
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                     PROIECT                         
 

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public 

local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 31.03.2016; 
 Având în vedere raportul nr.54210/2016 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008, 
Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinului Ministrului 
Transporturilor nr.972/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul – cadru pentru 
efectuarea transportului public local şi Caietul de sarcini cadru al serviciilor de 
transport public local şi Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de 

persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR,            AVIZAT, 
              PRIMAR,              PT. SECRETAR, 
   Lia-Olguţa VASILESCU              Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                 
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei               Se aprobă, 
Nr.  54210/            .2016 
                                                                                                                                    PRIMAR, 
                                        Lia Olguţa Vasilescu 
     
 

RAPORT 
 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin (2), lit h), din Legea nr. 51/2006, a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, transportul public local este un serviciu comunitar 
de utilitate publică. 
 Potrivit prevederilor  art. 22, alin (4), din aceeaşi lege, desfăşurarea activităţilor 
specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se 
realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi 
aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru 
şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. 
 Prin Ordinul  nr. 972/2007 al ministrului transporturilor, a fost aprobat Regulamentul– 
cadru pentru efectuarea transportului public local şi  Caietul de sarcini cadru al serviciilor de 
transport public local. 
 Potrivit  pct. 2, alin (2) din Caietul de sarcini - cadru, aprobat prin acest ordin,  
Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliilor locale. 
 Trebuie avut în vedere faptul că la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului al cărui scop este definirea modului „în 
care, în conformitate cu normele dreptului comunitar, autorităţile competente pot acţiona în 
domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes 
general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au 
costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acţiunea forţelor pieţei” şi care, 
prin impactul major asupra organizării, reglementării şi controlului prestării serviciului de 
transport public local, impune abordarea într-o viziune nouă, integrată, a legislaţiei în 
vigoare aplicabile serviciului de transport public de călători. 
  Prezentul Caiet de sarcini se înscrie pe linia continuării acţiunii de adaptare a 
legislaţiei primare referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice şi care asigură 
corelarea şi alinierea reglementărilor privind serviciul de transport public de călători,  
dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 92/2007 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. 
 De asemenea, acesta stabileşte condiţiile  de  efectuare a  serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile 
tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă şi a fost 
elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



specifice de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, 
indiferent de tipul de gestiune. 
 Caietul de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare 
la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare, fiind structurat pe 4 
capitole ce reglementează cerinţele organizatorice minimale şi sistemul de transport public 
local de persoane şi 2 anexe, respectiv anexa nr. 1- Programul de transport care conţine 
condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea 
mijloacelor de transport, numarul mijloacelor de transport necesare şi anexa nr. 2 – 
denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu. 
 Proiectul asigură reglementarea cadrului juridic şi instituţional necesare înfiinţării, 
organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării 
serviciului public de transport de călători la nivelul municipiului Craiova. 
 Prin H.C.L. nr. 273/2009 a fost aprobat Regulamentul (art.1) şi Caietul de sarcini 
(art.2) pentru efectuarea transportului public local în municipiul Craiova. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 17, alin (1), lit. c) din Legea nr. 92/2007, ce prevăd în sarcina 
consiliului local atribuţii cu privire la actualizarea periodică a traseelor şi programelor de 
transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei, precum şi la corelarea 
modalităţilor de realizare a serviciului de transport public local de persoane, programul de 
transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie efectuat în municipiul Craiova, ce 
a constituit anexă la caietul de sarcini aprobat prin H.C.L nr. 273/2009,  a fost modificat. 
 Ca urmare a cadrului legislativ instituţional intern, a necesităţii clarificării, 
compatibilizări şi armonizării acestuia cu legislaţia Uniunii Europene, legislaţia specifică 
sectorului serviciilor comunitare de utilităţi  a fost supusă unui proces de revizuire, amendare 
si aliniere la conceptele si principiile europene privind serviciile de utilitate şi interes public 
general,  fapt ce conduce la încetarea efectelor articolului 2 din H.C.L. nr. 273/2009  prin 
care s-a aprobat Caietul de sarcini al serviciului de transport public local în municipiul 
Craiova şi, pe cale de consecinţă, la adoptarea unui nou act administrativ care să întrunească 
cerinţele legislaţiei naţionale actuale dar şi normele europene în acord cu regulamentele 
adoptate de CE în sfera serviciilor publice de transport. 
 Având în vedere cele prezentate, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, în sensul respectării prevederilor art. 36, alin (2), lit d) coroborat cu alin (6), lit 
a), pct 14, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele : 
 

1. Aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local de 
persoane prin curse regulate în municipiul Craiova – anexa nr. 1 la raport; 

2. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează efectele art. 2 din H.C.L. nr. 
273/2009.  
 

      Director Executiv,                                                    Şef Serviciu, 
                      Delia Ciucă                                        Iancu Claudiu 
 
                     Întocmit, 
                                                                                            insp. Dorel Vladu 
 

                                                                 Vizat pentru legalitate, 
                                                                                    cons. jur. Nicoleta Bedelici 
V.D./4ex 
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ANEXA NR. 1 LA RAPORT 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 al serviciului de  transport public local de persoane prin curse regulate  

în municipiului Craiova  
 
 
 
 
 
 CAPITOLUL I 
 Obiectul caietului de sarcini  
 
 Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de efectuare a serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice 
necesare efectuarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.  
 Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si 
de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.  
 Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara efectuarii 
activitatilor de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si 
constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.  
 Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta si siguranta in exploatare.  
 (2) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, 
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 
efectuarii serviciului de transport public local.  
 Art. 5. - Terminologia utilizata este cea prevazuta in regulamentul serviciului de transport 
public local de persoane efectuat prin curse regulate, elaborat de Serviciul Administrare şi 
Monitorizare Transport Public Local si aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova.  
 
 CAPITOLUL II 
 Cerinte organizatorice minimale  
 
 Art. 6. – Operatorii rutieri/transportatorii autorizaţi ai serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate vor asigura:  
 a) numarul si tipul corespunzator de mijloace de transport necesare realizarii programului de 
circulatie si care satisfac conditiile impuse privind siguranta circulatiei, confortul pasagerilor si 
protectia mediului;  
 b) numarul de mijloace de transport pentru inlocuirea celor care efectueaza cursele cuprinse 
in programul de circulatie, in cazul aparitiei unor defectiuni ale acestora;  
 c) respectarea reglementarilor legale privind omologarea, inmatricularea/inregistrarea si 
efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport 
propuse pentru efectuarea serviciului;  
 d) operatiile de intretinere si reparatii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin 
contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare privind 
efectuarea acestor activitati (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materiala, personalul 
utilizat etc.);  
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 e) mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalatiilor 
auxiliare si a curateniei acestora;  
 f) conditii pentru spalarea, salubrizarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;  
 g) spatii in suprafata suficienta pentru parcarea mijloacelor de transport;  
 h) dispecerat si dotari speciale pentru urmarirea si coordonarea in trafic a mijloacelor de 
transport, de interventie si de depanare;  
 i) personal calificat si vehicule de interventie operativa;  
 j) respectarea prevederilor legale in vigoare privind angajarea, desemnarea, pregatirea 
profesionala, examinarea medicala si psihologica a persoanelor cu functii care concura la siguranta 
circulatiei;  
 k) asigurarea pasagerilor si a bagajelor acestora pentru riscurile de accidente ce cad in 
sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat;  
 l) respectarea capacitatilor de transport si a programelor de circulatie impuse prin contractul 
de atribuire a gestiunii;  
 m) mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalatiilor 
auxiliare si a curateniei acestora;  
 n) respectarea indicatorilor de performanta si de calitate stabiliti  in regulamentul serviciilor 
de transport public local elaborat de Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local 
si aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Craiova;  
 o) furnizarea catre Consiliul Local al Municipiului Craiova  a informatiilor solicitate si 
accesul la toate informatiile necesare, in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii 
serviciului de transport public local;  
 p) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a 
acestora;  
 q) statistica accidentelor si analiza acestora;  
 r) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor 
de operare;  
 s) respectarea reglementarilor legale in vigoare din domeniul transporturilor;  
 t) respectarea legislatiei in vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si 
combaterea incendiilor;  
 u) planificarea inspectiilor tehnice periodice astfel incat sa fie asigurat in fiecare zi numarul 
de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse in programul de circulatie;  
 v) alte conditii specifice stabilite de Consiliul Local al Municipiului Craiova .  
 Art. 7. - Obligatiile si raspunderile personalului cu functii care concura la siguranta 
circulatiei sunt cuprinse in regulamentul serviciului de transport public local. 
 
