
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
   PROIECT 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţii 

pentru obiectivul de investiţii „Reorganizarea circulaţiei în zona centrală - Etapa 2 
– Faza 4  şi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de 

noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii 
- Etapa 1 – Faza 4” 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.214550/2018, rapoartele nr.214556/2018 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi nr.214628/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  pentru obiectivul de investiţii 
„Reorganizarea circulaţiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4  şi Extinderea sistemului 
de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare 
în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4”;     
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Guvernului 
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ghidul 
solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru 
fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1,  art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
    

        HOTĂRĂŞTE:  
 

  Art.1.Se aprobă Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  pentru 
obiectivul de investiţii „Reorganizarea circulaţiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 
4 şi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 
intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - 
Etapa 1 – Faza 4”, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



   
  Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, în forma prevăzută în anexa nr.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 

               Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 214550 /2018 

 

 

                                                                   

Expunere de motive 
 

 

 In vederea depunerii cererii de finantare nerambursabila pentru 

Investitia „Reorganizarea circulatiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4 - si Extinderea 

sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu 
funcţionare în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4. si in 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 

215/2001 republicată privind administratia publică locală, Legea 273/29.06.2006 privind 

finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,  Ghidul solicitantului 
Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul 

POR/2017/4/4.1/1 ,Axa prioritara 4,Prioritate de investitii 4e, propun aprobarea 
Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investitii „Reorganizarea circulatiei în zona centrală - 

Etapa 2 – Faza 4 - si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea 
de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - 

Etapa 1 – Faza 4’’ 
 

 

 

 

                    PRIMAR                                                                                D.E.I.P. 

         Mihail Genoiu                                                            Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr.  214556 /    2018                                                                                                       Aprobat, 

                                                                                                                                         Primar 

                                      Mihail Genoiu 

 

                                                           Raport 
 
     privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investitia - „Reorganizarea circulatiei în zona centrală - Etapa 2 – 

Faza 4  si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii 

semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4’’ 
        Programul Operaţional Regional (P.O.R.) este unul din programele aferente Acordului de 

Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de investiţii, 
respectiv cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.). 

Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. 

Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl consituie creşterea competitivităţii economice şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale ,obiectivul specific al Axei 

Prioritare 4 fiind cel de „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin 
investiţii, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Tot odata ,Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea 

strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular 
zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri 

relevante pentru atenuarea lor.” 
Avind in vedere opurtunitatea creata de acest Program Operational Regional Primaria Municipiului 

Craiova intentioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul : „Reorganizarea 

circulatiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4 - si Extinderea sistemului de management al 
traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv şi 

sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4’’ 
Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de 

transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce vizeaza 

imbunatatirea transportului public de calatori cu tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului 
privat 

Aceast proiect va contribui la imbunatatirea eficientei transportului public de calatori din 
municipiul Craiova, a frecventei si a timpilor sai de parcurs, accesibilitatii, transferului catre acesta 

de la transportul privat cat si la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de 

sera provenite din transport rutier motorizat, implementarea sa conducind la indeplinirea 
obiectivului specific 4.1 din cadrul POR 2014-2020. Astfel, in contextul prezentat, proiectul de fata 

se incadreaza in viziunea de dezvoltare a mobilitatii urbane pentru polul de crestere Craiova care se 
defineste ca fiind implementarea unui sistem de transport eficient, durabil, integrat si sigur, pentru a 

sustine dezvoltarea economică si socială. 

       In sensul respectarii prevederile Art.1 alin. 2 respectiv ale Art.5 alin.1 lit.b din H.G. 907/2016 
in vederea atribuiri contractului de servicii avind ca obiect realizarea Documentatiei pentru      

Avizare a  Lucrarilor de Interventii pentru investitia: 

„Reorganizarea circulatiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4 - si Extinderea sistemului de 

management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în 

regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4’’ 
 a fost intocmita Nota Conceptuala  nr. 48836 /2018 si Tema de Proiectare nr.189371/2018. 

           Ca urma a procedurii de achizitie  organizate de Primaria Municipiului Craiova pentru 
atribuirea contractului avind ca obiect - Servicii de proiectare –realizare D.A.L.I. pentru investitia 

mai sus mentionata, acesta a fost atribuit catre SC URBAN SCOPE SRL ,fiind inregistrat cu nr.             

106534/2018. 
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         In executarea clauzelor contractuale, prestatorul a intocmit D.A.L.I cu respectarea 
prevederilor HG.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice.  
           Avind in vedere cele de mai sus, si in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) 

din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 

nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014cu modificarole si 
completarole ulterioare,  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice si 

Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 
titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 

3729/21.07.2017, prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  umătoarele: 

 

1.Aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventii pentru investitia: 
       „Reorganizarea circulatiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4  si Extinderea sistemului de 

management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în 
regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4’’ 

în forma prevăzută în  Anexa 1, ce face parte integrantă din prezentul raport 

      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul  de  investitii: 
„Reorganizarea circulatiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4  si Extinderea sistemului de 

management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în 
regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4’’ 

 în forma prevăzută în  Anexa 2, ce face parte integrantă din prezentul raport 

      3. Aprobarea  descrierii  sumare a investitiei in forma prevăzută în  Anexa 3, ce face  parte 
integrantă din prezentul raport 
 

                                                            Pt.Director Executiv                                                                         

                                                                  Dana Bosoteanu                                                                                    
 
                                                                                                               Intocmit, 

                                                                                                      
                                                                                    Insp.Adriana Motocu       Insp Marius Chetoiu 

                                                                                                         

 
                                                                                  

 

 

                                                                           

 

 

 

 
 
 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 214628 /  2018   
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

   Având în vedere: 

            - Expunerea de motive nr.214550/2018 

 - Raportul nr. 214556/2018  întocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin care 
se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova Documentaţia pentru Avizarea  

Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii  
„Reorganizarea circulatiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4  si Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim 
adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4’’ 
in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din Legea nr. 215/2001 republicata privind 

administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice 

locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 

Fondul de coeziune 2014-2020 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  HG nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
obiectivului de investitii finantate din fonduri publice si Ghidul solicitantului – Conditii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul 

ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.214001/19.12.2018 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 

 

 

           AVIZĂM  FAVORABIL 

 

Raportul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte  privind aprobarea Documentaţiei pentru 

Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii 

„Reorganizarea circulatiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4  si Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim 
adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4’’ 
 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                      Dana Mihaela Bosoteanu 
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1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru implementarea 
proiectului „REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRLĂ – ETAPA 2, FAZA 4. 
EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI 
INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE 
COMUNICAȚII – ETAPA 1, FAZA 4”. 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

U.A.T. Municipiul Craiova 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul. 

1.4. Beneficiarul investiției 

Municipiul Craiova  

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție 

S.C. Urban Scope S.R.L. 

CIF: RO35752863 

SEDIU: Șos. Pipera, nr. 14, etaj 3, Sector 1, 014252 

Email: office@urbanscope.ro 

Telefon/fax: 031.438.2379 

Coduri CAEN: 
7111 - Activităţi de arhitectură 
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 
3091 - Fabricarea de motociclete 
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3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
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2. Situația existentă și necesitarea realizării 
lucrărilor de intervenție 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, 
acorduri relevante, structuri instituționale și 
financiare 

Comisia Europeană prin politicile de coeziune prevede acordarea unei atenții sporite 
dezvoltării urbane durabile, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de transport care 
respectă mediul, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități 
urbane durabile.  

La  data  de  9  martie  2007,  Uniunea  Europeană  a  adoptat  pachetul  Energie  
pentru  o  lume  în schimbare, angajându-se unilateral să reducă emisiile de gaze cu efect 
de seră cu 20% până în anul 2020, prin creșterea cu 20% a eficienței energetice și prin 
atingerea unui procent de 20% de energie obținută din surse regenerabile în mixul 
energetic. 

În acest context, un element esențial îl reprezintă Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă, care, conform definiției din documentele Uniunii Europene, este un document 
strategic de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale 
persoanelor și activităților economice în arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai 
bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație 
urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și 
nemotorizat, în mișcare sau în staționare.   

Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii eforturilor locale 
și regionale, dat fiind faptul că guvernanța pe mai multe niveluri constituie un instrument 
adecvat pentru a spori eficiența acțiunilor menite să combată schimbările climatice. 

Astfel, abordarea strategică în planificarea transportului urban se realizează pe baza 
principiilor integrării, participării și evaluării în vederea satisfacerii nevoilor de mobilitate 
ale persoanelor și ale instituțiilor sau firmelor în oraș și zona metropolitană, pentru 
îmbunătățirea calității vieții. 

Creşterea mobilității urbane și interurbane sunt teme principale ale Uniunii Europene 
pentru perioada 2014-2020, astfel,  crearea, modernizarea sau extinderea unor sisteme 
de transport inteligente, cum ar fi sistemele de management al traficului, reprezintă 
pritorități de finanțare în exercițiul în curs al Uniunii Europene. 

În acest sens, extinderea sistemului inteligent de management al traficului și 
monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul 
Craiova, detaliat și fundamentat din punct de vedere tehnic și economic prin prezentul 
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document, vizează creșterea gradului de atractivitate al transportului public și migrarea 
unui număr cât mai mare de deplasări spre acest mijloc de transport, în defavoarea 
deplasării cu vehiculul personal, prin scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de 
transport, cu efecte pozitive asupra reducerii poluării și consumului de energie, 
decongestionarea traficului și îmbunătățirea siguranței în trafic. 

Documentația de avizare a lucrărilor de intevenție pentru obiectivul de investiții 
„Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4” a fost elaborată în 
conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului – cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții. 

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-
economici ai investiției, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative și calitative 
ale sistemului integrat de trafic management, cu evidențierea reducerii emisiilor GES, a 
numărului de călători atrași spre deplasarea cu transportul public și a reducerii numărului 
de kilometri parcurși cu vehiculul privat. 

Obiectivele documentației de avizare a lucrărilor de intevenție sunt corelate cu 
obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, la nivel județean, 
regional, național și european, după cum urmează: 

– Cartea Verde Europeană a Transportului Urban – „Spre o nouă cultură a 
mobilității urbane”. 

Documentul stabilește provocările principale la care trebuie să răspundă 
mobilitatea urban, proiectul propus având impact asupra tuturor celor 5 aspecte 
menționate: orașe cu trafic fluid, orașe mai puțin poluante, transport urban mai 
inteligent, transport urban accesibil, transport urban în condiții de siguranță și 
securitate. 

 

– Master Planul General de Transport al României 

Master Planul General de Transport al României stabilește liniile directoare 
pentru o dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: 
„Un sistem de transport durabil (sustenabil)”, obiectiv sprijinit și prin 
implementarea proiectului de față. 

 

– Programul Operațional Regional 2014-2020 

În cadrul POR 2014-2020 este definită oportunitatea realizării de planuri de 
mobilitate urbană sustenabile, avându-se în vedere necesitățile privind 
creșterea gradului de mobilitate al persoanelor și bunurilor, sporirea 
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adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel 
regional/local precum și favorizarea unei creșteri economice sustenabile din 
punct de vedere social și al mediului înconjurător, prin asigurarea unui transport 
urban și periurban sustenabil. Proiectul de implementare a unui sistem 
inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative în 
Municipiul Craiova se încadrează în obiectivele Axei prioritare 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă. 

 

– Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Craiova 2014 – 
2023 

„Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Craiova 2014 – 2023” 
este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare 
pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii 
importante în toate domeniile de activitate. Unul dintre proiectele incluse în 
acest document strategic face referire la implementarea unui sistem eficient 
de dirijare și semaforizare a traficului, în scopul asigurării unor legături rutiere 
funcționale. 

 

– Program de îmbunatățire a eficienței energetice în Municipiul Craiova 
2016-2020 

Programul de îmbunătațire a eficienței energetice reprezintă un document 
programatic, care definește acțiunile și măsurile ce vor fi întreprinse la nivel 
local, în vederea atingerii obiectivului general de reducere a emisiilor de CO2 
cu 20% până în anul 2020, față de anul de referință ales (2016). Proiectul descris 
în prezentul studiu de fezabilitate răspunde următorului obiectiv specific inclus 
în PIEE 2015-2020: Fluidizarea și supravegherea traficului urban, Obiectivul 3.2.: 
Managementul traficului. 

 

– De asemenea, este important de menționat faptul că proiectul este inclus în 
Planul de acțiune al Planului de mobilitate urbană durabilă al Polului de 
Creștere Craiova 2016-2030, la poziția: 7.3.1.2. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu 
funcționare în regim adaptiv și sistem de comunicații și 9.1.1.1. Alte 
reorganizări ale circulației și reconfigurări de intersecții și zone adiacente. 
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2.2. Analiza situației existente și identificarea 
necesităților și a deficiențelor 

În scopul stabilirii soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității 
economice și financiare pentru extinderea sistemului inteligent de trafic management și 
monitorizare, a fost necesară realizarea unei analize temeinice a situației actuale, în ceea 
ce privește mobilitatea urbană în Municipiul Craiova.  

În acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului 
de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Polului de Creștere Craiova, 
Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Craiova, Studiul de trafic aferent 
măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu autobuzele în Municipiul 
Craiova, ce au fost utilizate și pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii 
existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere. 

Obiectivul fundamental al prezentei Documentații de avizare a lucrărilor de 
intervenție este de a avea o analiză temeinică a situației actuale pentru a stabili soluțiile 
și etapele de implementare a extinderii sistemului de management al traficului în cele 5 
intersecții. 

2.2.1. Infrastructura rutieră 

Conform clasificării PATN Secţiunea a IV-a (NUTS 3 la nivel european), Craiova este 
o localitate de rang II – municipiu de importanţă judeţeană, cu rol de echilibru în reţeaua 
de localităţi. 

Conform aceluiaşi plan de amenajare a teritoriului naţional, municipiul Craiova se 
află situat pe axa a cinci viitoare conexiuni rutiere: 

– autostrada Lugoj-Caransebeș-Drobeta-Turnu Severin-Filiași-Craiova-Calafat; 

– autostrada Craiova-București ; 

– drum expres 4 benzi Craiova- Alexandria- București 

– coridorul paneuropean de transport multimodal IV-Bacău-Târgul Secuiesc-
Brașov- Pitești-Slatina-Craiova. 

– coridorul paneuropean de transport multimodal IV- Filiași-Craiova 

– coridorul paneuropean de transport VII-Râul Jiu între Dunăre și Craiova 

Rețeaua rutieră este în principal dispusă radial, legături inelare parțiale există doar 
pe partea de Est și Nord a municipiului Craiova. Din cauza reliefului nu s-au dezvoltat 
legături secundare inelare, relațiile între componentele zonei metropolitane realizându-
se prin traversarea rețelei stradale a municipiului Craiova. 
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Rețeaua majoră de drumuri oferă legături naționale și internaționale, în timp ce 
rețeaua secundară asigură conexiunea municipiului Craiova cu localitățile din zona 
metropolitană. 

Din punct de vedere al lăţimii drumurilor existente, lăţimea părţii carosabile/ 
laţimea platformei arterelor rutiere (exclusiv lăţimea necesara pentru parapete) este de 
regulă urmatoarea: 

– drumuri naţionale 4 benzi 14.00 / 18.00 m 

– drumuri naţionale 2 benzi 7.00 / 9.00 m 

– drumuri judeţene 6.00 / 8.00 m 

– drumuri comunale 5.50 / 7.00 m. 

Rețeaua majoră de circulație din zona de studiu este reprezentată în imaginea de 
mai jos: 

 

Fig. 2.1. Rețeaua majoră de circulație1 

                                         
1 Sursă: Studiul de trafic aferent măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu autobuzele în 
Municipiul Craiova 
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În ceea ce priveste starea tehnică a rețelei principale de drumuri, aceasta este în 
cea mai mare parte bună, ca urmare a implementării în ultimii ani a unor proiecte majore 
de modernizare/reabilitare și sistematizare a elementelor rețelei. 

Drumurile județene și comunale sunt în stare tehnică bună sau medie, iar o parte din 
drumurile comunale, în special de pe teritoriul de influență al Polului de creștere Craiova 
sunt în stare rea. 

Așa cum s-a menționat, rețeaua stradală a municipiului Craiova are o structură radial 
inelară. Dintre cele 9 artere rutiere de penetraţie cele mai importante sunt cele 6 drumuri 
naţionale ce converg către municipiul Craiova. Acestea se suprapun pe principalele 
culoare de circulaţie care asigură atât fluxurile locale cât şi legătura oraşului cu teritoriul. 

Evoluția urbană a municipiului Craiova este reflectată de trama sa stradală. Rețeaua 
majoră a oraşului cuprinde o axă puternică Est-Vest, în lungul principalului drum ce 
traversa orașul. Pe direcția Nord-Sud nu se evidențiază o axă, ci mai multe relații 
discontinue generate de țesutul tradițional existent în zona  centrală, rezolvate în prezent 
de noul pasaj de la Universitate. 

Rețeaua majoră se distinge prin prospecte largi, în general străzi de categoria I (6 
benzi) sau străzi de categoria a II-a (4 benzi) și uneori străzi de categoria a III-a. În zona 
centrală rețeaua secundară prezintă un caracter tradițional, sinuos, în cartierele de 
locuințe colective rețeaua este sistematizată, iar în cartierele limitrofe rețeaua este în 
principal nemodernizată – cu caracter rural, cu axe de cartier slab conturate. 

2.2.2. Transportul public urban 

Serviciul de transport public în municipiul Craiova se află sub autoritatea Primăriei 
Craiova și este asigurat de SC RAT SRL, în baza unui contract de delegare prin concesiune 
a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobat 
prin HCL 262/2018. Societatea comercială RAT are ca acționar unic Municipiul Craiova. 

Rețeaua de transport pubic local este formată din 20 linii (17 inii de autobuz și 3 linii 
de tramvai), cu o lungime totală a traseelor de 340,5 km. 

Traseele de transport public utilizează în general principalele artere de circulație 
din Municipiul Craiova. 

Următoarea hartă ilustrează liniile operate de R.A.T în Craiova. 

În ceea ce privește stațiile de călători, acestea au diverse amenajări, existând stații 
de transport cu adăpost pentru călători, dar și situații în care aceste adăposturi lipsesc. 

Parcul de vehicule de transport public este format din 190 autobuze, cu vechimea 
cuprinsă între 3 și 28 de ani, și 29 tramvaie, cu vechime de peste 30 de ani. Capacitatea 
atuobuzelor variază între 20 și 105 locuri, iar a tramvaielor între 100 și 264 locuri. 
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Din totalul parcului de vehicule, 112 autobuze sunt dotate cu facilități pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități. 

 

Fig. 2.2. Traseele principale de transport public (sursa: PMUD) 

În termeni de accesibilitate, au fost identificate următoarele zone unde transportul 
public nu oferă nici un serviciu sau un nivel scăzut de servicii: 

– Est: Strada Carpenului și partea de est a cartierului Bordei 

– Vest: la vest de strada Râului și ambele părți ale bulevardului Știrbei Vodă 

– Sud: Cartierul Veteranilor 

Aceste zone fie au o densitate foarte scăzută, în special în sud și nord-est unde sunt 
şi terenuri virane, fie au o infrastructură rutieră în stare proastă, în sud-vest și vest. 

Pe de altă parte, se poate observa cum centrul orașului este destul de dens în ceea 
ce privește rețeaua de transport public. 

În termeni de performanță tehnică a rețelei, analiza indicatorilor indică o utilizare 
cât se poate de bună a reţelei. 
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2.2.3. Parcări 

Parcarea este una din cele mai importante probleme ale planificării transportului în 
orașe. În același timp are un impact asupra planificării urbane și interacționează cu 
transportul public. Astfel, parcarea trebuie privită ca un element cheie al planificării 
mobilității urbane. 

Se pare că parcarea reprezintă o problemă serioasă în Craiova. În Craiova nu există 
un sistem/reglementare adecvată de parcare, nici pentru parcarea rezidențială nici 
pentru parcarea publică. De asemenea, nu există o estimare oficială a celor aproximativ 
29000 de locuri de parcare distribuite fie în zonele rezidențiale, de-a lungul drumurilor 
urbane, fie în alte zone cum ar fi zona centrală, de exemplu. 

Oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor pe teritoriul municipiului Craiova 
este reglementată prin Regulamentul privind utilizarea locurilor publice destinate 
parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

Acest regulament prevede și instituirea unei taxe pentru parcare pe o parte din 
arterele din zona centrală a municipiului care se aplică pentru un număr de 139 locuri de 
parcare. 

Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul 
public al municipiului Craiova, reprezintă cadrul juridic care defineşte raporturile dintre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi deţinătorul/utilizatorul autovehiculului care 
ocupă proprietatea municipiului Craiova în scopul parcării curente a autovehiculelor, al 
parcărilor cu taxă şi al parcărilor ocazionale. 

În municipiul Craiova se aplică urmatoarele tipuri de parcări: 

– parcare curentă pe domeniul public al municipiului, pe bază de vinietă, cu 
excepţia parcărilor cu plată prin SMS, semnalizată cu indicator „Parcare cu 
Plată”; 

– parcare pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizată cu indicator „Parcare 
cu Plată”; 

– parcare ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS. 

Taxa de parcare pentru domeniul public sau privat în orașul Craiova, pentru 
vehiculele care aparțin persoanelor fizice și juridice înregistrate în Craiova, la nivelul 
anului 2018, este 40 lei/an/vehicul.  

Pentru a acoperi din nevoia de spații de parcare în zona centrală a Craiovei a fost 
construită o parcare subterană (în zona Teatrului Național ”Marin Sorescu”), pe două 
niveluri și cu o capacitate de 619 locuri din care 586 de locuri pentru autoturisme și 33 de 
locuri pentru motociclete, aceasta fiind deschisă non-stop. 
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2.2.4. Mijloace alternative de mobilitate 

2.2.4.1. Facilităţi pietonale 

Mersul pe jos este forma cea mai fundamentală a mobilității. Este ieftin, fără emisii, 
folosește puterea omenească mai degrabă decât combustibilii fosili, oferă beneficii 
importante pentru sănătate, este la fel de accesibil pentru toți indiferent de venituri, iar 
pentru mulți cetățeni este o sursă de mare plăcere. 

Din prelucrarea datelor provenite din sondajul privind mobilitatea populației, cota 
modală a deplasărilor cu bicicleta este una redusă, însă o cotă modală cu potenţial de 
creştere. 

Ameliorarea calităţii spațiilor pietonale este una din strategiile ce atinge mobilitatea 
durabilă. Există două categorii de facilități pentru pietoni: întrerupte (trecerile pentru 
pietoni) și neîntrerupte (alei). Aceasta din urmă pot fi clasificate ca atare: holuri, alei, 
curți, trotuare, drumuri publice și trasee, străzi pietonale si pieţe (Litman, 2002). 

Analizând situația existentă a municipiului, se identifică un număr crescut de spaţii 
pietonale dimensionate corespunzător, protejate prin vegetație de aliniament și bolarzi 
(în cazul traseelor principale de circulație). În același timp, în zonele de extremitate ale 
municipiului Craiova (zonele de expansiune urbană), se remarcă lipsa unui traseu pietonal, 
ce contribuie negativ la nivelul de accesibilitate și conectivitate la punctele de interes 
zonale. 

De asemenea, se poate observa și subdimensionarea spațiului pietonal în diferite 
zone ale municipiulu, ce contribuie la crearea unor trasee pietonale expuse, scăzând 
siguranța în tranzit a locuitorilor. Crearea unor legături pietonale cu noile zone 
dezvoltate, reprezintă un element important pentru încurajarea transportului 
nemotorizat ( pietonal și velo ), susținând totodată accesibilitatea către aceste zone. 

În prezent, municipiul este tranzitat de un drum expres E79, patru drumuri naționale 
( DN65, DN6, DN65C, DN 6B, DN55, DN56) și 3 drumuri județene ( DJ552, DJ606, DJ643F), 
artere pe care se identifică disfuncții la nivel de spaţiu pietonal și accesiblitate, în special 
în punctele de intersectare ale acestora (pasaje și treceri pietonale).  

Deși municipiul Craiova, dispune de un sistem de spații pietonale reabilitate, acestea 
sunt ineficient dimensionate în anumite zone, spațiul public fiind utilizat în favoarea 
spațiului destinat parcajelor și a spațiului carosabil (traficul motorizat), astfel de cazuri 
fiind identificate în special în centrul municipiului. De asemenea, se indetifică un procent 
ridicat de spaţii pietonale neamenajate, în special în zona cartierelor Craioviţa Veche, 
Catargiu, Romaneşti, Bariera Vâlcii. 

Un punct tare la nivelul municipiului, este reprezentat de elementele naturale şi 
arhitecturale cu interes turistic ce se află în teritoriul administrativ al acestuia. Aceste 
elemente au un impact semnificativ asupra traseelor turistice pietonale, ce contribuie la 
imaginea generala a zonei. 
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Unul din obiectivele regenerării urbane a centrelor istorice îl constituie încurajarea 
modurilor blânde de transport, dar mai ales mersul pe jos. Astfel, şi în Craiova prin 
proiectul CIVITAS Modern, zona centrală a fost inclusă într-un program de regenerare 
urbană care a prevăzut inclusiv pietonizarea acestui areal. 

2.2.4.2. Facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta 

În prezent sunt amenajate trasee de piste pentru biciclete pe strada Caracal – între 
str. Anul 1848, Calea București – între Str. Carol I şi bd. Decebal, Bd. Rîului – între Str. 
Breslei și Str. Popoveni şi în Parcul Romanescu. Există doar un centru de închirieri biciclete 
în municipiul Craiova, dar bicicletele se pot închiria pentru perioade scurte, modul de 
tarifare indicând utilizarea acestora doar pentru agrement.Se poate observa un flux 
ridicat de circulație pe aterele: Calea București, Bd. Decebal, Bd. Nicolae Romanescu și 
Str. Alexandru Ioan Cuza. Aceste trasee, sunt principalele conexiuni între zonele de 
locuire și punctele majore de interes la nivelul orașului ( instituții publice, școli, centrul 
istoric, gară , locuri de muncă ).  

Deși nivelul de siguranță al utilizatorilor de bicicletă este mult mai crescut în 
interiorul țesutului urban (strazi secundare), se observă un flux mediu spre scăzut în 
utilizarea acestora. 

Străzile cu flux mediu de utilizare sunt: Strada Henri Coandă, Strada Ștefan cel Mare, 
Potelu, Împăratul Traian, Bd. Gheorghe Chițu. Trasele cu fluxul cel mai ridicat, sunt 
definite de un grad crescut de conectivitate și direcționalitate, pe când traseele mai puțin 
utilizate, oferă variante alternative, mai sigure, dar în cazul de față, datorită unui număr 
ridicat de parcări ilegale ce obturează spațiul de deplasare, aceste trasee sunt mai puțin 
utilizate 

2.2.5. Managementul traficului 

Managementul traficului reprezintă un complex de măsuri active şi pasive pentru 
asigurarea fluenţei traficului şi totodată utilizarea infrastructurii existente cât mai 
eficient posibil. 

Principalele puncte nevralgice într-o reţea de străzi sunt în special constrângerile 
întâlnite la nivelul intersecţiilor. De aceea sistemele de control al traficului cu instalaţii 
de semaforizare reprezintă cea mai des întâlnită metoda de asigurare a funcţionării unei 
intersecţii aflată poate la limita de capacitate. De asemenea, într-o reţea de străzi în care 
de cele mai multe ori distanţele între intersecţii sunt relativ mici in raport cu volumele 
de trafic ce trebuiesc gestionate, devine foarte important ca spaţiile de stocare dintre 
intersecţii să poată fi foarte bine controlate. Funcţionarea optimă a intersecţiilor şi a 
reţelei stradale în ansamblu, se poate asigura prin funcţionarea în regim controlat cu 
semafoare. 
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Activităţi precum: supravegherea traficului, controlul traficului, supravegherea 
modului de funcţionare a echipamentelor, urmărirea parametrilor de perfomanţă în 
funcţionarea reţelei, aplicarea politicilor de transport stabilite la nivelul autorităţilor 
locale, se pot asigura eficient prin intermediul unui instrument denumit sistem de 
management al traficului operat prin intermediul centrului de management al traficului. 

Municipiul Craiova dispune din luna septembrie 2009 de un Sistem de Management al 
Traficului (CTMS) ce reprezintă implementarea în mod integrat şi unitar a doua sisteme 
de tip deschis şi anume:  

1) Sistemul de control adaptiv al traficului urban ; 

2) Sistemul de camere video PTZ cu circuit închis pentru managementul traficului , 

precum şi a infrastructurii suplimentare necesară care să suporte conlucrarea cu alte 
sisteme  

Principalele componente ale sistemului actual sunt: 

– automate semaforizare model STC 4012 si model Vega produse de SCAE Italia 

– semafoare Scae Italia 

– camere video analogice PTZ model Pelco Esprit 

– encodere model MPX-E1 

– echipamente comunicatii switch Allied Telesis, 24 porturi cupru, 2 fibra 

În teren sunt instalate sisteme de detecție, care oferă datele necesare pentru a 
permite coordonarea în timp real a semafoarelor, în funcție de fluxurile de trafic.  

Fluxurile de trafic sunt coordonate prin intermediul Centrului de Control al 
Municipalităţii care dispune de echipamente de înaltă tehnicitate. 

Sistemul de tip adaptiv permite ca timpii pentru culoarea verde şi pentru culoarea 
roşie a semafoarelor să fie constant optimizaţi şi să fie sincronizaţi în timp real cu 
dinamica traficului. Astfel sistemul răspunde automat la fluctuaţiile traficului prin 
folosirea diverşilor detectori integraţi pe teren. 

