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L.4/12.455 Sens giratoriu Libertatii SF 

 

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA  Investiţia: Realizarea unui sens giratoriu   

Proiect nr. 12.455           la intersecţia străzilor Libertăţii,  

Beneficiar:            Madona Dudu şi Bibescu 

MUNICIPIUL CRAIOVA   Faza:        Studiu de fezabilitate 

 

 

STUDIU DE FEZABILITATE 

 

CAP. 1 -  DATE GENERALE 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

“REALIZAREA UNUI SENS GIRATORIU LA INTERSECŢIA STRĂZILOR 

LIBERTĂŢII, MADONA DUDU ŞI BIBESCU” 

1.2. Amplasamentul: 

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, străzile Libertăţii, Madona Dudu şi 

Bibescu. 

1.3. Titularul investiţiei: 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

1.4. Elaboratorul studiului: 

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA 

 

CAP. 2 -  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu 

implementarea proiectului 

 Intersecţia străzilor Matei Basarab cu strada Libertăţii constă într-o 

pereche de artere colectoare de trafic auto pe care este instituit sens unic de 

circulaţie şi care asigură preluarea fluxurilor rutiere din sud spre nord-vest. 

 Strada Madona Dudu este o arteră rutieră cu dublu sens de circulaţie care 

preia o parte importantă din traficul A.I. Cuza - Ion Maiorescu şi îl descarcă în 

principal în strada Bibescu şi de asemenea care preia o parte din fluxul auto de 

pe strada Matei Basarab şi dinspre străzile Câmpia Islaz şi Bucovăţ şi-l dirijează 

către zona centrală a Craiovei. 
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 Tot strada Madona Dudu mai colectează circulaţia de pe perechea de 

străzi Libertăţii - Brânduşa descărcându-le în str. Bibescu sens de circulaţie 

nord-vest spre sud. 

 Str. Madona Dudu pe sectorul cuprins între intersecţia str.Brânduşa şi 

intersecţia str. Matei Basarab şi Libertăţii prin cele două sensuri intersectează 

cele două fluxuri de circulaţie desfăşurate pe str. Matei Basarab şi str. Liebrtăţii 

(sud-nord-vest) şi cel desfăşurat pe str. Libertăţii şi str. Brânduşa (nord-vest-

sud). 

 În consecinţă, zona menţionată cu multiplele intersecţii reprezintă o zonă 

cu trafic rutier aglomerat străbătută atât de vehicule din categoria turismelor, cât 

şi de autobuze şi vehicule de transport marfă categoria mică. 

 Suprafaţa aferentă acestor străzi are o îmbrăcăminte semirigidă care 

parţial a fost reabilitată pe str. Matei Basarab, Libertăţii (tronson I) până la 

str.Bibescu şi str.Bibescu tronson vecin cu Muzeul Olteniei. 

 Pe str. Madona Dudu în zona intersecţiei suprafaţa carosabilă prezintă 

unele defecţiuni ale îmbrăcăminţii rutiere bituminoase, precum: 

- fisuri şi crăpături; 

- faianţări; 

- gropi; 

- degradări din îngheţ-dezgheţ. 

Direcţia de scurgere a apelor pluviale este Est-Vest. 

Panta transversală a străzilor menţionate este de 2% înspre rigole. 

Toate străzile din zonă sunt clasificate ca străzi de categoria a III-a. 

 Faţă de cele menţionate, factorii principali de decizie din Primăria 

Craiova au concluzionat că această zonă constituie un important nod rutier ce 

concentrează multe puncte conflictuale. 

 Pentru rezolvarea acestei situaţii au întocmit un Caiet de sarcini pentru: 

“Realizarea unui sens giratoriu la intersecţia străzilor Libertăţii, Madona Dudu şi 

Bibescu” pe amplasamentul unui scuar triunghiular existent la intersecţia acestor 

străzi. 
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2.2. Descrierea investiţiei 

a) Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei 

 Având în vedere prevederile “Studiului privind fluidizarea traficului rutier 

în municipiul Craiova”, prognozat pe termen mediu şi lung (2005  2020), 

străzile menţionate au fost declarate străzi cu prioritate şi cu sensuri unice. 