 
 CAPITOLUL III 
 Sistemul de transport public local de persoane  
 
 Art. 8. - Operatorul de transport rutier are dreptul sa efectueze, in conditiile legislatiei in 
vigoare, transport rutier public local de persoane  prin curse regulate, in aria administrativ-teritoriala 
a municipiului Craiova. 
 Art. 9. - (1) Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are obligatia sa efectueze 
serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de 
transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, 
capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa 
nr.1 
 Art. 10. - Denumirea statiilor si amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate in anexa 
nr.2. 
 Art. 11. - In vederea realizarii unui sistem de transport public local de persoane prin curse 
regulate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Craiova, care sa asigure deplasarea 
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calatorilor in conditii de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale, confort, regularitate si 
continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
cerinte:  
 1. sa asigure afisarea la partile din fata si laterala dreapta ale mijlocului de transport a 
indicativului si capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afisa cel putin 
indicativul traseului. Elementele de informare mentionate anterior vor fi iluminate corespunzator pe 
timp de noapte sau in conditii de vizibilitate scazuta;  
 2. in salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului calator prin mijloace 
vizuale si sonore cu privire la denumirea statiei care urmeaza si la legaturile cu alte mijloace de 
transport public local de persoane;  
 3. sa asigure afisarea in salonul mijlocului de transport a numelui conducatorului acestuia, a 
hartii schematice care sa permita vizualizarea traseului si a retelei de trasee, a instructiunilor privind 
modul de desfasurare a transportului, a obligatiilor publicului calator si a altor informatii de utilitate 
publica privind transportul, stabilite prin reglementarile in vigoare;  
 4. sa asigure vanzarea legitimatiilor/abonamentelor de calatorie in toate statiile stabilite de 
comun acord cu Consiliul Local al Municipiului Craiova;  
 5. in statiile din programul de circulatie, sa asigure afisarea codului traseului, a intervalelor 
de succedare a curselor, precum si a hartilor simplificate cu indicarea traseelor si statiilor pentru 
informarea publicului calator;  
 6. sa emita abonamente de calatorie cu respectarea reglementarilor in vigoare, inclusiv 
pentru categoriile sociale care beneficiaza de reduceri ale costului abonamentului;  
 7. sa asigure accesul liber si nediscriminatoriu la transport, in baza documentelor stabilite de 
reglementarile legale in vigoare, al persoanelor care beneficiaza de facilitati/gratuitati la transport;  
 8. sa asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;  
 9. mijlocul de transport trebuie sa aiba locuri rezervate pentru persoane cu handicap, batrani, 
femei insarcinate, persoane cu copii in brate;  
 10. sa supravegheze urcarea si coborarea calatorilor, mijlocul de transport sa nu porneasca 
din statii cu usile deschise sau cu calatori aflati pe scarile acestuia, precum si cu calatori agatati de 
exteriorul caroseriei;  
 11. sa nu admita la transport in salonul mijlocului de transport materii mirositoare, 
inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale 
explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, 
pot produce daune, vatamari corporale sau, prin natura materialului, pot murdari ori alte obiecte sau 
marfuri interzise la transportul public;  
 12. sa imbarce/debarce calatori numai in statiile special amenajate, prevazute in programul 
de circulatie;  
 13. sa utilizeze numai legitimatii/abonamente de calatorie cu regim special, agreate de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova;  
 14. sa nu permita transportul calatorilor decat pe baza de legitimatii/abonamente de calatorie 
valabile sau alte documente prevazute de reglementarile legale in vigoare;  
 15. sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile de accidente care cad in sarcina 
operatorului de transport;  
 16. sa tina evidenta curselor sosite si plecate, la fiecare capat de linie;  
 17. sa asigure informarea anticipata a publicului calator in legatura cu 
modificarea/suspendarea programului de circulatie sau a unui traseu, in caz de forta majora;  
 18. sa asigure, zilnic si ori de cate ori este nevoie, salubrizarea, spalarea si dezinfectarea 
mijloacelor de transport;  
 19. sa asigure conditiile de executie a transportului in conditii de regularitate, siguranta si 
confort;  
 20. mijloacele de transport trebuie sa fie echipate cu instalatie de incalzire/conditionare a 
aerului in stare de functionare;  
 21. mijloacele de transport trebuie sa aiba un aspect estetic corespunzator;  
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 22. pe partile laterale ale mijlocului de transport va fi inscriptionata denumirea executantului 
transportului;  
 23. la bordul mijlocului de transport trebuie sa existe mijloace pentru prevenirea si 
combaterea incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;  
 24. mijloacele de transport trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica sau, dupa caz, revizia 
tehnica periodica efectuata la termen;  
 25. mijloacele de transport trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare 
privind siguranta circulatiei si protectia mediului;  
 26. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum si 
diferenta de tarif pentru protectie sociala, conform legislatiei in vigoare, pentru a fi supuse aprobarii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova;  
 27. sa elaboreze bugetul privind intretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale la 
bunurile concesionate/inchiriate de la concedent, conform programelor de intretinere, reparatii, 
dotari si investitii aprobate de acesta;  
 28. sa asigure informarea permanenta a calatorilor cu privire la traseele, programele de 
circulatie deservite, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora;  
 29. sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul 
serviciului contractat;  
 30. sa asigure finantarea pregatirii profesionale si efectuarea examinarilor medicale si 
psihologice ale propriilor angajati;  
 31. sa elaboreze strategii de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, 
inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind 
achizitiile de lucrari sau bunuri, si la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate si 
eficienta economica;  
 32. sa prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei 
tehnico-materiale aferente serviciului prestat;  
 

 
 CAPITOLUL IV 
 Dispoziţii finale 
 

 Art.12 - Realizarea activităţii de transport public local de persoane prin curse regulate, se va 
face cu respectarea indicatorilor de performanţă din Regulamentul pentru efectuarea transportului 
public local de persoane efectuat prin curse regulate în Municipiul Craiova. 

 Art.13 - Se interzice încredinţarea de către operatori/transportatori, a activităţii de transport 
public local, altor operatori/transportatori. 

 Art. 14 - Orice modificare a legislaţiei incidente în materie, va modifica de drept prezentul 
caiet de sarcini 

 Art.15. - Prezentul caiet de sarcini poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

Art.16. - Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 
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ANEXA NR.2 la caietul de sarcini  
 

 
AMPLASAMENTELE 

statiilor prevazute in programul de transport 
 

TRASEUL NR 1 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Gara- Romanesti 
1 Gara Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 1 
2 Păltiniş  Pe Bd. Carol I, la cca 50 după ieşirea din sensul giratoriu către centru. 
3 Păcii Pe Bd. Carol la limita sudică a proprietăţi situată la nr. 51, cu cca 60 m înainte de 

intersecţia cu str. Păcii 
4 Ţărăncuţa  Pe Bd. Carol I,  în dreptul proprietăţii situată la nr. 5 
5 Olteţ Pe str. C.D. Fortunescu, în dreptul imobilului cu nr. 3 
6 Simion Bărnuţiu Pe str. S. Bărnuţiu în dreptul proprietăţii cu nr. 8 
7 CARP Pe str. S Bărnuţiu în dreptul proprietăţiilor cu nr. 38-40 
8 Spitalul nr.1 Pe Bd. 1 Mai la nr. 66, în apropierea accesului la Agenţia de Sănătate Publică 
9 Confecţii Pe Bd. 1 Mai, în dreptul SC Modexim şi Craimodex ,în alveola de refugiu 

amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
10 Dunărea Pe Bd. N. Romanescu nr. 44, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane 

11 Lactido Pe Bd. N. Romanescu la nr. 102,  în alveola de refugiu amenajată pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

12 Olas Prod Pe Bd. N. Romanescu în dreptul magazinului OLAS PROD, în alveola de refugiu 
amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

Sensul de parcurs Romanesti-Gara 
1 Olas Prod Pe Bd. N. Romanescu în vis-a-vis de magazinul OLAS PROD, în alveola de 

refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
2 Romaneşti Pe Bd. N. Romanescu , în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane, la cca 80 m după intersecţia cu str. Potelu 
3 IELIF Pe Bd. N. Romanescu la nr. 39,  în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele 

de transport public de persoane 
4 Parc Pe str. Unirii, pe latura vestică a Parcului Romanescu, în alveola de refugiu 

amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
5 Zorile Pe str. Unirii la nr.101, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
6 CARP Pe str. Al. Macedonski la cca. 30 m după intersecţia cu str. Vlad Ţepeş      
7 Macedonski Pe str. Al. Macedonski în dreptul nr. 53, la cca 30 m după intersecţia cu str. 

