
 

  Pagină 1 din 6 
 

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA            

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                              

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                            
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei     

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

,,Studiu de Fezabilitate -  Amenajare instalație de semaforizare la 

trecerea pentru pietoni de pe str. Râului la intersecție cu str. Bucovăț” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborata conform cadrului-conținut – Anexa nr 1 din HG 907/2016 – privind 

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 
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NOTĂ CONCEPTUALĂ 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  

” Studiu de Fezabilitate - amenajare instalație de semaforizare la trecerea pentru pietoni de pe str. 

Raului,la intersecția cu str. Bucovăț” 
 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

 

 Municipiul Craiova 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): 

-  

 

1.4. Beneficiarul investiţiei: 

 

 Municipiul Craiova 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

 

2.1. Scurtă prezentare privind:  

a. deficienţe ale situaţiei actuale:  

Necesitatea acestei semaforizări a fost stabilită şi de către Comisia de Sistematizare a Circulației 

Rutiere și Pietonale a Municipiului Craiova în urma analizei solicitărilor venite din partea cetățenilor, 

motivate de  faptul că există în proximitatea intersecției Scoala Gimnazială Anton Pann, iar parametrii 

ridicați de trafic, înregistrați ca urmare a reabilitării străzii Râului prin proiectul „Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de Creştere Craiova în vederea fluidizării 

traficului în Zona Metropolitană Craiova”, cresc riscul producerii de evenimente rutiere, expuși fiind cu 

precădere pietonii de vârstă școlară și preșcolară. 

Traficul pietonal este asigurat prin intermediul unei singure treceri de pietoni nesemaforizată, 

prezentă în zona intersecției cu str. Bucovăț. 

  

b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: 

Prin acestă investiţie se îmbunătăţesc semnificativ condiţiile de siguranță a circulaţie pietonilor, 

prin: 

           - realizarea unui confort pentru participanţii la trafic – autovehicule şi pietoni; 

           - mărirea siguranţei circulaţiei; 

           - reducerea numărului de accidente; 

Beneficiar 

Municipiul Craiova 

       Nr.  73212   / Data 21.05.2020 

Aprob, 

Director Executiv, 

Delia Ciucă 
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           - îmbunătăţirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor şi a poluării sonore; 

           - creşterea nivelului de trai şi a confortului riveranilor. 

 

c. impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

  Sporirea riscului accidentelor auto şi pietonale, întârzieri în trafic, ambuteiaje. 

 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 

similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării 

necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: 

 

Existenţa sistemului de management al traficului pe relaţia bd. Dacia – bd. Decebal – Calea 

Bucureşti – bd. Nicolae Titulescu – Calea Severinului, realizat prin două proiecte "Modernizarea 

infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două 

platforme industriale ale polului de creştere Craiova''' — Lotul 2 - ,Realizare sistem de 

managementul traficului pe Calea Bucureşti - B-dul Nicolae Titulescu - Calea Severinului din 

Municipiul Craiova". 

 

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 

aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii 

propus: 

 

Nu e cazul 

 

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română 

la realizarea obiectivului de investiţii: 

 

Nu e cazul 

 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei: 

Se va urmari și imbunatatirea mobilitatii prin asigurarea unor conditii de siguranta și confort și 

scăderea anuală estimata a gazelor cu efect de sera ( tone echivalent CO2/an). 

 

2.6. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, 

după caz:- costurile unor investiţii similare realizate;- standarde de cost pentru investiţii 

similare: 

- 

 

2.7. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate 

în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru 

obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege: 

 

20 mii lei (TVA inclus) 

 

2.8. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 

nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată): 

 

 Bugetul Local al Municipiului Craiova 
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3. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente 

 

 Proprietar: Municipiul Craiova 

4. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectivului de investiţii:  

a. descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan): 

 Strada Râului este situată în partea de SV a Municipiului Craiova, între strada Brestei şi 

intersecţia Calea Dunării şi bulevardul Nicolae Romanescu. Are patru fire de circulaţie (câte două pe 

fiecare sens), cele două sensuri fiind despărţite de Canalul Colector pe o lungime de 3,84 km, între 

intresecţiile cu străzile Brestei şi Popoveni. 

