In atmosfera de 
autovehiculele aflate In circulatie variaza In functie de caracteristicile parcului de 
autovehicule (capacitate cilindrica, vechime, norma de depoluare, tipul de combustibil 

utilizat), viteza medie de deplasare, volumul ~i structura fluxurilor de trafic. Pentru 
determinarea acestui indicator a fast aplicat modelul de calcul publicat In Anexa 4.1.4.a,b -
Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor a Ghidului 
solicitantului Obiectiv Specific 4.1, POR 2014-2020. 
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Tabelul 4.2. Emisii de GES, MZA, 2018. 

Emisiile totale GES (tC02e) 97,574.35 

Emisii totale de GES pentru intregul model de trafic pentru anul 2018 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Clasa Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Emisii GES (tC02e) 73,863.11 8,341.96 0.00 10,438.98 4,440.53 0.001 0.001 489.76 

Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasa de vehicule pentru care suntfurnizate date mai jos pentru anul 2018 

Date de intrare 

Anul evaluarii 2018 

Anul de referinta pentru datele de trafic 

Kilometri parcur~i de vehicule la nivel anual 

Numarul total de km parcur~i de fiecare clasa de vehicule in anul evaluarii 
COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Tipul vehiculelor Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Kilometri parcur~i de vehicule 533110240 42208600 0 9807915 4724140 0 0 639,044 

Viteze medii 

Vitezele medii definite de utilizatori pentru patru categorii de drumuri, in care var fi impariiii kilometrii parcur~i de vehicule 
Categoria de Descrierea 
viteza km/h 

29.8 Urbanli 

50 Suburbanli 

75 Ruralli 

100 Autostradli 

Utilizarea categoriilor de drumuri 

lmpartirea numarului total de kilometri parcur~i de vehicule in functie de categoriile de viteze medii 
COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Urbana 90% 90% 90% 90% 95% 

Suburbana 10% 10% 10% 10% 5% 

Rurala 

Autostrada 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valorile indicatorilor prin care sunt exprimate rezultatele modelului de transport pentru 
anul de baza al analizei sunt centralizate 1n tabelul 4.3. 

Tabelul 4.3. Indicatori -Anul de bazii 2018. 

Indicator 
Valoare - Anul 
de baza 2018 

Transport public,% 20.30 

Transport public, calatorii/an 21.589.563 

Transport nemotorizat (pietonal ~i cu bicicleta), % 43,10 

Cerere de transport Transport nemotorizat (pietonal ~i cu bicicleta, 
calatorii/an 

59.540.385 

Transport privat, % 36,60 

Transport privat, calatorii/an 50.560.976 
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Indicator 
Valoare - Anul 
de baza 2018 

Condi!ii de Vmed* - transport public, km/h 19,5 

circula!ie Vmed - transport privat, km/h 29,8 
-

Impact asupra 
Emisii GES, mii t/an 97,57 

mediului 

*viteza comercia/6 

4.2. Prognoza traficului. Scenariul "Fara Proiect" 

Fluxurile de trafic de perspectiva se obtin prin confruntarea dintre cererea de transport 
prognozata la orizontul de perspectiva pentru care se realizeaza analiza ~i oferta de 
transport materializata prin reteaua de transport prognozata la acela~i orizont de timp 
(figura 4.12). 

CERERE DE 
TRANSPORT 

VIITOARE 

RETEADE 
TRANSPORT 

VIITOARE 

Figura 4.12. Ob}inerea fluxurilor de trafic de perspectivii. 

Prognoza traficului reprezinta procesul de estimare a numarului de vehicule sau calatori 
care var utiliza o infrastructura de transport la un moment de timp dat. in cadrul 

prezentului studiu este necesara estimarea fluxurilor de trafic la orizontul de prognoza 
2026. 

Punctul de plecare 1n realizarea procesului de prognoza a traficului 11 reprezinta 
cunoa~terea nivelului actual al volumelor de trafic asociate retelei de transport existente. 
Aceste valori ale volumelor de trafic pot fi determinate fie prin 1nregistrari manuale sau 
automate, fie aplicand modele matematice. 
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Avand la dispozitie un model de transport valid pentru anul de baza pentru cares-a realizat 
analiza, precum ~i prognoza principalilor indicatori socio-economici ~i demografici specifici 
zonei studiate, a putut fi estimata cererea de transport la nivelul diferitelor orizonturi de 
prognoza. Nevoia de mobilitate viitoare a fast determinata de valorile prognozate ale 
indicatorilor socio-economici, demografici ~i de utilizare a teritoriului (figura 4.13). 

Utilizarea 
teritoriului 

socio
economici 

Figura 4.13. Prognoza cererii de transport - proces. 

Prognoza principalilor parametri socio-economici ~i demografici cu influenta semnificativa 
asupra nevoii de mobilitate a fast realizata pe baza datelor publicate de institutiile 
specializate (Comisia Natioala de Prognoza, Institutul National de Statistica, Eurostat), 
datelor prognozate sau datelor istorice din care reies tendinte de evolutie. Totodata, 
prognoza cererii de transports-a realizat In a cord cu previziunile privind variatia cererii de 
transport estimate In cadrul PMUD pentru Polul de Cre~tere Craiova. 

Pentru determinarea nevoii de mobilitate viitoare, a fast estimata tendinta de evolutie a 
principalilor indicatori socio-economici ~i demografici care determina caracteristicile de 
mobilitate ale persoanelor ~i bunurilor: produsul intern brut, numarul de locuitori, indicele 
de motorizare, parcursul mediu anual al vehiculelor. 

~ Produsul Intern Brut (PIB) national $i judetean 

Periodic, Comisia Nationala de Prognoza elaboreaza prognoze privind dezvoltarea 
economico-sociala a Romaniei pe termen scurt, mediu ~i lung, In corelare cu prevederile 
Programului de guvernare, a strategiilor nationale, sectoriale ~i regionale, precum ~i pe 
baza tendintelor din economia nationala ~i cea mondiala. 

in cadrul acestui studiu au fast utilizate cele mai recente tendinte de evolutie pe termen 
lung ~i mediu ale PIB-ului national ~i ale celui aferent judetului Dolj. Tendinta de evolutie a 
indicatorului analizat pana In anul 2026 estereprezentata grafic In figurile 4.14 ~i 4.15. 
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Figura 4.14. Prognoza PIB national. Sursa: Comisia Nationa!Q de Prognoza, 2017. 
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Figura 4.15. Prognoza PIB aljudetului Dolj. Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, 2017. 

Prognoza cea mai recenta, pe termen mediu ("Proiectia principalilor indicatorieconomico -
sociali In PROFIL TERITORIAL pana In 2021") prevede evolutia PIB-ului numai pana In anul 
2021. Avand la baza aceste date, s-a estimat tendinta de evolutie a indicatorului analizat 
pana In anul 2026. 

Pe baza datelor prognozate s-au determinat valorile coeficientilor globali de variatie a 
indicatorului PIB In perioada 2017-2026, de 1,93 In cazul Produsului Inter Brut judetean ~i 

de 1,90 In cazul Produsului Inter Brut national. 
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~ Numiirul de locuitori la nivelul arealului studiat 

Studiile de specialitate indica faptul ca lntre caracteristicile deplasarilor (numar, distributie 
In timp, mod de transport utilizat) ~i caracteristicile populatiei rezidente lntr-un areal de 
studiu (numarul de locuitori, varsta, venit) exista o stansa corelatie. in acest sens, pentru 
analiza nevoilor viitoare de mobilitate s-a avut In vedere ~i estimarea evolutiei numarului 
de locuitori rezidenti la nivelul Municipiului Craiova. Reprezentarea grafica a valorilor 
prognozate este realizata In figura 2.6. Tendinta de variatie a numarului de locuitori din 
Municipiul Craiova este una descrescatoare. 

~ lndicele de motorizare la nivelul arealului studiat 

Indicele de motorizare constituie unul dintre factorii care influenteaza direct numarul de 
deplasari generate la nivelul unei zone de studiu. Valorile acestui indicator sunt strans 
corelate cu cele ale PIB. Avand In vedere tendinta de variatie a indicelui de motorizare 
determinata pe baza valorilor istorice lnregistrate In perioada 2012-2017, prognoza PIB 
national ~i judetean tratata mai sus (figurile 4.14 ~i 4.15) ~i politica internationala de 
reducere a gradului de utilizare a transportului individual, s-au estimat valorile anuale ale 
indicelui de motorizare pana la orizontul de prognoza 2026 (figura 4.16). 
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Figura 4.16. Prognoza indicelui de motorizare - Municipiul Craiova. 