Bujorului 
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8  Olteţ Pe str Arieş  în dreptul imobilului cu nr 15, cu cca. 50 m înainte de intersecţia cu 
str. Eugeniu Carada    

9 Nicolae Bălcescu Pe Bd. Carol I, în dreptul nr. 44-46 
10 Rond Pe Bd. Carol cu cca 100 m înainte de intersecţia cu str. Fraţii Goleşti 
11 Gară Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 1 

 
TRASEUL NR 2b 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Cernele - Piaţa Centrală 
1 Cernele Pe str. Brestei, nr. 607,  la intersecţia cu str Constantin Gherghina 
2 Dispensar Pe str. Constantin Gherghina, în dreptul nr. 58 
3 Fântănă Pe str. Cernele, în dreptul nr. 75 
4 Casa cu cocoş Pe str. Brestei, în dreptul nr. 497-499, la cca 30 m după intersecţia cu str. Cernele 
5 Cimitir Pe str. Brestei, nr. 375-377, în dreptul cimitirului, în alveola de refugiu amenajată 

pentru mijloacele de transport public de persoane 
6 Şcoala nr. 16 Pe str. Brestei, în dreptul nr. 287-289, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
7 Biserică Pe str. Brestei, în  nr. 247, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
8 Râului Pe str. Brestei, nr. 191, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
10 Compania de Apă Pe str. Brestei, în dreptul nr. 123-125, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
11 Mihai Bravu Pe str. Brestei, în dreptul Parcului Mihai Bravu, la cca 50 m după intersecţia cu 

str. Libertăţii, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport 
public de persoane 

12 IRE Pe str. Brestei, cu cca 100 m înainte de intersecţia cu str. Unirii,în alveola de 
refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

13 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional, cu cca. 50 m înainte de 
ieşirea din parcarea subterană  

14 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. M17A 
Sensul de parcurs Piaţa Centrală- Cernele 

1 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl.29 
2 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 17A, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
3 Liceul Economic Pe str. Brestei, nr. 10, lăngă intrarea elevilor în curtea Liceului „Ghorghe Chiţu”, 

în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
4 Obedeanu Pe str. Brestei, nr. 44A, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane 

5 Craioviţa Veche Pe str. Brestei, nr. 76-78, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 
transport public de persoane 
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6 Compania de Apă Pe str. Brestei, nr. 120-122, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

7 Râului Pe str. Brestei, în dreptul proprietăţilor cu nr. 214-216, în alveola de refugiu 
amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

8 Biserică Pe str. Brestei, nr. 268, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

9 Şcoala nr. 16 Pe str. Brestei, nr. 330, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

10 Cimitir Pe str. Brestei, nr. 400, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

11 Casa cu cocoş Pe str. Brestei, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu str. Fermierului 
12 Fântănă Pe str. Cernele, nr. 48 -50 
13 Dispensar Pe str. Constantin Gherghina, nr. 43 - 45 
14 Cernele Pe str. Brestei, nr. 607,  la intersecţia cu str. Constantin Gherghina 

 
TRASEUL NR 3b 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Staţia 15- Bănie  
1 Staţia 15 Pe str. George Enescu, vis-a-vis de bl. 17A, în alveola de refugiu pentru mijloacele 

de transport public de persoane 
2 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 51B, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
3 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 64, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 

public de persoane 
4 Bloc 83 Pe Bd. Dacia în dreptul bl. 83, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 

public de persoane 
5 Unitatea 

Militară 
Pe Bd. Dacia, în zona bl. A, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 
public de persoane  

6 Olimp Pe Bd. Dacia, în dreptul bl. 5, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 
public de persoane 

7 Liceul 
Energetic 

Pe str. Amaradia, la cca 30 m după intersecţia cu str. Făgăraş, în alveola de refugiu 
pentru mijloacele de transport public de persoane 

8 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 41-43, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 
public de persoane 

9 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Spitalului nr.2, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

10 Teatrul Naţional  Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional cu cca. 50 m înainte de ieşirea 
din parcarea subterană  

11 Olteţ Pe str. Arieş, în alveola amenajată între intersecţiile cu str. Olteţ şi cu str. România 
Muncitoare 

12 Caracal Pe str. Caracal, în dreptul proprietăţii cu nr.4 
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13 Piaţa Chiriac Pe str. Caracal, la limita sudică a proprietăţii cu nr.58. 
14 IRA 8 Pe str. Caracal,  vis-a-vis de complexul comercial „Dacia” 

15 Spitalul Militar Pe str. Caracal, la cca 50m de intrarea în curtea Spitalului Militar, în alveola de 
refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

16  Bănie Pe str. Caracal nr 162, la cca 50 m după accesul în Complexul Comercial Bănie  
Sensul de parcurs Bănie - Staţia 15  

1 Bănie  Pe str. Caracal, nr.105, în dreptul SC CORIMEX SA 
2 Spitalul Militar Pe str. Caracal, în dreptul bl. 41, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu str. 22 

Decembrie 1989   
3 IRA 8 Pe str. Caracal, în dreptul limitei estice a Complexului Comercial Dacia, cu cca  80 

m înainte de intersecţia cu str. Vântului 
4 Piaţa Chiriac Pe str. Gheorghe Chiţu, în dreptul proprietăţilor cu nr. 61-63 
5 Caracal Pe str. Arieş, în dreptul scuarului format de intersecţia str. Arieş cu str. Caracal şi 

cu str. G-ral Dragalina 
6 Olteţ Pe str Arieş  în dreptul imobilului cu nr 15, cu cca. 50 m înainte de intersecţia cu 

str. Eugeniu Carada    
7 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 17A, în alveola de refugiu pentru mijloacele 

de transport public de persoane 
8 Şcoala Specială Pe str. Amaradia,în dreptul proprietăţii cu nr. 4 
9 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 42,  în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 

public de persoane 
10 Liceul Pedagogic Pe str. Amaradia, în dreptul bl. F4 - bl. F4a,  în alveola de refugiu pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
11 Liceul Energetic Pe str. Amaradia, după Liceul Pedagogic 
12 Olimp Pe bvd. Dacia, în dreptul bl. 46 
13 Unitatea Militară Pe Bd. Dacia, în zona bl. 2 
14 BIG Vechi Pe Bd. Tineretului, la limita sudică a bl. 114 
15 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, la limita vestică a bl. 9A  
16 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 30  
17 Staţia 15 Pe str. George Enescu, în dreptul blocului 17A 

 
TRASEUL NR 4 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Făcăi – Piaţa Centrală  
1 Staţia Făcăi Pe str. Prelungirea Bechetului, în dreptul proprietăţii cu nr. 67, după intersecţia cu 

drumul către Preajba 

2 Moara Făcăi Pe str. Prelungirea Bechetului, în dreptul proprietăţii cu nr. 47 
3 Complex Făcăi Pe str. Prelungirea Bechetului, în dreptul proprietăţii cu nr. 11 
4 Unitatea Militară Pe Bd. N. Romanescu, în dreptul UM Făcăi 
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5 Făcăi Pe Bd. Nicolae Romanescu, la cca 50 m după intersecţia cu Aleea 1 Bechetului 
6 Potelu Pe Bd.  N. Romanescu , în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane, la cca 80 m după intersecţia cu str. Potelu 

7 IELIF Pe Bd.  N. Romanescu la nr. 39,  în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele 
de transport public de persoane 

8 Parc Pe str. Unirii, pe latura vestică a Parcului Romanescu, în alveola de refugiu 
amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

9 Zorile Pe str. Unirii la nr.101, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

10 CARP Pe str. Al. Macedonski la cca. 30 m după intersecţia cu str. Vlad Ţepeş      
11 Macedonski Pe str. Al. Macedonski în dreptul nr. 53, la cca 30 m după intersecţia cu str. 

Bujorului 
12 Olteţ Pe str. Arieş  în dreptul imobilului cu nr. 15, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu 

str. Eugeniu Carada    
13 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. M17A 

Sensul de parcurs Piaţa Centrală - Făcăi 
1 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl.29 
2 Olteţ Pe str. C.D. Fortunescu, în dreptul imobilului cu nr. 3 
3 Simion Bărnuţiu Pe str. S. Bărnuţiu în dreptul proprietăţii cu nr. 8 
4 CARP Pe str. S Bărnuţiu în dreptul proprietăţilor cu nr. 38-40 
5 Spitalul nr. 1 Pe Bd.  1 Mai la nr. 66, în apropierea accesului la Agenţia de Sănătate Publică 
6 Confecţii Pe Bd.  1 Mai, în dreptul SC Modexim şi Craimodex, în alveola de refugiu 

amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
7 Dunărea Pe Bd.  N. Romanescu nr. 44, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele 

de transport public de persoane 
8 Lactido Pe Bd.  N. Romanescu la nr. 102,  în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
9 Olas Prod Pe Bd.  N. Romanescu în dreptul magazinului OLAS PROD, în alveola de refugiu 

amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
10 Făcăi Pe Bd.  N. Romanescu, în dreptul nr. 208 
11 Unitatea Militară Pe Bd.  N. Romanescu, vis-a-vis de Unitatea Militară 
12 Complex Făcăi Pe str. Prelungirea Bechetului, în dreptul proprietăţii cu nr. 16 
13 Moară Făcăi Pe str. Prelungirea Bechetului, în dreptul proprietăţii cu nr. 54 
14 Staţia Făcăi Pe str. Prelungirea Bechetului, înainte cu intersecţia cu drumul către Preajba 

 
TRASEUL NR 5b 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Fântâna Popova – Piaţa Centrală  
1 Fântâna Popova Pe str. Bucura, la Fântâna Popova 
2 ANL  Pe str. Potelu, în dreptul blocurilor ANL 
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3 Spitalul Militar Pe str. Caracal, în dreptul bl. 41, cu 30 m înainte de intersecţia cu str. 22 Decembrie 
1989 

4 IRA Pe str. Caracal, în dreptul limitei estice a Complexului Comercial Dacia, cu cca 80 
m înainte de intersecţia cu str. Vântului 

5 Piaţa Chiriac Pe str. Gheorghe Chiţu, în dreptul proprietăţilor cu nr. 61-63 
6 Caracal Pe str. Arieş în dreptul scuarului format de intersecţia str. Arieş cu str. Caracal şi cu 

str. G-ral Dragalina 
7 Olteţ Pe str. Arieş  în dreptul imobilului cu nr 15, cu cca. 50 m înainte de intersecţia cu 

str. Eugeniu Carada    
8 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. M17A 