In cadrul Centrului de Control se realizeaza vizualizarea imaginilor de la camere 
video pe statiile de lucru ale operatorilor sau pe video wall-ul existent.Totodata imaginile 
sunt stocate pe o perioada de 30 zile pentru a fi folosite in cazul producerii unor 
evenimente/incidente nedorite. 

 Cele doua sisteme integrate reprezintă un instrument prin care Municipalitatea 
contribuie major la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic din oraş, concretizată prin 
următoarele avantaje importante precum:  

– reducerea întârzierilor autovehiculelor în trafic;  

–  îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei;  
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– reducerea emisiei de gaze poluante şi reducerea consumului de carburant; 

– îmbunătăţirea transportului public 

În privința managementului sistemului de transport public, RAT împreună cu 
municipalitatea au implementat de curând un nou sistem în cadrul proiectului MODERN 
(Mobility, Development and Energy use Reduction) care să permită: 

– E - ticketing; 

– Monitorizarea respectării programului fiecărui autobuz aflat în serviciu; 

– Monitorizarea consumului de combustibil; 

– Informarea în timp real a conducătorilor auto cu privire la avans /întârzieri; 

– Configurarea unei baze de date cu înregistrări ale autobuzului pentru a verifica 
calitatea serviciului; 

– Informarea în timp real despre predicția timpilor de sosire în fiecare stație de 
transport; 

– O mai bună calitate a serviciilor. 

Astfel, în cadrul proiectului, pentru 20 de stații de transport au fost montate panouri 
de informare dinamică pentru călători. Informațiile afișate sunt transmise prin GPRS de la 
un server amplasat în dispeceratul RAT, care nu este conectat integrat cu UTC. Un număr 
de 80 de autobuze, 27 de tramvaie și 10 autobuze pentru curse speciale, sunt dotate cu 
echipamente care transmit date de localizare către server . De asemenea, vehiculele au 
fost echipate cu validatoare electronice, iar în diferite locații au fost montate 10 
automate de eliberare bilete și 20 de automate pentru reîncărcarea cardurilor. 

De asemenea, sistemul asigură supravegherea video a fluxurilor de pasageri în stațiile 
monitorizate, cu ajutorul a 10 camere video. Fiecare cameră este conectată, iar 
expedierea în care se face monitorizarea și stocarea video de codificare, respectă 
standardul MPEG - 4. 

Camerele au fost instalate în următoarele stații de autobuz : Farmacia 3F; Gara BRD; 
Gara Peron 1; Siloz; Stație 15; Bănie; Parc; Helin eletro (cameră distrusă în urma unui 
accident rutier); Bloc 41. 

Instrumentele Info - mobilitate sunt integrate într-un sistem cu două caracteristici 
principale: prima este monitorizarea flotei bazată pe GPS și a doua este informarea 
pasagerilor în timp real cu datele furnizate de sistemul de management al transportului 
public. 
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2.2.6. Disfuncţii identificate la nivelul infrastructurii de 
transport 

Principalele disfuncționalități identificate la nivelul infrastructurii de transport sunt 
următoarele: 

– Cota modală ridicată a deplasărilor cu autoturismul (36,6%), la nivelul 
municipiului 

– Creșterea continuă a parcului de vehicule și a indicelui de motorizare, care va 
conduce la atingerea sau chiar depășirea limitei de capacitate a rețelei rutiere 

– Unele intersecții cu trafic intens nu sunt introduse în sistemul de management 
adaptiv al traficului 

– Viteza comercială redusă a mijloacelor de transport public, datorită lipsei unui 
sistem care să asigure prioritate pentru acestea, la traversarea locațiilor 
semaorizate 

– Vechimea parcului de vehicule de transport public, și în special a tramvaielor 

– Existența unor vehicule de transport public care nu sunt adaptate pentru accesul 
persoanelor cu mobilitate redusă. 

– Lipsa de atractivitate a transportului public, inclusiv datorită stării unor stații 
de transport public 

– Problema parcărilor, care conduce la ocuarea abuzivă cu vehicule parcate ilegal 
a zonelor pietonale, spațiilor verzi și chiar a stațiilor de transport public, 
conducând la discomfort pentru ceilalți participanți la trafic, dar și la probleme 
privind siguranța deplasării. 
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2.2.7. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze 
pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în 
scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

2.2.7.1. Distribuția modală a deplasărilor 

Conform estimărilor realizate în Studiu de trafic anexat la prezenta documentație, 
distribuția modală a deplasărilor, corespunzătoare anului de bază, 2018, este cea 
reprezentată grafic mai jos: 

 

 

Fig. 2.3. Distribuția modală a călătoriilor, 2018 

După cum se observă din grafic, transportul public este utilizat doar pentru 20,3% 
dintre deplasări, fiind preferate mersul pe jos și autoturismul propriu.  

Unul dintre motivele acestui procent redus este faptul că, în lipsa unor măsuri care 
să prioritizeze transportul public față de autovehiculele private, vehiculele de transport 
public sunt afectate de aceleași probleme legate de congestii de circulație, coloane de 
vehicule, timpi de deplasare mari și viteză de circulație redusă, ca și traficul general de 
pe suprafața municipiului. În această situație, cetățenii preferă să utilizeze autoturismul 
propriu, pentru deplasările pe distanțe lungi, respectiv mersul pe jos, pentru deplasările 
pe distanțe medii și mici.  

Asigurarea unor condiții de circulație care să asigure o eficiență sporită a 
transportului public, prin creșterea vitezei de circulație, reducerea timpului de așteptare 
în stații și a duratei de călătorie ar conduce la o migrare spre acest mod de deplasare, 
atât din partea utilizatorilor vehiculului propriu, cât și a celor care utilizează 
preponderent mersul pe jos. 
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2.2.7.2. Prognoze pe termen mediu și lung 

În vederea evaluării impactului scenariilor propuse și a determinării scenariului 
optim, datele rezultate din procesul de colectare a datelor au fost utilizate ca date de 
intrare într-un model de transport realizat pentru întreaga rețea rutieră a Municipiului 
Craiova. Descrierea modelului de transport este prezentată în studiul de trafic anexat. 

În vederea estimării impactului fiecărui scenariu pe anii de prognoză pe termen 
mediu și lung, a fost necesară confruntarea dintre cererea de transport prognozată la 
orizontul de perspectivă, respectiv anii 2021 și 2026, și oferta de transport materializată 
prin rețeau de transport prognozată la același orizont de timp. 

Prognoza traficului reprezintă procesul de estimare a numărului de vehicule și 
căători care utilizează infrastructura de transport în anii de prognoză stabiliți. 

În acest scop, este necesară realizarea prognozelor pentru principalii indicatori 
socio-economic și demografici, cu influență semnificativă asupra nevoii de mobilitate. 

Astfel, indicatorii a căror analiză a fost realizată în Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă și în Studiul de trafic anexat sunt: produsul intern brut, numărul de locuitori, 
indicele de motorizare. 

Tendința de evoluție a produsului intern brut, la nivel național și la nivelul județului 
Dolj este prezentată în graficele de mai jos: 

 

 

Fig. 2.4. Prognoza PIB național.1 

                                         
1 Sursa: Studiul de trafic aferent măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu autobuzele în 
Municipiul Craiova 
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Fig. 2.5. Prognoza PIB al județului Dolj.1 

 

Prognoza demografică la nivelul Municipiului Craiova se bazează pe datele istorice 
disponibile la nivelul localității și presupunând o evoluție a populației similară cu cea la 
nivel de județ și regiune. 

 

 

Fig. 2.6. Prognoza statistică privind populația Mun. Craiova2 

                                         
1 Sursa: Studiul de trafic aferent măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu autobuzele în 
Municipiul Craiova 
2 Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Craiova 
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În ceea ce privește indicele de motorizare, valorile acestui indicator sunt strâns 
corelate cu cele ale PIB. Având în vedere valorile istorice, precum și evoluția indicatorilor 
prezentați anterior, valorile anuale ale indicelui de motorizare prognozate sunt 
reprezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabel  2.2. Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Craiova 

An  2017  2021  2026 

Indice  motorizare 
(veh/1000 loc) 

365 390 419 

 

2.2.7.3. Fundamentarea necesității și oportunității investiției 

O deficiență sesizată ca urmare a analizei situației actuale este reprezentată de 
faptul că există intersecții importante din municipiu în care se înregistrează fluxuri 
ridicate de trafic și congestii de circulație, și care nu sunt integrate în sistemul centralizat 
de management adaptiv al traficului. 

Astfel, pentru zona formată din intersecțiile: Bd. Nicolae Titulescu – Str. Amaradia – 
Str. Constantin Brâncuși, Str. Amaradia - Str. George Enescu – Str. Adolf Waidman – bretea 
legătură Str. Amaradia – Bd. Nicolae Titulescu și Bd. Nicolae Titulescu – Str. George Enescu 
– Str. Adolf Waidman, gradul de saturație al rețelei de trafic se caracterizează prin nivel 
de serviciu al drumului de tip F și E pentru Str. Amaradia și de tip D și E pentru Bd. Nicolae 
Titulescu, pe sensul dinspre centru spre Drobeta Turnu Severin. Având în vedere 
prognozele prezentate anterior, se prevede o deteriorare a acestor nivele de serviciu, 
tinzând spre nivel E și F, ceea ce reprezintă o saturație maximă a capacității drumului, 
caracterizată prin ambuteiaje frecvente. 

În cazul intersecțiilor dintre Str. Alexandru Macedonski și Str. Arieș, Str. Caracal-Str. 
Frații Buzești și cu Str. Bujorului, fradul de saturație variază de la nivelul E și F pentru str. 
Arieș, până la nivelul C și D pentru Str. Frații Buzești, Str. Caracal și Str. Bujorului. 

Pentru intersecția Str. Gheorghe Chițu – Str. Caracal, gradul de saturație este de 
nivel F pentru Str. Caraca, respectiv de nivel D și E pentru celelalte ramuri ale intersecției. 

Problemele de încărcare aproape sau chiar la nivelul saturației pentru intersecțiile 
din aria de studiu crează disfuncționalități inclusiv pentru circulația autobuzelor ale căror 
trasee tranzitează locațiile respective, producând întârzieri și un nivel scăzut de 
respectare a graficului de circulație. 

În acest context, este evidentă necesitatea introducerii intersecțiilor respective în 
sistemul de management adaptiv al traficului existent și de implementare a funcției de 
prioritizare a vehiculelor de transport public la tranzitarea locațiilor nou-semaforizate. 
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Conform Ghidului specific Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.e. - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă , sunt 
eligibile investițiile incluse în proiectul fundamentat prin prezentul studiu de fezabilitate, 
în cadrul categoriei: 

– C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: Activitatea 
1: Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv 
a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente 
(STI) - Codul 044; se finanțează astfel de investiții cu fonduri europene 
nerambursabile. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea 
investiției publice 

2.3.1. Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea mobilității urbane durabile 
prin extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate în sistemul de management adaptiv al traficului, în vederea asigurării 
prioritizării pentru autobuze la traversarea acestor intersecții. 

Se va urmări, în principal, îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, 
a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, a transferului către acesta de la transportul privat 
cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De 
asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin 
atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea 
transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru 
reducerea numărului autoturismelor şi reducerea emisiilor de echivalent CO2. 
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2.3.2. Obiective specifice 

- Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui 
mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor, prin creșterea 
vitezei comerciale de deplasare a vehiculelor de transport public 

- Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți 
participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni 

- Reducerea emisiilor GES 
- Reducerea poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban 
- Promovarea transportului public urban drept o soluție alternativă utilizării 

vehiculului personal, pentru asigurarea accesului cetățenilor la locul de muncă, 
furnizorii de servicii și alte puncte de interes 

- Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie, precum 
și prin creșterea numărului de utilizatori 

- Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona 
de influență a proiectului 

- Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele 
urbane. 

- Creșterea calității vieții cetățenilor Municipiului Craiova 
- Monitorizarea permanentă, în timp real, a stării de funcţionare a sistemelor de 

semaforizare, care are ca avantaj posibilitatea intervenţiei rapide în cazul 
sesizării unui defect. 

- Obţinerea unor situaţii statistice. 
- Realizarea unor aspecte importante legate de dezvoltarea durabilă a localităţii: 

prin introducerea unor semafoare cu consumuri semnificativ mai mici pentru 
toate tipurile de semafoare propuse, consumul energetic global va scădea, la 
rândul său, în mod semnificativ. 

- Scăderea timpilor de răspuns în cazul detectării unor evenimente care perturbă 
siguranţa rutiera sau ordinea publică în zonele supravegheate. 

- Scăderea riscului producerii de accidente și eventuale evenimente antisociale 

Beneficiarii implementării proiectului sunt următorii: 

– Cetăţenii Municipiului Craiova : Sistemul va acoperi zone intens circulate din oraş, 
prin modernizarea sistemelor de semaforizare existente şi semaforizarea unor noi 
intersecții și treceri de pietoni, realizându-se introducerea acestora într-un sistem 
integrat de management al traficului. Astfel, cetăţenii vor beneficia de un sistem care 
asigură creşterea siguranţei circulaţiei în oraş şi creşterea vitezei de deplasare în 
condiţiile menţinerii unei limite legale, scăderea timpilor de aşteptare în trafic şi, 
implicit, scăderea gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe. 
Creșterea siguranței cetățenilor în spațiul public va fi asigurată și prin introducerea 
sistemului de supraveghere video în nodurile de circulație incluse în sistemul de 
management adaptiv al traficului. 
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– Poliția Rutieră din Municipiul Craiova, Poliția Locală, Jandarmeria vor beneficia în 
mod direct de rezultatele proiectului prin implementarea sistemului de supraveghere 
video, care va permite asigurarea siguranţei şi securităţii în spaţiile publice și 
monitorizarea eficientă a traficului rutier și a evenimentelor produse. 

– Operatorul de transport public: este un alt beneficiar direct al proiectului, atât 
datorită reducerii timpilor de călătorie și așteptare în stație, datorită asigurării unei 
fluențe crescute a traficului general (prin implementarea sistemului de management 
adaptiv al traficului), cât și prin funcția de acordare a priorității pentru vehiculele de 
transport public în locațiile semaforizate. Aceste componente vor avea ca efect creșterea 
calității și eficienței serviciului de transport public și, implicit, la atragerea unui număr 
suplimentar de pasageri, beneficiari ai serviciului. 

– Cetățenii și turiștii aflaţi în  tranzit prin oraş: Asigurarea unui climat de siguranţă 
şi confort la nivelul traficului din oraş va constitui, pentru toate persoanele care  îl 
tranzitează un beneficiu substanţial, mai ales prin prisma faptului că vor fi astfel 
încurajaţi să vină să desfăşoare anumite activităţi sau să utilizeze serviciile publice 
culturale, sociale, medicale etc. oferite de municpiu şi în acest mod să contribuie la 
menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice şi cu caracter social din oraş. 

– Municipalitatea  Craiova, în calitate de solicitant și beneficiar al proiectului va 
beneficia în mod direct de rezultatele implementării acestuia și va putea extinde un 
sistem modern și operativ, ce va conduce la o creștere a siguranței cetățenilor în spațiul 
public, precum și la o  scădere a timpilor de aşteptare în trafic şi, implicit la scăderea 
gradului de poluare în zona urbană, datorită reducerii emisiilor de noxe. 
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3. Descrierea construcției existente 

3.1. Particularități ale amplasamentului 

3.1.1. Descrierea amplasamentului  

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea 
acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face 
parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, 
Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat 
aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. 
Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar 
interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. Municipiul 
Craiova are o populație de 269.506 locuitori la nivelul anului 2018. 

Amplasamentele propuse pentru interventii sunt reprezentate grafic pe harta de mai 
jos și prezintă următoarele caracteristici principale: 

 

 

Fig. 3.1. Amplasamentul proiectului 
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– Zona determinată de intersecția strazii Amaradia cu bd. Nicolae Titulescu și cu 
str. Constantin Brâncuși, împreună cu intersecția str. Amaradia cu str. George 
Enescu, str. Adolf Waidman și breteaua de legătură dintre str. Amaradia și bd. 
Nicolae Titulescu. 

 

 

Fig. 3.2. Sub-zona 1 de intervenție 

Caracteristica principala a acestei zone este data de existenta unor fluxuri auto 
importante care o tranziteaza. In mod concret, zona la care ne referim este compusa 
dintr-o succesiune de intersectii invecinate: 

o intersectia str. Amaradia cu bd. Nicolae.Titulescu și str. Constantin Brancuși 
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o intersectia bd. Nicolae Titulescu cu str. Iancu Jianu și str. Adolf Waidman cu 
mari influente reciproce, din punct de vedere al gestionarii fluxurilor și 
implicit al congestiilor auto care se formeaza. 

o intersectia str. Amaradia cu str. George Enescu, str. Adolf Waidman și bretea 
de legatura intre str. Amaradia și bd. N. Titulescu 

Primele două intersecții menționate mai sus sunt incluse în sistemul de management 
al traficului existent. 

În zona intersecției Bd. Nicolae Titulescu – Str. Amaradia – Str. C-tin Brâncuși, 
amplasamentul are următoarele caracteristici: 

o Bd. Nicolae Titulescu are două benzi dedicate traficului auto pe fiecare sens 
și cale dublă de tramvai, carosabilă. 

o Str. Amaradia are două benzi rutiere, câte una pentru fiecare sens 

o Str. Constantin Brâncuși are două benzi rutiere și reglementare de sens unic 
de circulație, dinspre intersecția cu Bd. Nicolae Titulescu spre cartierul Brazda 
lui Novac. 

Intersecția dintre str. Amaradia, str. George Enescu, str. Adolf Waidman și breteaua 
de legătură între str. Amaradia și bd. N. Titulescu nu este semaforizată și are 
următoarele caracteristici: 

o Str. Amaradia are două benzi rutiere, câte una pentru fiecare sens 

o Str. George Enescu are două benzi rutiere și reglementare de sens unic, 
dinspre intersecție spre cartierul George Enescu 

o Str. Adolf Waidman are două benzi rutiere și reglementare de sens unic, 
dinspre Bd. Nicolae Titulescu spre intersecție. 

o Breteaua de legături între Str. Amaradia și Bd. Nicolae Titulescu are două 
benzi de circulație și este bretea de ieșire din intersecție, către Bd. Nicolae 
Titulescu. 

Zona este tranzitată de 8 linii de autobuze (3, 9, 10, 11, 13, 20, 23b, 25) 

– Zona determinată de intersecțiile Str. Al. Macedonski – Str. Arieș, Str. Al. 
Macedonski – Str. Caracal – Str. Frații Buzești, Str. Al. Macedonski – Str. Bujorului 

Intersecția dintre Str. Al. Macedonski – Str. Arieș nu este semaforizată și are 
următoarele caracteristici: 

o Str. Arieș – ramura de nord are 4 benzi de circulație, câte două pe fiecare sens 

o Str. Arieș – ramura de sud are 2 benzi de circulație, câte una pe fiecare sens 

o Str. Alexandru Macedonski – ramura de vest, are trei benzi de circulație și 
reglementare de sens unic de circulație către intersecție 



D.A.L.I.  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4 

 
 33

o Str. Alexandru Macedonski – ramura de est, are două benzi de circulație, câte 
o bandă pe fiecare sens. 

Intersecția este tranzitată de 6 linii de autobuze (1, 3b, 4, 5b, 24, 29) 

 

Fig. 3.3. Sub-zona 2 de intervenție 

Intersecția dintre Str. Al. Macedonski – Str. Caracal – Str. Buzești nu este 
semaforizată și are următoarele caracteristici: 

o Str. Alexandru Macedonski – are reglementare de sens unic de circulație, cu 3 
benzi de intrare și 3 benzi de ieșire din intersecție 

o Str. Frații Buzești are două benzi de circulație și reglementare de sens unic, 
fiind ramură de intrare în intersecție. 

o Str. Caracal are două benzi de circulație și reglementare de sens unic, fiind 
ramură de ieșire din interesecție 

Intersecția este tranzitată de 4 linii de autobuze (1, 4, 24, 29). 

Intersecția dintre Str. Al. Macedonski – Str. Bujorului nu este semaforizată și are 
următoarele caracteristici: 
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o Str. Alexandru Macedonski – are reglementare de sens unic de circulație, cu 2 
benzi de intrare și 2 benzi de ieșire din intersecție 

o Str. Bujorului are două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens, pe 
ambele ramuri de intrare/ieșire din intersecție 

Intersecția este tranzitată de 4 linii de autobuze (1, 4, 24, 29). 

– Zona determinată de intersecția Str. Caracal – Str. Gheorghe Chițu nu este 
semaforizată și are următoarele caracteristici: 

 

Fig. 3.4. Sub-zona 3 de intervenție 

o Str. Caracal – ramura sudică - are 2 benzi de circulație și reglementare de sens 
unic, fiind ramură de ieșire din intersecție 

o Str. Caracal – ramura nordică - are 2 benzi de circulație, câte una pe fiecare 
sens 

o Str. Gheorghe Chițu – ramura estică – are două benzi de circulație și 
reglementare de sens unic, fiind ramură de intrare în intersecție 

o Str. Gheorghe Chițu – ramura vestică – are două benzi de circulție, câte una 
pe fiecare sens. 

Intersecția este tranzitată de 2 linii de autobuze (3b, 5b). 
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3.1.2. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau 
căi de acces posibile 

Unitatea administrativă Craiova se învecinează: 

- La sud cu localitățile: Braniste, Preajba; 

- La vest cu localitățile: Leamna de Jos, Bucovat; 

- La nord cu localitățile: Albesti, Dudovicesti, Rovine;  

- La est cu localitățile: Ghercesti, Pielesti;  

Principalele trasee rutiere prin care se poate ajunge în Municipiul Craiova sunt: 

- E70: Timișoara – Drobeta Turnu Severin – Filiași – Craiova – Caracal – București – 
Giurgiu; 

- E574: Craiova – Pitești – Brașov – Târgu Secuiesc – Onești – Bacău; 

- E79: Oradea – Deva – Petroșani - Târgu Jiu - Craiova – Calafat; 

- DN6B: Craiova– Melinești; 

- DN65: Craiova – Slatina – Pitești; 

- DN55: Craiova – Bechet; 

- DN56: Craiova – Calafat. 

În ceea ce privește zona de intervenție a proiectului, relațiile cu zonele învecinate 
sunt următoarele: 

– Zona determinată de intersecția Str. Amaradia - Bd. Nicolae Titulescu - Str. Constantin 
Brâncuși, împreună cu intersecția Str. Amaradia - Str. George Enescu - Str. Adolf 
Waidman, este un nod rutier poziționat pe cea mai importantă relație rutieră a orașului, 
pe directia Est – Vest. Zona gestionează fluxuri rutiere importante pe relatia Est - Vest 
dar și pe relatiile Nord-Vest - Est și Sud - Nord . 

– Intersecția Str. Alexandru Macedonski - Str. Arieș prezintă un flux principal de trafic 
care vine din zona de sud a orașului, pe ramura de vest a str. AI. Macedonski și se 
îndreaptă spre Universitate, pe ramura de nord a Str. Arieș. 

– Intersecția Str. Alexandru Macedonski - Str. Caracal - Str. Fratii Buzești prezintă un flux 
principal auto care se deplasează pe Str. Alexandru Macedonski. 

– Intersecția Str. Alexandru Macedonski - Str. Bujorului se caracterizeaza prin fluxuri 
importante pe toate direcțiile, cel principal fiind cel de pe Str. Alexandru Macedonski.  

– Intersecția Str. Caracal - Str. Gheorghe Chitu, se caracterizeaza prin următoarea situațe 
de relaționare cu traficul din zonă: fluxurile auto care se deplaseaza pe str. Gheorghe 
Chitu au prioritate, vehiculele care traversează intersecția venind dinspre latura 
nordică a str. Caracal fiind fără prioritate la trecerea prin intersectie; relaționarea 
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fluxurilor auto care tranziteaza intersectia este în general bună, cu excepția situațiilor 
în care se așteaptă o perioadă semnificativă de timp pentru acordarea priorității. 
Intersecția asigură relația de ieșire spre Caracal și legătura cu Cartierul 1 Mai și 
Universitatea de Medicină și Farmacie. 

3.1.3. Date seismice și climatice 

3.1.3.1. Date seismice 

Incadrarea in zonele de risc natural la nivel de macrozonare, a aeriei pe care se 
gaseste zona de amplasament a drumului se face in conformitate cu Monitorul Oficial al 
Romaniei-Legea nr. 575/noiembrie 2001, legea privind aprobarea planului de amenajare 
a teritoriului national-sectiunea V-a zone de risc natural.  

În conformitate cu Normativul P100/1-2013, amplasamentul se află în zona cu 
perioada de colț Tc = 1,0 sec și valoarea de vârf de accelerație ag = 0,20g. 

În conformitate cu prevederile Codului de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii 
asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3-2012, valoarea caracteristică a încărcării din 
zăpadă este de 2,0 KN/mp. 

În conformitate cu prevederile STAS 6054-77, în Municipiul Craiova adâncimea de 
îngheț este de 10 cm de a nivelul terenului sistematizat. 

Conform SR11.100/1-93, amplasametul se încadrează în zona cu grad 82 de 
macroseismicitate pe scara MSK . 

 

 

3.1.3.2. Date climatice 

Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care se afla, în apropiere de curbura 
lanțului muntos carpato-balcanic, precum și influenta climatica submediteraneeana, 
determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala și nordică a țării, cu 
o medie anuală de 10,8° C. 

Craiova este situata într-o zonă cu climă temperat-continentală ce atinge media 
anuală de 10-11°C. În ceea ce privește media termică  lunară, se observă o creștere din 
februarie până în iulie, urmată de o descreștere din august până în ianuarie, fără ca 
diferențele dintre mediile lunare să fie egale pe toată durata anului. Există de asemenea, 
variații termice foarte pronunțate de la an la an, atât în privința valorilor medii lunare, 
cât și a valorilor absolute.  

La Craiova se înregistrează cantități medii pe precipitații relativ mici (523mm) dar 
cu variabilitate însemnată de la  un an la altul. 
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3.1.4. Studii de teren  

3.1.4.1. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a 
infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare 

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații. 

 

3.1.4.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, 
geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, 
hidrogeotehnice, după caz 

Studiul topografic 

Studiul topografic a fost realizat în sistemul de coordonate STEREO 70 și a fost 
executat cu staţia totala. Prin realizarea studiul topografic au fost culese toate detaliile 
privind cotele şi poziţiile necesare pentru alcătuirea planului de situaţie. 

Studiul topografic este anexat prezentei documentații. 

 

Expertiza tehnică 

Expertiza tehnică este anexată prezentei documentații. 
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3.1.5. Situația utilităților tehnico – edilitare existente 
În intersecția Str. Amaradia - Bd. Nicolae Titulescu - Str. Constantin Brâncuși există: 

retele de utilități pentru apă, canalizare menajeră și pluvială, rețele de distribuție gaze 
naturale și energie electrică, precum și rețele de curenți tari și slabi și o instalație de 
semaforizare, preluată în sistemul existent de management al traficului. 

În intersecția Str. Amaradia - Str. G. Enescu – Str. A. Waidman există rețele de 
utilități pentru apă, canalizare menajeră și pluvială, rețele de distribuție gaze naturale și 
de energie electrică, precum și rețele de curenți tari și slabi. În lungul Str. Amaradia, sub 
partea carosabilă, este pozat un cablu de 110kV. Intersecția nu este în prezent 
semaforizată. 

In zona intersecțiilor Str. Alexandru Macedonski cu Str. Arieș, Str. Caracal și Strada 
Fratii Golești, și cu Str. Bujorului există: rețele de utilități pentru apă, canalizare 
menajeră și pluvială, rețele de distribuție gaze naturale și energie electrică, precum și 
rețele de curenți tari și slabi. 

În intersecția Str. Gheorghe Chitu - Str. Caracal există: rețele de utilități pentru 
apă, canalizare menajeră și pluvială, rețele de distribuție gaze naturale și energie 
electrică, precum și rețele de curenți tari și slabi. 

Acest lucru este necesar a se avea în vedere în momentul elaborării proiectului 
tehnic pentru sistemul de trafic management și monitorizare, astfel încât să se asigure 
protecția rețelelor existente în momentul realizării lucrărilor civile aferente proiectului 
și obținerea tuturor avizelor necesare de la furnizorii de utilități. În cazul în care se va 
impune devierea locală a unor rețele de utilități, proiectantul va avea în vedere și această 
posibilitate. 

3.1.6. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, 
antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce 
pot afecta investiția 

Nu este cazul. 

3.1.7. Informații privind posibile interferențe cu 
monumentele istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat 
învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul 
existenței unor zone protejate 

În locațiile vizate a fi incluse în sistemul de trafic management și monitorizare nu 
există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice care să împiedice 
realizarea proiectului. Nu sunt utilizate amplasamente care să implice zone protejate sau 
de protecţie și nici terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
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3.2. Regimul juridic 

3.2.1. Natura propietații sau titlul asupra construcției 
existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune 

Locaţiile de amplasare ale sistemului de trafic management și monitorizare sunt 
disponibile şi se află în proprietatea Municipiului Craiova. 

Reţeaua de comunicații va fi radio sau fibră optică amplasată subteran, traversând 
exclusiv domeniul public (teren aparţinând Primăriei Municipiului Craiova). În cazul 
legăturilor radio proprii reţelei, echipamentele se vor amplasa pe pilonii utilizați pentru 
deservirea camerelor video, pe piloni nou instalați sau in clădirile cuprinse în proiect, 
toate locațiile fiind în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Craiova. 