Plecand de la valoarea indicelui de motorizare de 358 autoturisme / 1000 locuitori In anul 
2017, In anul 2026 este estimata o valoare medie de 419 autoturisme / 1000 locuitori. 
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~ Parcursul mediu anual al vehiculelor la nivel national 

Parcursul mediu anual al vehiculelor rutiere reprezinta exprimarea cererii de transport 
aferenta modului rutier, mod de transport cu pondere semnificativa In transportul de 
calatori ~i marfuri din Romania. Plecand de la valorile masurate In anul 2010, CNAIR -
CESTRIN a realizat estimari ale acestui indicator pana la orizontul de prognoza 2035. 
Pentru acest studiu, consultantul a extras datele estimate la nivelul anilor 2015 - 2030 pe 
baza carora a determinat coeficientii de variatie ai parcursului mediu anual exprimat ca 
distanta parcursa de toate vehiculele, respectiv ca produs dintre numarul total de vehicule 
~i distanta parcursa de acestea (pe categorii), avand ca an de baza 2010 (figurile 4.17 ~i 
4.18). 

Figura 4.17. 
Coeficientii de 

variatie - parcursul 
mediu anual [km]. 

Sursa: CESTRIN, 2010. 

Figura 4.18. 
Coeficientii de 

variatie - parcursul 
mediu anual 

[vehicule*kmj. 
Sursa: CESTRIN, 2010. 
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Luand In considerare prognoza indicatorilor socio-economici ~i demografici descri~i 

anterior, a fast realizata prognoza cererii de transport pentru persoane ~i marfuri la nivelul 
anilor 2021 ~i 2026. 
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Scenariile de mobilitate de referinta specifice perioadelor de analiza 2021 ~i 2026, 
denumite In continuare scenarii "Fara Proiect", evidentiaza rezultatul interactiunii dintre 
cererea de transport prognozata ~i reteaua de transport de perspectiva care ia In 
considerare ca finalizate o serie de proiecte angajate (adaptand caracteristicile tehnice In 
modelul de transport, unde este cazul), proiecte aflate In derulare sau stabilite pentru 
implementare de autoritatea locala sau centrala, dupa cum urmeaza: 

~ Orizontul 2021: 

• Lucrari de fntretinere si revaratii Strazi fn Municipiul Craiova 

Proiectul consta In realizarea de lucrari anuale de lntretinere ~i reparatii pentru 
infrastructra rutiera (plombari covoare asfaltice, turnare covoare asfaltice, 

lntretinere strazi nemodernizate ), efectuate In perioada 2018-2021. 

• Reabilitare si modernizare strazi si a lei din Municipiul Craiova [PT +ex. J - acord

cadru (87 strazn 

Lotul /: Aleea 1 ~i 2 Motru, Topolnitei, Plopului, Constanta, Zalau, Mesteacanului, 
Drumul Fabricii, Corabia, Har~ova, Alunului, Trifoiului, Carpenului, Strungarilor, 
Cocorului, Leandrului, Barbate~ti, Deltei, Alba lulia, Aleile Izvoru Rece, Boto~ani, 
Carbune~ti, Mic~unele, Gradinari, Prelungirea Teilor, Pescaru~, Postavarul, 
Muntenia, Sinoe, Fermei, Trandafirului, Aleea 1 Maria Rosetti, Vi~inului, Rachitei, 
Cap~unilor, Ion Creanga, Ciocarliei, Arad, Maghiranului, Cujmir, Techirghiol, 
Fermierului, Anina, Pui de Lei, Iezerului, Babadag, Stejarului, Ra~inari, 

Meri~orului, Bra~ov, Dabuleni, Aleea I Albinelor. 

Lotul II: Vanatorii de Munte, Tisa, Pietrosu, Oltenita, Marinei, Livezi, lnfanteriei, 
Gutuiului, Ero ii Sanitari, Dimitrie Cantemir, Costache N egruzzi, Cavaleriei, 
Balzac, Antiaeriana, Aleile Gheorghe Donici, Porumbului, Macin, Tulcea, 
Geni~tilor, Mixandrelor, Petrila, Emil Marghitu, Homer, CristianTell, Corcova, 
Vrancei, Ecoului, Artileriei, Aleile Alexandru eel Bun, Buzia~, Aleea Dunarii. 

Lotul III: Motru, Calea Brezei, Teilor, Alexandru eel Bun, Ogorului. 

• Modernizare Str. Parangului - extindere [ET. DALI. PT. as.th J 

• Modernizare Str. Ramuri [ET. DALI. PT. as.th] 

• Modernizare Str. Migdalului [ET. DALI. PT. as.th.] 

• Modernizare Str. Lacramioarei [ET. DALI. PT. as.th.] 

• Modernizare Str. Zavoiului [ET. DALI. PT. as.th] 

• Modernizare Aleea III Bariera Va/cii [ET. DALI. PT. as.th J 
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• ModernizareAleea II Cantonului (ET. DALI. PT. as.th.] 

• Modernizare Str. Drumul Cornesului (ET. DALI. PT, as.th.] 

• Modernizare Str. Vaniitori (ET. DALI. PT. as.th.] 

• Realizare in(rastructura rutiera si pietona/6 fn vederea executarii canalizatiei de 

comunicare urbana din Municipiul Craiova (PT. as.th .. ex.] - acord cadru 

• Reabilitare Pod rutier peste ca/ea ferata drum Melinesti (ET. DALI. PT. as.th. J 

• Constructie pasaj pe str. Garlesti (la intersectie cu CFJ - Studiu de Fezabilitate 

• Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare ET si PT. as.th J 

Orizontul 2026: 

• Lucrari de fntretinere si reparatii strazi fn Municipiul Craiova 

Proiectul consta In realizarea de lucrari anuale de lntretinere ~i reparatii pentru 
infrastructra rutiera (plombari covoare asfaltice, turnare covoare asfaltice, 
lntretinere strazi nemodernizate ), efectuate In perioada 2022-2026. 

Luand In calcul proiectele mentionate mai sus, au fast obtinute configuratii ale fluxurilor de 
trafic pe ansamblul retelei, la nivelul anilor 2021 ~i 2026, scenariul "Fara proiect"(FP). 

Fluxurile de trafic estimate pentru o zi medie anuala (MZA) ~i ora de varf de trafic, 
exprimate In vehicule etalon sunt prezentate In figurile 4.19- 4.22. 

in ceea ce prive~te distributia fluxurilor de trafic la nivelul retelei de transport, din figurile 
de mai jos se observa mentinerea structurii specifice anului de baza. 

in continuare, deoarece sistemul de transport public local existent nu este unul atractiv 
pentru locuitorii Municipiului Craiova, ace~tia aleg de cele mai multe ori deplasarea cu 
autovehiculul personal, ceea ce se materializata prin cre~terea parcursului autoturismelor 
~i, implicit, a efectelor negative asociate. 
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Figura 4.19. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Scenariul "Fara Proiect" MZA 2021 

(rotitii cu 90°). 
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Figura 4.20. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Ora de varf, 

Scenariul "Fara Proiect" MZA 2021 (rotita cu 90°). 
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~ 

Figura 4.21. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Scenariul "Fara Proiect" MZA 2026 

(rotita cu 90°). 
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Figura 4.22. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Ora de varf 
Scenariul "Fara Proiect" MZA 2026 (rotita cu 90°). 
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in concluzie, realizarea numai a interventiilor angajate (scenariul "Fara proiect') nu este 
suficienta pentru a contrabalansa cre~terea prognozata a nevoilor de mobilitate. 

Rezultatele modelului de transport corespunzator scenariilor de prognoza "Fara Proiect" 

2021 ~i 2026, In ceea ce prive~te cererea de transport pentru modurile disponibile, 
conditiile de desfa~urare a traficului ~i impactul asupra mediului exprimat prin cantitatea 
de gaze cu efect de sera asociate activitatii de transport din arealul de studiu sunt 
prezentate mai jos. 

Can ti ta tea de gaze cu efect de sera ( echivalent COz) deversata In atmosfera de 
autovehiculele aflate In circulatie variaza In functie de caracteristicile parcului de 
autovehicule (capacitate cilindrica, vechime, norma de depoluare, tipul de combustibil 
utilizat), viteza medie de deplasare, volumul ~i structura fluxurilor de trafic. Pentru 
determinarea acestui indicator a fast aplicat modelul de calcul publicat In Anexa 4.1.4.a,b -
Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor a Ghidului 
solicitantului Obiectiv Specific 4.1, POR 2014-2020 (tabelele 4.4 ~i 4.5). 

Tabelul 4.4. Emisii de GES/ An, Scenariul "Fara Proiect" 2021. 

Emisiile totale GES (tC02e) 105,898.94 
Emisii totale de GES pentru intregul model de trafic pentru anul 2021 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Clasa Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Emisii GES (tC02e) 79,844.40 8,469.67 0.00 12,318.87 4,776.24 0.001 0.001 489.76 
Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasa de vehicule pentru care suntfurnizate date mai jos pentru anul 2021 

Date de intrare 

Anul evaluarii 2021 
Anul de referinta pentru datele de trafic 

Kilometri parcur~i de vehicule la nivel anual 

Numarul total de km parcur~i de fiecare clasa de vehicule in anul evaluarii 
COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Tipul vehiculelor Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Kilometri parcur~i de vehicule 604604980 42506075 0 10925910 4724140 0 0 639,044 

Viteze medii 

Vitezele medii definite de utilizatori pentru patru categorii de drumuri, in care var fi impariiii kilometrii parcur~i de vehicule 
Categoria de Descrierea 
viteza km/h 

26.1 Urbanli 

50 Suburbanli 

75 Ruralli 

100 Autostradli 

Utilizarea categoriilor de drumuri 

Tmpartirea numarului total de kilometri parcur~i de vehicule in functie de categoriile de viteze medii 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Urbana 90% 90% 90% 90% 95% 

Suburbana 10% 10% 10% 10% 5% 
Rurala 

Autostrada 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabelul 4.5. Emisii de GES/ An, Scenariul "Fara Proiect" 2026. 