Sensul de parcurs Piaţa Centrală – Fântâna Popova 
1 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl.29 
2 Olteţ Pe str. C.D. Fortunescu, în dreptul imobilului cu nr. 3 
3 Caracal Pe str. Caracal, în dreptul proprietăţii cu nr.4 
4 Piaţa Chiriac Pe str. Caracal, la limita sudică a proprietăţii cu nr. 58 
5 IRA Pe str. Caracal,  vis-a-vis de complexul comercial „Dacia” 
6 Spitalul Militar Pe str. Caracal, cu cca 50 m înainte de intrarea în curtea Spitalului Militar, în 

alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
7 ANL Pe str. Potelu, sensul de mers către str. Bucura, în dreptul blocurilor ANL 
8 Fântâna Popova Pe str. Bucura, la Fântâna Popova 
 

TRASEUL NR 9 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Craioveşti - METRO 
1 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 51B 
2 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 64, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
3 Staţia 20 Pe Bd. Tineretului, vis-a-vis de bl. 117A 
4 Complex Segarcea Pe str. George Enescu, în dreptul bl. 201F, în alveola de refugiu pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
5 Lidl Pe str. George Enescu, vis-a-vis de Hipermarket Lidl 
6 Liceul Neniţescu Pe str. Paşcani, în dreptul Grupului Şcolar Neniţescu 

7 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 2, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

8 Şcoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, între bl. I2 şi bl. I3, în alveola de refugiu pentru mijloacele 
de transport public de persoane 

9 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Spitalului Nr.2, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

10 Teatru Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional, cu cca 50 m înainte de 
ieşirea din parcarea subterană 
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11 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. M17A 
12 Rotonda Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. A3 
13 Institut Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul Teatrului pentru copii şi tineret „Colibri” 
14 Viitorul Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. R2 

15 Helin Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. O6 
16 Plaiul Vulcăneşti Pe str. Calea Bucureşti, cu cca 50 m înainte de Hotelul  Sydney 
17 Hanul Doctorului Pe str. Calea Bucureşti, cu cca. 50 m înainte de staţia Peco PETROM    
18 Unitatea Militară Pe str Calea Bucureşti(DE 70), la cca 70 m după intersecţia cu Centura de Nord   

19 Blocuri Pe str Calea Bucureşti, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public 
de persoane, situată la intersecţia cu drumul de acces spre Cămine Avioane 

20 Aeroport Pe str. Calea Bucureşti, vis-a-vis de Aeroportul Internaţional Craiova 
21 METRO Pe str. Calea Bucureşti, în zona METRO 

 
Sensul de parcurs METRO - Craioveşti 

1 METRO Pe str. Calea Bucureşti, în zona METRO 
2 Aeroport Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul Aeroportului Internaţional Craiova 
3 Blocuri  Pe str. Calea Bucureşti, vis-a-vis de intersecţia cu drumul de acces spre Cămine 

Avioane 
4 Unitatea Militară Pe str. Calea Bucureşti(DE 70), cu cca 100 m înainte de intersecţia cu Centura de 

Nord   
5 Hanul Doctorului Pe str. Calea Bucureşti, vis-a-vis de  Peco PETROM, în alveola de refugiu pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
6 Plaiul Vulcăneşti Pe str. Calea Bucureşti, la cca. 30 m după  intersecţia cu str. Drumul Muntenilor 
7 Helin Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 16 
8 Sărari Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul Lidl, cu cca 70 m înainte de intersecţia cu str. 

Sărarilor 
9 Institut Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. A2, la cca 80 de m după intersecţia cu str. 

Petre Ispirescu, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de 
persoane 

10 Rotonda Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. A11, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

11 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl.29 

12 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 17A, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

13 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul scuarului situat la intersecţia str. Adolf Waidman 
cu str. Amaradia 

14 Scoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Şc. „Decebal”, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

15 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 23, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

16 Liceul Neniţescu Pe str. Paşcani, în dreptul bl. A8 
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17 Lidl Pe str. George Enescu, în dreptul Hipermarket Lidl 
18 Complex Segarcea Pe str. George Enescu, bl. 40B, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
19 Staţia 20 Pe Bd. Tineretului, în dreptul bl. 117A 
20 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, la limita vestică a bl. 9A 
21 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 30 

 
TRASEUL NR 10 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Popoveni - Piaţa Centrală 
1 Fântâna Popoveni Pe str. Popoveni, la cca 30 m după intersecţia cu str. Crinului 
2 Magazin Pe  str. Popoveni, în dreptul nr. 55 
3 Şcoala Pe  str. Popoveni, la cca 30 m după trecerea pentru pietoni din dreptul Scolii 
4 Popoveni Pe  str. Popoveni, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu Bd. Râului 
5 Spălătorie Pe Bd. Râului, cu cca 25 m înainte de intersecţia cu str. Victor Papillian 
6 Spitalul nr. 1 Pe Bd. Râului, la cca 50 m după intersecţia cu str. Tabaci 
7 Stadion Pe Bd. Râului, la cca 50 m după intersecţia cu str. Tecuciului 
8 Pod Bucovăţ Pe str. Elena Teodorini, la cca 50 m după intersecţia cu str. Bucovăţ 
9 Câmpia Islaz Pe str. Elena Teodorini, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu str. Câmpia Islaz 

10 Mihai Bravu Pe str. Brestei, în dreptul Parcului Mihai Bravu, la cca 50 m după intersecţia cu 
str. Libertăţii, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport 
public de persoane 

11 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Spitalului nr.2, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

12 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional, cu cca 50 m înainte de 
ieşirea din parcarea subterană 

13 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. M17A 
Sensul de parcurs Piaţa Centrală - Popoveni 

1 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl.29 

2 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 17A, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

3 Grădina Botanică Pe str. Iancu Jianu, în dreptul Grădinii Botanice 
4 Câmpia Islaz Pe str. Elena Teodorini, în dreptul nr. 10, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu 

str. Câmpia Islaz 
5 Elena Teodorini  Pe str. Elena Teodorini, în dreptul nr. 94, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu 

str. Bucovăţ 
6 Stadion Pe Bd. Râului, la cca 30 m după intersecţia cu str. Snagov 
7 Spitalul nr. 1 Pe Bd. Râului, în dreptul nr. 194, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu str. 

Tabaci 
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8 Popoveni Pe str. Popoveni, în dreptul nr. 6, la cca 30 m după intersecţia cu Bd. Râului 
9 Biserica Pe str. Popoveni, în dreptul nr. 134, cu cca 50 m înainte de trecerea pentru 

pietoni din dreptul Şcolii 
10 Magazin Pe str. Popoveni, în dreptul nr. 200 
11 Fântâna Popoveni Pe str. Popoveni, la intersecţia cu str. Crinului 

 

TRASEUL NR 11 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Piaţa Centrală- Rovine II 
1 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl.29 
2 Teatrul Naţional  Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 17A, în alveola de refugiu pentru mijloacele 

de transport public de persoane 
3 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul scuarului situat la intersecţia str. Adolf Waidman 

cu str. Amaradia 
4 Şcoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Şc. „Decebal”, în alveola de refugiu pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
5 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 23, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
6 ANL Pe str. Calea Severinului, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu Bd. Tineretului, în 

alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
7 Peco Severinului Pe str. Calea Severinului, în dreptul izvorului, în alveola de refugiu amenajată 

pentru mijloacele de transport public de persoane 
8 Baumax Pe str. Calea Severinului, la 30 m după intersecţia cu Bd. Dacia, în alveola de 

refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
9 Succes Pe str. Calea Severinului, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane, la cca 30 m după accesul la Fabrica de Bere  
10 Marlorex Pe str. Calea Severinului, în dreptul Complexului comercial Marlorex 
11 Izvorul Rece Pe str. Calea Severinului, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane, în zona fostului C.L.F. 