Încaperea în care se află centrul de comandă și control este amplasată pe strada 
Amaradia numărul 93-95 și este închiriată de Primăria Craiova, echipamentele și dotările 
din interior fiind în proprietatea U.A.T Craiova. 

3.2.2. Destinația costrucției existente 
Destinația construcției existente este de drum. 
Situația existentă se caracterizează prin faptul că prin proiectul cu finanțare 

europeană prin P.O.R 2007-2013: „Modernizarea infrastructurii de transport în comun 
pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale 
polului de creștere Craiova” – Lotul 2 – „Realizare sistem de managmentul traficului pe 
Calea Bucuresti – B-dul Nicolae Titulescu – Calea Severinului din Municipiul Craiova” 
intersectia bd. Nicolae Titulescu cu str.Amaradia și str. Constantin Brâncuși a fost cuprinsă 
în sistemul de management al traficului existent. De asemenea, intersecția următoare de 
pe bd. N. Titulescu, cea cu str. Iancu Jianu, este și ea deja inclusă în sistemul de 
management al traficului. 

3.2.3. Includerea construcției existente în listele 
monumentelor istorice, situri arheologice, arii 
naturale protejate, precum și zonele de protecție ale 
acestora și în zone construite protejate, după caz 

Nu este cazul. 

3.2.4. Informații/obligații/constrângeri extrase din 
documentațiile de urbanism, dupa caz 

Nu este cazul.  
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3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici 

3.3.1. Categoria și clasa de importanță 

Categoria de importanța a lucrarii în conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este: 
normală.  

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a siguranţei 
construcţiilor", lucrările acestei documentaţii se încadrează în clasa de importanţă III – 
construcţii de importanţă medie (normala) a construcţiilor" din "Regulamentul privind 
stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N 
din 2 oct. 1995. 

3.3.2. Cod în lista monumentelor istorice 

Nu este cazul 

3.3.3. An/ani/perioada de construire pentru fiecare corp de 
construcție 

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor va fi de 6 luni calendaristice (durata 
totală de implementare este de 15 de luni, incluzând 9 luni pentru realizarea proiectului 
tehnic și procedurile de achiziție). 

3.3.4. Suprafața construită 

Nu este cazul 

3.3.5. Suprafața construită desfășurată 

Nu este cazul 

3.3.6. Valoarea de inventar a construcției 

Nu este cazul. 
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3.3.7. Alți parametri, în funcție de specificul și natura 
construcției existente 

În implementarea intervențiilor pentru includerea intersecțiilor specificate anterior 
în sistemul de management adaptiv al traficului, se va ține cont de caracteristicile acestui 
sistem deja existent. Astfel, sistemul de management al traficului conține următoarele 
subisteme: 

- Subsistem de control al traficului 

- Subsistem de monitorizare video a traficului 

- Subsistem de comunicații 

- Subsistem dispecerat 

- Subsistem semnalizare rutieră. 

Subsistemul de optimizare a traficului existent asigură: 

- Funcținare în mod adaptiv, în funcție de valorile de trafic existente, cu număr 
predefinit de planuri de semaforizare pentru fiecare intersecție 

- Detecția vehiculelor prin bucle inductive 

- Capacitatea de extindere, prin includerea ulterioară a altor intersecții 

- Posibilitatea de transmitere de mesaje de avertizare privind defecțiunile apărute 
la nivelul detectorilor din teren sau detectarea lipsei comunicării datelor dintr-o 
intersecție 

- Posibilitatea reconfigurării din postul central a timpilor de semaforizare din orice 
intersecție 

- Posibilitatea integrării într-un sistem mai amplu de management al traficului, la 
nivelul întregului municipiu. 

3.4. Analiza starii construcției, pe baza concluziilor 
expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic 

Reglementările actuale de circulație nu asigură condiții de sigurantă și securitate a 
circulației rutiere și nu mai asigură capacitatea necesară traficului existent. 

Creșterea intensitații traficului rutier și a gradului de motorizare vor conduce la 
situația în care capacitatea arterelor de circulație din zona de intervenție să fie atinsă 
sau chiar depășită. 

Situația agravantă este valabilă și în cazul vehiculelor de transport public, care sunt 
supuse acelorași condiții de circulație ca și traficul general. 
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3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza 
diagnostic, din punctul de vedere al asigurării 
cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 

Conform studiului geotehnic, terenul de fundare este alcătuit din formațiuni 
sedimentare argiloase, prăfoase și nisipoase, precum și din umpluturi cu vechime mai 
mare de 12 ani. Datele au fost obținute din sondajele executate de SC Geo 7 SRL. Acestea 
se caracterizează printr-o compresabilitate foarte mare și mare, conform prevederilor 
STAS 1243-88. 

Din punct de vedere al structurii rutiere și a litologiei terenului de fundare pe 
arterele pe care sunt prevăzute intervenții prin proiect, situația este următoarea: 

– Str. Amaradia – Bd. Nicolae Titulescu – Str. Constantin Brâncuși: 

o 0,00 – 0,60 umplutură 

o 0,60 – 1,20 argilă prăfoasă 

o Grosime asfalt = 19 cm. 

– Str. Amaradia – Str. George Enescu – Str. Adolf Waidman – bretea de legătură 
între Str. Amaradia și Bd. Nicolae Titulescu: 

o 0,00 – 0,80 umplutură 

o 0,80 – 1,20 argilă prăfoasă 

o Grosime asfalt = 12 cm. 

– Bd. Nicolae Titulescu – Str. Iancu Jianu – Str. Adolf Waidman: 

o 0,00 – 0,70 umplutură 

o 0,80 – 1,20 argilă nisipoasă 

o Grosime asfalt = 18 cm. 

– Str. Caracal – Str. Gheorghe Chițu: 

o 0,00 – 0,70 umplutură 

o 0,80 – 1,20 argilă nisipoasă 

o Grosime asfalt = 21 cm. 

– Str. Alexandru Macedonski – Str. Caracal – Str. Frații Buzești: 

o 0,00 – 0,50 umplutură 

o 0,50 – 1,20 argilă prăfoasă 

o Grosime asfalt = 13 cm. 

– Str. Alexandru Macedonski – Str. Arieș: 
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o 0,00 – 0,60 umplutură 

o 0,60 – 1,20 argilă prăfoasă 

o Grosime asfalt = 14 cm. 

– Str. Alexandru Macedonski – Str. Caracal – Str. Frații Buzești: 

o 0,00 – 0,70 umplutură 

o 0,70 – 1,20 argilă prăfoasă 

o Grosime asfalt = 15 cm. 

3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz 

Nu este cazul 
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4. Concluziile expertizei tehnice și după caz, ale 
auditului energetic, concluziile studiului de 
diagnosticare 

4.1. Clasa de risc seismic 

Nu este cazul. 

4.2. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție 

În cadrul prezentei documentații pentru fundamentarea proiectului de:  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim 
adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4, au fost analizate 2 scenarii alternative 
(Scenariile 1 și 2), al căror impact a fost comparat cu scenariul de referință Scenariul 0 
– Situația actuală.  

Scenariul 1: 

- Implementarea componentei de trafic management, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații); sistemul 
asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile asupra 
fluxurilor de trafic primite în timp real de la echipamentele din teren – 
management adaptiv al traficului 

- Implementarea componentei de monitorizare, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații): sistemul 
asigură monitorizarea video a locațiilor semaforizate, în vederea creșterii 
siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu 
transportul public, bicicliști, pietoni 

- Implementarea componentei de prioritizare a vehiculelor de transport public, cu 
toate componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), 
centrale (echipamente și software în Centrul de control) și mobile (în vehiculele 
de transport public); sistemul asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în 
funcție de informațiile primite în timp real asupra poziției vehiculelor de 
transport public, astfel încât să asigure traversarea cât mai rapidă a intersecțiilor 
semaforizate de către aceste vehicule 

- Implementarea componentei de impunere a regulilor de circulație, cu toate 
componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), 
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centrale (echipamente și software în Centrul de control) si distribuite (rețea de 
comunicații); componenta constă în introducerea de radare de viteză în locațiile 
semaforizate, pe direcția principală de deplasare și transmiterea informației 
pentru prelucrare către centrul de control. 

- Implementarea componentei resistematizare a circulației: 
o Realizarea unei benzi suplimentare de viraj la dreapta pe bulevardul 

Nicolae Titulescu (din direcția bulevardul Carol I către bulevardul Dacia) 
pentru facilitarea accesului pe strada Constantin Brâncuși și Amaradiei cât 
și pentru eliminarea traficului auto de pe zona liniei de tramvai. 

o Desființarea spațiilor de parcare de pe bulevardul Nicolae Titulescu (din 
direcția bulevardul Dacia către bulevardul Carol I) și transformarea 
spațiului ocupat de acestea in bandă de circulație. 

Scenariul 2: 

- Implementarea componentei de trafic management, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații); sistemul 
asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile asupra 
fluxurilor de trafic primite în timp real de la echipamentele din teren – 
management adaptiv al traficului 

- Implementarea componentei de monitorizare, cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și 
software în Centrul de control) si distribuite (rețea de comunicații): sistemul 
asigură monitorizarea video a locațiilor semaforizate, în vederea creșterii 
siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu 
transportul public, bicicliști, pietoni 

- Implementarea componentei de prioritizare a vehiculelor de transport public, cu 
toate componentele sale: locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), 
centrale (echipamente și software în Centrul de control) și mobile (în vehiculele 
de transport public); sistemul asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în 
funcție de informațiile primite în timp real asupra poziției vehiculelor de 
transport public, astfel încât să asigure traversarea cât mai rapidă a intersecțiilor 
semaforizate de către aceste vehicule 

- Implementarea componentei resistematizare a circulației: 
o Realizarea unei benzi suplimentare de viraj la dreapta pe bulevardul 

Nicolae Titulescu (din direcția bulevardul Carol I către bulevardul Dacia) 
pentru facilitarea accesului pe strada Constantin Brâncuși și Amaradiei cât 
și pentru eliminarea traficului auto de pe zona liniei de tramvai. 

o Desființarea spațiilor de parcare de pe bulevardul Nicolae Titulescu (din 
direcția bulevardul Dacia către bulevardul Carol I) și transformarea 
spațiului ocupat de acestea in bandă de circulație. 
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Diferența dintre scenariile propuse apare prin includerea în Scenariul 1 a 
componentei de impunere a regulilor de circulație (radare de viteză). 

După selectarea soluției optime, se va avea în vedere compatibilitatea acesteia și 
integrarea din punct de vedere harware și software cu sistemul actual de management 
al traficului și upgradarea acestuia pentru includerea funcției de asigurare a priorității 
pentru vehiculele de transport public. 

4.3. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul 
tehnic și, dupa caz auditorul energetic spre a fi 
dezvoltate în cadrul documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții 

În conformitate cu expertiza tehnică efectuată, Scenariul 2 reprezintă scenariul 
optim, soluția proiectată urmând a fi implementată. 

4.4. Recomandarea intervențiilor necesare pentru 
asigurarea funcționarii conform cerințelor și conform 
exigențelor de calitate 

Municipiul Craiova dispune din luna septembrie 2009 de un Sistem de Management al 
Traficului (CTMS) ce reprezintă implementarea în mod integrat şi unitar a doua sisteme 
de tip deschis şi anume:  

1) Sistemul de control adaptiv al traficului urban ; 

2) Sistemul de camere video PTZ cu circuit închis pentru managementul traficului, 
precum şi a Infrastructurii suplimentare necesară care să suporte conlucrarea cu alte 
sisteme. 

Principalele componente ale sistemului actual sunt: 

 automatele semaforizare model STC 4012 și model Vega produse de SCAE Italia 
 semafoare Scae Italia 
 camere video analogice PTZ model Pelco Esprit 
 encodere model MPX-E1 
 echipamente comunicații switch Allied Telesis, 24 porturi cupru, 2 fibră 

Fluxurile de trafic sunt coordonate prin intermediul Centrului de Control al 
Municipalităţii care dispune de echipamente de înaltă tehnicitate. 

Aceste sisteme au instalate pe străzi sisteme de detecţie care permit în timp real 
coordonarea timpilor semafoarelor în funcţie de traficul autovehiculelor.  



D.A.L.I.  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4 

 
 47

Sistemul de tip adaptiv permite ca timpii pentru culoarea verde şi pentru culoarea 
roşie a semafoarelor să fie constant optimizaţi şi să fie sincronizaţi în timp real cu 
dinamica traficului. Astfel sistemul răspunde automat la fluctuaţiile traficului prin 
folosirea diverşilor detectori integraţi pe teren. 

În cadrul Centrului de Control se realizează vizualizarea imaginilor de la camere 
video pe stațiile de lucru ale operatorilor sau pe video wall-ul existent.Totodata imaginile 
sunt stocate pe o perioadă de 30 zile pentru a fi folosite in cazul producerii unor 
evenimente/incidente nedorite. 

 Cele două sisteme integrate reprezintă un instrument prin care Municipalitatea 
contribuie major la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic din oraş, concretizată prin 
următoarele avantaje importante precum:  

– reducerea întârzierilor autovehiculelor în trafic;  

– îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei;  

– reducerea emisiei de gaze poluante şi reducerea consumului de carburant; 

– îmbunătăţirea transportului public 

Principalele aplicații existente în prezent în Centrul de Control sunt: 

 aplicație UTC (management trafic model STC WEB, producător Scae Italia) 
 aplicație FMS (fault management system) producător UTI GRUP Romania 
 Aplicație CGUI (common graffic user interface) producător UTI GRUP Romania 
 aplicație CCTV producător UTI GRUP Romania 

Datorita modificarilor apărute în desfășurarea traficului rutier, determinate de 
creșterea continuă a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de mobilitate a parcului 
auto existent și a creșterii numărului de autovehicule ce tranziteaza Municipiul Craiova, 
s-a considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca să se îmbunătățească 
condițiile de trafic pe arterele din locațiile de implementare a proiectului. 

Apariția aglomerărilor pune in evidență faptul că se tinde spre atingerea limitei de 
capacitate a rețelei, modificându-se intensitatea traficului, influentând negativ calitatea 
infrastructurilor până în momentul apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului 
(ambuteiaje, străzi pline, mașini blocate).  

Se impune deci, transformarea vechiului sistem al rețelei de circulație, într-un nou 
sistem eficient, corespunzător unui oraș nou, cu vitalitate sporită în toate domeniile, 
producția materială, activitatea administrativă, politico-socială, strategică, etc.  

Se propun a fi executate elemente de infrastructură, care să conducă la realizarea 
și extinderea unui sistem avansat de dirijare a circulației care va duce la implementarea 
unui sistem centralizat de management al traficului. 

Actuala tramă stradala a arterelor rutiere care tranzitează zonele de intervenție este 
folosită atât de deținătorii de autovehicule, cât și de operatorii de transport în comun, 
aceștia fiind beneficiarii direcți ai prezentei rețele de transport și ale viitoarelor investiții 
prevăzute pentru modernizarea, reabilitarea sau extinderea sa. 
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Astfel, funcțiile care vor fi asigurate în locațiile de implementare a proiectului 
sunt: 

– Asigurarea priorității pentru vehiculele de transport public în locațiile 
semaforizate, prin intermediul sistemului de trafic management și a adaptării 
în timp real a ciclurilor de semaforizare în funcție de informațiile referitoare la 
poziția vehiculelor de transport public. Funcția va conduce la asigurarea unor 
timpi de deplasare mai mici pentru transportul public, cu efect asupra creșterii 
atractivității și eficienței (datorită reducerii consumului de combustibil) acestui 
mod de transport, și, implicit, la creșterea numărului de călători cu transportul 
public și reducerea numărului de vehicule x km, pentru autovehiculele private. 

– Asigurarea unui management adaptiv al traficului, prin capacitatea de 
modificare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile în timp real 
asupra fluxurilor de trafic. Această funcționalitate va conduce la îmbunătățirea 
calității mediului prin reducerea emisiilor GES, datorită reducerii coloanelor de 
vehicule și a timpilor de așteptare la semafor 

– Monitorizarea video în locațiile semaforizate, cu efecte asupra siguranței 
pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu transportul 
public, bicicliști, pietoni. 

– Impunerea regulilor de circulație prin amplasarea de radare de viteză (doar în 
cazul Scenariului 1). 
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5. Identificarea scenariilor / opțiunilor tehnico-
economice (minimum două) și analiza detaliată a 
acestora 

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și 
economic 

5.1.1. Descrierea tehnică și constructivă. Arhitectura 
fizică a sistemului 

Arhitectura fizică a sistemului cuprinde următoarele subsisteme: 

– Subsistemul de prioritizare a vehiculelor de transport public, pentru ambele 
scenarii 

– Subsistem de control al traficului, pentru ambele scenarii 

– Subsistem de monitorizare video a traficului, pentru ambele scenarii 

– Subsitem de comunicații, pentru ambele scenarii 

– Subsistem dispecerat, pentru ambele scenarii 

– Subsistem semnalizare rutieră, pentru ambele scenarii 

– Subsistem identificare automată viteză vehicule, doar pentru scenariul 1. 

 

Fig.  5.1. Arhitectura fizică a sistemului 
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În continuare este prezentată descrierea tehnică și constructivă a sistemului, urmând 
ca detalierea elementelor instalate în fiecare locație să fie realizată în capitolul 
corespunzător soluției selectate. 

Se subliniază faptul că deoarece sistemul de management al traficului este în 
garanție, se va asigura compatibilitatea totală a echipamentelor din acest proiect cu cele 
existente. 

5.1.2. Subsistem de control al traficului 

Automatele de semaforizare vor fi nativ compatibile cu aplicatia UTC existentă în 
Centrul de Control. Astfel operatorii vor putea vizualiza în aplicația existentă și noile 
intersecții, vor putea monitoriza funcționarea ciclului de semaforizare, vor putea modifica 
timpii de semaforizare etc.  

Toate funcționalitățile existente în acest moment vor fi valabile și noilor intersecții. 
Astfel, trebuie să fie prezentate în timp real informațiile actuale referitoare la: 

 Starea de funcționare și modul de reglare 
 Programul curent de semafoare care ruleaza pe un anumit automat 
 Starea de funcționare a senzorilor 
 Nivelul de trafic la punctele de detectare sau direcțiile principale 

Operatorul trebuie să poată vedea atât imaginea de ansamblu a sistemului cât și 
imaginea de detaliu cu fiecare automat în parte. Operatorul trebuie totodată să poată 
vizualiza din aplicația existentă programul de semaforizare rulat de fiecare automat de 
semaforizare în parte. Operatorul trebuie să poată vedea în timp real și starea fiecărui 
semafor: 

 Faza curentă precum și situarea în cadrul fazei curente 
 Starea funcțională a controlerului 
 Valoarea curentă a datelor de trafic pentru fiecare buclă 
 Starea funcțională a fiecărei bucle 

Totodată, sistemul trebuie să permită afișarea și managementul alarmelor 
detectate. 

Aplicația trebuie să permită activarea uneia din urmatoarele strategii de 
management a traficului pentru noile intersecții: 

 Selecție de planuri 
 Adaptiv (optimizare dinamică a traficului pe baza informațiilor de la detectorii de 

trafic) 
 Selecție de planuri bazat pe un orar (moment din zi, moment din an) 
 Comanda manuală facută de un operator 

Scopul software-ului de management a traficului trebuie să fie acela de a adapta 
ciclul de semaforizare în timp real astfel încat să se minimizeze întarzierile și numărul de 
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opriri a vehiculelor private precum și a vehiculelor de transport public automatelor de 
semaforizare. 

5.1.2.1. Principalele caracteristici ale automatelor de semaforizare 
Automatul de semaforizare de nouă generaţie este conceput modular pentru a fi 

folosit în intersecții mici, medii sau mari. Trebuie să se afle în producția curentă a 
producătorului, care se oblige să asigure piese de schimb și suport pe toată durata de 
garanție si postgaranție. 

 Are în componenta o serie de module plug-in conectate printr-un sistem dual bus ce 
permit realizarea unei reţele de procesoare cu inteligenţă distribuită, fiabilitate ridicată şi 
securitate maximă. 

Firmware-ul controlerului, bazat pe sistemul de operare Linux, îl face o unitate 
periferică potrivită pentru orice tip de aplicaţii, asigurând de asemenea niveluri ridicate 
de performanţă. Controlorul poate acţiona ca periferic al unui sistem UTC sau ca unitate 
autonomă, capabil să execute o monitorizare precisă a instalaţiei sale, gestionând de 
asemenea: 

 Generarea de statistici şi archivare a log-urilor (date de trafic, urgenţe şi 
activităţi). 

 Permite expediare automată a mesajelor la distanţă prin GSM sau dial-up . 
 Acces pentru configurare de la distanţă, diagnostic şi transfer de fişiere gestionate 

printr-un web server integrat. 
Este dotat cu porturi COM (RS232, RS485, USB, ETHERNET) si cu urmatoarele 

dispozitive incorporate: 
 Modul de reţea mobil pentru control la distanta 
 Bluetooth pentru comunicare locala wireless 
 GPS pentru setarea automata în timp real a ceasului 
 Aplicatie IOS/Android care permite modificarea in timp real a parametrilor 

automatului si vizualizarea starii lui. 

Are un display touch de 7-10” color pentru programare si configuare facila. Trebuie 
să permită conectarea a pana la 64 grupuri de semaforizare, minim 64 bucle si să stocheze 
minim 32 de planuri de semaforizare. 

Capabilitatile tehnice minime ale automatului: 
 Permite minim 144 ieşiri digitale 
 Permite minim 128 intrări digitale 
 Permite minim 20 Ieşiri releu de la distanta 
 Automatul are posibilitatea de alocare liberă a fiecărei iesiri din  automatul de 

semaforizare pe diverse grupuri de semnal, în funcție de nevoile de programare 
specifice fiecărei intersecții. 

 Carcasa automatului: IP 55 (minim) 
 Rezistența la foc: V-0 UL94 
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 Rezistența la impact: > 60Kj/mp 
 Puterea maximă comandată pe culoare: de la 8..800 W pe fiecare ieșire 
 Monitorizarea lămpilor 
 Protecție pe ieșirea de semnal a lămpii: siguranța pe fiecare ieșire 
 Alarme programabile pentru lampă defectă 
 Permite reducerea puterii pe lămpile semafoarelor pe timp de noapte 
 Temperatura de funcționare: -40°C ... +70°C 
 Tensiunea de alimentare: 230V/110Vac ±15%. 

5.1.2.2. Configurări software  

Controlerul poate fi programat on site cu ajutorul unei interfețe GUI prietenoase 
(Graphic User Interface) sau printr-o tastatură rezidentă, aplicație iOS / Android sau prin 
PC / laptop. Noua configurație poate fi realizată sau descărcată în timpul funcţionării 
normale a controlerului. Datele de configurare şi firmware sunt rezidente pe memorii 
EEPROM FLASH.  

5.1.2.3. Alte caracteristici 
 Protecţii sporite  la 

o roșu defect 
o verde antagonist   
o blocare pe o faza de circulaţie 
o matrice intergreen 

 Realizat în conformitate cu standardele: HD638 SI, CEN EN 12675,CEN EN 50556  
 Executat în regim de asigurare a calitații ISO 9001 
 Durata minimă de viață: 10 ani 
 Garanție: 24 luni 
 Service in garanție si postgaranție pe toată durata de exploatare confirmată 

de producător. 

5.1.2.4. Principalele caracteristici tehnice si facilitate ale 
semafoarelor vehicule/pietoni 

 Sursa luminoasă: sistem optic cu LED–uri 
 Tensiunea de comandă: 230 Vac ±15%,  50Hz 
 Putere absorbită tipică: 9W; 
 Sistem monobloc: înlatură inconvenientul apariției „punctelor negre“ în cazul 

arderii unui LED, nivelul cerut al intensității luminoase fiind asigurat de 
marirea automată a emisiei LED–urilor funcționale, păstrându-se totodată  
uniformitatea luminoasă Sistem optic monobloc compus.  

 Temperatura ambientală: clasa A EN 12.368  
 Grad de protecţie: clasa IV IP55 (minim) 
 Emisie  luminoasă: 

 762  cd pt roșu    D = 200 
 315  cd pt galben  D = 200 
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 623 cd  pt verde    D = 200 
 Nivel  2/1     pentru D = 200 mm  galben 
 Nivel  3/2     pentru D = 300 mm ; roșu + verde + galben 

 Distribuția intensității luminoase Tip W 3/2 ; roșu + verde W 2/2 ;  galben 
 Uniformitate luminoasă: Tip W = 1: 10  
 Rezistență la șoc: clasa IR 3 (AC 3) 
 Clasa de izolație II EN 60598 – 2 
 Durata de viață: 10 ani 
 Garanție: 24 luni 
 Service in garanție și postgaranție pe toată durata de exploatare 

5.1.2.5. Principalele caracteristici tehnice si facilitate ale 
semafoarelor prim-vehicul 

 Sursa luminoasă: LED 
 Omologate în conformitate cu Norma Europeană EN 12.368 
 Executate în regim de asigurare a calității ISO 9001 
 Tensiunea de comandă: 230Vac ±15%; 50 Hz  
 lentila antishock cu D = 100 mm   
 Durata de viață  > 5 ani 
 Putere absorbită 6W (tipic) 
 Temperatura ambientală: min clasa B   EN 12.368  
 Temperatura de funcționare: -30/+70 grade Celsius 
 Media timpului de bună funcționare: peste 100.000 ore 
 Grad de protecţie: IP55 (minim) 
 Montaj pe stâlp  
 Service în garanție și postgaranție pe toată durata de exploatare.  
 Piese de schimb pe toată perioada de viață a echipamentului confirmată de 

producător 

 

5.1.3. Lucrări de prioritizare a vehiculelor de transport 
public - descrierea soluției proiectată  

Pentru a se realiza prioritizarea autobuzelor în aceste intersecții se vor monta, pe 
vehiculele care au traseu în zonă, antene pentru comunicațiile wireles. Semnalul este 
transmis către automatul de semaforizare. Automatul trebuie să fie capabil să 
receptioneze cererea de prioritizare a autobuzului și să aloce în timpul cel mai scurt faza 
de semaforizare care permite trecerea acestuia.  

Atunci când vehiculele se apropie de o intersecție, sistemul trebuie să fie capabil să 
trimită o cerere expresă către automatul de semaforizare care să permită trecerea prin 
intersecția urmatoare cât mai rapid posibil. 
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Pentru asigurarea acestei funcționalități, se vor monta în vehicule echipamente 
îmbarcate (on board unit) precum și echipamente de comunicații radio care să transmită 
cererea către ADC. 

Automatul va recepționa această cerere și va activa o fază la cerere, dedicataă, 
pentru a permite trecerea fluentă prin intersecție a autouzului.   

Echipamentele OBU trebuie să fie echipamente rigidizate, cât mai compacte, 
rezistente la vibrații specifice autovehiculelor, să fie dotate cu modul GPS si modul GSM 
și să aibă gama extinsă de temperatură -30° / +70°C. 

Echipamentele de comunicații (transceiver/receiver) trebuie să permită comunicația 
criptată pe mai multe canale (min 15). Alimentarea va fi de 12V/24V/36Vdc 

 

5.1.4. Subsistem de monitorizare video a traficului 

Pentru realizarea acestui proiect se va folosi camere video de supraveghere IP de 
exterior si echipament de transmitere date.  

Sistemul este compus din: 
 Stâlpi de susținere a camerelor video 
 Camere video IP 
 Echipamente de transmitere date 
 Echipamente de afișare a imaginilor video 
 Echipamente de înregistrare a imaginilor video 
 Aplicații de management 

 

Sistemul de televiziune urban este un sistem de supraveghere, evaluare si 
înregistrare video a activității din zone publice, prevăzut cu centre de control dedicate, 
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destinat sporirii gradului de securitate a zonelor supravegheate. Sistemul asigură 
preluarea imaginilor video care monitorizează zonele importante din localitate, 24 ore din 
24. 

5.1.4.1. Considerații generale 

Sistemul de supraveghere video ofera posibilitatea de realizare a unei supravegheri 
eficace a zonelor de interes pentru creșterea siguranței si monitorizarii traficului rutier, 
gestionarea unor situații de criză cu posibilitatea intervenției operative, prevenirea și 
depistarea precoce a unor incidente, eventual devierea traficului în caz de blocaj pe 
anumite tronsoane. 

Arhitectura sistemului video este flexibilă, permițând extinderea în viitor a 
sistemului prin mărirea numărului de camere. 

Scopul proiectului constă în realizarea unui sistem de supraveghere video care să 
transmită la un centru de control, capabil să asigure: 

 Monitorizarea intersectiilor supuse interventiei 

 Supravegherea permanentă a unor zone cu risc ridicat de producere de 
evenimente rutiere 

 Prezentarea directă și intuitivă a situației din zonele monitorizate 

 Asigurarea determinării din timp a apariției condițiilor care favorizează apariția 
unor evenimente 

 Inregistrarea evenimentelor pentru realizarea studiilor de caz și achiziția de 
probe juridice 

5.1.4.2. Subsistemul de achiziție de date 

Soluția aleasă pentru realizarea acestui subsistem este aceea a utilizării camerelor 
video mobile color IP, de înaltă rezoluție cu posibilitate de mișcare (PAN-TILT) și de 
selecție a gradului de detaliu (zoom optic).  

Camerele video tip speed dome au rolul de captare a imaginilor de exterior, vor fi 
controlabile PTZ, integrate într-o rețea locală privată, flexibilă și expandabilă nelimitat, 
foarte ușor de utilizat și administrat, oferă posibilitatea de a implementa un sistem de 
supraveghere într-o structură completă.  