Emisiile totale GES (tC02e) 106,341.36 
Emisii totale de GES pentru intregul model de trafic pentru anul 2026 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Clasa Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Emisii GES (tC02e) 78,271.87 8,641.37 0.00 13,838.14 5,100.21 0.001 0.001 489.76 
Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasa de vehicule pentru care suntfurnizate date mai jos pentru anul 2026 

Date de intrare 

Anul evaluiirii 2026 
Anul de referinta pentru datele de trafic 

Kilometri parcur~i de vehicule la nivel anual 

Numarul total de km parcur~i de fiecare clasa de vehicule in anul evaluarii 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Tipul vehiculelor Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Kilometri parcur~i de vehicule 659129410 46192940 0 11655180 4724140 0 0 639,044 

Viteze medii 

Vitezele medii definite de utilizatori pentru patru categorii de drumuri, in care var fi impariiii kilometrii parcur~i de vehicule 
Categoria de Descrierea 

viteza km/h 

23.2 Urbanli 

50 Suburbanli 

75 Ruralli 

100 Autostradli 

Utilizarea categoriilor de drumuri 

lmpartirea numarului total de kilometri parcur~i de vehicule in functie de categoriile de viteze medii 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Urbana 90% 90% 90% 90% 95% 

Suburbana 10% 10% 10% 10% 5% 
Rurala 

Autostrada 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valorile indicatorilor prin care sunt exprimate rezultatele modelului de transport pentru 
primul an de du pa finalizarea implementarii proiectului (2021) ~i ultimul an al perioadei 
de durabilitate a contractului de finantare (2026) sunt centralizate 1n tabelul 4.6. 

Tabelul 4.6. Indicatori - Scenariul "Fara Proiect" 2021, 2026. 

Valoare - Scenariul "Fara proiect" 
Indicator 

Anul 2021 Anul 2026 

Transport public,% 20,10 19,50 
= 

Transport public, calatorii/an 21.084.499 19.990.997 

Cerere de Transport nemotorizat (pietonal ~i cu 
42,50 41,10 

transport bicicleta), % 
Transport nemotorizat (pietonal ~i cu 

57.908.550 54.730.347 
bicicleta, calatorii/an 

Transport privat, % 37,40 39,40 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 110 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

Indicator 

-
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Valoare - Scenariul "Fara proiect" 

Anul 2021 Anul 2026 

Transport privat, calatorii/an 50.959.524 52.466.562 -
" 

Condi!ii de Vmed* - transport public, km/h 19,1 18,7 

-circula!ie Vmed - transport privat, km/h 26,1 23,2 

Impact asupra 
Emisii GES, mii t/an 105,9 106,34 

mediului 
* -viteza comerciala medie 

4.3. Prognoza traficului. Scenariul "Cu Proiect" 

Scenariul "Cu Proiect" reflecta rezultatul interactiunii dintre cererea ~i oferta de transport 
de perspectiva, care In plus faµ de scenariul "Fara proiect" ia In considerate 

implementarea masurilor de interventie aplicabile transportului public cu tramvaiele In 
Municipiul Craiova, care constau In: 

modernizarea caii de tramvai de pe Str. Henry Ford In zona industriala Ford; 

extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 
intersectii semaforizate cu functionarea In regim adaptiv ~i sistem de 
comunicatii - Etapa 1, Faza 3; 

extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 
intersectii semaforizate cu functionarea In regim adaptiv ~i sistem de 
comunicatii - Etapa 1, Faza 1 ~i Faza 2; 

modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor; 

achizitia de tramvaie noi - 9 bucati. 

Luand In calcul proiectele mentionate mai sus, au fast obtinute configuratii ale fluxurilor de 
trafic pe ansamblul retelei, la nivelul anilor 2021 ~i 2026, scenariul "Cu Proiect". Fluxurile 
de trafic estimate pentru o zi medie anuala (MZA) ~i pentru ora de varf de trafic, exprimate 
In vehicule etalon sunt prezentate In figurile 4.23- 4.26. 
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~ 

Figura 4.23. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Scenariul "Cu Proiect" MZA 2021 

(rotitii cu 90°). 
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Figura 4.24. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Ora de varf 

Scenariul "Cu Proiect" MZA 2021 (rotitii cu 90°). 
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Figura 4.25. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Scenariul "Cu Proiect" MZA 2026 

(rotitii cu 90°). 
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Figura 4.26. Fluxuri de trafic, vehicule etalon, Ora de varf 

Scenariul "Cu Proiect" MZA 2026 (rotitii cu 90°). 
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Rezultatele modelului de transport corespunzator scenariilor de prognoza "Cu proiect" 

2021 ~i 2026, In ceea ce prive~te cererea de transport pentru modurile disponibile, 
conditiile de desfa~urare a traficului ~i impactul asupra mediului exprimat prin cantitatea 
de gaze cu efect de sera asociate activitatii de transport din arealul de studiu sunt 
prezentate mai jos. 

Can ti ta tea de gaze cu efect de sera ( echivalent COz) deversata In atmosfera de 
autovehiculele aflate In circulatie variaza In functie de caracteristicile parcului de 
autovehicule (capacitate cilindrica, vechime, norma de depoluare, tipul de combustibil 
utilizat), viteza medie de deplasare, volumul ~i structura fluxurilor de trafic. Pentru 
determinarea acestui indicator a fast aplicat modelul de calcul publicat In Anexa 4.1.4.a,b -
Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor a Ghidului 

solicitantului Obiectiv Specific 4.1, POR 2014-2020(tabelele 4.7 ~i 4.8). 

Tabelul 4.7. Emisii de GES/ An, Scenariul "Cu proiect" 2021. 

Emisiile totale GES (tC02e) 101,932.73 
Emisii totale de GES pentru intregul model de trafic pentru anul 2021 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Clasa Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Emisii GES (tC02e) 75,983.19 8,439.82 0.00 12,313.03 4,706.92 0.001 0.001 489.76 
Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasa de vehicule pentru care suntfurnizate date mai jos pentru anul 2021 

Date de intrare 

Anul evaluiirii 2021 
Anul de referinta pentru datele de trafic 

Kilometri parcur~i de vehicule la nivel anual 

Numarul total de km parcur~i de fiecare clasa de vehicule in anul evaluarii 
COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Tipul vehiculelor Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Kilometri parcur~i de vehicule 581315425 42979115 0 11047455 4724140 0 0 639,044 

Viteze medii 

Vitezele medii definite de utilizatori pentru patru categorii de drumuri, in care var fi impariiii kilometrii parcur~i de vehicule 
Categoria de Descrierea 

viteza km/h 

26.8 Urbanli 

50 Suburbanli 

75 Ruralli 

100 Autostradli 

Utilizarea categoriilor de drumuri 

lmpartirea numarului total de kilometri parcur~i de vehicule in functie de categoriile de viteze medii 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Urbana 90% 90% 90% 90% 95% 

Suburbana 10% 10% 10% 10% 5% 
Rurala 

Autostrada 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabelul 4.8. Emisii de GES/ An, Scenariul "Cu proiect" 2026. 

Emisiile totale GES (tC02e) 100,089.14 
Emisii totale de GES pentru intregul model de trafic pentru anul 2026 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Clasa Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Emisii GES (tC02e) 73,469.02 8,464.13 0.00 12,730.39 4,935.84 0.001 0.001 489.76 
Sub-totaluri pentru emisiile GES pentru fiecare clasa de vehicule pentru care suntfurnizate date mai jos pentru anul 2026 

Date de intrare 

Anul evaluiirii 2026 
Anul de referinta pentru datele de trafic 

Kilometri parcur~i de vehicule la nivel anual 

Numarul total de km parcur~i de fiecare clasa de vehicule in anul evaluarii 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Tipul vehiculelor Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Kilometri parcur~i de vehicule 633754975 46759785 0 11002195 4724140 0 0 639,044 

Viteze medii 

Vitezele medii definite de utilizatori pentru patru categorii de drumuri, in care var fi impariiii kilometrii parcur~i de vehicule 
Categoria de Descrierea 

viteza km/h 

24.6 Urbanli 

50 Suburbanli 

75 Ruralli 

100 Autostradli 

Utilizarea categoriilor de drumuri 

lmpartirea numarului total de kilometri parcur~i de vehicule in functie de categoriile de viteze medii 

COMBUSTIBILI CONVENTIONAL! ELECTRIC 

Autoturisme LGV OGVl OGV2 PSV Troleibuz Autobuz electric Tramvai 
Urbana 90% 90% 90% 90% 95% 

Suburbana 10% 10% 10% 10% 5% 
Rurala 

Autostrada 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valorile indicatorilor prin care sunt exprimate rezultatele modelului de transport pentru 
primul an de du pa finalizarea implementarii proiectului (2021) ~i ultimul an al perioadei 

de durabilitate a contractului de finantare (2026) sunt centralizate 1n tabelul 4.9. 