12 Pod Amaradia Cart.Rovine II, la cca 25m după intersecţia cu str. DE 70 

13 Fântână Cart. Rovine II, în dreptul proprietăţii cu nr. 76 
14 Fântâna Mireselor Cart. Rovine II, în dreptul proprietăţii cu nr. 122 

Sensul de parcurs Rovine II -  Piaţa Centrală 
1 Fântâna Mireselor Cart. Rovine II, în dreptul proprietăţii cu nr. 122 
2 Fântână Cart. Rovine II, în dreptul proprietăţii cu nr. 75 
3 Pod Amaradia Cart. Rovine II, cu cca 25 m înainte de intersecţia cu str. DE 70 
4 Izvorul Rece Pe str. Calea Severinului, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane, în dreptul societăţii Waterpia 
5 Marlorex Pe str. Calea Severinului, vis-a-vis de Complexul comercial Marlorex 
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6 Succes Pe str. Calea Severinului, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 
transport public de persoane, la circa 100 m după accesul la Succes 

7 Practiker Pe str. Calea Severinului, vis-a-vis de Hipermarket Practiker 
8 Baumax Pe str. Calea Severinului, cu cca 80 m înainte de intersecţia cu str. Pelendava, în 

alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
9 Han Craioviţa Pe str. Calea Severinului, la cca 80 m după intersecţia cu str. Pelendava 

10 ANL Pe str. Calea Severinului, la 30 m după intersecţia cu str. Tineretului, în alveola 
de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

11 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 2, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

12 Şcoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, între bl. I2 şi bl. I3, în alveola de refugiu pentru mijloacele 
de transport public de persoane 

13 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Spitalului nr. 2, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

14 Teatrul Naţional  Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional, cu cca. 50 m înainte de 
ieşirea din parcarea subterană   

15 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. M17A 
 
 

TRASEUL NR 13 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Compania Apă - Gară 
1 Compania de Apă Pe str. Maria Tanase, la cca 50 m de intersecţia cu str. Brestei, în alveola de 

refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
2 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 2, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
3 Şcoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, între bl. I2 şi bl. I3, în alveola de refugiu pentru mijloacele 

de transport public de persoane 
4 Şcoala Specială Pe str. Amaradia, nr. 4 

5 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 42,  în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 
public de persoane 

6 Complex Nou Pe str. Doljului, la 100 m de intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918, în alveola de 
refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

7 Complex Vechi Pe str. Brazda lui Novac, în dreptul Complexului Comercial Baba Novac,în 
alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

8 Gară Pe bulevardul Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 2 
Sensul de parcurs Gară - Compania de Apă 

1 Gară Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 2 
2 Complex Vechi Pe str. Brazda lui Novac, vis-a-vis de bl. C5, în zona spaţiilor comerciale 
3 Complex Nou Pe str. Doljului, în dreptul bl. R7, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 



 
35 

 

4 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 41-43,  în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 
public de persoane 

5 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul scuarului situat la intersecţia str. Iancu Jianu cu 
str. Amaradia 

6 Şcoala Decebal Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Şc. „Decebal”, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

7 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 23, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

8 Compania de Apă Pe str. Brestei, nr. 120-122, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

 
TRASEUL NR 17b 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Şimnic - Gară 
1 Şimnic Pe str. Şos. Bălceşti, vis- a vis de Fântână, la cca 30 m după intersecţia cu Aleea 

1 Şoseaua Bălceşti 
2 Floreşti Pe str. Şos. Bălceşti, la cca 50 m după intersecţia cu str. Grădinari 
3 Staţiune Pe str. Şos. Bălceşti, în dreptul proprietăţii cu nr.33 
4 Nord Service  Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr.239 
5 Podişor Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr.207 
6 CET  Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr.183 
7 Primăverii Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr.131 
8 Rozelor Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr.51 
9 Gară Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 3 

Sensul de parcurs Gară- Şimnic 
1 Gară Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 3 
2 Rozelor Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul nr. 82, la 25m după intersecţia cu str. Parângului 

3 Primăverii Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr. 100  
4 CET  Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr. 142, în dreptul Penitenciarului 

5 Podişor Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr. 186 
6 Nord Service  Pe str. Bariera Vâlcii, în dreptul proprietăţii cu nr. 212 
7 Staţiune Pe str. Şos. Bălceşti, în dreptul proprietăţii cu nr.35 
8 Floreşti Pe str. Şos. Bălceşti, la cca 30 m după accesul la Staţiunea Şimnic 
9 Şimnic Pe str. Şos. Bălceşti, la Fântână, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
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TRASEUL NR 20 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Gară - Parcul Tineretului 
1 Gară Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 1 
2 Complex Vechi Pe str. Brazda lui Novac, vis-a-vis de bl. C5, în zona spaţiilor comerciale 
3 Complex Nou Pe str. Doljului, în dreptul bl. R7, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
4 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 41-43, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 

public de persoane 
5 Grădina Botanică Pe str. Iancu Jianu, în dreptul Grădinii Botanice 
6 Agronomie Pe str. Libertăţii, nr. 19, în dreptul Facultăţii de Agronomie 
7 Madona Dudu Pe str. Bibescu, în dreptul Bisericii Madona Dudu 
8 Liceul Fraţii 

Buzeşti 
Pe str. Câmpia Izlaz, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu Bd. Știrbei Vodă 

9 Liceul de Artă Pe Bd. 1Mai, la cca 100 m după intersecţia cu str. Marin Sorescu, în alveola de 
refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

10 Stadion Pe Bd. 1Mai, în dreptul bl. M23, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

11 Aprozar Pe Bd. Ştirbei Vodă, în dreptul nr. 84, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

12 Drumul Fabricii Pe Bd. Ştirbei Vodă, la cca 50 m după intersecţia cu str Drumul Fabricii, în 
alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

13 Parcul Tineretului Pe Bd. Ştirbei Vodă, în dreptul Bazei Sportive, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

Sensul de parcurs Parcul Tineretului - Gară  
1 Parcul Tineretului Pe Bd. Ştirbei Vodă, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu str. Muntenia, în 

alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
2 Drumul Fabricii Pe Bd. Ştirbei Vodă, la cca 20 m după intersecţia cu str. Bicaz, în alveola de 

refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

3 Aprozar Pe Bd. Ştirbei Vodă, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu str. Siretului, în alveola 
de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

4 Stadion Pe Bd. 1Mai, în dreptul bl. D5, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

5 Liceul de Artă Pe Bd. 1Mai, la cca 100 m după intersecţia cu str. Marin Sorescu, în alveola de 
refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

6 Stadion Pe Bd. 1Mai, în dreptul bl. M23, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

7 Sfântul Dumitru Pe str. Matei Basarab, în dreptul scuarului de la intersecţia cu str. Sf. Dumitru  
8 Agronomie Pe str. Mihai Viteazu, vis-a-vis de Facultatea de Agronomie  
9 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. I5, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
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10 Şcoala Specială Pe str. Amaradia, nr. 4 
11 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 42,  în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 

public de persoane 
12 Complex Nou Pe str. Doljului, cu cca 100 m înainte de intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918, în 

alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
13 Complex Vechi Pe str. Brazda lui Novac, în dreptul Complexului Comercial Baba Novac,în 

alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
14 Gară Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 1 

 
TRASEUL NR 23b 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Dezbenzinare - Piaţa Centrală 
1 Dezbenzinare I Pe str. Teilor, în dreptul S.C. Comir S.R.L. 
2 Dezbenzinare II Pe str. Teilor, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu str. Prelungirea Teilor  
3 Petrom Service Pe str. Teilor, în dreptul Petrom Service 

4 Alimentara Pe str. Toamnei, în dreptul proprietăţii cu nr. 91 
5 Şcoală Pe str. Toamnei, în dreptul  proprietăţii cu nr. 35 
6 Biserica Pe str. Bariera Vâlcii, cu cca 50 m înainte de pasajul pentru calea ferată 
7 Complex Vechi Pe str. Brazda lui Novac, vis-a-vis de bl. C5, în zona spaţiilor comerciale 
8 Complex Nou Pe str. Doljului, în dreptul bl. R7, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
9 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 41-43, în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 

public de persoane 
10 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Spitalului nr.2, în alveola de refugiu pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
11 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional, cu cca 50 m înainte de 

ieşirea din parcarea subterană 

12 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. M17A 
Sensul de parcurs Piaţa Centrală - Dezbenzinare 

1 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl.29 
2 Nicolae Bălcescu Pe Bd. Carol I, în dreptul proprietăţilor cu nr. 44-46 

3 Rond Pe Bd. Carol I, cu cca 100 m înainte de intersecţia cu str. Fraţii Goleşti 
4 Guliver Pe str. Fraţii Goleşti, în dreptul bl. L30 
5 Biserica Pe str. Toamnei, în dreptul  proprietăţii cu nr. 10 
6 Şcoala Pe str. Toamnei, în dreptul proprietăţii cu nr. 32 
7 Alimentara Pe str. Toamnei, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu str Teilor 
8 Petrom Service Pe str. Teilor, în dreptul Petrom Service 
9 Dezbenzinare II Pe str. Teilor, la cca 50 m după intersecţia cu str. Prelungirea Teilor 

10 Dezbenzinare I Pe str. Teilor, cu cca 100 m înainte de intersecţia cu str. Vișinului 
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TRASEUL NR 24 

Nr
.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Romaneşti - Vamă - Romaneşti 
1 Olas Prod Pe Bd. N. Romanescu, vis-a-vis de magazinul OLAS PROD, în alveola de 

refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
2 Romaneşti Pe Bd. N. Romanescu, la cca 80 m după intersecţia cu str. Potelu 
3 IELIF Pe Bd. N. Romanescu la nr. 39,  în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
4 Parc Pe str. Unirii, pe latura vestică a Parcului Romanescu, în alveola de refugiu 

amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
5 Zorile Pe str. Unirii la nr.101, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
6 CARP Pe str. Al. Macedonski, la cca 30 m după intersecţia cu str. Vlad Ţepeş      
7 Macedonski Pe str. Al. Macedonski în dreptul nr. 53, la cca 30 m după intersecţia cu str. 