 Urmare a celor prezentate se cere elaborarea unui Studiu de fezabilitate 

având ca obiect realizarea unui sens giratoriu la intersecţia străzilor Libertăţii, 

Madona Dudu şi Bibescu, prin înfiinţarea propriu-zisă a unei insule de giraţie. 

 

b) Descrierea constructivă 

 Realizarea acestui sens giratoriu se întocmeşte în conformitate cu tema de 

proiectare şi cu conţinutul caietului de sarcini respectând prevederile P.U.G. al 

municipiului Craiova. 

 Lucrările de configurare a intersecţiei în vederea realizării sensului 

giratoriu au în vedere şi o serie de lucrări privind mobilizarea zonei adiacente. 

Zona imediat adiacentă intersecţiei va suferi unele modificări pentru încadrarea 

corespunzătoare a giraţiei în limitele prevăzute de normativele şi reglementările 

în vigoare, cu afectarea doar a unei suprafeţe de teren (spaţiu verde) aferent 

domeniului public al municipiului (nu şi a proprietăţilor adiacente). 
 

 Scenarii propuse (minimum două) 

 Soluţiile propuse pentru realizarea obiectivului proiectat constau în două 

variante tehnico-economice: 

- Varianta I - formată dintr-un inel carosabil de colectare-distribuire cu 

două benzi de circulaţie cu lăţimea unei benzi de 4 m şi diametrul insulei 

de 20 m; 

- Varianta II - formată dintr-un inel carosabil de colectare-distribuire cu trei 

benzi de circulaţie cu lăţimea unei benzi de 4 m şi diametrul insulei de 24 m. 

- intrările şi ieşirile din intersecţie cu sectoarele de selectare; 

- asigurarea vizibilităţii în intersecţie. 
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 Scenariul recomandat 

 Având în vedere că prin intersecţia respectivă traficul principal al 

circulaţiei este pe sensul de sud spre vest (str. matei Basarab spre Libertăţii) şi 

cel de pe sensul de vest-sud (str. Brânduşa spre Madona Dudu) fluxuri care 

tranzitează parţial giraţia considerăm că varianta II - cu un inel format din trei 

benzi de circulaţie şi cu diametrul insulei de 24 m corespunde acestei zone. 

 Diametrul total al giraţiei de 48 m se înscrie perfect pe cele trei laturi ale 

scuarului triunghiular existent. 

 Avantajul faţă de Varianta I constă în faptul că suprafaţa amenajată este 

mai mare cu cca 500 mp, dar şi dezavantajul din punct de vedere economic cu 

un plus de 123,776 mii lei. 

  

c) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz 

 Realizarea intersecţiei la nivel pentru ambele variante presupune o serie 

de lucrări comune ca: 

- devierea a două benzi de intrare în sensul giratoriu aparţinând str. Matei 

Basarab pe o lungime de 40 - 45 m şi o adâncime de 15 m înspre vest în 

spaţiul verde amenajat, mărginit de străzile Matei Basarab, Madona Dudu 

şi Bibescu; 

- devierea trotuarului pietonal de sud al străzii Madona Dudu pe sensul est-

vest pentru încadrarea benzii de circulaţie nr. 3 în acelaşi spaţiu verde; 

- ocuparea pe toată lungimea trotuarului pietonal latura nordică, cuprins 

între străzile Bibescu şi Brânduşa, al străzii Madona Dudu a unei lăţimi de 

3,5 m, pentru crearea unei benzi de circulaţie (banda de ieşire din sensul 

giratoriu cu direcţia vest - în faţa Muzeului Olteniei); 

- amenajarea prin marcaj a unor locuri de parcare longitudinale pe 

str.Bibescu (latura vestică a giraţiei). 