Tabelul 4.9. Indicatori - Scenariul "Cu Proiect" 2021, 2026. 

Valoare - Scenariul "Cu Proiect" 
Indicator 

Anul 2021 Anul 2026 

Transport public,% 21,20 21,50 

-
Transport public, calatorii/an 22.238.377 22.041.355 

Cerere de 
transport Transport nemotorizat (pietonal ~i cu 

43,10 43,50 
bicicleta), % 

Transport nemotorizat (pietonal ~i cu 
58.726.083 57.926.280 

I bicicleta, calatorii/an 
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Valoare - Scenariul "Cu Proiect" 
Indicator 

Anul 2021 Anul 2026 

Transport privat, % 35,70 35,00 

-
Transport privat, calatorii/an 48.643.180 46.607.352 

~ - -
Condi!ii de Vmed* - transport public, km/h 19,7 19,5 

-circula!ie Vmed - transport privat, km/h 26,8 24,6 

Impact asupra 
Emisii GES, mii t/an 101,93 100,09 

mediului 
* -viteza comerciala medie 

Analizand datele caracteristice scenariilor "Fara proiect" ~i "Cu proiect" specifice 
orizonturilor de prognoza 2021 ~i 2026 (tabelele 4.6 ~i 4.9), se constata faptul ca prin 
implementarea proiectului, In primul an de operare - 2021, se estimeaza cre~terea vitezei 
medii de circulatie de la 26,1 km/h In situatia "Fara proiect" la 26,8 km/h In situatia "Cu 
proiect". 

La nivelul anului 2026, ca urmare a relocarii modale catre moduri de transport sustenabile 
(transport public ~i nemotorizat), se obtine reducerea gradului de utilizare a capacitatii de 
circulatie a infrastructurii rutiere In zona centrala ~i, implicit, cre~terea vitezei medii de 
deplasare la nivelul retelei de la 23,2 km/h In situatia "Fara proiect" la 24,6 km/h In 
situatia "Cu proiect". 

Implementarea proiectului va avea impact semnificativ In ceea ce prive~te distributia 
modala a cererii de transport la nivelul arealului de studiu, Municipiul Craiova. In primul an 
In care proiectul va fi operational - 2021, este estimata reducerea ponderii deplasarilor 
efectuate cu autoturismul personal cu 4,5%, iar In ultimul an al perioadei de durabilitate a 
contractului de finantare - 2026, cu 11,2%. 

in ceea ce prive~te transportul public, se estimeaza ca numarul de utilizatori va cre~te In 
primul an de operare (2021) cu 5,5%, de la 21.084.499 In situatia "Fara proiect" la 
22.238.377 In situatia "Cu proiect". In ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului 
de finantare (2026) cre~terea va fide 10,3%, de la 19.990.997 utilizatori In situatia "Fara 
proiect" la 22.041.355 In situatia "Cu proiect". 

Transportul nemotorizat (pietonal ~i cu bicicleta) va cunoa~te cre~terea numarului de 
calatorii estimate In anul 2021 cu 1,4%, de la valoarea 57.908.550 specifica scenariului 
"Fara proiect" la valoarea 58.726.083 specifica scenariului "Cu proiect". in anul 2026, 
pentru acest indicator sunt estimate variatii de la 54. 730.34 7 calatorii pe an In scenariul 
"Fara proiect" la 57.926.280 In scenariul "Cu proiect". Transportul privat cu autoturismul 
va pierde din numarul de utilizatori, fiind estimate reduceri ale numarului de calatorii 
anuale realizate cu acest mod de deplasare, de la 50.959.524 In scenariul "Fara proiect" la 
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48.643.182 1n scenariul "Cu proiect", 1n anul 2021 (-4,5%), respectiv de la 52.466.562 1n 
scenariul "Fara proiect" la 46.607.352 !n scenariul "Cu proiect", 1n anul 2026 (-11,2%). 

Efectele modificarilor aduse la nivelul cererii de transport ~i a conditiilor de circulatie, 
mentionate mai sus, se reflecta 1n impactul asupra mediului asociat 1ntregii activitatii de 
transport din arealul de studiu, Municipiul Craiova, fiind estimate reduceri ale emisiilor de 

gaze cu efect de sera (echivalent COz) cu 3,7% 1n anul 2021, de la 105,90 mii tone/ an 1n 
situatia "Fara proiect" la 101,93 mii tone/ an 1n situatia "Cu proiect", respectiv cu 5,9% 1n 
anul 2026, de la 106,34 mii tone/ an 1n situatia "Fara proiect" la 100,09 mii tone/ an 1n 
situatia "Cu proiect". 

Aria de studiu a proiectului a fast determinata astfel !neat sa cuprinda amplasamentul fizic 

al activitatilor proiectului ~i impactul semnificativ al acestora asupra activitatii de 

transport ~i a efectelor prod use de aceasta asupra mediului. De asemenea, 1n stabilirea ariei 

de studiu a proiectului au fast considerate rerutari la nivelul retelei de transport urban ca 

urmare a implementarii actiunilor prevazute 1n proiect. Astfel, s-a stabilit ca 

implementarea proiectului propus va avea impactul asupra 1ntregii localitati, aria de studiu 

fiind reprezentata de teritoriul administrativ al Municipiului Craiova. 

Interactiunea cu reteaua de transport din afara ariei de studiu a proiectului este surprinsa 

1n modelul de transport prin intrarile/ ie~irile de pe / pe drumurile nationale ~i judetene 

care penetreaza reteaua de transport considerata. Astfel, 1n analizele privind conditiile de 

trafic realizate pe baza modelului de transport sunt prezentate ~i fluxurile de trafic 

1nregistrate pe sectoarele de legatura cu zonele externe, in situatiile ,,Fara proiect" ~i ,,Cu 

proiect". Valorile de trafic 1n situatia ,,Cu proiect" sunt mai mici decat 1n situatia ,,Fara 

proiect", atat la nivelul anului 2021, cat ~i la nivelul anului 2026, pe toate sectoarele de 

drumuri care asigura legatura cu teritoriul din afara ariei de studiu a proiectului, prin 

urmare miisurile/ activitiitile propuse a fi realizate prin proiect nu vor determina 
cre$terea deplasarilor aferente transportului privat cu autoturismele $i implicit, nici o 
inriiutiitire a conditiilor de trafic in afara ariei de studiu, pe toatii perioada de 
durabilitate a contractului de finantare. 
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5. CONCLUZII 

Studiu de Trafic aferent miisurilor de interventie aplicabile 
transportului public cu tramvaiele in Municipiul Craiova - I 

Prezentul studiu de trafic a fast realizat In scopul evidentierii impactului "Miisurilor de 
interventie aplicabile transportului public cu tramvaiele in Municipiul Craiova - r: 
pentru care se intentioneaza obtinerea finantarii In cadrul Programului Operational 
Regional, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1, din punct de 
vedere al obiectivului specific al axei prioritare/prioritatii de investitii, respectiv: 
reducerea emisiilor de carbon In municipiile re~edinta de judet prin investitii bazate pe 
planurile de mobilitate urbana durabila. 

Datele utilizate, precum ~i analizele, ipotezele ~i prognozele realizate In cadrul studiului de 
trafic sunt corelate cu cele prezentate In Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul 
de Cre~tere Craiova. 

Structura studiului de trafic respecta modelul orientativ prezentat ca anexa a Ghidul 
solicitantului, Condifii specijice de accesare a fondurilor fn cadrul apelului de proiecte cu 

numarul POR/2017 /4/4.1/1,Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectivul Specific 

4.1, fiind tratate urmatoarele subiecte: 

~ Aspecte generale, In care sunt definite obiectivul general al proiectului propus ~i 
obiectivele specifice care var conduce la atingerea obiectivului general; 

~ Aria de studiu, In cadrul careia se estimeaza ca masurile/activitatile din proiect var 
avea un impact semnificativln primul rand din punct de vedere al transportului ~i al 
efectelor acestuia asupra mediului; 

~ Colectarea date/or de trajic privind situatia existenta, care permit o estimare cat mai 
precisa a reducerii emisiilor de echivalent de COz; 

~ Prognozele de trajic pentru scenariile "Fara Proiect" ~i "Cu Proiect", pentru primul an 
de implementare a proiectului ( anul de baza, fara proiect) - 2018, primul an de du pa 
finalizarea implementarii proiectului (primul an In care proiectul va fi operational) 
- 2021 ~i ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026. 
in cadrul acestui capitol este justificat impactul masurilor / activitatilor prop use prin 
proiect, mai ales In ceea ce prive~te transferulunei parti din cota modala a 
transportului individual catre transportul public ~i modurile nemotorizate de 
transport, respectiv cre~terea deplasarilor cu transportul public ~i modurile 
nemotorizate. 
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Avand 1n vedere obiectivele de investitii incluse 1n proiect, se considera ca facilitatile create 
prin acesta vor deservi 1ntrega populatiei a Municipiul Craiova, 1n numar de 304.176 
locuitori (date publicate de Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo-Online, 
pentru anul 2017). 