Bujorului 

8 Olteţ Pe str Arieş,  în dreptul imobilului cu nr 15, cu cca. 50 m înainte de intersecţia cu 
str. Eugeniu Carada 

9 Victoria Pe str. Sfinţii Apostoli, în dreptul proprietăţii cu nr. 40 
10 Anul 1848 Pe str. Sfinţii Apostoli, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu str. Anul 1848 
11 Horia Pe str. Sfinţii Apostoli, în dreptul proprietăţii cu nr. 116 
12 Sfinţii Apostoli Pe str. Sfinţii Apostoli, în dreptul  proprietăţilor cu nr. 172-174 
13 Institut Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul Teatrului pentru copii şi tineret „Colibri” 
14 Frigorifer Pe str. Sărari, cu cca 100 m înainte de intersecţia cu str. Gârlești  
15 Vama Lăpuş Pe Bd. Decebal, în dreptul bl. 51 

16 Complex Rovine Pe str. Traian Lalescu, în dreptul Şcolii nr. 39, la cca 100 m după intersecţia cu 
Bd. Decebal 

17 Piaţă Rovine Pe str. Dezrobirii, vis-a-vis de Piaţa Rovine, la cca 50 m după intersecţia cu str. 
Traian Lalescu 

18 Institut Pe str. Spania, la cca 100 m după intersecţia cu str. Calea Bucureşti 

19 Siloz Pe str. Împăratul Traian, în dreptul proprietăţii cu nr. 209A 
20 Anul 1848 Pe str. Împăratul Traian, în dreptul proprietăţii cu nr. 113 
21 Ulmului Pe str. Împăratul Traian, în dreptul nr. 77, la cca 50 m după intersecţia cu str. 

Ulmului 
22 Olteţ Pe str. Împăratul Traian, în dreptul bl. G, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
23 Simion Bărnuţiu Pe str. Simion Bărnuţiu, în dreptul proprietăţii cu nr. 8 
24 CARP Pe str. Simion Bărnuţiu, în dreptul proprietăţiilor cu nr. 38-40 
25 Spitalul nr.1 Pe Bd. 1 Mai la nr. 66, în apropierea accesului la Agenţia de Sănătate Publică 



 
39 

 

26 Confecţii Pe Bd. 1 Mai, în dreptul SC Modexim şi Craimodex , în alveola de refugiu 
amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

27 Dunărea Pe Bd. N. Romanescu, în dreptul nr.44, în alveola de refugiu amenajată pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

28 Lactido Pe Bd. N. Romanescu, în dreptul nr. 102,  în alveola de refugiu amenajată pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

29 Olas Prod Pe Bd. N. Romanescu în dreptul magazinului OLAS PROD, în alveola de refugiu 
amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

 
TRASEUL NR 25 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Gară- Selgros 
1 Gară Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 2 
2 Complex Vechi Pe str. Brazda lui Novac, vis-a-vis de bl. C5, în zona spaţiilor comerciale 
3 Complex Nou Pe str. Doljului, în dreptul bl. R7, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
4 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 41-43,  în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 

public de persoane 

5 Spitalul nr. 2 Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul Spitalului nr.2, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

6 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în spatele Teatrului Naţional, cu cca 50 m înainte de 
ieşirea din parcarea subterană 

7 Olteţ Pe str. Arieş, în alveola amenajată între intersecţiile cu str. Olteţ şi cu str. 
România Muncitoare 

8 Victoria Pe str. Sfinţii Apostoli, în dreptul proprietăţii cu nr. 40 
9 Anul 1848 Pe str. Sfinţii Apostoli, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu str. Anul 1848 

10 Horia Pe str. Sfinţii Apostoli, în dreptul proprietăţii cu nr. 116 
11 Sfinţii Apostoli Pe str. Sf. Apostoli, în dreptul proprietăţii cu nr. 172 
12 Piaţa Valea Roşie Pe str. Împăratul Traian, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu str. H. Coandă 
13 Bloc G5 Pe str. H. Coandă, în dreptul bl. G5 

14 Bloc 45 Pe str. H. Coandă, cu cca 100 m înainte de intersecţia cu str. Caracal 
15 Bănie Pe str. Caracal nr 162, la cca 50 m după  accesul principal în Complexul 

Comercial Bănie  
16 Shell Pe str. Henry Ford, la cca 50 m după  intersecţia cu Bd. Decebal 
17 Vamă Pe str. Henry Ford, în dreptul Vămii 
18 Ford Pe str. Henry Ford, vis-a-vis de poarta nr.1 de acces la Ford 
19 Selgros Pe str. Henry Ford, în zona Selgros 

Sensul de parcurs Selgros - Gară 
20 Selgros Pe str. Henry Ford, în zona Selgros 
21 Ford Pe str. Henry Ford,în dreptul Ford,  la 100 m după accesul de la Poarta nr. 1 
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22 Vama Pe str. Henry Ford, vis-avis de Vamă, la cca 80 m după accesul de la Poarta nr. 2 
Ford 

23 Shell Pe str. Caracal, la cca 50 m după intersecţia cu Bd. Decebal 
24 Bănie Pe str. Caracal, nr.105, în dreptul SC CORIMEX SA 
25 Bloc 45 Pe str. H. Coandă, la limita sudică a Stadionului Electroputere 
26 Bloc 57 Pe str. H. Coandă, în dreptul bl. 57 
27 Siloz Pe str. Împăratul Traian, în dreptul proprietăţii cu nr. 209A 
28 Anul 1848 Pe str. Împăratul Traian, în dreptul proprietăţii cu nr. 113 
29 Ulmului Pe str. Împăratul Traian, în dreptul nr. 77, la cca 50 m după intersecţia cu str. 

Ulmului 
30 Olteţ Pe str. Împăratul Traian, în dreptul bl. G, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
32 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. 17A, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
32 Şcoala Specială Pe str. Amaradia,  în dreptul proprietăţii cu nr. 4 
33 Făgăraş Pe str. Amaradia, nr. 42,  în alveola de refugiu pentru mijloacele de transport 

public de persoane 
34 Complex Nou Pe str. Doljului, la cca 100m după intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918, în 

alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

35 Complex Vechi Pe str. Brazda lui Novac, în dreptul Complexului Comercial Baba Novac, în 
alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

36 Gară Pe Bd. Dacia, în zona peroanelor pentru autobuze, peronul 2 
 

TRASEUL NR 29b 
Nr
.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Piaţa Centrală - Bucovăţ 
1 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl.29 

2 Olteţ Pe str. C.D. Fortunescu, în dreptul imobilului cu nr. 3 
3 Simion Bărnuţiu Pe str. Simion Bărnuţiu în dreptul proprietăţii cu nr. 8 
4 CARP Pe str. Simion Bărnuţiu în dreptul proprietăţilor cu nr. 38-40 
5 Liceul de Artă Pe Bd. 1Mai, la cca 100 m după intersecţia cu str. Marin Sorescu, în alveola de 

refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
6 Stadion Pe Bd. 1Mai, în dreptul bl. M23, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
7 Aprozar Pe Bd. Ştirbei Vodă, în dreptul nr. 84, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
8 Drumul Fabricii Pe Bd. Ştirbei Vodă, la 50 m după intersecţia cu str. Drumul Fabricii, în alveola 

de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
9 Parcul Tineretului Pe Bd. Ştirbei Vodă, în dreptul Bazei Sportive, în alveola de refugiu pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
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10 Spumoflex Pe str. Banul Stepan, în dreptul accesului către SC Spumoflex 
11 Sifonărie Pe str. Banul Stepan, în dreptul proprietăţii cu nr. 62 
12 Abator Pe str. Banul Stepan, în dreptul proprietăţii cu nr. 100 
13 Bucovăţ Pe str. Banul Stepan, cu cca 100 m înainte de Pod Jiu, în alveola de refugiu 

pentru mijloacele de transport public de persoane 
Sensul de parcurs Bucovăţ - Piaţa Centrală 

14 Bucovăţ Pe str. Banul Stepan, la cca 100 m după Pod Jiu, în alveola de refugiu pentru 
mijloacele de transport public de persoane 

15 Abator Pe str. Banul Stepan,  cu cca 25 m înainte de intersecţia cu str. Abatorului  
16 Mofleni Pe str. Banul Stepan, în dreptul nr. 75 
17 Spumoflex Pe str. Banul Stepan, cu cca 25 înainte de accesul la SC Spumoflex 
18 Parcul Tineretului Pe Bd. Ştirbei Vodă, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu str. Muntenia, în 

alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
19 Drumul Fabricii Pe Bd. Ştirbei Vodă, la cca 20 m după intersecţia cu str Bicaz, în alveola de 

refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
20 Aprozar Pe Bd. Ştirbei Vodă, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu str. Siretului, în alveola 

de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
21 Stadion Pe Bd. 1Mai, în dreptul bl. D5, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 

22 Spitalul nr 1 Pe str. Marin Sorescu, la cca 70 m după intersecţia cu bvd 1 Mai, în alveola de 
refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

23 CARP Pe str. Al. Macedonski, la cca. 30 m după intersecţia cu str. Vlad Ţepeş      

24 Macedonski Pe str. Al. Macedonski în dreptul nr. 53, la cca 30 m după intersecţia cu str. 
Bujorului 

25 Olteţ Pe str. Arieş  în dreptul nr. 15, cu cca. 50 m înainte de intersecţia cu str. Eugeniu 
Carada    

26 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, în dreptul bl. M17A 
 

TRASEUL NR. E1 Tur 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Craioveşti – Gară – Parc - Craiovești 
1 Staţia 15 Pe str. George Enescu, vis-a-vis de bl. 17A 
2 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 51B 
3 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 64, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
4 Bloc 83 Pe Bd. Dacia în dreptul bl. 83 
5 Unitatea Militară Pe Bd. Dacia, în zona bl. A 
6 Olimp Pe Bd. Dacia, în dreptul bl. 5 