Camerele vor fi montate in exterior, în zonele în care se face supravegherea. 
Camerele trebuie să fie în producția curentă a producatorului astfel încat să se poată 
asigura suport în cel mai scurt timp posibil precum și piese de schimb pe toată durata de 
viață a camerei. 

Tehnologia folosită de cameră trebuie să elimine complet orice neclaritate in 
condiții de iluminare scăzută, camera fiind astfel capabilă să capteze imagini clare atât 
pe timp de zi cât si pe timp de noapte. Detecție inteligentă a mișcării la înregistrare. De 
asemenea, camera va avea capacitatea de a reduce zgomotul imaginilor.  
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Principalele caracteristici minime ale camerelor video: 

 Tip: Camera video color IP tip PTZ , Day/Night FullHD  

 Rezoluție: Minim 2.380.000 pixeli  

 Viteza pentru electronic shutter: 1/1 la 1/10.000s  

 Auto Gain Control: Auto/Manual (-3 dB to +48 dB)  

 Tip lentilă: Auto focus zoom lens  

 Senzor imagine: 1/2.8-type progressive scan Exmor CMOS sau echivalent,  

 Iluminare minimă (50IRE)  

     Color: maxim 1.4 lx (F1.6, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 fps)  

     B/W: maxim 0.15 lx (F1.6, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 fps)  

 Apertura lentilă: Minim de la f = 4.3 mm to 129.0 mm  

 Distanța focală: F1.6 (Wide) la F4.7 (Tele)  

 Zoom optic: Minim 30x; Zoom digital: Minim 10x  

 Distanța minimă obiectiv: 300 mm / Unghi PAN: 360 grade nelimitat.  

 Viteza PAN: Minim 700 grade/s. /Unghi TILT: Minim 220 grade.  

 Viteza TILT: Minim 700 grade/s.  

 Procesare analitică locală cu ajutorul microcontroller-ului pentru a diminua 
cantitatea de informație transmisă către înregistrator și a facilita transmisia datelor 
procedate.  

 Camera trebuie să asigure detecție facială și analiză de eveniment (obiect abandonat, 
obiect furat etc), analiză inteligentă de mișcare 

 Temperatura de operare: -30°C … +50°C (minim) 

 Lentila si corpul camerei trebuie să fie unitare și furnizate de la același producător. 
Carcasa trebuie să respecte cerința IP66 (minim) și să aibă factor de protecție IK10 
certificat.  

 Certificat de garanție 24 luni, certificate/declarație de conformitate 

 Manuale utilizare, rapoarte de testare, desene tehnice ale produsului  

 

Caracteristici minime ale sistemului Video Management Software 

Caracteristici obligatorii  ce trebuie îndeplinite de modulul de înregistrare: 

 Înregistrare şi redare audio/video simultană, pe mai multe canale. 
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 Lăţime de bandă optimizată “multi-streaming” prin divizarea fluxului video de la 
cameră în fluxuri diferite pentru vizualizare “live” şi pentru înregistrare. Clientul 
poate cere un număr mai mic de cadre („frame”) şi rezoluţie mai scăzută pentru 
vizualizarea „live” faţă de setările pentru înregistrare. 

 Conectivitate spre camere, encodere video si DVR-uri (recordere digitale) care 
suportă MJPEG, MPEG4, MPEG4 ASP*, H.264* şi MxPEG. 

 Să permita integrarea de camere de la principalii producători în domeniu 

 Structură flexibilă multi-site, multi-server per cameră. 

 Număr nelimitat de camere instalate. Să permita înregistrarea și vizualizarea live 
a pana la 64 camere per server NVR fără costuri adiționale pentru configurarea 
rețelei 

 Viteză de înregistrare: minim 25 de cadre („frame”) pe secundă per cameră, 
limitată doar de hardware. 

 Calitatea înregistrării nu are limitări software 

 Capacitate nelimitată de înregistrare cu posibilitate de realizare arhive multiple în 
aceeaşi zi.  

 Arhivare de la fiecare oră până la o dată pe zi cu posibilitate opţională de mutare 
automată pe alte servere din reţea 

 Poziţii pre-setate Pan Tilt Zoom (PTZ), minim  50 per cameră. 

 Poziţionare pre-setată „go-to” (direcţionată) PTZ  în timpul evenimentelor. 

 Combinare între patrulare PTZ şi poziţionări „go-to” în timpul evenimentelor. 

 Setări orar patrulări multiple per cameră pe zi: ex. Diferit pentru zi/noapte/week-
end 

 

Caracteristici obligatorii ce trebuie îndeplinite de modulul de vizualizare înregistrări: 

 Playback material video şi audio înregistrat local pe Recording Server. 

 Căutare instant în înregistrări pe baza de dată/oră şi activitate/alarmă  (Detectare 
Video de Mişcare). 

 Căutare avansată pentru zone selectate din imagine. 

 Imaginile pot fi generate sub forma unui raport printat, imagine JPEG, film AVI, 
Database Export sau  în formatul bazei de date. 

 Exportare video setată digital să vizualizeze doar zona de interes 

 Exportare  baza de date pentru accesul instant şi facil al autorităţilor la date. 
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 Opţiune de  încriptate/codare şi protecţie cu parolă pentru înregistrările şi fişierele 
exportate 

 Opţiune de trimitere email. 

 tehnologie IPIX pentru PTZ  la imagini înregistrate 360° 

 

Caracteristici obligatorii pentru serverul de imagini: 

 Accepta clienți locali sau remote . 

 Server web încorporat pentru download şi lansare clienţi şi plug-ins. 

 Posibilitate de instalare a unui server Master si multiple Servere Slave. 

 Autentificare acces pe baza unui cont de utilizator LDAP (Microsoft Active Directory 
sau echivalent) sau nume utilizator şi parolă. 

 Autorizare permisiuni de acces per cont de utilizator/grup Microsoft Active Directory 
sau echivalent, profil de utilizator sau acordare acces nelimitat. 

 Acces controlat al utilizatorilor la: vedere Live , pre-setări PTZ, controlul ieșirilor, 
Evenimente, Ascultare la microfon, Vorbit la boxe, Înregistrare manuală; Playback, 
export AVI, export JPG, export DB, Sequences, Smart Search şi audio. Precum şi la 
vizualizări Configurare, Editare vizualizări private şi Editare vizualizări publice. 

 

Caracteristici obligatorii software client la distanță : 

 Vizualizare înregistrări video „live” sau playback pentru 1-16 camere simultan; de 
la acelaşi server sau servere diferite. 

 Navigare video avansată incluzând playback cu viteză redusă/rapidă, salt la 
dată/oră 

 Vizualizările individuale pot fi definite per user în diferite moduri de afişare: 
vizualizare sau playback imagini din mai multe servere simultan în aceeaşi 
vizualizare. 

 Vizualizările comune pot fi gestionate centralizat prin intermediul serverului care 
conţine drepturile  de admin/utilizator şi grupurile de utilizatori. 

 Import hărţi HTML statice sau dinamice pentru navigare rapidă către camere şi 
pentru o vizualizare de ansamblu a împrejurimilor. 

 Control PTZ  al camerelor, de asemenea utilizând poziţiile pre-setate. 

 Preluare control manual asupra unei camere PTZ care e setată pe un program de 
patrulare; după o pauză de activitate camera revine la patrularea programată. 
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 Compresie video opţională în fluxul dintre server şi client pentru o mai bună 
utilizare a lungimii de bandă. 

 Creare fişiere AVI sau salvare imagini JPEG. 

 Logare în sistem utilizând nume de utilizator şi parolă 

 Logare în sistem utilizând conturi de utilizator Microsoft Active Directory sau 
echivalent 

 

Include toate caracteristicile softului client la distanță şi in plus trebuie sa realizeze: 

 funcția de playback independent ce permite operatorilor sa vizualizeze simultan 
înregistrări si imagini live 

 Actualizare imagini doar în caz de detectare mişcare 

 Vizualizări comune şi private oferă  1x1 până la 8x8 afişări pe lângă vizualizările 
asimetrice. 

 Suport de monitorizare pentru mai multe computere şi un număr nelimitat de 
vizualizări în ferestre sau ecran întreg 

 Funcţie Hotspot pentru lucrul în detaliu cu o cameră selectată dintr-o vizualizare 
care conţine mai multe camere. 

 Funcţie Matrix pentru vizualizare „live” de la mai multe camere în orice tip de 
afişare cu rută de rotaţie customizabilă, controlată de la distanţă de  clienți care 
trimit comenzi către matrice. 

 

5.1.5. Comunicații 

Soluția aleasă pentru acest subsistem derivă din tipul de camere video folosit și din 
distanța mare până la locația de instalare a centrului de comandă. Transmiterea 
imaginilor de la subsistemul de culegere de date se va face pe suport cablu fibră optică 
folosind protocolul IP.     

Suportul de comunicații va face parte din prezentul proiect.  

Realizarea unei comunicații prin fibră optiă între intersecții ajutând astfel la 
realizarea undei verzi și corelarea în timp real a intersecțiilor. 

Pentru cele 5 intersecții noi, cât și pentru legatura cu Centrul de Control (din str. 
Amaradia) s-a prevăzut realizarea unei comunicații prin fibra optica între intersecții 
ajutând astfel la realizarea undei verzi și corelarea în timp real a intersecțiilor. 

Parametrii minimi pentru Switch intersectie: 

 Switch L3 industrial aflat în producția curentă a producătorului 
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 Switch-ul trebuie să îndeplinească minimum urmatoarele cerințe: 

 Porturi: 

o 8 porturi Gigabit Ethernet 

o 4 porturi 100/1000x SFP 

o 1 port consolă serială RJ45 pentru administrare 

o 1 port USB ce poate folosi memorii flash pentru transferul de fișiere 

 Intrare și ieșire de alarmă prin contacte electrice 

 Detectie link-flapping si blocare automata a portului 

 Monitorizare a parametrilor conexiunii optice (DDM) 

 Ping poll și traceroute pentru IPv4 si IPv6 

 Management al dispozitivului folosind IPv6 prin SNMP6, Telnetv6 si SSHv6 

 4 cozi de prioritate pe fiecare port 

 Limitarea lațimii de bandă în funcție de port sau clasa de trafic cu granularitate de 
64kbps 

 Clasificare a traficului cu viteză mare si latentă scazută 

 Prioritizare control plane pentru asigurarea lațimii de bandă necesare funcționării 
normale a procesorului 

 Suportă tehnologii de reziliență ce permit reconvergența unei rețele de tip inel în 
mai puțin de 60ms 

 Mecanisme de detectare și eliminare a buclelor altele decât Spanning Tree 

 Compatibil cu PVST+ 

 STP root guard 

 UDLD 

 BPDU protection 

 DHCP snooping cu IP source guard si Dynamic ARP Inspection 

 Autentificare 802.1x 

 Alocare dinamică a VLAN-urilor 

 Secure Copy (SCP) 

 Autentificare triplă: MAC, Web si IEEE802.1x 

 Compatibil cu procolul de inel ITU-T G.8032 
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 Monitorizare activă a nivelului de semnal peste traseele de fibră optica și 
posibilitatea blocării conexiunii la modificare majoră a semnalului. 

 Suportă o metodă de diagnosticare a conexiunilor de Cuprui (TDR) 

 Conectivity Fault Managemend – CFM 

 Continuity Check Protocol –CCP 

 Suporta IEEE 1588v2 PTP 

 Permite modifcarea tag-urilor VLAN la traversarea echipamentului 

 Suportă QinQ 

 Suportă OpenFlow min v1.3 

 Suportă rutare dinamica OSPF si BGP 

 Suportă sisteme de management ce permit recuperarea automată a configurației 
echipamentului în cazul în care acesta trebuie inlocuit. 

 Suportă sisteme de management ce permit configurarea unificată si backup-ul de 
configurație 

 Mod de economisire a energiei electrice 

 Poate rula script-uri stocate în sistemul de fisiere al switch-ului 

 SNMPv1,v2c si v3 

 Sistem de triggere ce permite rularea de scripturi în funcție de anumite evenimente 
produse 

 Management prin linie de comandă (consola, telnet si SSH) și interfața grafică Web 

 Performanțe 

o Switching fabric 12 Gbps 

o Forwarding rate 17.8 Mpps 

o Număr adrese MAC: 16.000 

o Intrări multicast L2: 512 

 Caracteristici fizice 

o Montabile pe șina DIN 

o Alimentare: DC: 12 - 55 V 

o Posibilitate de alimentare redundantă 

o Greutate max: 2kg 

o Zgomot: fară ventilator 
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o Temperatura de funcționare: -40 – +75 grd Celsius 

o Umiditate: 5% - 95% 

o EMC: EN55024, EN55032 Clasa A, EN61000-3-2, EN61000-4-3EN61000-4-11 

o Soc: EN60068-2-27, EN60068-2-31 

o Vibrații: EN60068-2-6 

o Mediu: RoHS 

 Alte cerințe 

o Garanție 2 ani 

o Suport tehnic în limba română pe perioada de garanție și postgaranție 

o Dispozitivul va fi fabricat sub aceeași marcă cu switch-ul de dispecerat. 

Parametrii minimi pentru Switch centru: 

 Switch L3 cu management, aflat în producția curentă,confirmat de producător 

 24 porturi combo 10/100/1000 Cu sau SFP 

 4 porturi 1G / 10G SFP/SFP+ 

 2 porturi 40G QSFP+ 

 Switch stack-abil  într-un număr de 8 unitați. 

 Echipamentele legate în stack vor permite realizarea de conexiuni duble chiar și 
pentru stațiile ce nu suportă redundanța legăturilor. 

 Suport pentru Link Aggregation distribuit între unitațile stack-ului 

 Posibilitate de realizare a funcției de stack la distanțe mai mari de 100m 

 Suport pentru două surse de alimentare ce pot fi înlocuite de către utilizator 

 Direcția fluxului de aer pentru răcire poate fi aleasă în momentul comandării 
echipamentului 

 Suport pentru autentificare triplă pe porturi 

 Poate rula script-uri stocate în sistemul de fișiere al switch-ului 

 Poate funcționa ca server de autentificare RADIUS. 

 Posibilitate de a încarca sistemul de operare de pe un suport extern 

 Poate folosi memorii flash USB pentru transferul de fișiere 

 Suporta G.8032 

 Rutare Ipv4 si Ipv6 fară licențe suplimentare 

 Funcționeaza ca server DHCP Ipv4 si Ipv6 
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 Suport pentru rutare dinamică multicast (PIM-DM, PIM-SM) 

 Suportă backup și restaurare automată a configurației 

 Permite detectarea echipamentelor noi adăugate în rețea și accesul la linia de 
comandă a acestora fără a necesita o configurare suplimentară a noului echipament 

 Poate monitoriza atenuarea de semnal pe legăturile de fibră optică 

 Suportă Precision Time Protocol – IEEE1538 

 Poate folosi VRF pentru a oferi mai multe instante separate de rutare 

 Poate verifica funcționarea unui dispozitiv prin trimiterea de pachete ICMP către 
adresa IP a dispozitivului 

 Suportă protocolul OpenFlow min v1.3 

 Suport tehnic în limba română din partea producătorului pentru primul an 

 Alte cerinte 

o Garanție 2 ani 

o Suport tehnic în limba română pe perioada de garanție și postgaranție 
confirmată de producător 

o Dispozitivul va fi fabricat sub aceeași marcă cu switch-ul de locație pentru a 
fi asigurată compatibilitatea totală între componentele sistemului de 
comunicații. 
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5.1.6. Subsistem dispecerat 

5.1.6.1. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DEFECTELOR 

Scopurile ce vor fi îndeplinite de acest sistem sunt: 

1. detectarea în timp real a defectelor unui echipament 

2. atingerea unor costuri minime ale reparațiilor si  intervențiilor 

3. creșterea timpului mediu de funcționare al echipamentului 

4. controlul costurilor intervențiilor și a activităților de întreținere 

5. înregistrarea și urmărirea evenimentelor privind funcționarea 
echipamentului. 

Echipamentele din cadrul prezentului proiect vor fi integrate în cadrul aplicației 
Fault Management System astfel încat să fie disponibile toate funcționalitățile existente 
în prezent. 

Soluția existentă este o soluție dedicată prin care să se poată planifica și executa 
diferite tipuri de intervenții cum ar fi intervenții preventive, corective, planificarea 
intervențiilor asupra echipamentelor din sistem, urmărirea stării de funcționare a 
echipamentelor din cadul  sistemului , detectarea automată a defectelor și urmărirea 
costurilor pe activitățile de întreținere si reparație. 

Sistemul de management al defecțiunilor este parte integrată a soluției software 
din cadrul centrului de control. 

Sistemul de management al defecțiunilor - receptionează defecțiunile de 
echipamente din sistem în timp real și stabilește activitățile de intervenție și întreținere, 
astfel încat costurile să fie minime. Acest modul centralizează alarmele de defectare a 
componentelor hardware, software și de comunicație și alertează operatorii în momentul 
apariției acestora. O alarmă de defectare reprezintă depașirea anumitor praguri normale 
de funcționare pentru o componentă. 

Sistemul de management al defecțiunilor – permite salvarea tuturor operațiilor care 
se fac pe un echipament, inclusiv managementul de resurse alocate pe durata de 
funcționare a unui echipament pentru reparațiile și mentenanța lui. 

Funcționalitățile minime ale acestui subsistem ce vor fi aplicabile și noilor 
intersecți din prezentul proiect: 

1. crearea unei baze de date tehnice cu privire la echipamentele din dotare 
(structuri arborescente, legături între echipamente, poziție geografică, 
marcare cu coduri de bare);  

2. gestiunea pieselor de schimb și a uneltelor, repertoar al pieselor de schimb 
(cantități, furnizori); 

3. gestiunea utilizării echipamentelor; 
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4. gestionarea diferitelor tipuri de întreținere, reparații: 

5. prevenire pe baza unor reguli de planificare; 

6. condiționate pe baza unor indicatori de funcționare; 

7. accidentale 

8. gestiunea resurselor umane angajate în procesul de întreținere; 

9. gestiunea comenzilor de reparații, întreținere; 

10. planificarea lucrărilor de întreținere și reparații; 

11. se pot defini planuri de reparații periodice pe baza cărora se pot genera 
automat reparațiile planificate pentru toate echipamentele; 

12. planificarea lucrărilor de întreținere și reparații se face pe baza unor reguli 
de planificare; 

13. evaluarea materialelor pe mașini în lucru la final de lună; 

14. situații de lucrări aflate în diverse stadii (lansat / finalizat / închis); 

15. menținerea istoricului activității de întreținere; 

16. urmărirea analitică și bugetară a intervențiilor (costuri); 

17. rapoarte și statistici aferente proceselor ( defecte cel mai des întalnite, 
costul reparațiilor pe comenzi, alocarea de resurse). 

18. colectarea datelor de intervenție cu ajutorul dispozitivelor mobile 

Sistemul permite înregistrarea documentelor referitoarea la activitățile de 
întreținere și reparații ale echipamentelor ajungând astfel la o analiză a costurilor. 

Sistemul va permite definirea unor parametrici specifici precum: 

1. perioada după care o alertă va fi ștearsă automat din sistem 

2. metoda de transmitere a alertelor generate de echipament  

3. limita de siguranță la care un echipament va genera o alerta 

În cazul defectării unei echipament sistemul asigură detectarea automată a acestui 
defect și alertarea operatorului despre acesta defecțiune. 

Acest sistem trebuie să fie parte integrantă a centrului de control 

 
Software-ul Video Management System 
Afișarea imaginilor 

Controlul afișarii pe sistemele de afișare independente va putea fi făcut de pe 
stațiile de lucru. Subsistemul de dispecerizare va asigura două tipuri de monitorizare, care 
se vor realiza simultan. 
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Monitorizarea de ansamblu. 

Are scopul de a oferi o supraveghere generală a obiectivelor, în vederea 
determinării apariției evenimentelor. Acest gen de monitorizare va fi realizat prin 
utilizarea camerelor video în regim de deschidere unghiulară mare (reglarea obiectivului 
zoom al camerei pe distanța focală mică si medie). Soluția recomandată permite 
realizarea monitorizării în regim manual, prin manevrarea de către operator a camerelor 
din punct de vedere al poziției în plan orizontal și vertical (PAN/TILT) și a ZOOM-ului, 
pentru obținerea dimensiunii optime a scenei vizualizate, sau în regim automat, prin pre-
definirea unor poziții, caracteristici de deschidere unghiulară și timp de staționare pentru 
fiecare cameră, pe care aceasta Ie va parcurge automat, la intervale de timp alese de 
operator.  

 

Monitorizarea de detaliu 

Are scopul de a permite operatorului observarea "macro" a unui eveniment. Acest 
mod de monitorizare se va realiza folosind camerele video în regim de deschidere 
unghiulara mica (reglarea obiectivului ZOOM al camerei pe distanța focală mare).  

Supravegherea se va face prin manipularea camerei/camerelor video respective ca 
PAN/TILT si ZOOM, pentru obținerea poziției și nivelului de detaliere dorit.  

Monitorizarea de detaliu se va realiza pe un monitor separat al operatorului pe care 
se va putea vizualiza imaginea de la una sau mai multe camere, prin împarțirea imaginii, 
în diverse forme de prezentare.  

Pe aceasta stație de lucru, operatorul sau administratorul de sistem poate realiza 
configurația sistemului, monitorizarea stării sistemului cât și setări pentru sistem. 

 
Înregistrarea imaginilor 

Imaginile video se vor înregistra în permanentă, indiferent dacă sunt vizualizate 
sau nu de către operatori. 

Înregistrările vor fi marcate cu numele camerei și cu data/ora, astfel încat să poată 
fi căutate cu ușurință. Operatorii nu vor putea modifica aceste informații. 

Se va asigura managementul înregistrărilor video indiferent dacă sunt stocate 
centralizat sau distribuit. 

Se va asigura înregistrarea in buclă a imaginilor, astfel încat la umplerea spațiului 
de înregistrare, înregistrările vechi să fie automat rescrise. 

Se va asigura posibilitatea exportului de înregistrări de către operatorii autorizați. 

Accesul la înregistrări se va face pe baza unor proceduri stricte, în condițiile legii, 
numai de către operatori autorizați, în baza autentificării în sistem și a unui sistem de 
permisiuni. 
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Se va asigura înregistrarea imaginilor pe o durată de 30 zile. 

 
Operarea sistemului 

Sistemul TVCI asigură controlul tuturor elementelor sistemului (camere video, 
înregistratoare) dintr-o interfață grafică unică. 

Sistemul permite afișarea imaginilor în direct de la orice camera pe orice monitor, 
prin intermediul unor operații simple de tipul „drag & drop”.  

În ceea ce privește modul de întreținere al sistemului, infrastructura acestuia va fi 
creată astfel încât acesta nu va necesita un număr mare de resurse alocate pentru acest 
proces. Pentru întreținerea sistemului se vor aloca minimum două persoane, ce se vor 
ocupa atât de administrarea infrastructurii fizice, cât și de managementul și administrarea 
subsistemelor ce compun soluția. 

Aplicația VMS va rula pe un server a cărui caracteristici minime sunt descrise mai 
jos.  

 PROCESOR: minim procesor Intel Xeon E5-2600 v4, 14Core, frecvența de lucru 
minim 2.60 GHz, cache 35MB sau echivalent 

 MEMORIE: minim 32 GB registered ECC DDR4-2400 memorie instalată, suport 
pentru memory mirroring, Advanced ECC, Rank sparing memory, Memory 
Scrubbing, SDDC sau echivalent 

 Minim 24 sloturi pentru memorie RAM cu suport pentru minimum 1500 GB RAM. 

 STOCARE: 

o 2 x 500 GB SAS min. 10000rpm hot plug – pt. S.O. și soft-ul de monitorizare 
video 

o 12 x 6TB, min. 7200rpm, SATA, hot plug – pt stocare imagini video 

 CONTROLLER RAID: suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 

 Cache 4 GB 

 Interfața de rețea integrată: 4 x Ethernet 10/100/1000Mbps 

 Sloturi de expansiune: Minim 6 sloturi dintre care minim 3 sloturi PCI-Express 
Gen3 x16 

 Conectori interfete intrare/ieșire 

o 1 x VGA, 

o 3 x USB 3.0 (minim) 

 Port dedicat pentru management, cu posibilitatea configurării în mod redundant prin 
utilizarea unui port de rețea 

 Montabil în rack. 

 Surse de alimentare: 2 surse de alimentare redundante 500W hot plug, 
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 Ventilatoare : ventilatoare redundante, hot plug 

 Management: 

o aplicație pentru instalarea și configurarea serverului dezvoltată de 

producătorul serverului capabila de instalare locala și remote în mod 

neasistat, inclusiv configurare RAID;  

 Modul de management integrat cu funcții de management pentru monitorizarea stării 
serverului, alerte de service, și suport la distanţă ce să permită provizionarea și 
configurarea serverului fără folosirea CD/DVD. 

 LED-uri în interiorul sistemului pentru izolare ușoara a componentelor defecte (DIMM, 
PCI, controller SAS, ventilatoare – analiza predictivă), care ramân active și dupa 
scoaterea serverului de sub tensiune. 

 aplicație de management operațional cu urmatoarele funcții: monitorizarea stării 
sistemului, managementul evenimentelor și alarmelor (inclusiv prin avertizare 
sonora, email si SNMP), inventarul componentelor, inventarul și instalarea up-date-
urilor și patch-urilor, analiza performantei, diagnoza on-line, restartarea și 
reconfigurarea automată a serverului, analiza și previzionarea defectării 
componentelor (PFA cel putin pentru memori RAM), compatibilitate sisteme de 
operare Linux; 

 Software-ul de management trebuie să aibă licența nelimitată in timp. 

 Sistem de operare: Windows Server (minim versiunea 2016) Standard 64 Bit, cu 
licență retail 

 Conformitate cu standarde: ISO 9001, ISO 14001. 

 Software: DVD cu drivere 

 Garanție 2 ani (minim). 

 

Software central de management al traficului 

Echipamentele de semaforizare trebuie să funcționeze integrate în cadrul sistemul 
de management al traficului existent în doua moduri: în modul automat, sistemul va 
calcula în funcție de valorile de trafic înregistrate durata de verde pentru fiecare din 
direcțiile de mers din fiecare intersecție în așa fel încât să poată reduce cozile de mașini 
care așteaptă. Cel de al doilea mod de funcționare este cel în care se realizează 
sincronizarea automatelor de dirijare a traficului în funcție de un decalaj orar stabilit 
dinainte. Deacalajul orar dintre doua intersecții adiacente se calculează în funcție de 
distanța dintre cele două intersecții adiacente și de viteză maximă admisibilă pe tronsonul 
de drum respectiv. 

Selectarea modului de funcționare se va realiza de către operatorul din centru de 
control în funcție de necesitățile observate în stradă. 
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Sistemul de management al traficului instalat în momentul de față in Craiova 
precum și sistemul propus a fi instalat în cadrul acestui proiect sunt sisteme care pot fi 
extinse la nivelul unui oraș precum Craiova.  

Interfața grafică va oferi o viziune integrată asupra întregului sistem de 
management al traficului. Prin intermediul acestei interfețe, operatorii vor avea acces 
într-un mod intuitiv la funcționalitățile mai sus menționate și nu va fi nevoie de a folosi 
linia de comandă sau alte modalități de comandă a aplicației care să ceară cunoștințe 
avansate de utilizare a calculatorului.  

Pentru fiecare echipament care este parte a sistemului de management al traficului 
urban se pot vedea informații detaliate de genul: starea de funcționare a echipamentului, 
rezultatele masurătorilor. Rezultatele masurătorilor sunt afișate și sub formă de grafice. 

