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TEMĂ DE PROIECTARE 

  
1. Informaţii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii. 
 
Faza STUDIU DE FEZABILITATE -  Amenajare parcare supraetajată pe strada Unirii intersecție cu 
strada Corneliu Coposu 
 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 
  Nu este cazul. 
1.4. Beneficiarul investiţiei 
  MUNICIPIUL CRAIOVA 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
 Municipiul Craiova, Primăria Municipiului Craiova, Direcția Servicii Publice. 
 
2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 
existente, documentaţie cadastrală. 

 
Regimul juridic:  
 
Terenul este situat în intravilanul municipiului Craiova și aparține domeniului public al municipiului 

Craiova 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investiţii, după caz: 
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

Parcarea supraetajată este prevăzută a fi amplasată pe terenul existent pe strada Unirii 
intersecție cu strada Corneliu Coposu. Terenul maxim disponibil este de 240 mp. 



Se vor analiza variante de amplasare în plan și pe vertical a construcției (ținând cont de de 
cerințele minime impuse pentru numărul de locuri de parcare) în vederea diminuării suprafeței de 
teren afectate aflate în proprietatea terților și pentru care este nevoie de procedura de expropriere 
pentru obiectivele de interes public. 

Se vor analiza și propune de asemenea soluții pentru integrarea în cadrul construcției 
edificate a unor soluții de gestionare eficientă a energiei, de reducere a impactului negativ 
(poluare, impact vizual, etc.) 
   
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau câi de acces posibile; 

 
Accesul auto și pietonal la parcarea propusă se va face dinspre str. Corneliu Coposu spre 

Calea Unirii. 
 

c) surse de poluare existente în zonă; 
 
Nu este cazul 
 

d) particularităţi de relief; 
  

Amplasamentul se află în intravilanul Municipiului Craiova , identificandu-se cu relieful 
acestuia,respectiv câmpie.  

 
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 

 
Investiția necesită racordarea la utilități (energie, telecomunicații, etc.) din faza de execuție 

a lucrărilor pentru organizarea de șantier. Organizarea de șantier cade în sarcina antreprenorului 
care va executa lucrările. Pentru organizarea de șantier se va realiza proiect de organizare de 
șantier si se va solicita autorizație de construire. 

 
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
  

La faza SF se vor identifica toate utilitățile din zonă , iar la nivelul certificatului de urbanism 
se vor solicita avizele si acordurile necesare . 

 
g) posibile obligaţii de servitute; 
 
 Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile obligații de servitute pana 
la data elaborării documentației tehnice si pana la stabilirea soluției finale de consolidare. 
 
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; 
  

Conditionarile si distantele minime impuse se vor prevede in cadrul certificatului de 
urbansim. 

 
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate 

— plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism 
aferent; 



 
La elaborarea Studiului de fezabilitate se va ține seama de destinația terenului stabilită prin 

planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, de informațiile şi alte elemente obţinute 
pe parcursul elaborării Studiului de fezabilitate de la deținătorii de rețele. 

 
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 
sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate sau de protecţie. 
 
 Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile condiționări in zona 
respectivă. 
 
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi 
funcţional: 
 
a) destinaţie şi funcţiuni; 

 
 Investiția propusă este localizată într-o zonă foarte aglomerată a municipiului Craiova, 
astfel, în proximitatea acesteia se află: 

-  parcul Nicolae Romanescu 
 -  Spitalul Clinic Municipal Filantropia; 
 -  Magazine și zone de alimentație publică; 
 -  O importantă zonă rezidențială a municipiului Craiova. 
 Locurile de parcare din zonă sunt insuficiente comparativ cu nevoia existentă.  
 Obiectivul acestui proiect este îmbunătățirea serviciilor publice ale municipiului Craiova prin  
construirea unei parcări supraetajate pe str. Unirii intersecție cu str. Corneliu Coposu și o 
capacitate de minim 400 locuri de parcare; 
 Intrarea în parcare se face din strada Corneliu Copusu prin amenajarea a 2 benzi 
suplimentare la intrare iar ieșirea din parcare se va face în str. Unirii. În zona de intrare sunt 
amplasate avertizoarele de gabarit maxim, panoul electric cu numărul de locuri de parcare 
disponibile, inscripții rutiere, informative și de interzicere în parcaj a autoturismelor ce funcționează 
cu GPL. 
  
 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
 

Se va amplasa o structura metalica cu rol parcare supraetajată  

Elementele principale ale structurii sunt alcătuite din ţevi rectangulare legate între ele.  