7 Bloc F8 Pe Bd.. Dacia, în dreptul bl. F8 , în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 
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8 Complex Vechi Pe Bd. Dacia, în dreptul bl. 40, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane 

9 Gară Pe Bd. Dacia, în dreptul bl.G 
10 Bacriz Pe Bd. Decebal, în dreptul Centrului Comercial Bacriz 
11 Rovine Pe Bd. Decebal, în dreptul bl. H6, la cca 30 m după intersecţia cu str. Traian 

Lalescu 
12 Vamă Pe Bd. Decebal, în dreptul bl. 37 
13 IML Pe Bd. Decebal, în dreptul bl. S2 
14 Pod Electro Pe Bd. Decebal, la cca 50 m după Podul Electro, în dreptul scuarului 
15 Electroputere Pe Bd. Decebal, în dreptul S.C. Electroputere, în dreptul refugiului amenajat 

pentru autovehicule 
16 MAT SA Pe Bd. Decebal, în dreptul MAT SA 
17 Shell Pe str. Caracal, la cca 50 m după intersecţia cu Bd. Decebal 
18 Bănie Pe str. Caracal, în dreptul nr.105, în dreptul SC CORIMEX SA 
19 Spitalul Militar Pe str. Caracal, în dreptul bl. 41, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu str. 22 

Decembrie 1989   
20 IRA 8 Pe str. Caracal, în dreptul limitei estice a Complexului Comercial Dacia, cu cca 

80 m înainte de intersecţia cu str. Vântului 
21 Independenţa Pe str. Gheorghe Chiţu, cu cca 30 m înainte de intersecția cu str. Înclinată 

22 Piaţa Chiriac Pe str. Caracal, la limita sudică a proprietăţii cu nr. 58 
23 Confecţii Pe Bd. 1 Mai, în dreptul bl. 40B, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
24 Liceul de Artă  Pe Bd. 1Mai, la cca 100 m de intersecţia cu str. Tabaci, în alveola de refugiu 

pentru mijloacele de transport public de persoane 
25 Stadion Pe Bd. 1Mai, în dreptul bl. M23, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 

26 Sf. Dumitru Pe str. Matei Basarab, în dreptul scuarului de la intersecţia cu str. Sf. Dumitru  
27 Fac. Agronomie Pe str. Mihai Viteazu, vis-a-vis de Facultatea de Agronomie  
28 Obedeanu Pe str. Brestei, în dreptul nr. 44A, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
29 Craioviţa Veche Pe str. Brestei, în dreptul nr.76 -78, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
30 Compania de Apa Pe str. Maria Tanase, la cca 50 m după intersectia cu str. Brestei, în alveola de 

refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
31 Casa Tineretului Pe str. Maria Tănase, cu cca 100 m înainte de intersecţia cu str. Calea 

Severinului, în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public 
de persoane 

32 Liceul Neniţescu Pe str. Paşcani, în dreptul bl. A8 
33 Lidl Pe str. George Enescu, în dreptul Hipermarket Lidl 

34 Complex Segarcea Pe str. George Enescu, bl. 40B 

35 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 51B 
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36 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 64, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 
transport public de persoane  

37 Staţia 20 Pe bvd. Tineretului, vis-a-vis de bl. 117A 
 
 

TRASEUL NR  E1 Retur 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Craioveşti - Parc – Gara -Craiovești 
1 Staţia 20 Pe Bd. Tineretului, în dreptul bl. 117A 
2 Staţia 10 Pe Bd. Oltenia, la limita vestică a bl. 9A 
3 Staţia 30 Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 30 
5 Segarcea Pe str. George Enescu, în dreptul bl. 201F, în alveola de refugiu pentru 

mijloacele de transport public de persoane 
6 Lidl Pe str. George Enescu, vis-a-vis de Hipermarket Lidl 
7 Liceul Neniţescu Pe str. Paşcani, în dreptul Grupului Şcolar Neniţescu 
8 Casa Tineretului Pe str. Maria Tănase, la cca 100 m după intersecţia cu str Calea Severinului, în 

alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 
9 Compania de Apă Pe str. Brestei, în dreptul nr. 123-125, în alveola de refugiu amenajată pentru 

mijloacele de transport public de persoane 

10 Agronomie Pe str. Libertăţi, nr. 19, în dreptul Facultăţii de Agronomie 

11 Madona Dudu Pe str. Bibescu, în dreptul Bisericii Madona Dudu 
12 Stadion Pe Bd. 1Mai, în dreptul bl. D5, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 
13 Spitalul nr. 1 Pe Bd. 1 Mai la nr. 66, în apropierea accesului la Agenţia de Sănătate Publică 

14 Confecţii Pe Bd. 1 Mai, în dreptul SC Modexim şi Craimodex, în alveola de refugiu 
amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

15 Parc Pe str. Unirii, pe latura vestică a Parcului Romanescu, în alveola de refugiu 
amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

16 Piaţa Chiriac Pe str. Caracal, la cca 50 m după intersecţia cu str. Pinului 
17 IRA 8 Pe str. Caracal,  vis-a-vis de complexul comercial „Dacia” 
18 Spitalul Militar Pe str. Caracal, cu cca 50 m  înainte de intrarea în curtea Spitalului Militar, în 

alveola de refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 
19 Bănie Pe str. Caracal nr 162, la cca 50 m după accesul principal în Complexul 

Comercial Bănie  
20 Shell Pe Bd. Decebal, la cca 50 m după intersecţia cu str. Henry Ford 
21 MAT SA Pe Bd. Decebal, în dreptul MAT S.A 
22 Electroputere Pe Bd. Decebal, în dreptul Grupului Şcolar de Construcţii Maşini 
23 Pod Electro Pe Bd. Decebal, în dreptul bl. O3, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 

24 IML Pe Bd. Decebal, cu cca 50 m înainte de accesul spre SUCPI 
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25 Vama Lăpuş Pe Bd. Decebal, în dreptul bl. 51 
26 Rovine Pe Bd. Decebal, vis-a-vis de bl. H6 
27 Bacriz Pe Bd. Decebal, vis-a-vis de Complexul Comercial Bacriz 
28 Bloc 41 Pe Bd. Dacia, în dreptul blocului 41 
29 Bloc 25 Pe Bd. Dacia, în dreptul bl. 25 
30 Bloc 2 Pe Bd. Dacia, în dreptul bl. 2 
31 Olimp Pe Bd. Dacia, în dreptul bl. 46 
32 Unitatea Militară Pe Bd. Dacia, în zona bl. 2 
33 BIG Vechi Pe Bd. Tineretului, la limita sudică a bl. 114 
34 Staţia 10  Pe Bd. Oltenia, la limita vestică a bl. 9A  
35 Staţia 30  Pe Bd. Oltenia, în dreptul bl. 30  
36 Staţia 15 Pe str. George Enescu, în dreptul blocului 17A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
45 

 

TRASEUL NR 100 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs PECO Severinului- Pod Electro  
1 Han Craioviţa Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str Pelendava, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
2 Staţia ANL Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu Bd. Tineretului, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

3 SIF  Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Tufănele, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

4 Casa Tineretului Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Maria Tănase, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

5 Şcoala Decebal Pe Bd. Nicolae Titulescu,în dreptul Şcolii Decebal, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

6 Spitalul nr. 2 Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Amaradia, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

7 Universitate Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Arieş, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

8 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Fraţii Goleşti, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

9 Rotonda Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Horia, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

10 Institut Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Spaniei, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborărea călătorilor 

11 Viitorul Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Sărarilor, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborărea călătorilor 

12 Pod Electro Pe Bd. Decebal, la intersecţia cu str. Calea Bucureşti, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

Sensul de parcurs Pod Electro- PECO Severinului 
13 Pod Electro Pe Bd. Decebal, la intersecţia cu str. Calea Bucureşti, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
14 Viitorul Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Sărarilor, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
15 Institut Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Spaniei, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
16 Rotonda Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Horia, în dreptul peronului amenajat 

pentru urcarea/coborârea călătorilor 
17 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Fraţii Goleşti, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
18 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu Bd. Carol I, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
19 Spitalul nr. 2 Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Iancu Jianu, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 



 
46 

 

20 Şcoala Decebal Pe Bd. Nicolae Titulescu,în dreptul Şcolii Decebal, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

21 Casa Tineretului Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Maria Tănase, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

22 SIF Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Tufănele, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

23 Staţia ANL Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu Bd. Tineretului, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

24 Han Craioviţa Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Pelendava, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

 
 

TRASEUL NR 101 
Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Izvorul Rece- Ford 
1 CLF Pe DE70, în dreptul SC WATERPIA, în dreptul peronului amenajat pentru 

urcarea/coborârea călătorilor 
2 Marlorex Pe str Calea Severinului,  în dreptul accesului către CLF, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
3 Fabrica de Bere Pe str Calea Severinului, în dreptul accesului către Fabrica de Bere, în dreptul 

peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
4 R.A.T. Pe str. Calea Severinului, la cca100 m după  accesul către SC ELPRECO, în 

dreptul peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
5 Baumax Pe str. Calea Severinului, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu Bd. Dacia, în 

dreptul peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

6 Han Craioviţa Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Pelendava, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