5.1.7. Sistematizarea intersecției dintre Bulevardul Nicolae 
Titulescu și strada Amaradia 

In cadrul lucrarilor de resistematizare a intersecției dintre bulevardul Nicolae 
Titulescu și strada Amaradiei se propun următoarele lucrări: 

- realizarea unei benzi suplimentare de viraj la dreapta pe bulevardul Nicolae 
Titulescu (din direcția bulevardul Carol I către bulevardul Dacia) pentru 
facilitarea accesului pe strada Constantin Brâncuși și Amaradiei cât și pentru 
eliminarea traficului auto de pe zona liniei de tramvai. Supralărgirea carosabilului 
din intersecția bulevardul Nicolae Titulescu cu străzile Constantin Brâncuși și 
Amaradiei se va face  prin reducerea lațimii trotuarului existent. Structura rutieră 
a benzii adoptată pentru banda suplimentara este: 

o 6 cm strat de uzura BA 16 conform AND 605 

o 8 cm strat de legatura BA 22.4 conform AND 605 

o geocompozit împotriva transmiterii fisurilor 

o 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă conform SREN 13242+A1 

o 30 cm strat de fundație din balast conform SREN 13242+A1 

o demolare trotuar existent 

Având in vedere apariția benzii suplimentare de viraj la dreapta, pe intreaga 
zonă a  intersectiei se va reface stratul de uzură al carosabilului. Structura 
rutieră pe zona adiacentă benzii de viraj la dreapta va avea următoarea 
alcătuire: 

o 6 cm strat de uzura BA 16 conform AND 605 

o geocompozit împotriva transmiterii fisurilor 

o 3-6 cm frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă 
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Totodată, pe zona adiacentă benzii suplimentare de viraj la dreapta se va reface 
trotuarul pietonal în următoarea alcătuire: 

o 6 cm pavaj pietonal din dale de beton vibropresat pozate pe mortar 

o 10 cm strat din beton de ciment clasa C16/20 

o 10 cm strat de fundație din balast conform SREN 13242+A1 

- desființarea spațiilor de parcare de pe bulevardul Nicolae Titulescu (din direcția 
bulevardul Dacia către bulevardul Carol I) și transformarea spațiului ocupat de 
acestea in bandă de circulație și extinderea benzii nou create pâna in zona în 
zona intersecției cu strada Constantin Brâncuși. Structura rutieră proiectată pe 
zona parcării existente cât și pe zona de largire este: 

o 6 cm strat de uzura BA 16 conform AND 605 

o 8 cm strat de legatura BA 22.4 conform AND 605 

o geocompozit împotriva transmiterii fisurilor 

o 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă conform SREN 13242+A1 

o 30 cm strat de fundație din balast conform SREN 13242+A1 

o demolare structură existentă 

Având in vedere apariția benzii suplimentare, pe intreaga zonă a  intersectiei se 
va reface stratul de uzură al carosabilului. Structura rutieră pe zona adiacentă 
benzii suplimentare va avea următoarea alcătuire: 

o 6 cm strat de uzura BA 16 conform AND 605 

o geocompozit împotriva transmiterii fisurilor 

o 3-6 cm frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă 

Totodată, pe zona adiacentă benzii suplimentare se va reface trotuarul pietonal 
în următoarea alcătuire: 

o 6 cm pavaj pietonal din dale de beton vibropresat pozate pe mortar 

o 10 cm strat din beton de ciment clasa C16/20 

o 10 cm strat de fundație din balast conform SREN 13242+A1 

5.1.8. Subsistem semnalizare rutieră (marcaje orizontale si 
verticale) 

Pentru îmbunătățirea condiților de trafic și asigurarea siguranței participanților la 
trafic au fost proiectate marcaje orizontale de tip termoplast însotite de semnalizare pe 
verticală, acolo unde s-a impus acest lucru. 
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 În general a fost refăcut marcajul existent și înlocuirea acestuia cu cel de tip 
termoplast, pastrându-se tipul și poziția lui pe suprafața de rulare.                                             

Lipsa indicatoarelor sau neconformitatea lor cu dispozițiile în vigoare implică 
înlocuirea celor existente si completarea cu indicatoare proiectate acolo unde este cazul.  

Se dispune de asemenea montarea tuturor indicatoarelor pe stâlpi proprii pentru a 
se putea respecta modul de amplasare prevăzut in standarde. 

Indicatoarele montate pe stâlpii de semafor se vor amplasa pe console metalice. 

S-au folosit în scopul creșterii fluenței traficului și a siguranței participanților la 
trafic mai multe tipuri de marcaje: 

1. Marcaje longitudinale care la rândul lor se subdivid în marcaje pentru: 

 separarea sensurilor de circulație pe drumurile cu două benzi ; 

 delimitarea benzilor; 

 delimitarea parții carosabile. 

 Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin: 

 linie simplă sau dublă continuă; 

 linie discontinuă simplă; 

1.1. Marcaje de separare a traficului pe drumurile cu două benzi de circulație 

 o singură linie discontinuă, cu spații între segmente în funcție de condițiile 
drumului; 

 o linie dublă continuă, care nu permite depășirea nici uneia din cele două 
linii. 

1.2. Marcaje de delimitare a benzilor  

 o linie discontinuă, cu spații între segmente în funcție de condițiile 
drumului; 

1.3. Marcaje de delimitare a parții carosabile. 

 Linii simple discontinue; 

1.4. Marcaje discontinue 

 Segmente scurte cu spații mari în condiții normale de circulație; 

2. Marcaje transversale 

a. de oprire - linie continuă având lațimea de 0,40 m, astfel încat în locul de oprire 
să fie asigurată vizibilitatea în intersecție; 

b. de cedare a trecerii - linie discontinuă, lățime de 40 cm care poate fi precedată 
de un triunghi . 

c. de oprirea interzisă 

d. de traversare pentru pietoni - se execută prin linii paralele cu axa căii, cu 
lațimea de 40 cm iar lungimea lor fiind de 3 m  

3. Marcaje diverse 

- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie să le 
urmeze în traversarea intersecției; 
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- pentru spații interzise se execută prin linii paralele care pot fi sau nu încadrate 
de o linie continuă. 

- de avertizare, săgeți de direcționare a traficului. 

În funcție de rolul lor, săgețile sunt de tipurile următoare: 

- săgeți de selectare pe benzi; 

- săgeți de schimbare a benzii; 

- săgeți de repliere. 

5.1.9. Descrierea, dupa caz, și a altor categorii de lucrari 
incluse în soluția tehnică de intervenție propusa, 
respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, 
repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 
aferente construcţiei, demontări/montări, 
debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după 
caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi 
lucrări strict necesare pentru asigurarea 
funcţionalităţii construcţiei reabilitate 

Având in vedere realizarea unei benzi suplimentare de circulație pe Bd-ul Nicolae 
Titulescu, sunt necesare lucrări de relocare a stâlpilor de iluminat și de semaforizare 
existenți. Costurile pentru aceste lucrări sunt incluse in devizul general al proiectului. 

5.1.10. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, 
antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce 
pot afecta investiția 

Nu este cazul  

5.1.11. Informații privind posibile interferențe cu monumente 
istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasamente sau în zona imediat învecinată; 
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei 
unor zone protejate 

Nu este cazul. 
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5.1.12. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizarii 
lucrarilor de intervenție 

 

Denumire intersecția 
Canalizație 
carosabil 

(m) 

Canalizație 
trotuar 

(m) 

Semafoare 
instalate 

(nr) 

Automat de 
dirijare a 
circulație 

instalate (nr) 

Detectori 
instalați 

(nr) 

Macedonski-Aries 111 676 23 1 9

Macedonski-Bujorului 45 270 16 1 5

Macedonski-Buzesti 35 223 18 1 7

Amaradia 32 103 22 1 4

Caracal-Chitu 89 678 19 1 5
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5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări 
privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și 
modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Sistemul, în ansamblul său, utilizează exclusiv alimentarea cu energie electrică. 
Aceasta se va asigura prin branșamente realizate de furnizorul local de energie electrică, 
la fiecare locație în parte. În cazul intersecțiilor în care semaforizarea este deja 
funcțională și care doar se modernizează, se va avea în vedere utilizarea branșamentelor 
existente. 

În cadrul analizei de consum se vor lua în calcul următoarele consumuri, tipice pentru 
tehnologia utilizată: 

 

Locație teren (intersecții) 

Echipament Consum mediu 
estimat 

Automat de semaforizare 50W 

Bloc lumini cu 3 focuri (în medie 4 buc. per intersecție x 8W) 32W 

Bloc lumini cu 2 focuri (în medie 4 buc. per intersecție x 7W) 28W 

Bloc lumini cu 1 foc  (în medie 4 buc. per intersecție x 5W) 20W 

Echipamente conectare rețea comunicații 50W 

Cameră video cu sistem PTZ (în medie 2 buc. per intersecție x 50W) 100W 

Total consum: 280W / locație 

NOTA: calculul de consum este mediu, acesta putând varia în funcție de numărul 
exact de focuri de semaforizare la fiecare locație, precum și de programul de semaforizare 
(numărul de focuri aprinse și timpii de aprindere per zi); vor fi luate în considerație cele 
5 intersecții semaforizate prin proiect. 

 

Centrul de Comanda 

Echipament Nr. unități Consum unitar 

Servere 1 400W 

Total consum: 400 W 
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Calculul de consum se face prin însumarea consumurilor medii la locații și respectiv 
centrul de comandă, astfel: 

 

Ptotal= PCentru comanda+ (nrintersecții) x Pintersecție  

Consum total estimat= 400W + (5 x 280W)  
 

Consum total estimat= 1.800 W 

 

Necesarul de utilități pentru varianta propusa este: 

- La fiecare locație nouă din teren (automat de semaforizare și camere video)  

o Alimentare cu energie electrica, 220Vac / 50Hz  – 5 branșamente noi. 

- La Centrul de Comanda: 

o Se utilizează branșamentele  existente. 
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5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevazute în graficul 
orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale 

Durata de realizare a investiției este de 15 de luni. Etapele principale de realizare a investiției și duratele acestora sunt prezentate 
în Graficul orientativ de realizare a investiției. 

 

Tabel 5.1. Graficul orientativ de realizare a investiției 

Nr. Denumire activitate 
Înainte de 
semnarea 

contractului de 
finanțare Luni calendaristice

1 Pregătirea proiectului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1 Elaborarea studiilor de teren 

1.2 Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii  
1.3 Elaborarea Cererii de finanțare  
1.4 Aprobarea Cererii de finanțare  

2 Semnarea contractului de finanțare  
3 Desfășurarea procedurilor de achiziție pentru proiectare și execuție  

3 Proiectare și inginerie  
3.1 Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție  
3.2 Verificare PT și DDE 

4 Lucrari de constructii, instalare si montaj 

4.1 Organizare și logistică 

4.2 Lucrari de constructii, instalare si montaj 

5 Receptia lucrarilor 
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6 Alte activități complementare și conexe investiției de bază  
6.1 Management de proiect  
6.2 Asistență tehnică   
6.3 Dirigentie de santier  
6.4 Informare, comunicare și publicitate   
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5.4. Costurile estimative ale investiției 

5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu 
luarea în considerare a costurilor unor investiţii 
similare 

 

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului 
urmărind  fiecare categorie de echipamente care participă la realizarea obiectivului final 
și se bazează pe analiza soluțiilor comerciale oferite de integratorii care activează pe 
piața europeană. Așa cum a fost menționat anterior, ambele scenarii „cu proiect” 
presupun aceleași investiții, cu excepția funcției de impunere a regulilor de circulație 
(radare de viteză) în intersecțiile semaforizate, care este prezentă doar în Scenariul 1. 

Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată în devizul anexat 
acestei documentații. 

Repartiția costurilor de investiție pe anii de implementare este prezentată în tabelul 
de mai jos (costurile pentru anul 2018 sunt costurile dinaintea semnării contractului de 
finanțare). 

 

Tabel  5.1. Repartiția anuală a costurilor de investiție (lei) 

Scenariu/An 2018 2019 2020 TOTAL

Scenariul 1  217.860,23 5.997,60 9.025.427,75 9.249.285,58 

Scenariul 2  217.860,23 5.997,60 7.108.679,91 7.332.537,74 

  

Detalierea acestor costuri pe anii de viață/amortizare a investiției este realizată în 
capitolul 5.6.3. 
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5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de 
viaţă/amortizare a investiţiei.  

Costurile anuale medii de operare, estimate pe durata normată de viaţă/de 
amortizare pentru întregul sistem (25 ani) sunt următoarele: 

 

Tabel  5.2. Costuri estimate pentru operare 

Denumire Cost estimativ 
Scenariul 1  

(lei)

Cost estimativ 
Scenariul 2  

(lei) 

Costuri cu înlocuirea echipamentelor 
amortizate /defecte 7.795 7.795

Cheltuieli cu utilități 47.248 31.101

TOTAL 55.042 38.895

 

Costul mediu anual de operare pe 25 ani a fost calculat ca medie a costurilor pe 
fiecare an, luându-se în considerare o majorare la fiecare 5 ani, după anul finalizării 
implementării proiectului, cu 5% pentru cheltuielile cu utilități și costurile cu înlocuirea 
echipamentelor amortizate/defecte. 

Detalierea acestor costuri pe anii de viață/amortizare a investiției este realizată în 
capitolul 5.6.3. 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

5.5.1. Impactul social şi cultural 

Impactul social major al extinderii sistemului de trafic management și monitorizare 
se datorează creșterii calității vieții și siguranței cetățenilor, ca efect al reducerii 
emisiilor GES și a poluării, inclusiv fonice, în principal prin promovarea utilizării 
transportului public, în defavoarea vehiculului personal. 

Egalitatea de șanse este respectată prin deschiderea sistemului de transport pentru 
toate persoanele, indiferent de vârstă, sex sau ocupație. 

Ca principiu de dezvoltare și implementare a proiectului în toate etapele sale, vor fi 
luate in considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o 
deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de: rasă, naționalitate, etnie, 
limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, vârstă, handicap, apartenență la o 
categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
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restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, 
a drepturilor omului si a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. 

Astfel, procesul de selecţie şi recrutare a persoanelor responsabile cu operarea, 
întreţinerea și mentenanța sistemului va încuraja în mod egal toți candidații, indiferent 
de naţionalitate, vârstă, etnie.  

Prin realizarea materialelor de informare si publicitate se va asigura accesul 
nerestricționat la informațiile prezentate în egală măsură și pentru toate categoriile de 
cetățeni.  

Aceleași politici și practici referitoare la egalitatea de șanse sunt valabile și în ceea 
ce privește beneficiarii direcți și indirecți ai investiției. 

Principiul egalității de șanse include și asigurarea accesibilității persoanelor cu 
dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate facilitățile și serviciile 
rezultate ca urmare a implementării proiectului. Printre aspectele și caracteristicile 
obligatorii a fi respectate în realizarea investițiilor pentru creșterea mobilității urbane, 
care au în mod explicit un efect pozitiv asupra asigurării accesibilității persoanelor cu 
dizabilități, se numără cel puțin următoarele: 

– Instalațiile de semaforizare vor fi prevăzute cu dispozitive acustice de 
avertizare. 

Prin urmare, în procesul de pregătire, contractare, implementare și valabilitate a 
contractului de finanțare pentru implementarea proiectului fundamentat prin prezentul 
studiu de fezabilitate va fi respectată legislația națională și comunitară aplicabilă în 
domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate. 

5.5.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin 
realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de 
operare 

5.5.2.1. Numărul de locuri de muncă create în faza de 
realizare/execuție 

În faza de execuție, se estimează că numărul de locuri de muncă ce se pot crea sunt: 
minim 10 persoane. Menționam că pentru faza de execuție aceste locuri de munca nu sunt 
suportate de către beneficiar intrucât execuția lucrării cade în sarcina unui 
executant/furnizor. 

5.5.2.2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare 

În faza de operare nu se estimează necesitatea creării de noi locuri de muncă, ținând 
cont că sistemul de management al traficului există și este operațional. Introducerea 
noilor intersecții în sistem nu conduce la necesitatea suplimentării de personal. 



D.A.L.I.  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4 

 
 81

5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul 
asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz. 

Prin concepție și tema de proiectare, sistemul nu prezintă impact direct asupra 
mediului, întrucât nici una dintre lucrările implicate nu are efect negativ. De asemenea, 
materialele utilizate nu prezintă riscuri de poluare sau impact asupra mediului. 

În cadrul acestui proiect, Primăria Municipiului Craiova va urmări achiziţia de 
echipamente certificate conform standardelor internaţionale de calitate şi mediu 
specifice, contribuind la realizarea unui consum de energie eficient şi la promovarea 
tehnologiilor curate şi reducerea resurselor de consum. 

Soluţia propusă are la bază componente hardware proiectate special pentru a asigura 
un consum redus de energie, respectiv pentru a minimiza impactul asupra mediului 
înconjurător. In acest sens, designul soluţiei a fost realizat prin includerea unui număr 
minim de echipamente care să asigure funcţionarea  optimă a sistemului, respectiv prin 
folosirea fibrei optice ca suport pentru realizarea comunicaţiilor de date.  

Toate echipamentele instalate în zonele cu acces public, asigura un consum mic de 
energie, corespund cu standardele aplicabile de protecţie şi elector-alimentare, fiind 
conforme cu directiva 2002/95/EC a Uniunii Europene - Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS), privind materialele utilizate în construcţia acestora.  

Totodată, conform rezultatelor simulărilor de trafic aplicate la coeficienții de 
poluare, se constată reducerea semnificativă a poluării generate de transportul rutier. 

Ținând cont de locațiile în care va fi amplasat sistemul inteligent de trafic 
management și monitorizare, instalarea și funcționarea acestuia nu va avea impact asupra 
biodiversității și siturilor protejate. 
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5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării 
lucrărilor de intervenţie 

5.6.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea 
perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de 
referinţă 

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea mobilității urbane durabile 
prin extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate în sistemul de management adaptiv al traficului, în vederea asigurării 
prioritizării pentru autobuze la traversarea acestor intersecții. 

Se va urmări, în principal, îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, 
a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, a transferului către acesta de la transportul privat 
cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De 
asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin 
atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea 
transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru 
reducerea numărului autoturismelor şi reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor va fi de 6 luni calendaristice (durata 
totală de implementare este de 15 de luni, incluzând 9 luni pentru realizarea proiectului 
tehnic și procedurile de achiziție). 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilității proiectului de investiții este 
necesara previzionarea evoluției intrărilor și ieșirilor aferente acestuia pe termen mediu 
și lung. Astfel, având în vedere natura proiectului de infrastructura s-a considerat un 
orizont de timp imparțit în doua etape: 

- etapa de implementare („ Iulie 2019"- „ octombrie 2020”) 

- etapa de operare („ Anul 2021"- „ Anul 2026") 

În ceea ce privește perioada de referință, anul 2018 este considerat anul de referință 
al proiectului pentru elaborarea analizei economico-financiare. 

Scenariul de referință este considerat scenariul S0 reprezentând situația actuală, 
descrisă în capitolele anterioare.  
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5.6.2. Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică 
necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv 
prognoze pe termen mediu şi lung 

5.6.2.1. Distribuția modală a deplasărilor 

Conform estimărilor realizate în Studiu de trafic anexat la prezenta documentație, 
distribuția modală a deplasărilor, corespunzătoare anului de bază, 2018, este cea 
reprezentată grafic mai jos: 

 

 

Fig. 5.1. Distribuția modală a călătoriilor, 2018 

 

După cum se observă din grafic, transportul public este utilizat doar pentru 20,3% 
dintre deplasări, fiind preferate mersul pe jos și autoturismul propriu.  

Unul dintre motivele acestui procent redus este faptul că, în lipsa unor măsuri care 
să prioritizeze transportul public față de autovehiculele private, vehiculele de transport 
public sunt afectate de aceleași probleme legate de congestii de circulație, coloane de 
vehicule, timpi de deplasare mari și viteză de circulație redusă, ca și traficul general de 
pe suprafața municipiului. În această situație, cetățenii preferă să utilizeze autoturismul 
propriu, pentru deplasările pe distanțe lungi, respectiv mersul pe jos, pentru deplasările 
pe distanțe medii și mici.  

Asigurarea unor condiții de circulație care să asigure o eficiență sporită a 
transportului public, prin creșterea vitezei de circulație, reducerea timpului de așteptare 
în stații și a duratei de călătorie ar conduce la o migrare spre acest mod de deplasare, 
atât din partea utilizatorilor vehiculului propriu, cât și a celor care utilizează 
preponderent mersul pe jos. 
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5.6.2.2. Prognoze pe termen mediu și lung 

În vederea evaluării impactului scenariilor propuse și a determinării scenariului 
optim, datele rezultate din procesul de colectare a datelor au fost utilizate ca date de 
intrare într-un model de transport realizat pentru întreaga rețea rutieră a Municipiului 
Craiova. Descrierea modelului de transport este prezentată în studiul de trafic anexat. 

În vederea estimării impactului fiecărui scenariu pe anii de prognoză pe termen 
mediu și lung, a fost necesară confruntarea dintre cererea de transport prognozată la 
orizontul de perspectivă, respectiv anii 2021 și 2026, și oferta de transport materializată 
prin rețeau de transport prognozată la același orizont de timp. 

Prognoza traficului reprezintă procesul de estimare a numărului de vehicule și 
căători care utilizează infrastructura de transport în anii de prognoză stabiliți. 

În acest scop, este necesară realizarea prognozelor pentru principalii indicatori 
socio-economic și demografici, cu influență semnificativă asupra nevoii de mobilitate. 

Astfel, indicatorii a căror analiză a fost realizată în Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă și în Studiul de trafic anexat sunt: produsul intern brut, numărul de locuitori, 
indicele de motorizare. 

Tendința de evoluție a produsului intern brut, la nivel național și la nivelul județului 
Dolj este prezentată în graficele de mai jos: 

 

 

Fig. 5.2. Prognoza PIB național.1 

                                         
1 Sursa: Studiul de trafic aferent măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu autobuzele în 
Municipiul Craiova 



D.A.L.I.  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4 

 
 85

 

Fig. 5.3. Prognoza PIB al județului Dolj.1 

 

Prognoza demografică la nivelul Municipiului Craiova se bazează pe datele istorice 
disponibile la nivelul localității și presupunând o evoluție a populației similară cu cea la 
nivel de județ și regiune. 

 

 

Fig. 5.4. Prognoza statistică privind populația Mun. Craiova2 

                                         
1 Sursa: Studiul de trafic aferent măsurilor de intervenție aplicabile transportului public cu autobuzele în 
Municipiul Craiova 
2 Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Craiova 
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În ceea ce privește indicele de motorizare, valorile acestui indicator sunt strâns 
corelate cu cele ale PIB. Având în vedere valorile istorice, precum și evoluția indicatorilor 
prezentați anterior, valorile anuale ale indicelui de motorizare prognozate sunt 
reprezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabel  5.2. Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Craiova 

An  2017  2021  2026 

Indice  motorizare 
(veh/1000 loc) 

365 390 419 

 

5.6.2.3. Necesitatea investiției 

Congestionarea traficului, dependența de mașină, și conectivitatea transportului 
public sunt probleme cu care multe comunități se confruntă în prezent.  

Din prognozele realizate mai sus rezultă clar tendința de creștere a gradului de 
motorizare și a numărului de deplasări zilnice. În condițiile în care nu se implementează 
proiecte care să modifice comportamentul de călătorie al cetățenilor, promovând 
modurile de deplasare mai puțin poluante: transportul public, bicicleta, mersul pe jos, 
disfuncționalitățile existente la ora actuală vor lua amploare, conducând la blocarea 
efectivă a orașului. 

Prin urmare, analiza cererii de bunuri și servicii, realizată pe baza prognozelor din 
de mai sus și a rezultatelor studiului de trafic, a fost utilizată pentru dimensionarea 
obiectului de investiții, astfel încât acesta să corespundă necesităților constatate și să 
conducă la atingerea obiectivelor propuse prin implementarea proiectului fundamentat 
prin prezentul studiu de fezabilitate, respectiv la creșterea atractivității și eficienței 
transportului public, prin creșterea vitezei comerciale de deplasare și respectarea 
graficului de circulație, datorită funcției de asigurare a priorității pentru vehiculele de 
transport public în locațiile semaforizate 

Dimensionarea obiectului de investiții a fost făcută ținând cont de necesitatea 
armonizării dintre actuala variantă de management al traficului și corelarea cu deplasarea 
vehiculelor de transport public pe arterele incluse în subzonele de intervenție, precum și 
de obiectivul de creștere a siguranței circulației. 
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5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară 

5.6.3.1. Metodologie 

Analiza financiară s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în 
vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei 
Europene privind acest tip de analiză. 

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost intocmită în baza 
Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții (Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și ISPA) și a a „Guide to Cost-benefit Analysis 
of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020". 

Analiza financiară are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității financiare a 
scenariilor propuse. Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile 
necesare asupra costurilor de investiție, a costurilor de operare și întreținere, veniturilor 
proiectului, indicatorilor de rentabilitate financiară și sustenabilității. 

Analiza financiară urmărește evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat 
pentru susținerea investițiilor în proiecte de mobilitate durabilă.  

Totodată, sunt evaluați și indicatorii de rentabilitate financiară, care vor arăta 
modul în care scenariile depind de finanțare și suport bugetar. 

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilităţii şi sustenabilităţii 
financiare a proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului. 

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atât 
ieşirile de numerar, în termenii investiţiilor şi costurilor de întreţinere şi operare cât şi 
intrările de numerar, în termenii surselor de finanţare şi veniturilor. Aceste intrări şi ieşiri 
nu trebuie confundate cu fluxurile de numerar contabile. Fluxurile de numerar din analiza 
financiară nu includ amortizarea, rezervele şi alte elemente de contabilitate care nu 
corespund fluxurilor reale din analiza economică. 

Analiza financiară cuprinde următorii pași: 

- Stabilirea costurilor totale de investiție pentru fiecare scenariu și repartizarea 
acestora pe perioada de analiză a costurilor 

- Estimarea costurilor totale de operare și a veniturilor din exploatare, pentru 
perioada de analiză a fiecărui scenariu 

- Calcularea indicatorilor de rentabilitate a investiției: FNPV(C) (Financial Net 
Present Value) și FIRR(C) (Financial Internal Rate of Revenue) 

- Verificarea sustenabilității financiare pe toată durata de analiză a proiectului 

Metodologia utilizată pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate FNPV și 
FIRR este DCF (Discounted Cash Flow), care presupune următoarele ipoteze: 

– sunt luate în considerare numai intrările și ieșirile de numerar (nu se consideră 
amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate); 
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– determinarea fluxurilor de numerar se bazează pe metoda incrementală, care 
reprezintă diferența costurilor și veniturilor între scenariul „a nu face nimic” și 
scenariul considerat. 

– agregarea cash flow-urilor pe durata diferiților ani necesită adoptarea unei rate 
financiare de actualizare adecvată pentru calcularea valorii nete prezente 
financiare a fluxurilor de numerar viitoare. 

Pentru calculul practic de actualizare a fluxului de numerar se utilizează factorul de 
actualizare cu care se multiplică fluxul de numerar anual. În realizarea analizei financiare 
a prezentului proiect s-a considerat o rată de actualizare de 4%. 

În cadrul analizei cost beneficiu perioada pe care se analizează fiecare scenariu este 
diferită de durata de viaţă fizică sau economică, fiind denumită perioada de referinţă sau 
orizontul de timp. 

Perioada de referinţă (orizontul de analiză) este numărul de ani pentru care se fac 
previziunile fluxului de numerar.  

Perioada de referință depinde de sectorul în care se realizează investiția și nu poate 
depăși durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Perioada de 
referință are un impact extrem de mare asupra valorii indicatorilor de rentabilitate 
utilizați în Analiza Cost Beneficiu. În acest caz, perioada de referință a fost considerată 
25 ani, pornind de la tabelul din Anexa I al Reglementării 480/2014 cu privire la stabilirea 
perioadelor de referință pe sectoare. 

Valoarea reziduală a investiției reprezintă valoarea investiției la sfârşitul perioadei 
de referinţă. Valoarea reziduală este luată în considerare pentru calcularea indicatorilor 
financiari ai investiției și ai capitalului doar dacă ea corespunde unui flux real pentru 
investitor. În acest caz, se consideră că scenariile nu vor avea o valoare reziduală la finele 
perioadei de analiză, ținând cont de specificul acestora. 

 

5.6.3.2. Costurile financiare ale scenariilor 

Costurile financiare ale scenariilor sunt preluate din evaluările realizate în Devizul 
general al proiectului (Anexa 1).  

Costul total al investiției pentru fiecare dintre cele 2 scenarii a fost prezentat 
anterior. 

Pentru a avea o imagine detaliată asupra costurilor de investiție, acestea sunt 
detaliate pornind de la expresia lor agregată și exprimată în lei/an. Rata de schimb euro-
leu este de 4,5744 (Cursul infoeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna 
iulie 2017). Costurile de investiție sunt reprezentate numai pe durata realizării acestor 
investiții, respectiv perioada 2018-2020. 
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Tabel 5.2. Costuri de investiție 

Perioadă Ani Cost (lei/an) 
Scenariu 1 

Cost (lei/an) 
Scenariu 2 

1 2018 217.860,23 217.860,23 

2 2019 5.997,60 5.997,60 

3 2020 9.025.427,75 7.108.679,91 

Total 9.249.285,58 7.332.537,74 

 

Din punct de vedere al costurilor de operare și mentenanță, necesarul pentru acestea 
au fost estimate în capitolele anterioare: consum utilități, cheltuieli cu înlocuirea 
echipamentelor. 

Valoarea monetară estimată a acestor costuri pentru perioada de 25 de ani avută în 
considerare este prezentată în tabelul următor. Costurile de operare și întreținere devin 
necesare după finalizarea implementării proiectului, adică în ultimele 3 luni ale anului 
2020 (anul 3). A fost luată în considerare o majorare cu 5% la fiecare 5 ani, după anul 
finalizării implementării proiectului, pentru toate costurile.  

 

Tabel 5.3. Repartiția pe ani a costurilor de operare, Scenariul 1 

An 
Cheltuieli cu utilități

Costuri cu înlocuirea 
echipamentelor 
amortizate /defecte

Costuri 
totale 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 2.010 12.187 14.197 
4 8.042 48.746 56.788 
5 8.042 48.746 56.788 
6 8.042 48.746 56.788 
7 8.042 48.746 56.788 
8 8.042 48.746 56.788 
9 8.444 51.183 59.627 

10 8.444 51.183 59.627 
11 8.444 51.183 59.627 
12 8.444 51.183 59.627 
13 8.444 51.183 59.627 
14 8.866 53.743 62.609 
15 8.866 53.743 62.609 
16 8.866 53.743 62.609 
17 8.866 53.743 62.609 
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18 8.866 53.743 62.609 
19 9.309 56.430 65.739 
20 9.309 56.430 65.739 
21 9.309 56.430 65.739 
22 9.309 56.430 65.739 
23 9.309 56.430 65.739 
24 9.775 59.251 69.026 
25 9.775 59.251 69.026 

 

Tabel 5.4. Repartiția pe ani a costurilor de operare, Scenariul 2 

An 
Cheltuieli cu utilități

Costuri cu înlocuirea 
echipamentelor 
amortizate /defecte

Costuri 
totale 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 2.010 8.022 10.032 
4 8.042 32.087 40.128 
5 8.042 32.087 40.128 
6 8.042 32.087 40.128 
7 8.042 32.087 40.128 
8 8.042 32.087 40.128 
9 8.444 33.691 42.135 

10 8.444 33.691 42.135 
11 8.444 33.691 42.135 
12 8.444 33.691 42.135 
13 8.444 33.691 42.135 
14 8.866 35.376 44.242 
15 8.866 35.376 44.242 
16 8.866 35.376 44.242 
17 8.866 35.376 44.242 
18 8.866 35.376 44.242 
19 9.309 37.144 46.454 
20 9.309 37.144 46.454 
21 9.309 37.144 46.454 
22 9.309 37.144 46.454 
23 9.309 37.144 46.454 
24 9.775 39.002 48.776 
25 9.775 39.002 48.776 
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5.6.3.3. Veniturile financiare ale scenariilor 

Din punct de vedere al veniturilor financiare, ținând cont de specificul intervențiilor 
prevăzute a fi realizate prin proiect, nu sunt identificate venituri financiare ale 
scenariilor. 