 Pentru realizarea insulei centrale circulare şi a inelului carosabil sunt 

propuse o serie de lucrări ca: 

- borduri denivelate pentru realizarea insulei centrale; 

- amenajarea unui trotuar de 1,0 m lăţime în jurul insulei centrale folositor 

ca protecţie pentru personalul de întreţinere a insulei verzi; 
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- amenajarea zonelor verzi adiacente acestei lucrări; 

- amenajarea la cota din proiect a căminelor şi gurilor de scurgere existente; 

- sistem rutier nou pe inelul carosabil; 

- racordări la străzile adiacente; 

- trotuare pietonale la străzile intersecţiei; 

- racord de alimentare cu apă a hidrantului din interiorul insulei; 

- racord electric la insula centrală; 

- reamplasare stâlpi electrici dezafectaţi de pe amplasamentul construcţiei; 

- deviere reţea de gaze naturale, aeriană. 

 Având în vedere că pe toate străzile aferente intersecţiei sistemul rutier 

existent este din beton asfaltic, sistemul rutier proiectat va fi tot din structuri 

asfaltice. 

 Sistemul rutier proiectat pentru ambele variante este: 

1. Structura carosabilă nouă constă din: 

- 4 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MASF-16; 

- 6 cm, strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură, BAD-25; 

- 6 cm, mixtură asfaltică tip AB2; 

- 15 cm, strat de bază din piatră spartă; 

- 25 cm, strat filtrant din balast compactat 

- borduri prefabricate din beton de ciment de100 x 15 x 25 cm aşezate pe 

fundaţie din beton de ciment C8/10. 

2. Structura carosabilă reabilitată constă din: 

- 4 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, MASF-16; 

- 4 - 6 m strat de legătură din beton asfaltic deschis cu cribulură, BAD-25; 

- frezarea structurii rutiere existente pe adâncimea de 3 - 4 cm. 

3. Sistemul constructiv al trotuarelor noi constă din: 

- 4 cm, beton asfaltic BA-8; 

- 12 cm, balast stabilizat cu ciment; 

- 10 cm, strat filtrant din balast compactat; 

- borduri prefabricate din beton de ciment de 50 x 10 x 15, aşezate pe o 

fundaţie din beton de ciment de 10 x 20 cm. 

4. Sistemul constructiv al trotuarelor reabilitate constă din: 

- 4 cm, beton asfaltic BA-8; 
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- structura existentă a trotuarelor. 

5. Sistemul constructiv al trotuarului de protecţie al giraţiei constă din: 

- 8 cm pavele din granit 8 x 8 x 8 cm; 

- 4 cm strat pilonat de nisip; 

- 15 cm piatră spartă; 

- 20 cm balast compactat; 

- borduri de granit de 50 x 20 x 25 aşezate pe fundaţie din beton de ciment 

de 15 x 30 cm. 
 

2.3. Date tehnice ale investiţiei 

a) Zona şi amplasamentul 

 Amplasamentul giraţiei este situat în intravilan la intersecţia străzilor 

Libertăţii, Madona Dudu şi Bibescu, în zona central-vestică a municipiului 

Craiova. 

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 

Terenul care urmează să fie ocupat aparţine domeniului public. 

c) Situaţia ocupărilor definitive de teren: 

- suprafaţa totală - varianta I - 4219 mp 

- suprafaţa totală - varianta II  - 4596 mp 

d) studii de teren: 

 studii topografice, cuprinzând planul de situaţie sc. 1:500 cu cotă de nivel 

incluzând situaţia existentă; 

 studiu geotehnic nr. 203/2010 întocmit de S.C. Geoconstruct S.R.L. 