7 Staţia ANL Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu Bd. Tineretului, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

8 SIF Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str Tufănele, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

9 Casa Tineretului Pe str Calea Severinului, la intersecţia cu str Maria Tănase, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

10 Şcoala Decebal Pe Bd. Nicolae Titulescu,în dreptul Şcolii Decebal, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

11 Spitalul nr. 2 Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Amaradia, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

12 Universitate Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Arieş, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

13 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Fraţii Goleşti, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

14 Rotonda Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Horia, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 
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15 Institut Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Spaniei, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

16 Viitorul Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Sărarilor, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

17 Electroputere Pe bvd. Decebal, în dreptul Electroputere, în dreptul peronului amenajat pentru 
urcarea/coborârea călătorilor 

18 MAT SA Pe bvd. Decebal, în dreptul MAT SA, în dreptul peronului amenajat pentru 
urcarea/coborârea călătorilor 

19 Shell Pe str Henry Ford, la intersecţia cu bvd Decebal, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

20 Ford Poarta 1 Pe str Henry Ford, în dreptul Ford, în dreptul peronului amenajat pentru 
urcarea/coborârea călătorilor 

21 Ford Bucla Pe str. Henry Ford, la bucla de întoarcere a tramvaiului 
 

Sensul de parcurs Ford- Izvorul Rece  
22 Ford Poarta 1 Pe str. Henry Ford, în dreptul Ford, în dreptul peronului amenajat pentru 

urcarea/coborârea călătorilor 
23 Shell Pe str. Henry Ford, la intersecţia cu Bd. Decebal, în dreptul peronului amenajat 

pentru urcarea/coborârea călătorilor 
24 MAT SA Pe Bd. Decebal, în dreptul MAT SA, în dreptul peronului amenajat pentru 

urcarea/coborârea călătorilor 
25 Electroputere Pe bvd. Decebal, în dreptul Electroputere, în dreptul peronului amenajat pentru 

urcarea/coborârea călătorilor 
26 Pod Electro Pe Bd. Decebal, la intersecţia cu str. Calea Bucureşti, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
27 Viitorul Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Sărarilor, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
28 Institut Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Spaniei, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborărea călătorilor 
29 Rotonda Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Horia, în dreptul peronului amenajat 

pentru urcarea/coborârea călătorilor 
30 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Fraţii Goleşti, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
31 Teatrul Naţional Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Arieş, în dreptul peronului amenajat 

pentru urcarea/coborârea călătorilor 
32 Spitalul nr. 2 Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Iancu Jianu, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
33 Şcoala Decebal Pe bvd Nicolae Titulescu,în dreptul Şcolii Decebal, în dreptul peronului amenajat 

pentru urcarea/coborârea călătorilor 
34 Casa Tineretului Pe str Calea Severinului, la intersecţia cu str Maria Tănase, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
35 SIF Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str Tufănele, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
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36 Staţia ANL Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu Bd. Tineretului, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

37 PECO Severinului Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str Pelendava, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

38 Baumax Pe str Calea Severinului, la cca 50 m după intersecţia cu Bd. Dacia, în dreptul 
peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

39 R.A.T. Pe str Calea Severinului, cu cca 100 m înainte de accesul către SC ELPRECO, în 
dreptul peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

40 Fabrica de Bere Pe str Calea Severinului,  în dreptul accesului către Fabrica de Bere, în dreptul 
peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

41 Marlorex Pe str Calea Severinului,  în dreptul accesului către CLF, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor  

42 CLF Pe DE70,  în dreptul SC WATERPIA, în dreptul peronului amenajat pentru 
urcarea/coborârea călătorilor 

 
TRASEUL NR 102 

Nr.  
crt 

DENUMIRE 
STATIE 

 AMPLASAMENT 

Sensul de parcurs Termo - Ford 
1 Termo Bucla Pe DE70, în dreptul accesului către Termocentrala Işalniţa, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
2 Termo  Pe DE70, în dreptul accesului către Topway, în dreptul peronului amenajat 

pentru urcarea/coborârea călătorilor 
3 Doljchim I Pe DE70, în dreptul accesului la Doljchim, poarta 1, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
4 Doljchim II Pe DE70, în dreptul accesului la Doljchim, poarta 1, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
5 Pod Amaradia Pe DE70, la intersecţia cu drumul de acces către cart. Rovine II, în dreptul 

peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
6 CLF Pe DE70, în dreptul SC WATERPIA, în dreptul peronului amenajat pentru 

urcarea/coborârea călătorilor 
7 Marlorex Pe str Calea Severinului, în dreptul accesului către CLF, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
8 Fabrica de Bere Pe str Calea Severinului, în dreptul accesului către Fabrica de Bere, în dreptul 

peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
9 R.A.T. Pe str Calea Severinului, la cca 100 m după accesul către SC ELPRECO, în 

dreptul peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
10 Baumax Pe str Calea Severinului, cu cca 50 m înainte de intersecţia cu Bd. Dacia, în 

dreptul peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
11 Han Craioviţa Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Pelendava, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
12 Staţia ANL Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu Bd. Tineretului, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
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13 SIF Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Tufănele, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

14 Casa Tineretului Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Maria Tănase, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

15 Şcoala Decebal Pe Bd. Nicolae Titulescu,în dreptul Şcolii Decebal, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

16 Spitalul nr. 2 Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Amaradia, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

17 Universitate Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Arieş, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

18 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str Fraţii Goleşti, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

19 Rotonda Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Horia, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

20 Institut Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Spaniei, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

21 Viitorul Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Sărari, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

22 Electroputere Pe bvd. Decebal, în dreptul Electroputere, în dreptul peronului amenajat pentru 
urcarea/coborârea călătorilor 

23 MAT SA Pe bvd. Decebal, în dreptul MAT SA,în dreptul peronului amenajat pentru 
urcarea/coborârea călătorilor 

24 Shell Pe str. Henry Ford, la intersecţia cu Bd. Decebal,în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

25 Ford Poarta 1 Pe str. Henry Ford, în dreptul Ford,în dreptul peronului amenajat pentru 
urcarea/coborârea călătorilor 

26 Ford Bucla Pe str. Henry Ford, la bucla de întoarcere a tramvaiului 
 

Sensul de parcurs Ford- Termo 
27 Ford Poarta 1 Pe str. Henry Ford, în dreptul Ford, în dreptul peronului amenajat pentru 

urcarea/coborărea călătorilor 
28 Shell Pe str. Henry Ford, la intersecţia cu bvd Decebal,în dreptul peronului amenajat 

pentru urcarea/coborârea călătorilor 
29 MAT SA Pe Bd. Decebal, în dreptul MAT SA, în dreptul peronului amenajat pentru 

urcarea/coborârea călătorilor 
30 Electroputere Pe Bd. Decebal, în dreptul Electroputere, în dreptul peronului amenajat pentru 

urcarea/coborârea călătorilor 
31 Pod Electro Pe Bd. Decebal, la intersecţia cu str. Calea Bucureşti, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
32 Viitorul Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Sărari, în dreptul peronului amenajat 

pentru urcarea/coborârea călătorilor 
33 Institut Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Spaniei, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
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34 Rotonda Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Horia, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

35 Piaţa Centrală Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Fraţii Goleşti, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

36 Teatrul Național Pe str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu str. Arieş, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

37 Spitalul nr. 2 Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Iancu Jianu, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

38 Şcoala Decebal Pe bvd Nicolae Titulescu,în dreptul Şcolii Decebal, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

39 Casa Tineretului Pe str Calea Severinului, la intersecţia cu str. Maria Tănase, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

40 SIF Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str Tufănele, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

41 Staţia ANL Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu Bd. Tineretului, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

42 Han Craioviţa Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str. Pelendava, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

43 Baumax Pe str. Calea Severinului,  la cca 50 m după intersecţia cu Bd. Dacia, în dreptul 
peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

44 R.A.T. Pe str. Calea Severinului, cu cca 100 m înainte de accesul către SC ELPRECO, 
în dreptul peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

45 Fabrica de Bere Pe str. Calea Severinului, în dreptul accesului către Fabrica de Bere, în dreptul 
peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

46 Marlorex Pe str. Calea Severinului, în dreptul accesului către CLF, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor  

47 CLF Pe DE70,  în dreptul SC WATERPIA, în dreptul peronului amenajat pentru 
urcarea/coborârea călătorilor 

48 Pod Amaradia Pe DE70, la intersecţia cu drumul de acces către cart. Rovine II, în dreptul 
peronului amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

49 Doljchim II Pe DE70, în dreptul accesului la Doljchim, poarta 1, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

50 Doljchim I Pe DE70,  în dreptul accesului la Doljchim, poarta 1, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

51 Termo  Pe DE70, în dreptul accesului către Topway, în dreptul peronului amenajat 
pentru urcarea/coborârea călătorilor 

52 Termo Bucla Pe DE70,  în dreptul accesului către Termocentrala Işalniţa, în dreptul peronului 
amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 
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