Valorilor indicatorilor analizati la nivelul ariei de studiu, pentru anul de baza 2018 ~i 

orizonturile de prognoza 2021 ~i 2026 sunt centralizate 1n tabelul 5.1. 

Tabelul 5.1. Indicatori -Anul de baza 2018 ~i Anii de prognoza 2021, 2026. 

Indicator/ 
Primulan de Primul an de du pa Ultimul an al perioadei 

Orizont de 
implementare a finalizarea de durabilitate a 

analiza 
proiectului (anul de implementarii contractului de 

baza), 2018 proiectului, 2021 finantare, 2026 

Scenariul "Fara Proiect" 

Persoane care utilizeaza transportul public, modurile nemotorizate ~i autoturismele 

Transport public 21.589.563 21.084.499 19.990.997 

Transport 
59.540.385 57.908.550 54.730.347 

nemotorizat 

Transport privat 50.560.976 50.959.524 52.466.562 

Scenariul "Cu Proiect" 

Persoane care utilizeaza transportul public, modurile nemotorizate ~i autoturismele 

Transport public 21.589.563 22.238.377 22.041.355 

Transport 
59.540.385 58.726.083 57.926.280 

nemotorizat 

Transport privat 50.560.976 48.643.182 46.607.352 

Variatie intre Scenariul "Cu Proiect" ~i Scenariul "Fara Proiect" 

Persoane care utilizeaza transportul public, modurile nemotorizate ~i autoturismele 

Transport public - +5,5% +10,3% 

Transport 
- +1,4% +5,8% 

nemotorizat 

Transport privat - -4,5% -11,2% 

Aceste variatii ale cererii de transport induc o reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
sera (echivalent COz) cu 3,7% in anul 2021, respectiv cu 5,9% in anul 2026, 1n scenariul 
"Cu Proiect" comparativ cu scenariul "Fara Proiect". 
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ANEXA 1. Traseele de transport public 
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lntemK'tliar 719 IOIX ·~ 

01.01 l~f" 
,,,. 

l ~" 

N2 

11 . JO- !l!l:lO-
19'JOJ ?O:JO) 

10/7 .. ,. 
IU/7 15/S 

IU/7 ,,,, 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

BANIE 

S.D 
siS!l~oonkgalc Primo Ultima 

\W";JO- Tl 'f2 Car-ac1101c 
pl<!!.:;u e pl=< 

IO!t:OO. (!):JO. 21:JOJ 
IB()) 1UO) 

20/J 10/6 IW6 
100 

05:30 21:30 PERSIAl.11'0 

200 1016 I WO 
100 

05:30 21:30 PERS/AUTO 

200 IO/fi 
100 

05 :30 21:30 
f'> ERS/Al!fO 

100 10:00 18:00 
l'ERSIAlJTO 

Ghercesti 

Gara cal 

Nr. Crrt Denumire Statie 
1 STATIA 15 

STATIA 30 
STATIA 10 
BLOC8_3 __ 

5 UNITATEA MILITARA 
6 
7 

OLIMP -
9 

11 
12 VAMA 
13 IML 
14 POD ELEClRO 
15 JsTATlA ELEClROPUTERE .... 
16 MAT SA 
17 SHELL --18 BANIE 
19 SPITALUL MILITAR -=t 
20 IRA 8 

CASA TlNERETULlJI_ 
COMPANIA DE APA 

9 AGRONOMIE 
~ STATIA MAOONA 

11 STA TIA STADION 
12 SPITALUL NR1 
13 CONFECTll 
14 PARC 
15 PIATA CHIRIAC 
16 IRA8 
17 SPITALUL MILITAR 
18 BANIE 

_ 19 )SHEL 
20 MAT SA 
~ ~ClROPUTERE 

22 POD ELEClRO 
23 IML 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

~ 

VAMALAPUS 
COMPLEXROVINE 
BACRIZ 
GARA 
BLOC 41 
BLOC82 
OLIMP 
UNITATEA MILITARA 
BIG VECHI 
STATIA 10 
STATIA 30 

~STATlA15 

--

--

______, 
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- Bucuresti 

BANIE 

LUNGIME TRASEU 11.4KM 

"' s.o 

""""" 
VI NI "' si~l.-...t.o l'ri<m Ulti n11 - , .. ,, ... ,., (l);JJ-

"""' (1 .. jO. 1= 
Tl T2 - ph:i:ae """" '""" '""" 18::ll') 

"'"'' IU:» ..... - ,,_.. 
I]:.))) :n ·'l'YI 

O..dc-.i .. 1M .. 12'5 1!11"4 lOO , .. , .. coo 
l'ERS'AUTO --- c..~ • .nl :JO 

Fnt:bi '°" 1215 I .. 1215 IY.il 200 1"5 IVS 100 ,. .. r- 11;» 

PE'.R&AlJlO --- U.1'11•UUI 

100 (mlll.• C-..lUll 

""""'"'~ 16" 1"5 I .. 1115 IYJ "'' 1"5 1"5 i'ERSIAU10 --- Clooll'llOl2UI 

01.01 100 ~- rAl*'V 

1"4 1"4 l!Y'4 IU>S'AUll) --- .. ..,,,,i.l.'00 

TRASEUL 2b 
CERNELE - BISERICA - COMP. DE APA - TEATRU - PIATA CENTRALA 

SI RETUR 

LUNGIME TRASEU 12.4 KM ROMAN ES Tl 

Nl 

......... VI NI VJ 
(OBG. (®:IG. (U:)O. 

'""""'" Ol:)OJ B:.101 11:)0) ( I · )I). 119'.JO,. """' 1,..)0) lll-.JQJ i 1;)(11 

Cud~i '" I,,. ,.., 
"" IY< ""' 

F.r.nideti IO~ I"' 
,.,. 

"" IY< lOO 

ln1 .. rmodU. I°" "" I"" 1115 1"4 ""' 
01.01._ lOll lOll 20/3 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

Tl Tl 
100~ 11};:,l(I. 
tUO ? l ;'.1 ~ 

"'' l!I< 

"" "" 
"" IY< 

plccvc 

•00 
PERSl,O.UTO 

100 
PERSIAUTIJ --100 ,_~ 

PERS/AlITO --

Ult tm.11 

-~ 

C::-llJllJ 

-~I.lit 

100 (- 111(111 ~ l'l \w; 

PERSIAlITTJ ---;;:;;---~ 

1 GARA 
2 PALTINIS 
3 PACll 
4 TARANCUTA 
5 OLTET 
6 SIMION BARNUTIU 
7 CARP 
8 SPIT ALUL NR1 
9 CONFECTll 
10 DUNAREA 
11 LACTIDO 
12 OLAS PROD 
13 ROMANESTI 
14 IELIF 
15 PARC 
16 ZORILE 
17 CARP 
18 MACEDONSKI 
19 OLTET 
20 NICOLAE BALCESCU 
21 ROND 
22 GARA 

1 CERNELE 
2 DISPENSAR 
3 FANT ANA 
4 CASA CU COCOS 
5 CIMITIR 
6 SCOALA NR16 
7 BISERICA 
8 RAULUI 
9 COMPANIA DE APA 
10 MIHAi BRAVU 
11 IRE 
12 TEATRUL NATIONAL 
13 PIATA CENTRALA 
14 PIATA CENTRALA 
15 TEATRUL NATIONAL 
16 LICEUL ECONOMIC 
17 OBEDEANU 
18 CRAIOVITA VECHE. 
19 COMPANIA DE APA 
20 RAU LUI 
21 BISERICA 
22 SCOALA NR16 
23 CIMITIR 
24 CASA CU COCOS 
25 FANT ANA 
26 DISPENSAR 
27 CERNELE 
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TRASEUL3b 1 STATIA 15 

Bucurest1 

"' SW 

~-· 
VI NI vz si!ffbnori lemk: Prim.. Uluuu - (OS;» /QUO· 11);»-

(18.JO. ~ 19'.JC). ,,.,,_ T l T2 C~1,a11,! 

'"°"" r•~ .. ..,, IUO) llUO) 

'""'' ( l ,_ ;11). 1.,_lOI » JOI 21:301 
IJ_j (h ~l:J O) 

Qirbi .. "'' 
,.,. 