Craiova cu amplasamentul celor două foraje efectuate şi cu prelucrarea 

datelor şi fişele geotehnice în laborator. 

e) Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de 

investiţii specifice domeniului de activitate 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea construcţiei Varianta I Varianta II 

1. diametrul insulei 18 m 22 m 

2. trotuarul de serviciu 2 m 2 m 

3. numărul benzilor carosabile 2 3 

4. diametrul exterior al giraţiei 36 m 48 m 

5. suprafaţa totală aferentă giraţiei 4219 mp 4596 mp 

6. suprafaţa teren privat ce se expropriază - - 
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 Faţă de cele prezentate proiectantul recomandă Varianta II ca variantă 

optimă propusă pentru promovare. 

 

f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum 

 În conformitate cu tema de proiectare, insula centrală va fi asigurată cu 

următoarele utilităţi pentru o bună funcţionare: 

 hidrant racordat la alimentarea cu apă din zonă; 

 racord electric. 

 

 Gaze naturale 

 Pentru devierea benzilor de intrare în giraţie de pe str. Matei Basarab, este 

necesară Devierea unei reţele de gaze naturale aeriene presiune redusă de cca          

48 m. 

 Pe amplasamentul sensului giratoriu, pe strada Matei Basarab pe trotuarul 

din stânga, se află montată aerian o conductă de reţea de gaze naturale cu 

presiune redusă cu diametrul de  121 x 4, din care se racordează şi reţeaua 

existentă pe strada Madona Dudu (subterană) şi un branşament gaze naturale 

presiune redusă pentru un beneficiar existent tot pe strada Matei Basarab. 

 Diametrul racordului pentru strada Madona Dudu este de  121 x 4, iar 

branşamentul subteran este din oţel cu  1”. 

 Este necesară desfiinţarea reţelei exterioare aeriene şi montarea acesteia în 

subteran din PE 100 SDR 11 cu  125 x 11,4 mm. 

 Lungimea reţelei deviate este de 48 m. 

 Racordarea porţiunii montate subteran la reţelele şi branşamentele 

existente subteran din oţel (şi aerian pe porţiunea dinaintea reţelei ce trebuie 

deviate) se va face prin intermediul unor fitinguri de tranziţie PE/OL cu 

diametrele corespunzătoare. 
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g) Concluziile evaluării asupra mediuui 

 Lucrările privind amenajarea sensului giratoriu din zona străzilor 

Libertăţii, Madona Dudu şi Bibescu nu influenţează negativ asupra mediului 

decât prin prisma pomilor ornamentali care se vor defrişa, dar sunt multe 

elemente pozitive, precum: 

- amenajarea insulei centrale a giraţiei; 

- reamenajarea spaţiilor verzi adiacente unde se vor planta şi pomi 

ornamentali; 

- amenajarea racordărilor între străzi şi a scuarurilor de dirijare; 

- fluientizarea circulaţiei în zonă. 

 Astfel factorii de mediu aer, apă, sol, subsol nu suferă modificări care să 

accentueze poluarea acestora. 

 

2.4. Durata de realizare şi etapele principale: graficul de realizare a 

investiţiei 

 

 Durata de realizare a investiţiei propuse este de 2 luni (60 zile), iar etapele 

principale sunt: 

Nr. 

crt. 
Etapele principale 

LUNI 

I II TOTAL 

1. Insulă de giraţie 10  5  15 zile 

2. Inel carosabil  10  5 15 zile 

3. Trotuare pietonale    3 3 zile 

4. Racord alimentare apă  1     1 zi 

5. Racord electric  1     1 zi 

6. Deviere conductă gaze naturale  15   15 zile 

7. Dezafectare şi reamplasare stâlpi electrici    8 8 zile 

8. Lucrări accesorii    2 2 zile 

 Total     60 zile 
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CAP. 3 - SURSELE DE FINANAŢARE A INVESTIŢIEI 

 Se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri 

de la bugetul local şi alte surse legal constituite. 

 

CAP. 4 - AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 

 Primăria Municipiului Craiova a emis CERTIFICATUL DE URBANISM 

NR. 2313/25.10.2010 şi a fost întocmită  documentaţia avize de către proiectant 

şi predată beneficiarului. 

 

 