 

5.6.3.4. Indicatorii financiari ai scenariilor 

După colaționarea costurilor totale de investiție, costurilor totale de operare și a 
veniturilor, următoarea etapă a analizei financiare constă în calcularea indicatorilor 
rentabilității financiare a capitalului investit și a sustenabilității financiare a fondurilor 
din cadrul proiectelor. 

Pentru evaluarea indicatorilor financiari s-au folosit următoarele ipoteze de calcul: 

– Rata de actualizare – 4% 

Indicatorii financiari ai investiției sunt calculați pe baza următoarelor elemente: 

– costul investiției  

– rata de actualizare 

– perioada de referință 

– preturi utilizate  

– venituri si cheltuieli. 

Pentru calcularea indicatorilor financiari ai capitalului au fost luate in considerare 
fluxurile financiare de venituri și cheltuieli. 

Indicatorii financiari ai proiectului sunt prezentați în tabelele de mai jos:
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Scenariul 1 
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Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiției (FRR/c) 

Flux de numerar puternic negativ (FRR nu se poate 
determina) 

Venitul net actualizat financiar 
al investiției (FNPV/C) 

-9.034.606 
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Scenariul 2 
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Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiției (FRR/c) 

Flux de numerar puternic negativ (FRR nu se poate 
determina) 

Venitul net actualizat financiar 
al investiției (FNPV/C) -7.097.106 
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După cum se observă din valorile obținute, scenariile nu respectă principiile de 
rentabilitate (FNPV>0, FIRR>rata de actualizare utilizată), ceea ce indică faptul că 
proiectul necesită sprijin financiar și este eligibil pentru obținerea de fonduri UE. 

 

5.6.3.5. Sustenabilitatea scenariilor 

Analiza sustenabilităţii scenariilor arată modul în care în perioada de referinţă a 
acestora, sursele de finanţare vor egala plăţile an după an. Durabilitatea financiară a 
scenariilor a fost evaluată prin verificarea fluxului de numerar cumulat (neactualizat).   

Pentru determinarea fluxului de numerar net cumulat au fost luate în considerare: 

– costurile de investiție (eligibile şi neeligibile); 

– costurile de operare; 

– veniturile aduse de fiecare scenariu; 

– toate sursele de finanțare pentru investiție si operare care cuprind: 

– contribuția UE; 

– contribuția natională. 

Pentru ca o investiţie să fie sustenabilă trebuie ca fluxul de numerar cumulat, 
calculat pentru fiecare al perioadei de referinţă să fie pozitiv. Fluxul de numerar cumulat 
se calculează prin însumarea fluxului din anul respectiv cu cel din anul precedent. Din 
analiza sustenabilității financiare a scenariilor rezultă că acestea au asigurată 
durabilitatea financiară doar în cazul susținerii anuale de la buget cu o valoare care să 
acopere cheltuielile, obținându-se astfel un flux net de numerar egal cu 0 pentru fiecare 
an al perioadei de analiză. 

Tabelele de mai jos prezintă fluxul de numerar pentru fiecare scenariu. 

Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea 
acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor și costurilor ce se înregistrează 
în perioade diferite de timp. Pentru proiectele de infrastructură realizate de către 
autoritățile publice rata de actualizare recomandată a fi utilizată în calcule este de 4%.  
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SCENARIUL 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total costuri de investiție 217.860 5.998 9.025.428 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 0 0 14.197 56.788 56.788 56.788 56.788 56.788 59.627
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 217.860 5.998 9.039.625 56.788 56.788 56.788 56.788 56.788 59.627
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 213.503 5.878 8.844.919 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 4.357 120 194.706 56.788 56.788 56.788 56.788 56.788 59.627
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 217.860 5.998 9.039.625 56.788 56.788 56.788 56.788 56.788 59.627
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
SCENARIUL 1 10 11 12 13 14 15 16 17
Total costuri de investiție 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 59.627 59.627 59.627 59.627 62.609 62.609 62.609 62.609
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 59.627 59.627 59.627 59.627 62.609 62.609 62.609 62.609
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 0 0 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 59.627 59.627 59.627 59.627 62.609 62.609 62.609 62.609
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 59.627 59.627 59.627 59.627 62.609 62.609 62.609 62.609
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0

 
SCENARIUL 1 18 19 20 21 22 23 24 25
Total costuri de investiție 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 62.609 65.739 65.739 65.739 65.739 65.739 69.026 69.026
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 62.609 65.739 65.739 65.739 65.739 65.739 69.026 69.026
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 0 0 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 62.609 65.739 65.739 65.739 65.739 65.739 69.026 69.026
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 62.609 65.739 65.739 65.739 65.739 65.739 69.026 69.026
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0
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SCENARIUL 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total costuri de investiție 217.860 5.998 7.108.680 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 0 0 10.032 40.128 40.128 40.128 40.128 40.128 42.135
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 217.860 5.998 7.118.712 40.128 40.128 40.128 40.128 40.128 42.135
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 213.503 5.878 6.966.506 0 0 0 0 0 0
Venit  incasat  de  la  buget  pt 
acoperirea cheltuielilor 4.357 120 152.206 40.128 40.128 40.128 40.128 40.128 42.135
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 217.860 5.998 7.118.712 40.128 40.128 40.128 40.128 40.128 42.135
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
SCENARIUL 2 10 11 12 13 14 15 16 17
Total costuri de investiție 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 42.135 42.135 42.135 42.135 44.242 44.242 44.242 44.242
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 42.135 42.135 42.135 42.135 44.242 44.242 44.242 44.242
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 0 0 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 42.135 42.135 42.135 42.135 44.242 44.242 44.242 44.242
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 42.135 42.135 42.135 42.135 44.242 44.242 44.242 44.242
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0

 
SCENARIUL 2 18 19 20 21 22 23 24 25
Total costuri de investiție 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costuri de operare 44.242 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 48.776 48.776
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR 44.242 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 48.776 48.776
Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonduri POR 0 0 0 0 0 0 0 0
Venit incasat de la buget pt 
acoperirea cheltuielilor 44.242 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 48.776 48.776
TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR 44.242 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 48.776 48.776
FLUX DE NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.6.4. Analiza economică; analiza cost-eficacitate 

5.6.4.1. Analiza economică. Analiza cost-eficacitate. 

Analiza economică s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în 
vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei 
Europene privind acest tip de analiză. 

Analiza economică are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității economice a 
fiecărui scenariu propus, prin determinarea contribuției nete pozitive asupra bunăstării 
economice totale.  

Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare 
asupra costurilor economice de investiție, beneficiilor socio-economice ale proiectului și 
indicatorilor de rentabilitate economică. 

Analiza economică este realizată prin utilizarea analizei cost-eficacitate. 

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea 
utilizării eficiente a resurselor de investiții în sectoare în care beneficiile sunt dificil de 
exprimat monetar.  

ACE este un instrument de selecție a unei soluţii alternative pentru atingerea 
aceluiași obiectiv (cuantificat în unități de măsură fizice). ACE poate identifica alternativa 
care, pentru un anumit nivel sau o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit 
nivel al output-urilor) minimizează valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un 
anumit nivel al costurilor maximizează rezultatele (outputurile). 

Ținând cont de indicatorii de rezultat specifici programului, pe Obiectivul Specific 
4.1, respectiv: 

1S9 – Pasageri transportați în transportul public urban (nr. pasageri) 

1S10 – Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an, 

va fi utilizată analiza cost-eficacitate ponderată. 

 

Elementele specifice utilizate în realizarea analizei cost-eficacitate sunt 
următoarele: 

- orizontul de timp – 25 de ani, similar cu cel pentru analiza financiară 

- rata de actualizare – pentru costuri va fi utilizată rata de actualizare financiară 
(4%, conform prevederilor Manualului de analiză cost-eficacitate și setului de date de 
referință ale Comisiei Europene), iar pentru beneficii rata de actualizare socială (5%) 

- rata de schimb valutar este de 4,5744 

- factorul de anualizare este considerat 300 
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Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la 
efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât şi beneficiile vor fi 
calculate utilizând metoda incrementală, care reprezintă diferența dintre valorile pentru 
varianta „cu proiect”, în cazul celor 2 scenarii analizate, și valorile corespunzătoare 
variantei „fără proiect”. 

 

Costurile care vor fi avute în vedere pentru realizarea analizei cost-eficacitate sunt: 

- costurile de investiție 

- costurile de operare a investiției 

Repartiția pe ani a costurilor de investiție și a costurilor de operare a fost prezentată 
în capitolul anterior, pentru toată durata de operare a investiției. 

În cadrul analizei cost-eficacitate, vor fi calculate și utilizate costurile actualizate, 
utilizând formula: 

VATcost = Σ(Ct/(1+i)t) 

unde: 

VATcost = valoarea actualizată a costurilor totale 

Ct = cost apărut în anul t 

i = rata de actualizare (4%) 

 

Valorile rezultate pentru costurile actualizate totale (investiție plus exploatare și 
mentenanță), în cazul celor două scenarii analizate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Ani Cost total 
Scenariul 1 

(lei/an) 

Cost total 
Scenariul 2 

(lei/an) 

1 217.860 217.860 

2 5.767 5.767 

3 8.357.641 6.581.649 

4 50.484 35.674 

5 48.542 34.302 

6 46.675 32.983 

7 44.880 31.714 
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Ani Cost total 
Scenariul 1 

(lei/an) 

Cost total 
Scenariul 2 

(lei/an) 

8 43.154 30.494 

9 43.569 30.787 

10 41.893 29.603 

11 40.282 28.465 

12 38.733 27.370 

13 37.243 26.317 

14 37.601 26.570 

15 36.155 25.548 

16 34.764 24.566 

17 33.427 23.621 

18 32.142 22.712 

19 32.451 22.931 

20 31.203 22.049 

21 30.002 21.201 

22 28.848 20.385 

23 27.739 19.601 

24 28.006 19.790 

25 26.928 19.029 

 

Următorul pas în realizarea analizei cost-eficacitate este reprezentat de evaluarea 
impactului, din punct de vedere fizic. 

Pentru estimarea impactului, au fost utilizate previziunile și rezultatele Studiului de 
trafic anexat proiectului, precum și cele realizate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
pentru indicatorii de rezultat care au fost prezentați anterior și vor fi avuți în vedere în 
calculul raportului cost-eficacitate. Pe baza valorilor estimate în documentele 
menționate, au fost calculate prin extrapolare beneficiile rezultate pe toată durata de 
operare (25 de ani) luată în considerare. 

Așa cum a fost specificat anterior, în procesul ACE se va utiliza abordarea 
incrementală în măsurarea efectelor, fiind luate în considerare pentru calcularea 
raportului ACE numai efectele suplimentare. 
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Beneficiile actualizate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Ani Beneficii 
Scenariul 1 

Beneficii 
Scenariul 2 

Emisii 
CO2echiv 
(tone/an) 

Călătorii 
transport public 
(călătorii/an) 

Emisii 
CO2echiv 
(tone/an) 

Călătorii 
transport public 
(călătorii/an) 

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 2.260 634.304 2.260 634.304

5 2.515 709.445 2.515 709.445

6 2.800 793.488 2.800 793.488

7 3.116 887.487 3.116 887.487

8 3.468 992.622 3.468 992.622

9 3.860 1.110.211 3.860 1.110.211

10 3.206 1.017.251 3.206 1.017.251

11 2.662 932.074 2.662 932.074

12 2.211 854.030 2.211 854.030

13 1.836 782.520 1.836 782.520

14 1.525 716.998 1.525 716.998

15 1.266 656.963 1.266 656.963

16 1.064 610.883 1.064 610.883

17 906 573.338 906 573.338

18 780 541.205 780 541.205

19 680 512.673 680 512.673

20 600 486.682 600 486.682

21 535 462.605 535 462.605

22 482 440.061 482 440.061

23 438 418.812 438 418.812

24 401 398.700 401 398.700

25 370 379.618 370 379.618

Pentru calculul raportului cost-eficacitate a fost aleasă varianta costului unitar 
dinamic (CUD), care este cea mai cuprinzătoare. 

Astfel, valorile obținute pentru cei doi indicatori de rezultat luați în considerare, 
rezultă următoarele valori: 
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Indicator economic 
Raport ACE 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Reducere CO2echiv 254,03 lei/tonă CO2echiv 199,55 lei/tonă CO2echiv

Creștere număr călătorii TP 0,63 lei/călătorie TP 0,49 lei/călătorie TP

 

După cum se observă, pentru ambele valori ale costului unitar dinamic, Scenariul 2 
conduce la rezultate mai bune, necesitând costuri mai mici și fiind astfel scenariul 
recomandat pentru implementare (scenariul cel mai cost-eficace). 

 

5.6.4.2. Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investighează impactul 
modificării unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. În mod normal, se 
analizează numai variațiile nefavorabile ale acestor variabile critice.  

Scopul analizei de senzitivitate este de:  

– a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra 
costurilor și beneficiilor generate de proiect  

– a investiga consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-
critice  

– a evalua daca deciziile ce vor fi luate în cadrul proiectului pot fi afectate de 
aceste schimbări  

Concluzia analizei cost-eficacitate se bazează pe un singur set de valori pentru 
fiecare factor sau variabilă. Un număr de factori s-ar putea însa schimba pe parcursul 
proiectului și este necesar să testăm cât de sensibile sunt valorile de eficienţă ale 
proiectului la modificări ale valorilor acestor factori. 

Senzitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficienta a 
investiției la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorul 
de eficienta luat in considerare este raportul ACE, iar principalele variabilele luate in 
considerare au fost cheltuielile investiționale si cheltuielile de operare. Pentru fiecare 
dintre acești 2 parametrii cheie au fost testate 2 tipuri de scenarii (pesimist si optimist). 
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Costurile totale actualizate pentru cele două scenarii „cu proiect” pentru variația 
cheltuielilor investiționale sunt prezentate în tabelele de mai jos: 

 

Ani Scenariul pesimist (+1%) Scenariul optimist (-1%) 

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 1 Scenariul 2 

1 220.039 220.039 215.682 215.682

2 5.825 5.825 5.709 5.709

3 8.441.086 6.647.373 8.274.196 6.515.926

4 50.484 35.674 50.484 35.674

5 48.542 34.302 48.542 34.302

6 46.675 32.983 46.675 32.983

7 44.880 31.714 44.880 31.714

8 43.154 30.494 43.154 30.494

9 43.569 30.787 43.569 30.787

10 41.893 29.603 41.893 29.603

11 40.282 28.465 40.282 28.465

12 38.733 27.370 38.733 27.370

13 37.243 26.317 37.243 26.317

14 37.601 26.570 37.601 26.570

15 36.155 25.548 36.155 25.548

16 34.764 24.566 34.764 24.566

17 33.427 23.621 33.427 23.621

18 32.142 22.712 32.142 22.712

19 32.451 22.931 32.451 22.931

20 31.203 22.049 31.203 22.049

21 30.002 21.201 30.002 21.201

22 28.848 20.385 28.848 20.385

23 27.739 19.601 27.739 19.601

24 28.006 19.790 28.006 19.790

25 26.928 19.029 26.928 19.029
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Costurile totale actualizate pentru cele două scenarii „cu proiect” pentru variația 
cheltuielilor operaționale sunt prezentate în tabelele de mai jos: 

 

Ani Scenariul pesimist (+1%) Scenariul optimis (-1%) 

Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 1 Scenariul 2 

1 217.860 217.860 217.860 217.860

2 5.767 5.767 5.767 5.767

3 8.357.772 6.581.742 8.357.510 6.581.557

4 50.989 36.031 49.979 35.317

5 49.028 34.645 48.057 33.959

6 47.142 33.312 46.209 32.653

7 45.329 32.031 44.431 31.397

8 43.586 30.799 42.723 30.189

9 44.005 31.095 43.133 30.480

10 42.312 29.899 41.474 29.307

11 40.685 28.749 39.879 28.180

12 39.120 27.644 38.345 27.096

13 37.615 26.580 36.871 26.054

14 37.977 26.836 37.225 26.305

15 36.516 25.804 35.793 25.293

16 35.112 24.811 34.417 24.320

17 33.761 23.857 33.093 23.385

18 32.463 22.940 31.820 22.485

19 32.775 23.160 32.126 22.702

20 31.515 22.269 30.890 21.828

21 30.302 21.413 29.702 20.989

22 29.137 20.589 28.560 20.182

23 28.016 19.797 27.462 19.405

24 28.286 19.988 27.726 19.592

25 27.198 19.219 26.659 18.838
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Variațiile raportului ACE pentru cazurile prezentate anterior sunt următoarele: 

SCENARIUL 1 Variații 
Raport ACE 

Reducere CO2echiv 
Creștere număr 

călătorii TP 
Scenariul de baza 0% 254,03 lei/tonă CO2echiv 0,63 lei/călătorie TP
  
Variația cheltuielilor 
investiționale: 

   

Scenariul pesimist - 
creștere 1% 

101% 
256,35 lei/tonă CO2echiv

(100,91%) 
0,64 lei/călătorie TP

(100,91%) 
Scenariul optimist - 
reducere 1% 

99% 
251,72 lei/tonă CO2echiv

(99,09%) 
0,62 lei/călătorie TP

(99,09%) 

Variația cheltuielilor 
operaționale: 

   

Scenariul pesimist - 
creștere 1% 

101% 
254,26 lei/tonă CO2echiv

(100,09%) 
0,631 lei/călătorie TP

(100,09%) 
Scenariul optimist - 
reducere 1% 

99% 
253,81 lei/tonă CO2echiv

(99,91%) 
0,629 lei/călătorie TP

(99,91%) 

SCENARIUL 2 Variații 
Raport ACE 

Reducere CO2echiv 
Creștere număr 

călătorii TP 
Scenariul de baza 0% 199,55 lei/tonă CO2echiv 0,495 lei/călătorie TP
  
Variația cheltuielilor 
investiționale: 

   

Scenariul pesimist - 
creștere 1% 

101% 
201,39 lei/tonă CO2echiv

(100,91%) 
0,499 lei/călătorie TP

(100,92%) 
Scenariul optimist - 
reducere 1% 

99% 
197,71 lei/tonă CO2echiv

(99,09%) 
0,490 lei/călătorie TP

(99,08%) 

Variația cheltuielilor 
operaționale: 

   

Scenariul pesimist - 
creștere 1% 

101% 
199,71 lei/tonă CO2echiv

(100,09%) 
0,495 lei/călătorie TP

(100,08%) 
Scenariul optimist - 
reducere 1% 

99% 
199,39 lei/tonă CO2echiv

(99,91%) 
0,494 lei/călătorie TP

(99,92%) 

După cum se observă din analiza de mai sus, caracteristicile indicatorilor nu se 
modifică substanțial (variații sub 1%), astfel încât Scenariul 2 prezintă în continuare 
valori mai bune ale raportului ACE pentru cele doi indicatori considerați, ceea ce îl 
recomandă în continuare ca fiind scenariul cel mai cost-eficace.  
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5.6.5. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a 
riscurilor 

Numim risc nesiguranţa asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la 
probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în 
cazul în care acesta se produce.  

Riscul apare atunci când:  

– un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur 

– efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariţia evenimentului este nesigură 

– atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte. 

Managementul riscului presupune următoarele etape:  

– Identificarea riscului   

– Analiza riscului  

– Reacţia la risc   

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.   

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor. 

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii aşteptate, 
simularea Monte Carlo şi arborii decizionali.  

Aceasta etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru 
controlul şi finanţarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode 
de măsurare a importanţei riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.   

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de 
probabilitatea de apariţie şi impactul produs.   

Reacţia la Risc  - cuprinde măsuri și acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 
repartizarea riscului. 

Tehnicile de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în 
următoarele categorii: 

– Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a 
elimina apariția riscului 

– Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte 
(contracte de asigurare, garanţii) 

– Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al 
riscului 

Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul 
apariţiei riscului.  
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Tabel  5.3. Matricea riscurilor în implementarea proiectului 
Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

1. Intarzieri in executie si predarea 
componentelor la termenele stabilite. 
 

Mare
5 

Mica
2 10 

Stabilirea unui plan de comunicare eficient intre Beneficiar si  
Implementator asupra progresului proiectului de implementare 
acivitatilor, pentru a putea lansa atentionari la timp asupra 
oricarui element ce poate conduce la devieri ale activitatilor si 
punctelor de control stabilite. 
 

2. Incapacitatea Furnizorilor selectati pentru 
oferirea de produse si servicii de a implementa 
rezultatele proiectului conform cerintelor si in 
timpul agreat.  

Mare
5 

Mic
1 5 

Monitorizarea permanenta a livrarilor in conformitate cu graficul 
de implementare si aplicarea de penalitati financiare in cazul 
intarzierilor. 
 

3. Dificultati sau divergente de comunicare 
eficienta cu toate partile implicate in 
implementarea proiectului 
 

Mediu
3 

Mediu
2 6 

Stabilirea unui set de proceduri de comunicare ce vor fi 
comunicate tuturor membrilor echipelor de proiect. 
Monitorizarea permanenta de catre echipa de management al 
proiectului, in cadrul sedintelor de proiect. 

4. Lipsa expertizei la nivel de excelenta din partea 
Implementatorului pentru livrarea serviciilor / 
produselor la termenele stabilite  

Mare
5 

Mic
1 5 

Verificarea competentelor echipei de experti cu experienta 
relevanta in specializarile cerute si impunerea de masuri 
corective in cazul in care se demonstreaaza ca acestia nu 
indeplinesc cerintele solicitate in documentatia tehnica de 
atribuire. 

5. Instabilitate institutionala / legislativa Mare
4 

Mic
1 4 

Monitorizarea permanenta a stadiului proiectului si actualizarea 
permanenta a planului de raspuns la risc astfel incat sa poata 
exista o situatie clara a modului de desfasurare a activitatilor in 
contextul legislativ aferent perioadei de implementare. 
Semnalarea si informarea factorilor de decizie cu privire la 
posibilele efecte asupra bunei desfasurari a contractului prin 
prezentarea planului de risc actualizat si a masurilor identificate 
pentru eliminarea riscurilor. 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

6. Management de program ineficient  
Acesta este considerat un risc pentru proiect 
deoarece orice problema de comunicare in cadrul 
echipei de proiect sau intre echipa de proiect si 
Implementator poate duce la intarzirei si abateri 
de la graficul de executie al proiectului ceea ce 
poate avea consecinte in recuperarea finantarii 
nerambursabile. Acesta este un risc care poate 
aparea pe toata perioada de desfasurare a 
activitatilor din proiect. 

Mediu
3 
 

Mic
1 3 

Existenta unor structuri si proceduri interne de coordonare, de 
monitorizare, control si raportare a fiecarei activitati, in 
conformitate cu metodologia de management de proiect, in 
sprijinul structurilor de gestionare a proiectului din cadrul 
contractului. Suplimentarea echipei de proiect din partea 
Beneficiarului și Consultantului, în cazul unei încărcări prea mari 
a membrilor echipei. 
 

7. Intarzieri in derularea procedurilor de achizitie 
publica din cauza unor contestatii la caietele de 
sarcini 

Mare
4 

Medie
3 12 

Respectarea stricta a legislatiei in domeniul achizitiilor publice si 
intocmirea conformă a documentației de achiziție, cu implicarea 
autorității contractante astfel încât să nu existe motive de 
contestare a documentației. 

8. Intarzieri in recuperarea rambursarii 
cheltuielilor efectuate (daca este cazul) 
 

Mediu
3 

Mediu
3 9 

Cu toate ca termenele de rambursare sunt bine stabilite de catre 
finantator, poate aparea situatia unor intarzieri in rambursarea 
cheltuielilor. Implementatorul va prezenta beneficiarului situatia 
financiara actualizata din punctul de vedere al cheltuielilor 
realizate si va propune un plan pentru continuarea proiectului 
pana la recuperarea platilor efectuate (renegocierea termenelor 
de plata cu furnizorii, reducerea unor costuri mai putin relevante 
pentru implementare si alocarea fondurilor pentru activitatile 
critice a fi implementate, credit bancar etc) 

9. Indisponibilitate financiara a beneficiarului 
pentru efectuarea platilor pana la recuperarea 
cheltuielilor efectuate (la ramburasare). 

Mediu
3 

Mediu
3 9 

Implementatorul va prezenta beneficiarului situatia financiara 
actualizata din punctul de vedere al cheltuielilor realizate si va 
propune un plan pentru continuarea proiectului pana la 
recuperarea platilor efectuate (renegocierea termenelor de plata 
cu furnizorii, reducerea unor costuri mai putin relevante pentru 
implementare si alocarea fondurilor pentru activitatile critice a fi 
implementate, credit bancar etc) 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

10. Planificare greşită a resurselor, a timpului 
alocat, a planificării activităţilor.  
 

Mediu
3 

Mare
4 12 

Echipa de management din partea Beneficiarului va fi alcătuită 
din personal cu experiență în derularea de proiecte similare, care 
să monitorizeze eficient respectarea graficului de implementare și 
să ia măsuri în cazul unor devieri de la acesta. 
 Suplimentarea cu personal in cazul in care se constata incarcari 
ale membrilor echipei de proiect. 

11. Supraîncărcarea echipei responsabile cu 
managementul proiectului 
 

Mediu
3 

Mică
2 6 

Echipa de management din partea beneficiarului va fi alcătuită 
din personal instruit corespunzător, ce deţine o experienţă vastă 
în domeniu; 
Monitorizarea permanenta a incarcarii membrilor echipei de 
proiect si suplimentarea acesteia cu personal support in cazul in 
care se constata a fi necesar. 

12. Lipsa de coordonare / comunicare intre 
Beneficiar – Consultant – Furnizor si/sau 
deficiente de intelegere a proiectului sau a 
scopului acestuia, cu impact direct asupra 
produsului final implementat. 
 

Mediu
3 

Mica
1 3 

Colaborarea cu echipele responsabile cu prestarea de servicii si 
livrările de echipamente si implementarea sistemului va fi 
asigurată la un nivel optim prin proceduri de comunicare stabilite 
de la inceputul perioadei de implementare. 
Monitorizarea atenta a livrarilor in conformitate cu graficul de 
prestare propus de Implementator si agreat de Beneficiar si 
impunerea de penalitati financiare in cazul in care se constata 
intarzieri in executie. 

13. Depistare de erori sau lipsuri neprevăzute în 
specificația iniţială a sistemului 
 

Mare
5 

Mica
1 5 

În cadrul procedurii de achiziţie, la elaborarea caietului de sarcini 
aferent vor fi cerute dovezi relevante pentru proiectant, pentru a 
asigura că munca acestuia va fi Îndeplinită la cel mai înalt nivel 
de calitate; Monitorizarea constanta pe tot parcursul 
implementării proiectului a modului de executie a implementarii 
si emiterea de informari si notificari catre implementator in cazul 
in care se constata abateri de la termenele agreate la momentul 
semnarii contractului de furnizare. 
Implicarea activa a expertilor tehnici propusi in cadrul echipei de 
consultanta si solicitarea de rapoarte de progress privind stadiul 

14. Design defectuos datorat unor estimări eronate 
din perspectiva complexităţii. 
 

Mare
5 

Mica
1 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

implementarii, neregulile identificate si remediate precum si a 
nereguluilor identificate si neremediate pentru a putea fi 
discutate masurile ce se vor aplica. 

15. Livrarea echipamentelor este întârziată sau 
echipamentele nu corespund (prezintă defecte 
sau nu pot fi instalate conform specificațiilor 
contractuale) 

Mediu
3 

Medie
3 9 

Transmiterea catre ofertanti, in faza de achizitie, privind 
obligativitatea realizarii de stocuri proprii sau asigurarea de 
echipamente in conditii de stoc-furnizor in Romania sau 
proximitate, sub sanctiunea penalizarior financiare sufficient de 
mari astfel incat sa compenseze eventualele costuri de intarziere. 

16. Amplasarea echipamentelor în condiţii 
improprii sau necesitatea derularii de lucrari 
suplimentare datorita necunoasterii spatiului in 
care se vor instala echipamentelor de catre 
implementator la faza de ofertare  

Mediu
3 

Mica
2 6 

Amenajarea corespunzatoare a spatiului de amplasare a 
echipamentelor in conformitate cu cerintele descries in 
documentatia de finantare; 
Urmarirea permanenta a cerintelor din documentatia tehnica de 
finantare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic etc). 

17. Nefunctionarea sistemului la parametrii stabiliți
- Serivicii de asistenta si suport precare din 
partea furnizorului. 

Mediu
3 

Mic
1 3 

Solicitarea de asistenta tehnica de specialitate din partea 
furnizorilor pe o perioada definita prin documentatia de atribuire 
pentru furnizori. 