'"' '"' 
>3' Ct, _ ,_. C. - 11M 

~ .. PERSIAVIQ 
-~ - l l.JI 

----~ ~ --
Flll"llcic-1 .. ,.,., 9111 111'7 L~ '"' '"' w• 

.,, {\_,_. O '"-.ll• 

PERSIAUro --- - llo• ----c- ----
lrll~n'llcdia' .. "'' 

..,, mn 1 ~5 ZO/J IZ/5 1215 
>'5 f'o SO-!.» {\ -~·-

PERS/AUTO 
-·~ - ll Jll 

Ol .01 
>3' ('> ........ .. <)) (>- Jo.o!I ,., llY.! ! Of.I 

PER.SI AUTO ----- u -·~ 

TRASEUL4 
FACAI (PLECARE) - ROMANESTI - OLTET - PIATA CENTRALA SI RETUR 

L UNGIME TRASEU 14.8 KM 

-

ZQJ!~~l LIDATTh\ lE. 

. ~~~;::.A~:::,:;::.:;=:;: ~:; : :::~.:. 1~ "-
·f!.CA l · IO.Jr. l L l0. 16JCI 
•l'IJ\TACQITil .\J.A•. IOllO: 1 ~ 00. 

-

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

Bucuresti 

Cara cal 

~· 1+~~uru~~ 

~r:Lrro .::,: -=-

2 STATIA 30 
3 STATIA 10 

BLOC 83 
5 UNITATEA MILITARA 
6 OLIMP 
7 LICEUL ENERGETIC 
8 FAGARAS 
9 SPITALUL NR2 
10 TEATRUL NATIONAL 
11 OLTET 
12 CARA CAL 
13 PIATA CHIRIAC 
14 IRAS 
15 SPITALUL MILITAR 
16 BANIE 
17 BANIE 
18 SPITALUL MILITAR 
19 IRA8 
20 PIATA CHIRIAC 
21 CARACAL 
22 OLTET 
23 TEATRUL NATIONAL 
24 SCOALA SPECIALA 
25 FAGARAS 
26 LICEUL PEDAGOGIC 
27 LICEUL ENERGETIC 
28 OLIMP 
29 UNITATEA MILITARA 
30 BIG VECHI 
31 STATIA 10 
32 STATIA 30 
33 STATIA 15 

STA TIA FACAI 
MOARA FACAI 
COMPLEX FACAI 

4 UNITATEA MILITARA 
5 FACAI 
6 POTELU 
7 IELIF 
B PARC 
9 ZORILE 

10 CARP 
11 MACEDONSKI 
12 OLTET 
13 PIATA CENTRALA 
14 PIATA CENTRALA 
15 OLTET 
16 SIMION BARNUTI U 
17 CARP 
18 SPITALUL NR1 
19 CONFECTll 
20 OU NAREA 
21 LACTIOO 
22 OLAS PROO 
23 FACAI 
24 UNITATEA MILITARA 
25 COMPLEX FACAI 
26 MOARA FACAI 
27 STATIA FACAI 
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TRASEUL5b 
FANTANA POPOVA (PLECARE) - CARACAL - , 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

- Bucuresti 15 
16 

LUNGIME TRASEU 11.4 KM 

N2 

"' "' ·~;; \l!JO.-
11~ : ,W. (1.,..Jll- ,,.,. 

""' lt-.J.O) """' 2U») 

lntcmnliar 

01 .01. 

Z!LE NEl.UCRATOARF.: 

FANTANA POPOVA 
ANL 
SPITALUL MILITAR 
IRA 
PIATA CHIRIAC 
CARA CAL 
OLTET 
PIATA CENTRALA 
PIATA CENTRALA 
OLTET 
CARA CAL 
PIATA CHIRIAC 
IRA 
SPITALUL MILITAR 
ANL 
FANTANA POPOVA 

" PERSIAVTO 

JS 
PERS/AUTO 

" PERS/AUTO 

" PEMSiAUTO 

• t'.\NTANA l'Ol'OVA -Ol!l ·30; 07 :JO;OS :JO. 09 :lO. JO •.HI; 11 :JO: IZ JO: 17 :30: HI J(J 

0101 

• PIATACl:NTKA LA - 07:00:0fl:00 :0YJ)(); 10:00: II :01); 12JIO : IJ :00; 18:00: 1'11:00 

~ANA POPO\IA . II '.30 ; l'.t :JI): 11 :JO_ 
- l'IATA(~'TR}i lt\ - 11 :00 ;12:00 ; 1 .J. '00 ; 13 ;00 

TRASEUL9 1 STATIA 30 

CRAIOVESTI (PLEGARE) - GALEA SEVERINULUI - GALEA BUGURESTI -
HANUL DOGTORULUI - METRO SI RETUR 

2 STATIA20 
3 STATIA 10 
4 COMPLEX SEGARCEA 

LUNGIME TRASEU 24.6 KM 

N2 ....... VI NI V2 
f1U» "'"" (I):» ,...,,,.. - """ I.,. ll l:» M:»- .,._,. 

""' 
...,, 11.Xll 

"'""' ,.., ""' ""' 
..,, ..., ,.,, 

.. 11•7:ZO 

FIUll~ ,.., ""' '"" 
,.., ,.., 

''" - ,.., ,.., 
""' 

.,, ,.., 
"" 

01.01 ... .... 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

"'" .i ,..-t.&i;ni..,.;.J r 
"'~ 

" T2 "-~ 

~;: lllJO. -""' 
""' 

,.., 100 Co.-~~ 

PERSr'AlJTO -· 
'"" "" 

100 ~~ 

PE'.RSIAUTO -
JOO ,.., 100 Clo""-J:JO 

PElli-'AlJIU -
100 C.-IC:tll 

PERS/AUTO -H 

l.lll9'1B -
~--
~-llJO 

~-~ 

...... i11c1 

~--
~WDllJQ 

c..-1a• 

-·~ 

5 LIDL 
6 LICEUL NENITESCU 
7 CASA TINERETULUI 
8 SCOALA DECEBAL 
9 SPITALUL NR2 
10 TEATRUL NATIONAL 
11 PIATACENTRALA 
12 ROTONDA 
13 INSTITUT 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Bucuresti 27 
28 
29 

METRO 30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

VllTORUL 
HELIN 
PLAIUL VULCANESTI 
HANUL DOCTORULUI 
UNITATEA MILITARA 
BLOCURI 
AERO PORT 
METRO 
AERO PORT 
BLOCURI 
UNITATEA MILITARA 
HAN UL DOCTORULUI 
PLAIUL VULCANESTI 
HELIN 
SARARI 
INSTITUT 
ROTON DA 
PIATA CENTRALA 
TEATRUL NATIONAL 
SPITALUL NR2 
SCOALA DECEBAL 
CASA TINERETULUI 
LICEUL NENITESCU 
LIDL 
COMPLEX SEGARCEA 
STATIA 20 
STATIA 10 
STATIA 30 
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TRASEUL10 

Bucuresti 

LUNGIME TRASEU 15.1 KM 

N2 S+D 

""""" 
VI N I V2 ~~b.tlori l M>ll\t, Primo Ufrirua 

{OS:.JG. '"""" tlJ.JO. Tl 'Cl Capgcitalc: .... ,,., 
""""' IUll) l&.JO) 111;}0- !lf-_JO. (»JO- ..... fl);)n. '""" pkc= 

,,,)OJ :0-.30) ?l :JO) 
ll:JO) 11:)()) 

Cuclevl 00/I 60/1 6'111 ..,I "'" 60/1 61111 '811 " 
........... _lt .....,. .. ~ 

PERS/AUTO "-1' UI 

f'anc:ltvi ODii 60/I 0011 00/1 ""' 60/I 61111 0011 " .......... ,- ....... »-» 
PERS' AUTO _,~ 

lillttmediar 00/1 60/1 "'" "'" "'' 60/1 61111 "'" " 
,___llo_. --""' PERS/AUTO "-C1tD 

