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TEMĂ DE PROIECTARE 

 
  

1. Informaţii generale 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii. 

 

 Faza STUDIU DE FEZABILITATE -  Amenajare instalație de semaforizare la trecerea 

pentru pietoni de pe str. Râului, la intersecția cu str. Bucovăț 

 

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:  

 

Amplasamentul studiat aparține domeniului public al municipiului Craiova. Terenul se află în 

intravilanul 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); 

Amplasamentul propus este situat la intersecția străzilor Râului cu Bucovăț. 
 



 Amplasamentul este foarte circulat deoarece str. Râului, reabilitată prin proiectul 

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

fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”este una dintre cele mai importante artere de 

trafic auto și începe de la intersecţia cu strada Brestei şi străbate oraşul în partea de SV a lui până la 

intersecţia cu bulevardul Nicolae Romanescu şi Calea Dunării. 

 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.  

 Traversarea canalului pe acest tronson se face în 5 (cinci) intersecţii cu strada Câmpia Islaz, 

strada Bucovăţ, Bulevardul Ştirbei Vodă, strada Tabaci şi strada Popoveni.  În dreptul acestora, 

traversarea canalului se face pe casete pentru trafic greu.  

 Amenajarea intersecţiei semforizate are scopul de a îmbunătăţi performanţa reţelei de 

transport existente, prin reducerea costurilor de operare şi a numărului de accidente, creşterea 

vitezei de deplasare şi îmbunătăţirea gradului de accesibilitate. 

 Oportunitatea investiţiei derivă din nevoia eliminării efectelor negative din cresterea 

traficului şi va conduce la: 

 - eliminarea ştrangulărilor din fluxul de trafic; 

        - scurtarea duratei medii de călătorie, reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură şi 

consum de combustibil prin eliminarea staţionării nenecesare în trafic şi a utilizării excesive a 

motoarelor la ralanti;  

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

           - mărirea siguranţei circulaţiei pietonale; 

           - reducerea numărului de accidente; 

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

           - creşterea nivelului de trai şi a confortului riveranilor. 

 

 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

 

 Întersecția străzilor Râului cu Bucovăţ se caracterizează prin următoarea situație de 

relaționare cu traficul din zonă: fluxul principal se deplasesază pe str. Râului, celelalte fluxuri sunt 

secundare dar cu un volum de trafic totuși important. 

 

c) surse de poluare existente în zonă; 

 

 Zona supusă intervenţiei se caracterizează prin poluarea concentrată produsă de 

autovehiculele aflate în trafic, respectiv de viteza mică de tranzitare, spaţiu aglomerat, care 

generează un nivel ridicat al emisiilor GES în raport cu media traficului la nivelul oraşului, un timp 

mai ridicat de tranzitare. 

 

d) particularităţi de relief; 

  

 Amplasamentul de analizat se afla în intravilanul Municipiului Craiova , identificandu-se cu 

relieful acestuia, respectiv câmpie.  

 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al 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 distribuţie 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 obligaţii de servitute; 

 

 Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile obligații de servitute până 

la data elaborării documentației tehnice si până 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; 

  

 Condiţionările şi distanţele minime impuse se vor prevede în 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 din categoria: 

monumentelor istorice/de arhitectură, situri arheologice, zone protejate sau de protecție, pentru 

aplasamentul supus intervenției. 

 

2.3. 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 reabilitării străzii Râului cresc riscul producerii 

de evenimente rutiere în acestă intersecție, expuși 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 şi 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 face printr-un sistem ce va functiona in modul adaptiv local 

si centralizat, cu o capacitate de corelare in timp real, fiind programate intervale de succedare fixe si 

adaptive compatibile cu sistemul de mamangemnt 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. 
 

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; 

 Considerăm că semaforizarea intersecției menționată în prezenta tema de proiectare și 

preluarea în sistemul de management al traficului existent la nivelul municipiului Craiova și 

corelarea funcționării acesteia, poate genera o soluție viabilă pentru situația actuală, dar și pentru 

viitor. 

 Se va ține cont de caracteristicile sistemului de management al traficului existent, care 

conține ca subsisteme: 

- subsistem de control al traficului; 

- subsistem de monitorizare video a traficului; 

- subsistem de comunicații; 

- subsistem dispecerat; 

- subsistem semnalizare rutiere. 

 Subsistemul de optimizare a traficului existent asigură: 

- lucru adaptiv, în funcție de valori de trafic înregistrate, cu număr predefinit de planuri de 

semaforizare pentru fiecare intersecție; 

- detecția vehiculelor, care se realizeaza prin bucle inductive; 

- are capacitatea de extensie a sistemului, prin includerea ulterioară a altor intersecții; 

- are posibilitatea de transmitere de mesaje de avertizare privind defecţiunile apărute la 

nivelul detectorilor de trafic din teren, sau detectează lipsa comunicării datelor dintr-o 

intersecţie; 

- asigură posibilitatea reconfigurării timpilor de semaforizare dintr-o intersecţie, de la 

postul central, trecerea în “galben intermitent”, sau instituirea de “roşu general” în 

intersecţie; 

- sistemul oferă posibilitatea integrării într-un sistem mai amplu de dirijare a traficului la 

nivelul întregului municipiu. 

 

d) număr estimat de utilizatori; 

 

 Dintr-o analiză de trafic succintă, proiectantul va estima posibila creștere a numărului de 

utilizatori, după implementarea proiectului. 



 

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

 Echipamentele montate vor avea o durată de viaţă stabilită conform reglementărilor legale în 

vigoare. Practic, echiparea se va face cu sisteme de comunicare şi coordonare a acestora cu sistemul 

de management al traficului şi echipamentele din intersecţii ale sistemului. 

 

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 

 

 Creșterea siguranței traficului rutier și pietonal pe str. Râului la intersecție cu str. Bucovăț și 

reducerea numărului de accidente și ambuteiaje. 

 

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

patrimoniului; 

 

 Aspectele din care pot rezulta unele condiţionări privind urbanismul, protecţia mediului, sau 

patrimoniu rezultă din avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism. 

 

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 

 

 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. 

 

 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 creșterea siguranței 

traficului rutier și pietonal pe str. Râului la intersecție cu str. Bucovăț și reducerea numărului de 

accidente și ambuteiaje. 

 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 

  

  

 Şef Serviciu,  

 Claudiu  Iancu 

  

  

 Întocmit, 

 exp.   Marinela Mihai 

  

 exp.  Mirela Stănescu 

  

 
       

 