 

b. relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

Nu este cazul 

c. surse de poluare existente în zonă: 

Nu e cazul 

d. particularităţi de relief: 

Amplasamentul se afla 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: 

În intersecția str. Râului cu str. Bucovăț există rețele de utilități pentru apă, canalizare menajeră 

și pluvială, rețele de distributie gaze naturale și energie electrică, precum și rețele de curenți tari și 

slabi. 

 

f. existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: 

În măsura în care, la efectuarea intervenției de semaforizare se va impune devierea locală a 

unor rețele de utilități, proiectantul va avea în vedere și acestă posibilitate.  

 

g. posibile obligatii 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: 

Nu e cazul 

 

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: 
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Nu e cazul 

 

5. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 

funcţional:  

a. destinaţie şi funcţiuni:  

 

Amplasamentul propus pentru intervenții se află, ca încadrare în zonă , în intravilanul 

municipiului Craiova, care din punct de vedere urbanistic au funcțiuni de locuințe și servicii. 

Semaforizarea intersecției str. Râului cu str. Bucovăț a fost stabilită de către Comisia de 

Sistematizare a circulației rutiere și pietonale în urma analizei solicitărilor venite din partea cetățenilor, 

a faptului că există în proximitatea intersecției Scoala Gimnazială Anton Pann, iar parametrii ridicați de 

trafic înregistrați ca urmare a reailitării străzii Râului cresc riscul producerii de evenimente rutiere în 

acestă intersecție, expiși fiind cu precădere pietonii de vârstă școlară și preșcolară. 

Semaforizarea va trebui să asigure traversarea în condiții de siguranța a pietonilor dar și 

integrarea trecerii semaforizate in sistemul de management al traficului rutier. 

 

b. caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate; 

 

Efectele pozitive previzionate prin realizarea obiectivului de investiții, vor fi: 

- sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului; 

- eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic; 

- scurtarea duratei medii de călătorie reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și 

consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a 

motoarelor la ralanti;  

- realizarea unui confort pentru participanții la trafic – autovehicule și pietoni; 

- mărirea siguranței circulației; 

- reducerea numărului de accidente; 

- îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore; 

- creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor. 

 La realizarea semaforizării se va ține seama de traficul actual și de evoluția acestuia în 

perspectivă, de necesitatea asigurării fluenței și siguranței circulației auto și pietonale, de eficiența 

tehnico-economică. 

 Semaforizarea intersecţiei se va realiza printr-un sistem ce va funcţiona în modul adaptiv local 

şi centralizat, cu o capacitate de corelare în timp real, fiind programate intervale de succedare fixe şi 

adaptive compatibile cu sistemul de management al traficului din municipiul Craiova.  

 Echiparea intersecţiei se va face cu semafoare LED pentru vehicule şi pietoni şi semafoare VID, 

semafoare "prim-vehicul". Deasemenea instalaţia  de semaforizare va fi echipată şi cu buton pentru 

pietoni, semafoare GIP.  

 Semafoarele vor fi montate pe stalpi proprii, simpli sau cu consolă, care vor permite 

implementarea sistemului CCTV de monitorizare a traficului. 

 Se va avea în vedere ca acestea să se poată conecta la sistemul de management al traficului 

implementat anterior la nivelul municipiului Craiova, păstrând toate echipamentele şi dotările aferente 

acestuia. 
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c. durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 

propuse: 

Nu este cazul 

 

d. nevoi/solicitări funcţionale specifice: 

Nu e cazul 

 

6. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 

o studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii: 

Nu e cazul 

 

o expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 

audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la 

construcţii existente: 

Nu este cazul. 

 

o studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 

permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe 

monumente istorice sau în zone protejate: 

Nu e cazul 

 

 Director Executiv Adjunct, 

 Alin Glăvan 

  

  

 Şef Serviciu,  

 Claudiu  Iancu 

  

  

 Întocmit, 

 exp.   Marinela Mihai 

  

 exp.  Mirela Stănescu 

  

 

 