0 1.01 '"' 60/1 6'1/1 " - ·- ,...,.. 11.m 
PERSIAUTO l\ lllll"l•.JI 

Filiasi 

TRASEUL11 
FANTANA MIRESELOR (PLECARE) • CALEA SEVERINULUI • BAUMAX • 
SPITALUL NR.2 • PIATA CENTRALA SI RETUR 

Parcul 
Tine relulu i 

Me lines ti 

·~ 
.... "' IP''ll- ,Ii;.. 1-------ii--';;~~=~r'"i~,_, 

.... •.lf! 21•1 

• I 

~~~1--1---f-

1
-+--I--+-~-~-,~ 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

1 FANTANA POPOVENI 
2 MAGAZIN 
3 SCOALA 
4 POPOVENI 
5 SPALATORIE 
6 SPITALUL NR1 
7 STADION 
8 POD BUCOVAT 
9 CAMPIA ISLAZ 
10 MIHAI BRAVU 
11 SPITALUL NR2 
12 TEATRUL NATIONAL 
13 PIATA CENTRALA 
14 PIATA CENTRALA 
15 TEATRUL NATIONAL 
16 SPIT ALUL NR2 
17 CAMPIA ISLAZ 
18 ELENA TEODORINI 
19 STADION 
20 SPITALUL NR1 
21 POPOVENI 
22 BISERICA 
23 MAGAZIN 
24 FANTANA POPOVENI 

__ __,TRASEUL 11 

Nr. Crt. Denumire Statie 
FANTANA MIRESELOR 
FANTANA 
POD AMARADIA 
IZ\/ORUL RE CE 
MARLOREX 
SUCCES 
PRACTIKER 
BAUMAX 
HAN CRAIOVITA 
ANL 

11 SIF 
12 CASA TINERETULUI 
13 SCOALA DECEBAL 
14 1SPfTALUL NR.2 
15 TEATRUL NATIONAL 

PIA TA CENTRALA 
PIATA CENTRALA 
TEA TRUL NATIONAL 

19 SPfTALUL NR.2 

20 ISCOALA DECEBAL 
21 CASA TINERETULUI 
22 SIF 
23 ANL 
24 PECO SEVERINULUI 
25 BAUMAX 
26 SUCCES 
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TRASEUL13 
REGIA DE APA (PLECARE) - BD N.TITULESCU -
STR.AMARADIA - BRAZDA - GARA SI RETUR 

l. ILl::l. l!C ltATOAltl! : 
· C OMPAH IA DE A PA - Olio 10. lli.10. 0~: 1 0 : U i 10 , 11 II , 16 \0. 

GARA - !hl : ~0,07 .J0 , 08 n , U .]0, U 30, lllo lO 

IN ZILU .E NnUCIATO AIE !o' U ClllCULA 

Simnic 

" PElS IAUTO 

" tUSJA\J TO 

" Pl!I51AU TO 

,rilH Uhi•u 
plcc...-c pl« ir f 

TRASEUL17b 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

GARA (PLECARE) - BARIERA -
SIMNIC 5 1 RETUR 

Melinesti 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

LUNGIME TRASEU 8.7 KM 

~ '""' ' ~ U .lt . .... : ... JI . •• _ .. _ •• l•.H 1'.1100 . II to_ u "- .. . ....... 11.U . l• oH ... ............ oe . .. l!.!t.lt 
G A·~ ~J ;". Q• H. t• 11. 11 tO r Jt. H -0. It H It It I I )I. 0 ~-JI. 1 Ht, 11 )t. I ! H I ~ JO, ll JO II II. It I t . ;>"O II >I II 

r n.r"<F U'<'. l~l<U I [ 

& l>l ~!C t• 1! ,t• :JO. t! .~0. U .Jt . I• Jt. I • 0.11 .. 
<lA O A H 4' :t•H, ll lO llH,l>H IO>t.:tJO 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

COMPANIA DE APA 
CASA TINERETULUI 
SCOALA DECEBAL 
SCOALA SPECIALA 
FAGARAS 
COMPLEXNOU 
COMPLEX VECHI 
GARA 
COMPLEX VECHI 
COMPLEX NOU 
FAGARAS 
SPITALUL NR. 2 
SCOALA DECEBAL 
CASA TINERETULUI 
COMPANIA DE APA 

GARA 
ROZELOR 
PRIMAVERll 
GET 
PO DI SOR 
NORD SERVICE 
STATIUNE 
FLORESTI 
SIMNIC 
SIMNIC 
FLORESTI 
STATI UNE 
NORD SERVICE 
PO DI SOR 
GET 
PRIMAVERll 
ROZELOR 
GARA 
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TRASEUL20 
GARA -AGRONOMIE - GHEORGHE DOJA -SPITALUL NR.1 -
STADION - PARCUL TINERETULUI SI RETUR 

Nl 

l'ro .. m VI N I V2 
(OHO- tOC • .KJ. llHO-

1111nsp!!R 

"""" IUlll l~.10) (!&». \19'!.ll. (20ol&. 
19;.>01 2(1·)1)) l l:J01 

Cu~vi ,.,, '"" JOn <Oii ''" 6011 

- ---
fin~evi 60/I ""I 00/1 «J<I 6'11 0011 

ln!cmt~111r ..,I <Oii .. ,, WI ,,,, •OJI 

01 .01. .. , I '"" '"I 

"" Vl "l V1 .. _l<...!.t 
i::i ':'!':: l:~~ i,~.:; ~~ ~~ fi::: n 

8'0 
11S&l'bal0rilcalc 
Tl Tl C1padmtc 

1@00. (HJO-
l).Jfl't ll-fll.1 

,.,, 6011 " PERSJAITTO 

.,,, 601 1 " P.ERSIAUTO .. ,, 6011 " P£RS/AUT0 

" PERS/AUTO 

TRASEUL 

" """MIT() 

Simnic 

------·1--1---+--t---l--l--I--•- -

" ''"'"'""' --1--·l--+--+-----t--l--+--1---·- -

lJU!UX:RATOAI!· 
• Pli\TAC!.'f'nll .... O'l.llOt lli<:U. 
-~- V1-.ln.11:1D:!.. 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

l'rilllll Ulri11111 
pk~~ pl-

23b 

- Ghercesti 

GARA 
COMPLEX VECHI 
COMPLEXNOU 

4 FAGARAS 
5 SPITALUL NR. 2 
6 AGRONOMIE 
7 MAOONADUDU 
8 LICEUL FRATll BUZESTI 
9 LICEUL DE ARTA 

10 STADION 
11 APROZAR 
12 DRUMUL FABRICll 
13 PARCUL TINERETULUI 
14 PARCUL TINERETULUI 
15 DRUMUL FABRICll 
16 APROZAR 
17 STADION 
18 LICEUL DE ARTA 
19 STADION 
20 SFANTUL DUMITRU 
21 AGRONOMIE 
22 SPITALUL NR. 2 
23 SCOALA SPECIALA 
24 FAGARAS 
25 COMPLEXNOU 
26 COMPLEX VECHI 
27 GARA 

DEZBENZINARE I 
DEZBENZINARE 11 
PETROM SERVICE 

4 ALIMENT ARA 
5 SCOALA 
6 BISERICA 
7 COMPLEX VECH I 
8 COMPLEX NOU 
9 FAGARAS 
10 SPITALUL NR. 2 
11 TEATRUL NATIONAL 
12 PIATA CENTRALA 
13 PIATA CENTRALA 
14 NICOLAE BALCESCU 
15 ROND 
16 GU LIVER 
17 BISERICA 
18 SCOALA 

Bucuresti 
19 ALIMENT ARA 
20 PETROM SERVICE 
21 DEZBENZINARE II 
22 DEZBENZINARE I 
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""'•~ 
VJ 

""""'" 
(O~;J(I. 
OUO) 

Cutlcvi 9111 

Fane~vi "" 
lntermediar "" 
01.01 . 10/3 -

TRASEUL24 

Bucuresti 

Caracal 
B ANIE 

L UNG IME TRAS E U 14.7 KM 

N2 STD 
NI V2 s1sarba1oril.....,lc Pn= Ulrima 

{Olc;ro. (IJ:]G-
11uo. (l'll:MI- (20:)6. T l T1 Ctpici l.ll.1e 

··~ 
pll:('"are llX>I li;30) (06:1».- (11.Ja-19•)()1 »JO) 21.)(1) 

B .30) ll :JO} 

10n 9111 '"" 20/4 2oa 20/3 20/l 
JOO 06:(1() 20;l0 

PERSIA IJTO 

w• "'' "" 10/4 2Da 21/J 20/J JOO 06:00 20:30 PERS/AVTO 

ll/3 1.2" '"" l0/4 lO/l lG/3 lO/l 
JOO 06:00 20:10 

PERS/AUTO 

20/J 10/J 
JOO 

10;1)!} 18:00 
PERSIAIJTQ 

TRASEUL25 
GARA (PLECARE) - BRAZDA - SPITALUL NR.2 -
OLTET - SILOZ - BANIE - SELGROS SI RETUR 

Simnic 

·' 
/ Ghercesti 

-- / ~Gara 

·- 1e I 
COMPANIA ' ·- - ' 
DE APA I ., I . ~-

·~ ·.:. TEATRU.-

LAP US 
ARGES 

Parcu l 
Tineretului 

\ PASAJ ELECTRO 

0 
I ' '· Bucuresti 

/ 

Buco vat PARC ROMANESCU Caracal 

LUNGIME TRASEU 19.8 KM 

Nl s+D 