Fundatia structurii va fi de tip bloc si cuzinet armat. Rezemarea stâlpilor pe fundaţii este de tip 
incastrat, placa de bază a acestora împreuna cu capetele superioare a buloanelor de ancoraj fiind înglobate 
în placa de beton pardoseala. 

Sistemul de parcari supraetajte oferă posibilităţi de parcare în versiune de 2, 3, 4 sau 5 etaje. 
Sistemul permite utilizatorilor să parcheze în mod independent. 

Platformele mobile superioare se pot deplasa în sus şi în jos şi platformele mobile de la nivelul 
solului se pot mişca fie de la stânga la dreapta fie sus şi jos. 

Oferă un sistem de verificare fotoelectrică care controlează dimensiunile autovehiculului. 

Control PLC, operare uşoară, apăsare de buton. 

 

 



Echipamente: 

- galvanizare la cald a componentelor platformei 

- sisteme de sincronizare 

- 2000 kg capacitate de ridicare per masina pe platformele superioare, 3000 kg capacitate de 
miscare a platformelor de jos 

- comutator de oprire de urgenta 

- sistem de alarmare luminos si acustic 

- monitorizare video 

- sistemul de drenaj redirectioneaza in afara sistemului orice lichid care nu este necesar in conditii 
de siguranta 

 

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în 
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de 
mediu în vigoare; 

Parcarea supraetajată va fi echipat cu iluminat public, supraveghere video, sistem de drenaj, 
platforme mobile superioare ce se pot deplasa în sus şi în jos şi platformele mobile de la nivelul 
solului se pot mişca fie de la stânga la dreapta fie sus şi jos.  

Apele pluviale vor fi colectate si evacuate in sistemul de canalizare al orasului. 
 
d) număr estimat de utilizatori; 
 
 In momentul de fata nu este realizat un recensamant de trafic. 
 
e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
 
Se estimeaza o durata de functionare de minim 80 ani. 
 
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 

 
Promovarea acestui obiectiv de investitii a reiesit din necesitatea asigurarii unor conditii de 

siguranta si confort pentru pietoni dar si din punct de vedere al traficului, având următoarele 

cauze: 

- Existența unui număr mare de autoturisme în zonă 

- Parcul Nicolae Romanescu 

- Concentrarea pe o zonă restrânsă a unui număr mare de utilizatori 

- Insuficiența spațiilor de parcare existente. 

 
g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a 
patrimoniului; 
 



 Se vor avea in vedere solicitarile impuse de avizul Agentiei Nationale de Protectie a 
Mediului la intocmirea documentatiei tehnice si pe parcursul executiei lucrarilor. 
 
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 
 
 Se vor avea in vedere cele mai bune si avantajoase solutii din punct de vedere tehnico – 
economic. 
 
Studiul de Fezabilitate se va întocmi în conformitate cu: 

 Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

Principalul obiectiv al Studiului de Fezabilitate solicitat îl reprezintă descongestionarea şi 
fluidizarea traficului rutier local din aceasta prin eliminarea blocajelor de circulaţie datorate 
creşterii traficului cât şi necesitatea sporirii siguranţei în circulaţia rutieră și pietonală. 

 Prin Studiul de fezabilitate, Prestatorul va propune soluții tehnice privind amplasarea 
parcării supraetajate pe locația stabilită pe strada Unirii intersecție cu strada Corneliu Coposu din 
municipiul Craiova.  

În cazul lucrărilor pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente 
justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț, liste de cantități 
și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective, etc).  

Se vor prezenta distinct 3 oferte de preț, în care să se precizeze clar dacă aceste 
echipamente sunt/nu sunt achiziționate cu montaj și, după caz, dacă este/nu este inclusă 
întreținerea acestor echipamente în exploatare. 
 
 
2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia. 

Prescripţii tehnice principale care se au în vedere la proiectarea și executarea lucrărilor 
de construcții 
 
Documentaţia tehnico-economică se va întocmi în conformitate cu legislaţia în vigoare ( H.G. 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, H.G nr. 363 /2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările aduse de 
H.G. nr. 717 /2010, Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.50/1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, H.G nr.273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, H.G 
nr.766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii) 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMEN DE ELABORARE: 
Studiul de Fezabilitate – treizeci de zile, de la emiterea Ordinului de Începere (Perioadă de 

Proiectare). 
 

 

               Director Executiv Adjunct, 

Alin Glăvan 

 

                          Sef Serviciu, 

                                        Claudiu Iancu 

  

                               Întocmit, 

                      insp. Vladu Dorel 
       
 