"""""' 
VJ NI V2 si s.'Ub:Mori lc2>1lc Priryg Ultim.1 

"""""" 
(<l'i:JO. (0.S:JO- ( 1.UO· 

(18:30- 119'.30- (20:.J()- Tl Tl Capacitate 
pl..-..e pl""" tlt30) 13:30) ISXI} (lt.:00· (IJ:JO. 111.JU) 21'.);l()) 2UO) 

1330) llJO) 

CU d'""'\i 7/10 10111 WIO JOl7 l !'JS 211/J "'" llW4 
100 

r ERSIAlITO ..... ,.,, ~:•JO 

Fara dcvi J(V? ion IDn rnn '"5 2llJJ 11114 10/4 
100 

PERS/AlITO -- Sdj;mo21JQ 

lntcnncdiar ""' ion 10/8 ion 1 ~5 lll/J 211/4 11114 
100 

PERSIAlJfO -- s.v-:1:.W 

01.0l lll/4 llll4 20/4 
100 

PERSIAlffO ~·(tl(I ~l•JQ 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

OLAS PROD 
2 ROMANESTI 
3 IELIF 
4 PARC 
5 ZORILE 
6 CARP 
7 MACEDONSKI 
8 OLTET 
9 VICTORIA 
10 ANUL 1848 
11 HORIA 
12 SF APOSTOL! 
13 INSTITUT 
14 FRIGORIFER 
15 VAMA LAPUS 
16 COMPLEX ROVINE 
17 PIATA ROVINE 
18 INSTITUT 
19 SILOZ 
20 ANUL 1848 
21 ULMULUI 
22 OLTET 
23 SIMION BARNUTIU 
24 CARP 
25 SPITALUL NR. 1 
26 CONFECTll 
27 DUNAREA 
28 LACTIDO 
29 OLAS PROD 

GARA 
COMPLEX VECHI 
COMPLEX NOU 

4 FAGARAS 
5 SPITALUL NR 2 
6 TEATRUL NATIONAL 
7 OLTET 
8 VICTORIA 
9 ANUL 1848 
10 HORIA 
11 SF.APOSTOL! 
12 PIATA VALEA ROSIE 
13 BLOC GS 
14 BLOC45 
15 BANIE 
16 SHELL 
17 VAMA 
18 FORD 
19 SELGROS 
20 FORD 
21 VAMA 
22 SHELL 
23 BAN IE 
24 BLOC 45 
25 BLOC 57 
26 SILOZ 
27 ANUL 1848 
28 ULMULUI 
29 OLTET 
30 TEATRUL NATIONAL 
31 SCOALA SPECIALA 
32 FAGARAS 
33 COMPLEX NOU 
34 COMPLEX VECHI 
35 GARA 
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Bucovat 

Prupo VI NI - L ~:JO. (lllo)Q. 

"""'I IJ o'.11) 

Yl 
11) ;;111-
11:.JOI 

Cude'>i I~· 
,.,, 

""' 
F~r.1 dcvi ,.,, Wl JM 

,.,, JM 

OJ.OJ ..,, W I 

TRASEUL 29b 

,.., 
1---,..----,..---+-''r"'°i~=""'T'""~~="---i c~w" ;::., 

fOli;OO. (IJ :JD. m~ (10 ;)(1. . ..,.. Ultiruio , ... ~ 
1•"1 '""' ?l ;JO) 

U '.JO! 1 1'10l 

Jill "" JM 

"" 
...,, JM 

- JM '°'1 PE~~UTO ,_c ,,_\:'_ 

JOO • ..::H.~ 
Pt:RSIAUTO ~~;:- ~~ 

TRASEUL 100 TRAMVAI 

Ghercesti 

BAUMAX (PLECARE) - UNIVERSITATE - PASAJ ELECTRO SI RETUR 

LUNGIME TRASEU TV 13.4 KM BANIE 
LUNGIME TRASEU CU AUTOBUZ 14 KM 

S>D 

PmG1'3m VI NI V2 N2 s1 sm'ha1011le l':ll ll' Pruna Ult1m~ 

1rnnsJX111 \llS;OO-ll'l.001 (09 00-l! OO f 11 !:00- IH IU) tl "l:OO-:U:ru 1 T l T2 C1poci1a1c 
pl !.'1.: 3n! ple..'31'11 

[{)();00. f lJ;.JU., 
lJ:..'l:ll 2 1~) 

Cuclni 7111 i tJ/ IU ""' 10/!t IW9 "" PERsrrY 

f l l"lltlo:vi 1018 IVO 1'18 IV6 15.l!I I ~! "" -·· -PF.RSJTV ....... .,).I l'tl.l•l llt ' 

ln1o-mcdlar .,,. 1'1111 "" 1018 Ill? "" 
,., 

PER~V ,... .. .,;)I """~lbtl 

"" 
-l•o<JO 

0 1.0 1 IS/6 rn• IS/6 --~ PF.RSffV .... ... li"Jt - •lll Jll 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

23 

BUCOVAT 
ABATOR 
MOFLENI 
SPUMOFLEX 
PARCU L T INERETULUI 
DRUMUL FABRICll 
APROZAR 
STADION 
SPIT ALUL NR. 1 
CARP 
MACEDONSKI 
OLTET 
PIATA CENTRALA 
PIA TA CENTRALA 
OLTET 
SIMION BARNUTIU 
CARP 
LICEUL DE ARTA 
STADION 
APROZAR 
DRUMUL FABRICll 
PARCU L T INERETULUI 
SPUMOFLEX 
SIFONARIE 
ABATOR 
BUCOVAT 

HAN CRAIOVITA 
STATIA ANL 

INSTrrLT 
RO TONDA 
PIA TA CENTRALA 
TEA ffiUL NATIONAL 
SPITALUL NR. 2 
SCOALA DECEBAL 
CASA TINERETULUI 
SIF 

HAN CRAIOVITA 

----+ 

----+ 

----t ____. 
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Filiasi 

Program VI 
1ranspon (OS:OO-WOO) 

Cuckvi J0/2 

Farnclc:vi 3012 

hncrmcJiar 30/l 

01.0 1 

Flllas l ~R.._MO 

TRASEUL 101 TRAMVAI 
CLF (PLECARE) - BAUMAX - UNIVERSITATE -
PASAJ ELECTRO - FORD SI RETUR 

BANIE 

S+D 

NI Vl 2 si sartmtori lel!;ll lc Prima 
(09:00-13:00) (13 :00-17:40) (l&:J0-19:JO) Tl T2 Cap:icitolc 

pl1...'Cari! 
106:00- (I J:JO-
1:!:30) 21:30 

60/ 1 6')/I 
150 

PERS/TV 

6U/ I 60!1 
150 

PER v 

6011 6'!/I 
150 

PERSffV 

150 
PERS/TV 

TRASEUL 102 TRAMVAI 

Ul1inrn 
plecarc 

CLF TERMO (PLECARE) - CLF - BAUMAX - UNIVERSITATE -
PASAJ ELECTRO - FORD SI RETUR 

Melinesti 
Simnic 

LUNGIME TRASEU TV 34.4 KM BANIE 
LUNGIME TRA SEU CU AUTOBUZ 33.3 KM 

S+I> - VI NI "' N2 sisaJbatorii.-i... 

"""" Uhi1111 

""""""' 
tO:!o:c.).l)iOO) iOl'HJ:l.lJ:OO) tlH().11-00) 117.(lt.Jl:OSJ Tl n Capacit.1.lc 

pl~ pl~ 
tllb.116. (IJ_)O. 

1.1:.lOl ~ l:JO\ 

Cuekvi JM ""' ""' 
..,, 

""' ""' "" 
, __ 

r ERSff\' 

Farat'll.'YI 
l lO T- .P,__Jll. 

JM "'' ... '"" 60/I 
.)JI 

i•ERSIT\I -
Rmll Dldl! fOIW lllO 

150 T.,_ 11\ l!!o r-11.., 
hnmna:li• .IM '"" ... '"" ""' ""' PERSflV --

l'Ol<lHJIO 

01 .01 ..,, "111 "'' 
150 

r ERSITV tt:.IJll :fl'I 
...,,_ 

SIGMA MOBILITY ENGINEERING 

CLF 
MARLOREX 
FABRICA DE BERE 

----t 
I 

1--~--;-BA_U~M_A_X~~~-------j 

R.A.T. 

42 CLF 

TERMOBUCLA 
TERMO 
DOUCHIM J 

~ DOUCHIM II 
POO AMARADIA 
CLF 

7 MARLOREX 
a__j FABRICA DE BERE 
9 R.A.T. 
10 BAUMAX 
11 HAN CRAIOVITA 

12 STATIA ANL 

13 SIF 
14 CASA TINEREnJLUI 
1S SCOALA DECEBAL 
16 S PrTALUL NR. 2 

17 j TEATRUL NATIONAL 
18 ~LA 
19 ROTON DA 
20 INSTlTUT 
21 VllTORUL 
22 ELECTROPUTERE 
23 MAT SA 
24 SHELL 
2S FORD POARTA I 

~~~:g :~~A I 
28 SHELL 
29 MAT SA 

30 ELECTROPUTERE 
31 POD ELECTRO 
32 VllTORUL 
33 INSlTTUT 
34 RO TONDA 
3S PIA TA CENlRAL.A 

36 TEA TRUL NATIONAL 

C<tr.x:iil 
37 SPITALUL NR. 2 
38 SCOALA DECEBAL 
39 CASA TINERET\JLUI 

40 SIF 
41 

! ~!~~~~VITA 42 
43 BAU MAX __ 

44 RAT. 
4S FABRiCA OE SERE 
46 MARLOREX HHCLF 

PODAMARAOIA 
49 DOUCHIM II 
50 DOLJCHIM I 

51 TERMO 
52 TERMO BUCL.A 

_J 

--1 
I 
~ 

---I 
I 

--i 

----t 

J 
I 

--t 

-I 
---1 

----t 

----1 

---+ 
---+ 

___, 

-+ 

---I 

-----+ 

-+ 

___, 
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