18. Manipularea neadecvata sau distrugerea 
echipamentelor sau accesoriilor achizitionate 
datorita lipsei instruirii cu privire la utilizarea 
echipamentelor 

Mic
2 

Mică
1 2 

Supraveghere tehnica de specialitate a implementarii si 
raportarea tuturor neconformitatilor identificate factorilor de 
decizie din proiect. 
 

19. Neprezentarea nici unui furnizor la licitatia de 
implementare din cauza solicitarilor de inalt 
nivel tehnic in conditii de limitari bugetare 
conform proiectului aprobat la finantare.  

Mare
5 

Mică
1 5 

Se va avea in vedere popularizarea procedurii de achizitie si 
alegerea de criterii de achizitie suficient de accesibile astfel incat 
sa poata participa la procedura suficient de multi ofertanti. 

20. Imposibilitatea ofertarii si/sau livrarii de 
echipamente hardware conforme cu 
specificatia din Caietul de Sarcini datorita 
duratei mari de timp intre momentul scrierii 
documentatiei de finantare si pana la lansarea / 
publicarea documentatiei. 

Mediu
3 

Mediu
3 9 

Asumarea acceptarii solutiilor superioare din punct de vedere 
tehnologic si informarea inca din faza de achizitie a potentialilor 
ofertanti cu privire la restrictiile privind modificarile permise la 
specificatiile tehnice, in sensul acceptarii echipamentelor similare 
si/sau superioare din punct de vedere functional si tehnologic cu 
conditia respectarii cerintelor minime si a limitarilor bugetare. 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

Tinand cont de faptul ca de la momentul scrierii 
documentatiei de finantare si pana la lansarea 
procedurii de achizitie a trecut un interval de 
timp semnificativ de lung (6 – 9 luni 
calendaristice), este posibil ca furnizorii sa se 
afle in imposibilitatea achizitionarii 
echipamentelor descrise in caietul de sarcini.  

21. Dezvoltarea software intarziata datorita livrarii 
intarziate a infrastructurii hardware, indiferent 
de natura acestora (dificultati de import, 
furnizori externi care au program de livrari diferit 
ori lucrari suplimentare la implementare la 
beneficiar, necunoscute la momentul procedurii 
de achizitie) sau din cauza modificarii 
configuratiilor hardware fata de cele initial 
solicitate prin Caietul de Sarcini ca urmare a 
evolutiei tehnologice intre momentul realizarii 
documentatiei de finantare si pana la data livrarii 
echipamentelor 

Mediu
3 

Mediu
3 9 

Impunerea ofertantilor (inca de la faza de achizitie) sa aiba 
capacitate de dezvoltare proprie, indiferent de infrastructura 
hardware a proiectului, si informarea acestora privind necesitatea 
respectarii graficului de activitati pe fiecare faza indiferent  
fazele de livrari anterioare. 

22. Dificultati in obtinerea avizelor si/sau a 
autorizatilor de lucrari de la institutii externe  

Mare
4 

Mică
1 4 

Informarea Furnizorului cu privire la posibilitatea necesitatii 
avizarii/autorizarii lucrarilor suplimentare, in functie de necesarul 
identificat prin oferta tehnica si demararea lucrarilor de 
avizare/autorizare inca de la semnarea contractului, astfel incat 
toate demersurile sa se incheie in timp util si fara sa afecteze 
derularea proiectului conform graficului de implementare. 

23. Incheierea ciclului de viata al unor 
echipamente intre data ofertarii acestora si 
pana la livrarea efectiva a acestora la 
Beneficiar, ceea ce poate pune Furnizorul in 
imposibilitatea livrarii sistemului ofertat si 

Mic
1 

Mare
4 4 

Informarea ofertantilor cu privire la acest risc si solicitarea catre 
acestia sa asigure stocuri de materiale / echipamente necesare la 
implementarea in proiect astfel incat sa se minimizeze riscul 
aparitiei diferentelor tehnologice intre sistemele ofertate si cele 
livrate. 
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Nr. 
risc 

Decriere risc Impact Proba -
bilitate 

Punctaj 
risc 

Solutii de contracarare / atenuare propuse

impune realizarea de modificari la infrastructura 
hardware 

24. Aparitia de defecte de fabricatie la 
echipamentele livrate in perioada de instalare si 
realizare a sistemului, inainte de acceptanta 
finala a sistemului. 

Mediu
3 

Medie
3 9 

Solicitarea furnizorului sa constituie un stoc de componente de 
prima inlocuire in cazul echipamentelor care prezinta risc mare 
de defectare si care nu pot fi inlocuite imediat datorita lipsei 
stocurilor la importatorul local. 

25. Incompatibilitati fizice intre echipamentele 
solicitate prin Caietul de Sarcini si cele livrate 
efectiv in sistem, ca urmare a eventualelor 
modificari tehnologice sau erori de proiectare. 

Mare
5 

Mica
1 5 

Impunerea derularii unei faze de testare in vederea acceptarii 
sistemului la fabricant si testarea intergala a functionalitatilor 
fizice la nivel de sistem, garantandu-se in acest fel 
compatibilitatea sistemelor livrate sau cel putin identificarea din 
timp a eventualelor probleme si remedierea acestora. 

26. Riscuri privind fenomene extreme de tip forta 
majora, inregistrate la beneficiar indiferent de 
vointa sau controlul acestuia (incendiu, 
inundatie, cutremur, fenomene sociale, furt, 
vandalism, sabotaj etc.) si care pot intrerupe 
activitatea de implementare a sistemului. 
 
 

Mare
4 

Mica
1 4 

Previzionarea lucrarilor pe fiecare perioada de timp cu o rezerva 
operationala realista (estimata la cca, 2 saptamani) si care 
permite asigurarea unui interval de timp suficient astfel incat in 
cazul aparitiei unor fenomene de tip forta majora sa asigure un 
interval suficient pentru eliminarea efectelor acestora si 
continuarea lucrarilor fara afectarea in mod semnificativ a 
graficului de implementare a proiectului. 
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6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct 
de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilităţii şi riscurilor 

 

Așa cum s-a specificat anterior, scenariile propuse sunt următoarele:  

Scenariul 0 – Scenariul „fără proiect”: 

-  A fost utilizat ca scenariu de referință pentru scenariile „cu proiect”. 

 

Scenariul 1: 

- Implementarea unui sistem de trafic management și monitorizare, cu 
următoarele componente: 

o Componenta de management adaptiv al traficului 
o Componenta de monitorizare 
o Componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public în locațiile 

semaforizate 
o Componenta de impunere a regulilor de circulație 
o Componenta de resistematizare a circulației 

 

Scenariul 2: 

- Implementarea unui sistem de trafic management și monitorizare, cu 
următoarele componente: 

o Componenta de management adaptiv al traficului 
o Componenta de monitorizare 
o Componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public în locațiile 

semaforizate 
o Componenta de resistematizare a circulației 

 

În cazul ambelor scenarii, se va avea în vedere compatibilitatea acesteia și 
integrarea din punct de vedere harware și software cu sistemul actual de management 
al traficului și upgradarea acestuia pentru includerea funcției de asigurare a priorității 
pentru vehiculele de transport public. 
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Așa cum se observă din prezentările de mai sus, diferența dintre scenariile propuse 
constă în asigurarea funcției de impunere a regulilor de circulație, în cazul Scenariului 1. 

Comparația din punct de vedere financiar și economic între cele 2 scenarii „cu 
proiect” a fost realizată în capitolul anterior. 

În vederea analizei efectelor și impactului fiecărui scenariu, inclusiv pentru anii de 
prognoză, în procesul de elaborare a studiului de fezabilitate au fost luate în considerație 
rezultatele furnizate prin intermediul studiului de trafic atașat, pentru anii de prognoză 
stabiliți, respectiv anul 2021 (primul an după finalizarea proiectului) și anul 2026 (ultimul 
an de durabilitate a contractului de finanțare).  

În prezenta documentație, au fost realizate analiza financiară și economică, inclusiv 
calculul raportului Beneficiu/Cost pentru cele 2 scenarii cu proiect prezentate. 

În continuare sunt prezentate avantajele și dezavantajele pentru fiecare dintre 
scenariile analizate, sintetizate din analiza rezultatelor extrase cu ajutorul modelului de 
transport pentru fiecare scenariu, pentru anii de prognoză considerați. 

 

Tabel  6.1. Analiza comparativă a scenariilor propuse 
Scenariul 1 Scenariul 2 

Avantaje 

1. Creșterea siguranței pentru traficul 
rutier, datorită introducerii de 
intersecții semaforizate. 

2. Creșterea siguranței pietonilor, datorită 
introducerii de treceri de pietoni cu 
buton și a dispozitivelor acustice de 
avertizare. 

3. Creșterea eficientei serviciului de 
transport public, prin acordarea 
priorității pentru vehiculele de 
transport public în deplasarea prin 
locațiile semaforizate incluse în sistem. 

4. Scăderea și optimizarea timpului de 
parcurgere a rutei de către vehiculele 
de transport public, datorită 
implementării sistemului de 
management al traficului. 

5. Creșterea numărului de utilizatori ai 
transportului public, datorită oferirii de 
condiții de siguranță superioare, 
precum și a reducerii timpului de 
călătorie. 

6. Reducerea volumelor de trafic la nivelul 
rețelei generale, datorită utilizării 

1. Creșterea siguranței pentru traficul rutier, 
datorită introducerii de intersecții 
semaforizate. 

2. Creșterea siguranței pietonilor, datorită 
introducerii de treceri de pietoni cu buton 
și a dispozitivelor acustice de avertizare. 

3. Creșterea eficientei serviciului de 
transport public, prin acordarea priorității 
pentru vehiculele de transport public în 
deplasarea prin locațiile semaforizate 
incluse în sistem.  

4. Scăderea și optimizarea timpului de 
parcurgere a rutei de către vehiculele de 
transport public, datorită implementării 
sistemului de management al traficului. 

5. Creșterea numărului de utilizatori ai 
transportului public, datorită oferirii de 
condiții de siguranță superioare, precum și 
a reducerii timpului de călătorie. 

6. Reducerea volumelor de trafic la nivelul 
rețelei generale, datorită utilizării 
transportului public de către un număr mai 
mare de persoane 
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Scenariul 1 Scenariul 2 

transportului public de către un număr 
mai mare de persoane 

7. Creșterea siguranței cetățenilor prin 
implementarea sistemului de 
monitorizare. 

8. Mentenanță pe termen lung și la costuri 
minime. 

9. Impunerea respectării vitezei legale de 
circulație 

 

7. Reducerea traficului de tranzit datorită 
informării asupra rutelor ocolitoare 

8. Creșterea siguranței cetățenilor prin 
implementarea sistemului de identificare 
și înregistrarea automată a numerelor de 
înmatriculare. 

9. Mentenanță pe termen lung și la costuri 
minime. 

10. Raport cost/eficacitate net superior 

11. Costuri de implementare reduse 

 

Dezavantaje 

1. Efort de intervenție mare și disconfort 
public pe perioada desfășurării lucrărilor 
implementare a sistemului. 

2. Creșterea nivelului de costuri lunare cu 
utilitățile sistemului, necesare pentru 
asigurarea bunei funcționări a acestuia. 

3. Costuri ridicate de implementare, fără ca 
sistemul de impunere a respectării vitezei 
legale de circulație să aibă o utilitate 
semnificativă în proximitatea 
intersecțiilor semaforizate și în condițiile 
existenței camerelor video de 
supraveghere 

1. Efort de intervenție mare și disconfort 
public pe perioada desfășurării lucrărilor 
implementare a sistemului. 

2. Creșterea nivelului de costuri lunare cu 
utilitățile sistemului, necesare pentru 
asigurarea bunei funcționări a acestuia. 

 

 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii 
optim(e) recomandat(e) 

Din analiza comparativă realizată mai sus, a rezultat centralizatorul prezentat mai 
jos.  

 

Tabel  6.2. Centralizatorul analizei comparative a scenariilor 

  Scenariul 1  Scenariul 2 

Avantaje  9  11 

Dezavantaje  3  2 
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Sintetizând, efectele implementării scenariilor analizate sunt următoarele: 

- Scenariul 1: Efectul funcționalității de acordare a priorității pentru vehiculele de 
transport public conduce la creșterea vitezei comerciale a acestora și la o mai 
bună respectare a graficului de circulație. Acest efect, corelat cu cel al creșterii 
siguranței generale a circulației, dar în principal pentru utilizatorii cei mai 
vulnerabili (pietonii și bicicliștii), se va concretiza într-o creștere a atractivității 
mijloacelor de deplasare alternative și într-o comutare către acestea a 
conducătorilor auto. Efectul implementării radarelor de viteză nu este 
semnificativ, dar implementarea acestei componente aduce costuri suplimentare 
de implementare și operare. 

- Scenariul 2 – Scenariul optim: Efectul funcționalității de acordare a priorității 
pentru vehiculele de transport public conduce la creșterea vitezei comerciale a 
acestora și la o mai bună respectare a graficului de circulație. Acest efect, corelat 
cu cel al creșterii siguranței generale a circulației, dar în principal pentru 
utilizatorii cei mai vulnerabili (pietonii și bicicliștii), se va concretiza într-o 
creștere a atractivității mijloacelor de deplasare alternative și într-o comutare 
către acestea a conducătorilor auto. 

Din analizele realizate, Scenariul 2 este recomandat ca soluția optimă de 
implementare a sistemului inteligent de trafic management și monitorizare și de 
prioritizare a vehiculelor de transport public în locațiile semaforizate. 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi 
investiţiei 

6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a 
obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, 
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 
în conformitate cu devizul general 

Valoarea totală a obiectului de investiţii, cu TVA: 

7.332.537,74 lei 

din care C+M: 2.957.578,73 lei 

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA: 

6.168.588,35 lei 

din care C+M: 2.485.360,28 lei 



D.A.L.I.  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4 

 
 116

Detalieri asupra valorilor semnificative ale investiției sunt prezentate în Devizul 
general anexat. 

 

6.3.2. Indicatori minimali 

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță: 
- Număr locații în teren sistem trafic management și monitorizare: 

o 5 intersecții/treceri de pietoni semaforizate/incluse în sistemul de 
management adaptiv al traficului 

o 5 intersecții/treceri de pietoni în care se acordă prioritate pentru vehiculele 
de transport public 

o 5 locații monitorizare video  
- Număr locații centrale sistem trafic management 

o 1 centru de management al traficului upgradat pentru includerea noilor 
locații și a funcțiilor asociate 

- Număr locații distribuite: 
o 1 rețea comunicații extinsă 

 

6.3.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, 
de rezultat/operare, după caz 

Indicatorii de rezultat/operare au fost calculați luând în considerare efectele 
implementării proiectului „Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 
4” 

 
Indicatori de rezultat/operare: 

- Număr pasageri transportați anual în transportul public urban:  
o 21.818.785 pasageri/an, anul 2021 (reprezentând o creștere cu 3,5% față de 

scenariul „fără proiect”) 
o 21.631.284 pasageri/an, anul 2026 (reprezentând o creștere cu 8,2% față de 

scenariul „fără proiect”) 
- Emisii GES provenite din transportul rutier: 

o 103,28 mii tone CO2/an, anul 2021 (reprezentând o reducere cu 2,5% față de 
scenariul „fără proiect”) 

o 100,64 mii tone CO2/an, anul 2026 (reprezentând o reducere cu 5,4% față de 
scenariul „fără proiect”) 
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Indicatori de realizare: 
- Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2: 1 proiect 

de extindere a sistemului de trafic management și monitorizare, care să asigure 
inclusiv prioritizarea vehiculelor de transport public 

6.3.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de 
investiţii, exprimată în luni. 

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, 
durata estimată de execuție a lucrărilor este de 6 luni. 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea 
cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din 
punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcției, conform 
gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

 

Nu este cazul. 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei 
publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: 
fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul 
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, 
alte surse legal constituite 

Prezentul proiect este parte integrantă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Craiova și se încadrează în secțiunea proiectelor destinate managementului 
traficului.  

Conform legislației naționale (Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare în iulie 2013), Planul de 
mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare 
teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi 
instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea 
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spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de 
mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor. 

De asemenea, prin încadrarea conform „Ghidului solicitantului - Conditii Specifice 
de implementare a dezvoltarii durabile, Axa 4 – Sprijinirea dezvoltarii durabile, 4.1. 
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile 
de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, în tipul de 
activități: C. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al 
traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de 
transport inteligente (STI) - Codul 044, proiectul este eligibil pentru finațare cu fonduri 
europene nerambursabile, cu următoarele rate de cofinanțare:  

- Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este 
de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

- Rata de cofinanțare din bugetul de stat este de 13% din valoarea cheltuielilor 
eligibile ale proiectului 

- Rata de cofinanțare din partea solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile ale proiectului 
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7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire 

Anexat prezentei documentații. 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 

Anexat prezentei documentații. 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor 
speciale, expres prevăzute de lege 

Se va atașa la documentație finală. 

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul 
suplimentării capacităţii existente 

Avize conform Certificatului de urbanism. 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, 
măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 
documentaţia tehnico-economică 

Se va atașa la documentație finală. 
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7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot 
condiţiona soluţiile tehnice, precum: 

7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme 
alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 
performanţei energetice; 

Nu este cazul 

7.6.2. Studiu de trafic şi studiu de circulație, după caz; 

Anexat prezentei documentații 

7.6.3. Raport de diagnostic arheologic. în cazul intervenţiilor 
în situri arheologice; 

Nu este cazul 

7.6.4. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazul 

7.6.5. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul 
investiţiei 

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații. 
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Proiectant ‐ S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

Sos. Pipera Nr. 14, Et 3, Sector 1, Bucuresti, 014252 

Nr. de inreg. CC. : J40/3273/2016 

CUI : 35752863 

DEVIZ GENERAL 
REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 
SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 

1, FAZA 4 

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si  
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 

(inclusiv TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

CAPITOLUL 1 
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1  Obtinerea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.2  Amenajarea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si  
aducerea terenului la starea initiala 

0,00  0,00  0,00 

1.4. 
Cheltuieli pentru relocare/protectia 
utilitatilor 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 1  0,00  0,00  0,00 

CAPITOLUL 2 
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 

2.1  Constructii  0,00  0,00  0,00 

2.2  Utilaje, echipamente  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 2  0,00  0,00  0,00 

CAPITOLUL 3 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

3.1.  Studii  36.000,00  6.840,00  42.840,00 

3.1.1.  Studii de teren  36.000,00  6.840,00  42.840,00 

3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului  0,00  0,00  0,00 

3.1.3.  Alte studii specifice  0,00  0,00  0,00 

3.2. 
Documentatii‐suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

16.502,71  247,52  16.750,23 

3.3.  Expertiza tehnica  0,00  0,00  0,00 
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3.4. 
Certificarea performantei energetice si 
audit energetic  
al cladirilor 

0,00  0,00  0,00 

3.5.  Proiectare  411.046,00  78.098,74  489.144,74 

3.5.1  Tema de proiectare  0,00  0,00  0,00 

3.5.2  Studiu de prefezabilitate  0,00  0,00  0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabiliitate / documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

114.000,00  21.660,00  135.660,00 

3.5.4 
Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 
autorizatiilor 

19.000,00  3.610,00  22.610,00 

3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 

12.000,00  2.280,00  14.280,00 

3.5.6  Proiect tehnic si Detalii de executie  266.046,00  50.548,74  316.594,74 

3.6.  Organizarea procedurilor de achizitie  0,00  0,00  0,00 

3.7.  Consultanta  0,00  0,00  0,00 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

0,00  0,00  0,00 

3.7.2  Auditul financiar  0,00  0,00  0,00 

3.8.  Asistenta tehnica  36.460,05  6.927,41  43.387,46 

3.8.1 
Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

19.445,36  3.694,62  23.139,98 

3.8.2  Dirigentie de santier  17.014,69  3.232,79  20.247,48 

TOTAL CAPITOL 3  500.008,76  92.113,67  592.122,43 

CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

4.1.  Constructii si instalatii  2.186.460,60  415.427,51  2.601.888,11 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 
si functionale 

244.209,60  46.399,82  290.609,42 

4.3. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

2.696.362,00  512.308,78  3.208.670,78 

4.4. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  Dotari  0,00  0,00  0,00 

4.6.  Active necorporale  76.588,24  14.551,77  91.140,01 

TOTAL CAPITOL 4  5.203.620,44  988.687,88  6.192.308,32 

CAPITOLUL 5 
ALTE CHELTUIELI 

5.1.  Organizare de santier  60.766,76  11.545,69  72.312,45 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier (2.5% din cap. 4.1 + 
4.2 + 1.2 + 1.3) x 90% 

54.690,08  10.391,12  65.081,20 
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5.1.2 
Cheltuieli conexe organizarii santierului  
(2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10% 

6.076,68  1.154,57  7.231,25 

5.2.  Comisione, cote, taxe, costul creditului  27.338,96  0,00  27.338,96 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare 

0,00  0,00  0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de constructii 

12.426,80  0,00  12.426,80 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul 
statutului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autoruzarea  
lucrarilor de constructii 

2.485,36  0,00  2.485,36 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor ‐ CSC 
(0.5% din valoarea de C+M) 

12.426,80  0,00  12.426,80 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire  / desfiintare 

0,00  0,00  0,00 

5.3. 
CCheltuieli diverse și neprevăzute (7% 
din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.4]) 

364.253,43  69.208,15  433.461,58 

5.4.  Cheltuieli pentru informare si publicitate  12.600,00  2.394,00  14.994,00 

5.4.1 
Cheltuieli de informare și publicitate 
pentru proiect, care rezultă din obligațiile 
beneficiarului 

12.600,00  2.394,00  14.994,00 

5.4.2 
Cheltuieli de promovare a obiectivului de 
investiţie/produsului/ serviciului finanţat 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 5  464.959,15  83.147,84  548.106,99 

CAPITOLUL 6 
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

6.1  Pregatirea personalului de exploatare  0,00  0,00  0,00 

6.2  Probe tehnologice si teste  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 6  0,00  0,00  0,00 

TOTAL GENERAL  6.168.588,35  1.163.949,39  7.332.537,74 

din care: C+M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + 
Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 
+Cap.5.1.1) 

2.485.360,28  472.218,45  2.957.578,73 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA SISTEMULUI 
DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU 

FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 1, FAZA 4  

CAPITOLUL NR.1 

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

1.1.  Obtinerea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.2.  Amenajarea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.3. 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 

0,00  0,00  0,00 

1.4.  Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1  0,00  0,00  0,00 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Manager proiect 

Dr.ing. Timnea Radu 



D.A.L.I.  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4 

140

REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA SISTEMULUI 
DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU 

FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 1, FAZA 4  

CAPITOLUL NR.2 

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitelor si  
subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

2.1.  CONSTRUCTII 

2.1.1.  Lucrari de constructii  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 2.1.  0,00  0,00  0,00 

2.2.  MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC 

2.2.1.  Montaj utilaj tehnologic  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 2.2.  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOLUL 2  0,00  0,00  0,00 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Manager proiect 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 

SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 
1, FAZA 4 

CAPITOLUL NR.3 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

Nr.crt. 
Denumirea capitelor si  

subcapitelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

3.1.  STUDII  

3.1.1.  Studii de teren  36.000,00  6.840,00  42.840,00 

3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului  0,00  0,00  0,00 

3.1.3.  Alte studii specifice  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.1.  36.000,00  6.840,00  42.840,00 

3.2. 
DOCUMENTATII‐SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI 
AUTORIZATII 

3.2.1.  Certificat de urbanism inclusiv prelungirea  0,00  0,00  0,00 

3.2.2. 
Autorizatie de constructie, reconstruire, 
modificare, extindere etc (inclusiv prelungirea) 

0,00  0,00  0,00 

3.2.3.  Avize si acorduri Transelectrica  125,00  23,75  148,75 

3.2.4.  Aviz si acord Distrigaz Sud Rețele  306,91  58,31  365,22 

3.2.5.  Aviz si acord S.E. Craiova II  126,05  23,95  150,00 

3.2.6  Aviz si acord CEZ Romania  282,75  53,72  336,47 

3.2.7.  Aviz si acord detinator retea de telefonie  462,00  87,78  549,78 

3.2.8.  Aviz si acord Serviciu Salubritate  0,00  0,00  0,00 

3.2.9. 
Obtinerea avizului/acordului Direcția Județeană 
pentru Cultură 

15.000,00  0,00  15.000,00 

3.2.10.  Obtinerea avizului Politiei Rutiere  100,00  0,00  100,00 

3.2.11.  Obtinerea acordului de mediu  100,00  0,00  100,00 

3.2.12.  Obtinere aviz I.S.C.  0,00  0,00  0,00 

3.2.13. 
Obtinerea avizului Administratiei de Drumuri 
Nationale 

0,00  0,00  0,00 

3.2.14.  Obtinere aviz Apele Romane  0,00  0,00  0,00 

3.2.15. 
Obtinere aviz Oficiul National de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara 

0,00  0,00  0,00 

Total  16.502,71  247,52  16.750,23 

3.2.16.  Alte documentatii avize  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.2.  16.502,71  247,52  16.750,23 



D.A.L.I.  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4 

142

3.3.  EXPERTIZA TEHNICA 

3.3.1.  Expertiza tehnica  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.3.  0,00  0,00  0,00 

3.4.  CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR 

3.4.1. 
Certificarea performantei energetice si audit 
energetic al cladirilor 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.4.  0,00  0,00  0,00 

3.5.  PROIECTARE 

3.5.1.  Tema de proiectare  0,00  0,00  0,00 

3.5.2.  Studiu de prefezabilitate  0,00  0,00  0,00 

3.5.3. 
Studiu de fezabiliitate și cerere de finanțare/ 
documentatie de avizare  
a lucrarilor de interventii si deviz general 

114.000,00  21.660,00  135.660,00 

3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor 

19.000,00  3.610,00  22.610,00 

3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 

12.000,00  2.280,00  14.280,00 

3.5.6.  Proiect tehnic si Detalii de executie  266.046,00  50.548,74  316.594,74 

TOTAL 3.5.  411.046,00  78.098,74  489.144,74 

3.6.  ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE 

3.6.1. 
Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor 
pentru licitatie 

0,00  0,00  0,00 

3.6.2.  Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor  0,00  0,00  0,00 

3.6.3. 
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu 
corespondenta, telegrafie, telex, telefax 

0,00  0,00  0,00 

3.6.4. 
Onorariile participantilor la lucrarile comisiei 
pentru licitatie 

0,00  0,00  0,00 

3.6.5.  Anunturi publicitare  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.6.  0,00  0,00  0,00 

3.7.  CONSULTANTA 

3.7.1. 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 

0,00  0,00  0,00 

3.7.2.  Auditul financiar  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 3.7.  0,00  0,00  0,00 

3.8.  ASISTENTA TEHNICA 

3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului  19.445,36  3.694,62  23.139,98 

3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor  15.556,29  2.955,70  18.511,99 
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3.8.1.2. 

pentru participarea proiectului la fazele incluse in 
programul de control al  
lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii 

3.889,07  738,92  4.627,99 

3.8.2.  Dirigentie de santier  17.014,69  3.232,79  20.247,48 

TOTAL 3.8.  36.460,05  6.927,41  43.387,46 

TOTAL CAPITOLUL 3  500.008,76  92.113,67  592.122,43  

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 

SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 
1, FAZA 4 

CAPITOLUL NR.4 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

4.1.  CONSTRUCTII SI INSTALATII 

4.1.1. 
 Terasamente, sistematizare pe 
verticala si amenajari exterioare 

2.186.460,60  415.427,51  2.601.888,11 

4.1.1.1 
 Componenta trafic management și 
monitorizare  

1.632.568,38  310.187,99  1.942.756,37 

4.1.1.2   Componenta infrastructură rutieră   553.892,22  105.239,52  659.131,74 

4.1.2.   Rezistenta  0,00  0,00  0,00 

4.1.3.   Arhitectura  0,00  0,00  0,00 

4.1.4.   Instalatii  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 4.1.  2.186.460,60  415.427,51  2.601.888,11 

4.2.  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

4.2.1 
 Componenta trafic management și 
monitorizare  

34.655,69  6.584,58  41.240,27 

4.2.2   Componenta centrală   3.758,96  714,19  4.473,15 

4.2.3 
 Componenta prioritizare vehicule de 
transport public  

198.791,45  37.770,38  236.561,83 

4.2.4   Componenta infrastructură rutieră   7.003,50  1.330,67  8.334,17 

TOTAL 4.2.  244.209,60  46.399,82  290.609,42 

4.3.  UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 

4.3.1. 
 Componenta trafic management și 
monitorizare  

702.137,70  133.406,16  835.543,86 

4.3.2   Componenta centrală   158.596,80  30.133,39  188.730,19 

4.3.3 
 Componenta prioritizare vehicule de 
transport public  

1.788.937,50  339.898,13  2.128.835,63 

4.3.4   Componenta infrastructură rutieră   46.690,00  8.871,10  55.561,10 

TOTAL 4.3.  2.696.362,00  512.308,78  3.208.670,78 
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4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

4.4.1. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL 4.4.  0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI 

4.5.1.  Dotări  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 4.5.  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE 

4.6.1   Componenta centrală   76.588,24  14.551,77  91.140,01 

TOTAL 4.6.  76.588,24  14.551,77  91.140,01 

TOTAL CAPITOLUL 4  5.203.620,44  988.687,88  6.192.308,32 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul 
Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 

SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 1, 
FAZA 4 

CAPITOLUL NR.5 

ALTE CHELTUIELI 

Nr.crt.       Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

5.1.  ORGANIZARE DE SANTIER 

5.1.1. 
Lucrari  de  constructii  si  instalatii  aferente 
organizarii de santier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 
+ 1.3) x 90% 

54.690,08  10.391,12  65.081,20 

5.1.2. 
Cheltuieli  conexe  organizarii  santierului 
(2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10% 

6.076,68  1.154,57  7.231,25 

TOTAL 5.1.  60.766,76  11.545,69  72.312,45 

5.2.  COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 

0,00  0,00  0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

12.426,80  0,00  12.426,80 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in 
amenajarea teritoriului,  
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii 

2.485,36  0,00  2.485,36 

5.2.4. 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 
%) din valoarea de C+M 

12.426,80  0,00  12.426,80 

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire  / desfiintare 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL 5.2.  27.338,96  0,00  27.338,96 

5.3.  CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 

5.3.1. 
Cheltuieli diverse și neprevăzute (7% din [Cap1.2 + 
Cap1.3 + Cap.2 + Cap.4]) 

364.253,43  69.208,15  433.461,58 

TOTAL 5.3.  364.253,43  69.208,15  433.461,58 

5.4.  CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 

5.4.1 
Cheltuieli de informare și publicitate pentru 
proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului 

12.600,00  2.394,00  14.994,00 
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5.4.2 
Cheltuieli de promovare a obiectivului de 
investiţie/produsului/ serviciului finanţat 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL 5.4.  12.600,00  2.394,00  14.994,00 

TOTAL CAPITOLUL 5  464.959,15  83.147,84  548.106,99 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 

SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 1, 
FAZA 4 

CAPITOLUL NR.6 

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

Nr.crt.    Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

6.1.  PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 

6.1.1.  Pregatirea personalului de exploatare  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 6.1.  0,00  0,00  0,00 

6.2.  Probe tehnologice si teste 

6.2.1.  Probe tehnologice si teste  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 6.2.  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOLUL 6  0,00  0,00  0,00 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

Manager proiect 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 

SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 
1, FAZA 4

DEVIZUL OBIECTULUI  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

2.186.460,60 415.427,51  2.601.888,11

4.1.1.1 
Componenta locală ‐ Trafic management și 
monitorizare 

1.632.568,38 310.187,99  1.942.756,37

Canalizare in carosabil (sapatura deschisa CU 
REFACERE) 

108.576,00  20.629,44  129.205,44 

Canalizare in trotuar (sapatura deschisa CU 
REFACERE) 

579.637,51  110.131,12  689.768,63 

Procurare si instalare tuburi PVC d=110 mm in 
sant existent  

23.400,36  4.446,07  27.846,43 

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm in sant 
existent  

4.425,40  840,83  5.266,23 

Camera de tragere 64X64, inclusiv capac  79.866,00  15.174,54  95.040,54 

Fundatie Automat de Dirijarea Circulatiei  4.350,00  826,50  5.176,50 

Procurare si montare consola pe stalp existent  
(L=6.5m) 

3.663,72  696,11  4.359,83 

Procurare si plantare stalp simplu  40.018,34  7.603,48  47.621,82 

Fundatie stalp simplu  14.790,00  2.810,10  17.600,10 

Procurare si plantare stalp cu consola L=3,8 m  6.097,25  1.158,48  7.255,73 

Fundatie stalp cu consola L=3,8 m  1.406,50  267,24  1.673,74 

Procurare si plantare stalp cu consola L=8 m   15.167,00  2.881,73  18.048,73 

Fundatie stalp cu consola L=8 m  2.813,00  534,47  3.347,47 

Dmontare instalatie semaforizare existenta  6.452,16  1.225,91  7.678,07 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 19x1.5 

7.413,12  1.408,49  8.821,61 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 9x1.5  

12.458,88  2.367,19  14.826,07 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 5x1.5  

12.756,67  2.423,77  15.180,44 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 3x1.5  

13.446,79  2.554,89  16.001,68 

Procurare si instalare cabluri energie electrica tip 
J‐Y(St)Y 4x2x0,8  

12.062,41  2.291,86  14.354,27 
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Procurare si instalare cabluri pentru realizare 
sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5 

14.307,15  2.718,36  17.025,51 

Procurare si instalare cabluri energie electrica CYY 
3x4  

2.177,18  413,66  2.590,84 

Procurare si instalare cabluri CYY 10  21.261,67  4.039,72  25.301,39 

Executie racorduri electrice  5.612,75  1.066,42  6.679,17 

Punere in functiune PIF  22.880,00  4.347,20  27.227,20 

Bransament electric  17.160,00  3.260,40  20.420,40 

Procurare si montare instalatie legare la pamant  10.512,50  1.997,37  12.509,87 

Procurarea si montarea indicatoarelor aditionale 
aferente butonului pietonal 

600,00  114,00  714,00 

Procurare si montare Cutie echipamente pe stalp 
existent ‐ CCTV 

5.655,00  1.074,45  6.729,45 

Procurare si instalare cabluri energie electrica CYY 
3x1,5 ‐ CCTV 

3.735,00  709,65  4.444,65 

Procurare si instalare cablu date FTP cat 5E ‐ CCTV 5.585,00  1.061,15  6.646,15 

Procurare si instalare teava metalica 1" ‐ CCTV  287,16  54,56  341,72 

Procurare si instalare copex metalic 1" ‐ CCTV  178,32  33,88  212,20 

Procurare si instalare cablu Fibra Optica SM 24 FO  33.951,75  6.450,83  40.402,58 

Patch‐pannel fibra optica  9.400,00  1.786,00  11.186,00 

Montare Patch‐pannel fibra optica  326,25  61,99  388,24 

Procurare si montare patch‐cord fibra optica  3.180,00  604,20  3.784,20 

Manson conexiuni fibra optica in canalizatie  1.252,80  238,03  1.490,83 

Conectorizare fibra optica  14.616,00  2.777,04  17.393,04 

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm in sant 
existent  

32.480,00  6.171,20  38.651,20 

Marcaj termoplastic longitudinal  102.225,00  19.422,75  121.647,75 

Marcaj termoplastic transversal  161.856,25  30.752,69  192.608,94 

Marcaj rutier preformat (sageti, inscriptii, 
pictograme) 

131.587,50  25.001,62  156.589,12 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
rotunde montate pe stalpi metalici  

21.532,50  4.091,18  25.623,68 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
triunghiulare montate pe stalpi metalici  

14.717,50  2.796,33  17.513,83 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
patrate montate pe stalpi metalici  

16.747,50  3.182,02  19.929,52 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
dreptunghiulare montate pe stalpi metalici  

2.610,00  495,90  3.105,90 

Stalpi metalici pentru sustinerea indicatoarelor  21.387,50  4.063,62  25.451,12 

Console montate pe stalp existent  5.945,00  1.129,55  7.074,55 

4.1.1.2  Componenta infrastructură rutieră  553.892,22  105.239,52  659.131,74 

Terasamente carosabil 

pichetare de detaliu drumuri  168,60  32,03  200,63 

desfacere pavaje existente la trotuare  884,00  167,96  1.051,96 

frezare imbracaminte asfaltica existenta  14.904,00  2.831,76  17.735,76 

sapatura la deblee in teren tare  3.872,28  735,73  4.608,01 

taiere cu disc a fundatiei existente  8.500,00  1.615,00  10.115,00 
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spargere beton de ciment  1.974,00  375,06  2.349,06 

compactare pat fundare  3.655,52  694,55  4.350,07 

desfacere borduri 20 x 25 existente  1.681,44  319,47  2.000,91 

evacuare materiale excedentare  26.841,35  5.099,86  31.941,21 

Total terasamente carosabil  62.481,19  11.871,42  74.352,61 

Suprastructura carosabil 

strat inferior de fundatie din balast  17.845,80  3.390,70  21.236,50 

strat superior de fundatie din piatra sparta  18.741,13  3.560,81  22.301,94 

strat de legatura din beton asfaltic BA 22.4  80.648,64  15.323,24  95.971,88 

strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime 
de 6 cm 

141.174,00  26.823,06  167.997,06 

geocompozit cu rol antifisura  17.373,51  3.300,97  20.674,48 

amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida 
0.9 kg/mp 

1.365,75  259,49  1.625,24 

amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida 
0.6 kg/mp 

6.489,00  1.232,91  7.721,91 

borduri prefabricate 20 x 25 pentru carosabil 
incusiv fundatiile 20 x 30 din beton de ciment 
clasa C16/20 

14.820,00  2.815,80  17.635,80 

Total suprastructura carosabil  298.457,83  56.706,98  355.164,81 

Terasamente trotuare 

desfacere pavaje existente la trotuare  6.207,50  1.179,43  7.386,93 

taiere cu disc a fundatiei existente  10.200,00  1.938,00  12.138,00 

sapatura manuala  3.500,35  665,07  4.165,42 

spargere beton de ciment  8.977,00  1.705,63  10.682,63 

compactare pat fundare  6.513,10  1.237,49  7.750,59 

evacuare materiale excedentare  9.977,79  1.895,78  11.873,57 

Total terasamente trotuare  45.375,74  8.621,40  53.997,14 

Suprastructura trotuare 

pavaj din dale de beton vibropresat  70.030,15  13.305,73  83.335,88 

strat de fundatie din beton de ciment clasa 
C16/20 

36.290,00  6.895,10  43.185,10 

strat de fundatie din balast la trotuare  9.359,00  1.778,21  11.137,21 

borduri prefabricate 10 x 15 pentru trotuare 
incusiv fundatiile 15 x 30 din beton de ciment 
clasa C16/20 

6.322,00  1.201,18  7.523,18 

Total suprastructura trotuare  122.001,15  23.180,22  145.181,37 

Lucrări edilitare 

ridicare la cota capace retele edilitare  5.088,00  966,72  6.054,72 

ridicare la cota capace guri de scurgere existente  898,00  170,62  1.068,62 

guri de scurgere noi  8.788,00  1.669,72  10.457,72 

Total lucrări edilitare  14.774,00  2.807,06  17.581,06 

Marcaje și semnalizare 

marcaje longitudinale  2.952,51  560,98  3.513,49 

marcaje transversale  7.849,80  1.491,46  9.341,26 

Total marcaje și semnalizare  10.802,31  2.052,44  12.854,75 
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4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00  0,00  0,00 

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  2.186.460,60 415.427,51  2.601.888,11

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

4.2.1 
Componenta locală ‐ Trafic management și 
monitorizare 

34.655,69  6.584,56  41.240,25 

Montare semafor  stalp simplu  6.578,00  1.249,81  7.827,81 

Montare semafor stalp consola  1.029,60  195,61  1.225,21 

Montare dispozitiv push button  143,00  27,17  170,17 

Montare detector inductiv in automat  1.101,10  209,21  1.310,31 

Montare dispozitiv acustic  2.717,00  516,23  3.233,23 

Montare bucle inductive in carosabil  13.156,00  2.499,64  15.655,64 

Montare concentrator (Acces point) pentru 
senzori in asfalt 

858,00  163,02  1.021,02 

Montare senzori wireless in asfalt  4.637,49  881,12  5.518,61 

Montare ADC  3.217,50  611,33  3.828,83 

Montare Camera Video (CCTV)  1.218,00  231,42  1.449,42 

4.2.2  Componenta centrală  3.758,96  714,19  4.473,15 

Montare și configurare server  1.285,92  244,32  1.530,24 

Montare în rack  571,52  108,59  680,11 

Montare și configurare UPS  615,60  116,96  732,56 

Montare și configurare switch  1.285,92  244,32  1.530,24 

4.2.3 
Componenta prioritizare vehicule de transport 
public 

198.791,45  37.770,38  236.561,83 

Montare echipamente imbarcate  198.198,00  37.657,62  235.855,62 

Montare receiver radio in automat  593,45  112,76  706,21 

4.2.4  Componenta infrastructură rutieră  7.003,50  1.330,67  8.334,17 

Montaj utilaje și echipamente tehnologice și 
funcționale 

7.003,50  1.330,67  8.334,17 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  244.209,60  46.399,80  290.609,40 

4.3 

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  2.696.362,00 512.308,79  3.208.670,79

4.3.1 
Componenta locală ‐ Trafic management și 
monitorizare 

702.137,70  133.406,17  835.543,87 

Automat de Dirijarea Circulatiei inclusiv cabinet  123.375,00  23.441,25  146.816,25 

Semafor vehicule  55.201,50  10.488,29  65.689,79 

Semafor pieton  187.530,00  35.630,70  223.160,70 

Semafor GIP  14.664,00  2.786,16  17.450,16 

Semafor prim‐vehicul  20.092,50  3.817,58  23.910,08 

Dispozitiv push button  705,00  133,95  838,95 

Detector inductiv  19.740,00  3.750,60  23.490,60 
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Dispozitiv acustic pentru nevazatori  32.148,00  6.108,12  38.256,12 

Concentrator (Acces point) pentru senzori in 
asfalt 

21.150,00  4.018,50  25.168,50 

Senzori wireless in asfalt  27.565,50  5.237,44  32.802,94 

Camera video CCTV  130.876,20  24.866,48  155.742,68 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

69.090,00  13.127,10  82.217,10 

4.3.2  Componenta centrală  158.596,80  30.133,39  188.730,19 

Server management camere video, inclusiv HDD‐
uri stocare (72TB) 

72.868,80  13.845,07  86.713,87 

Rack echipamente 42U  21.432,00  4.072,08  25.504,08 

UPS rack‐abil  50.008,00  9.501,52  59.509,52 

switch centru 2 porturi fibra, 24 10/100/1000  14.288,00  2.714,72  17.002,72 

4.3.3 
Componenta prioritizare vehicule de transport 
public 

1.788.937,50 339.898,13  2.128.835,63

On board unit dotat cu GPS si GSM  1.332.450,00 253.165,50  1.585.615,50

Tranceiver radio distanta lunga prioritizare   444.150,00  84.388,50  528.538,50 

Receiver radio  distanta lunga prioritizare  in ADC  12.337,50  2.344,13  14.681,63 

4.3.4  Componenta infrastructură rutieră  46.690,00  8.871,10  55.561,10 

Bolarzi antiparcare  46.690,00  8.871,10  55.561,10 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  76.588,24  14.551,77  91.140,01 

4.6.1  Componenta centrală  76.588,24  14.551,77  91.140,01 

Licenta TVCI Camera Video   12.502,00  2.375,38  14.877,38 

Soft CCTV + configurare CCTV  6.429,60  1.221,62  7.651,22 

Licenta FMS (Fault Management System) 
intersectie + servicii integrare 

30.433,44  5.782,35  36.215,79 

Licenta UTC (software management trafic ‐
STCWEB producator SCAE Italia) + servicii 
integrare 

27.223,20  5.172,41  32.395,61 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  2.772.950,24 526.860,56  3.299.810,80

TOTAL GENERAL  5.203.620,44 988.687,87  6.192.308,31

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA SISTEMULUI 
DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII SEMAFORIZATE CU 

FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 1, FAZA 4 
DEVIZUL OBIECTULUI 

COMPONENTA LOCALĂ ‐ TRAFIC MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei lei  lei

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

1.632.568,38  310.187,99  1.942.756,37 

Canalizare in carosabil (sapatura deschisa CU 
REFACERE) 

108.576,00  20.629,44  129.205,44 

Canalizare in trotuar (sapatura deschisa CU 
REFACERE) 

579.637,51  110.131,12  689.768,63 

Procurare si instalare tuburi PVC d=110 mm in 
sant existent  

23.400,36  4.446,07  27.846,43 

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm in 
sant existent  

4.425,40  840,83  5.266,23 

Camera de tragere 64X64, inclusiv capac  79.866,00  15.174,54  95.040,54 

Fundatie Automat de Dirijarea Circulatiei  4.350,00  826,50  5.176,50 

Procurare si montare consola pe stalp existent  
(L=6.5m) 

3.663,72  696,11  4.359,83 

Procurare si plantare stalp simplu  40.018,34  7.603,48  47.621,82 

Fundatie stalp simplu  14.790,00  2.810,10  17.600,10 

Procurare si plantare stalp cu consola L=3,8 m  6.097,25  1.158,48  7.255,73 

Fundatie stalp cu consola L=3,8 m  1.406,50  267,24  1.673,74 

Procurare si plantare stalp cu consola L=8 m   15.167,00  2.881,73  18.048,73 

Fundatie stalp cu consola L=8 m  2.813,00  534,47  3.347,47 

Dmontare instalatie semaforizare existenta  6.452,16  1.225,91  7.678,07 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 19x1.5 

7.413,12  1.408,49  8.821,61 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 9x1.5  

12.458,88  2.367,19  14.826,07 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 5x1.5  

12.756,67  2.423,77  15.180,44 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
Csyy 3x1.5  

13.446,79  2.554,89  16.001,68 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
tip  
J‐Y(St)Y 4x2x0,8  

12.062,41  2.291,86  14.354,27 

Procurare si instalare cabluri pentru realizare 
sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5 

14.307,15  2.718,36  17.025,51 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
CYY 3x4  

2.177,18  413,66  2.590,84 
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Procurare si instalare cabluri CYY 10  21.261,67  4.039,72  25.301,39 

Executie racorduri electrice  5.612,75  1.066,42  6.679,17 

Punere in functiune PIF  22.880,00  4.347,20  27.227,20 

Bransament electric  17.160,00  3.260,40  20.420,40 

Procurare si montare instalatie legare la 
pamant 

10.512,50  1.997,37  12.509,87 

Procurarea si montarea indicatoarelor 
aditionale aferente butonului pietonal 

600,00  114,00  714,00 

Procurare si montare Cutie echipamente pe 
stalp existent ‐ CCTV 

5.655,00  1.074,45  6.729,45 

Procurare si instalare cabluri energie electrica 
CYY 3x1,5 ‐ CCTV 

3.735,00  709,65  4.444,65 

Procurare si instalare cablu date FTP cat 5E ‐ 
CCTV 

5.585,00  1.061,15  6.646,15 

Procurare si instalare teava metalica 1" ‐ CCTV  287,16  54,56  341,72 

Procurare si instalare copex metalic 1" ‐ CCTV  178,32  33,88  212,20 

Procurare si instalare cablu Fibra Optica SM 
24 FO 

33.951,75  6.450,83  40.402,58 

Patch‐pannel fibra optica  9.400,00  1.786,00  11.186,00 

Montare Patch‐pannel fibra optica  326,25  61,99  388,24 

Procurare si montare patch‐cord fibra optica  3.180,00  604,20  3.784,20 

Manson conexiuni fibra optica in canalizatie  1.252,80  238,03  1.490,83 

Conectorizare fibra optica  14.616,00  2.777,04  17.393,04 

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm in 
sant existent  

32.480,00  6.171,20  38.651,20 

Marcaj termoplastic longitudinal  102.225,00  19.422,75  121.647,75 

Marcaj termoplastic transversal   161.856,25  30.752,69  192.608,94 

Marcaj rutier preformat (sageti, inscriptii, 
pictograme) 

131.587,50  25.001,62  156.589,12 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
rotunde montate pe stalpi metalici  

21.532,50  4.091,18  25.623,68 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
triunghiulare montate pe stalpi metalici  

14.717,50  2.796,33  17.513,83 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
patrate montate pe stalpi metalici  

16.747,50  3.182,02  19.929,52 

Procurarea si montarea indicatoarelor rutiere 
dreptunghiulare montate pe stalpi metalici  

2.610,00  495,90  3.105,90 

Stalpi metalici pentru sustinerea 
indicatoarelor 

21.387,50  4.063,62  25.451,12 

Console montate pe stalp existent  5.945,00  1.129,55  7.074,55 

4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00  0,00  0,00 

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  1.632.568,38  310.187,99  1.942.756,37 

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

Montare semafor  stalp simplu  6.578,00  1.249,81  7.827,81 

Montare semafor stalp consola  1.029,60  195,61  1.225,21 

Montare dispozitiv push button  143,00  27,17  170,17 
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Montare detector inductiv in automat  1.101,10  209,21  1.310,31 

Montare dispozitiv acustic  2.717,00  516,23  3.233,23 

Montare bucle inductive in carosabil  13.156,00  2.499,64  15.655,64 

Montare concentrator (Acces point) pentru 
senzori in asfalt 

858,00  163,02  1.021,02 

Montare senzori wireless in asfalt  4.637,49  881,12  5.518,61 

Montare ADC  3.217,50  611,33  3.828,83 

Montare Camera Video (CCTV)  1.218,00  231,42  1.449,42 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  34.655,69  6.584,58  41.240,27 

4.3 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  702.137,70  133.406,16  835.543,86 

Automat de Dirijarea Circulatiei inclusiv 
cabinet 

123.375,00  23.441,25  146.816,25 

Semafor vehicule  55.201,50  10.488,29  65.689,79 

Semafor pieton  187.530,00  35.630,70  223.160,70 

Semafor GIP  14.664,00  2.786,16  17.450,16 

Semafor prim‐vehicul  20.092,50  3.817,58  23.910,08 

Dispozitiv push button  705,00  133,95  838,95 

Detector inductiv  19.740,00  3.750,60  23.490,60 

Dispozitiv acustic pentru nevazatori  32.148,00  6.108,12  38.256,12 

Concentrator (Acces point) pentru senzori in 
asfalt 

21.150,00  4.018,50  25.168,50 

Senzori wireless in asfalt  27.565,50  5.237,44  32.802,94 

Camera video CCTV  130.876,20  24.866,48  155.742,68 

Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

69.090,00  13.127,10  82.217,10 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00 0,00  0,00

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  0,00  0,00  0,00 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  702.137,70  133.406,16  835.543,86 

TOTAL GENERAL  2.369.361,77 450.178,73  2.819.540,50

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665  

Data: 30.10.2018  

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova  

Intocmit,  
S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 
Expert mobilitate 
Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 

SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 1, 
FAZA 4 

DEVIZUL OBIECTULUI  

COMPONENTA CENTRALĂ 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

0,00  0,00  0,00 

4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00  0,00  0,00 

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  0,00  0,00  0,00 

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

Montare și configurare server  1.285,92  244,32  1.530,24 

Montare în rack  571,52  108,59  680,11 

Montare și configurare UPS  615,60  116,96  732,56 

Montare și configurare switch  1.285,92  244,32  1.530,24 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  3.758,96  714,19  4.473,15 

4.3 

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  158.596,80  30.133,39  188.730,19 

Server management camere video, inclusiv 
HDD‐uri stocare (72TB) 

72.868,80  13.845,07  86.713,87 

Rack echipamente 42U  21.432,00  4.072,08  25.504,08 

UPS rack‐abil  50.008,00  9.501,52  59.509,52 

switch centru 2 porturi fibra, 24 
10/100/1000 

14.288,00  2.714,72  17.002,72 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  76.588,24  14.551,77  91.140,01 

Licenta TVCI Camera Video   12.502,00  2.375,38  14.877,38 

Soft CCTV + configurare CCTV  6.429,60  1.221,62  7.651,22 
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Licenta FMS (Fault Management System) 
intersectie + servicii integrare 

30.433,44  5.782,35  36.215,79 

Licenta UTC (software management trafic ‐
STCWEB producator SCAE Italia) + servicii 
integrare 

27.223,20  5.172,41  32.395,61 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  235.185,04  44.685,16  279.870,20 

TOTAL GENERAL  238.944,00  45.399,35  284.343,35 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Manager proiect 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 

SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 1, 
FAZA 4

DEVIZUL OBIECTULUI  

COMPONENTA PRIORITIZARE VEHICULE TRANSPORT PUBLIC 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei lei  lei

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

0,00  0,00  0,00 

4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00  0,00  0,00 

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  0,00  0,00  0,00 

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

Montare echipamente imbarcate  198.198,00  37.657,62  235.855,62 

Montare receiver radio in automat  593,45  112,76  706,21 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  198.791,45  37.770,38  236.561,83 

4.3 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  1.788.937,50  339.898,13  2.128.835,63 

On board unit dotat cu GPS si GSM  1.332.450,00  253.165,50  1.585.615,50 

Tranceiver radio distanta lunga prioritizare  444.150,00  84.388,50  528.538,50 

Receiver radio  distanta lunga prioritizare  in 
ADC 

12.337,50  2.344,13  14.681,63 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 
SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  0,00  0,00  0,00 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  1.788.937,50  339.898,13  2.128.835,63 

TOTAL GENERAL  1.987.728,95  377.668,51  2.365.397,46 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  

Manager proiect 

Dr.ing. Timnea Radu 
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REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 

SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 
1, FAZA 4 

DEVIZUL OBIECTULUI  

COMPONENTA INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 
(cu TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticală şi 
amenajări exterioare 

553.892,22  105.239,52  659.131,74 

Terasamente carosabil 

pichetare de detaliu drumuri  168,60  32,03  200,63 

desfacere pavaje existente la trotuare  884,00  167,96  1.051,96 

frezare imbracaminte asfaltica existenta  14.904,00  2.831,76  17.735,76 

sapatura la deblee in teren tare  3.872,28  735,73  4.608,01 

taiere cu disc a fundatiei existente  8.500,00  1.615,00  10.115,00 

spargere beton de ciment  1.974,00  375,06  2.349,06 

compactare pat fundare  3.655,52  694,55  4.350,07 

desfacere borduri 20 x 25 existente  1.681,44  319,47  2.000,91 

evacuare materiale excedentare  26.841,35  5.099,86  31.941,21 

Total terasamente carosabil  62.481,19  11.871,42  74.352,61 

Suprastructura carosabil 

strat inferior de fundatie din balast  17.845,80  3.390,70  21.236,50 

strat superior de fundatie din piatra sparta  18.741,13  3.560,81  22.301,94 

strat de legatura din beton asfaltic BA 22.4  80.648,64  15.323,24  95.971,88 

strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in 
grosime de 6 cm 

141.174,00  26.823,06  167.997,06 

geocompozit cu rol antifisura  17.373,51  3.300,97  20.674,48 

amorsare cu emulsie cationica cu rupere 
rapida 0.9 kg/mp 

1.365,75  259,49  1.625,24 

amorsare cu emulsie cationica cu rupere 
rapida 0.6 kg/mp 

6.489,00  1.232,91  7.721,91 

borduri prefabricate 20 x 25 pentru 
carosabil incusiv fundatiile 20 x 30 din 
beton de ciment clasa C16/20 

14.820,00  2.815,80  17.635,80 

Total suprastructura carosabil  298.457,83  56.706,98  355.164,81 

Terasamente trotuare 
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desfacere pavaje existente la trotuare  6.207,50  1.179,43  7.386,93 

taiere cu disc a fundatiei existente  10.200,00  1.938,00  12.138,00 

sapatura manuala  3.500,35  665,07  4.165,42 

spargere beton de ciment  8.977,00  1.705,63  10.682,63 

compactare pat fundare  6.513,10  1.237,49  7.750,59 

evacuare materiale excedentare  9.977,79  1.895,78  11.873,57 

Total terasamente trotuare  45.375,74  8.621,40  53.997,14 

Suprastructura trotuare 

pavaj din dale de beton vibropresat  70.030,15  13.305,73  83.335,88 

strat de fundatie din beton de ciment clasa 
C16/20 

36.290,00  6.895,10  43.185,10 

strat de fundatie din balast la trotuare  9.359,00  1.778,21  11.137,21 

borduri prefabricate 10 x 15 pentru 
trotuare incusiv fundatiile 15 x 30 din 
beton de ciment clasa C16/20 

6.322,00  1.201,18  7.523,18 

Total suprastructura trotuare  122.001,15  23.180,22  145.181,37 

Lucrări edilitare 

ridicare la cota capace retele edilitare  5.088,00  966,72  6.054,72 

ridicare la cota capace guri de scurgere 
existente 

898,00  170,62  1.068,62 

guri de scurgere noi   8.788,00  1.669,72  10.457,72 

Total lucrări edilitare  14.774,00  2.807,06  17.581,06 

Marcaje și semnalizare 

marcaje longitudinale  2.952,51  560,98  3.513,49 

marcaje transversale  7.849,80  1.491,46  9.341,26 

Total marcaje și semnalizare  10.802,31  2.052,44  12.854,75 

4.1.2  Rezistență  0,00  0,00  0,00 

4.1.3  Arhitectură  0,00  0,00  0,00 

4.1.4  Instalații  0,00  0,00  0,00 

TOTAL I ‐ SUBCAP.4.1  553.892,22  105.239,52  659.131,74 

4.2  MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 

Montaj utilaje și echipamente tehnologice 
și funcționale 

7.003,50  1.330,67  8.334,17 

TOTAL II ‐ SUBCAP.4.2  7.003,50  1.330,67  8.334,17 

4.3 

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ  46.690,00  8.871,10  55.561,10 

Bolarzi antiparcare  46.690,00  8.871,10  55.561,10 

4.4. 
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 
FUNCTIONALE CARE NU NECESITA 
MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  DOTARI  0,00  0,00  0,00 

4.6.  ACTIVE NECORPORALE  0,00  0,00  0,00 

TOTAL III ‐ SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6  46.690,00  8.871,10  55.561,10 
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TOTAL GENERAL  607.585,72  115.441,29  723.027,01 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665 

Data: 30.10.2018 

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova 

Intocmit,  

S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

Expert mobilitate 

Dr.ing. Timnea Radu 
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ANEXA 2 – LISTE DE CANTITĂȚI 
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LISTĂ CANTITĂȚI 

COMPONENTA LOCALĂ ‐ TRAFIC MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE 

Nr. 
crt. 

Denumire echipament  U.M. 
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TOTAL

1  Automat de Dirijarea Circulatiei 
inclusiv cabinet 

buc  1  1  1  1  1  5 

2  Semafor vehicule  buc  8  4  4  7  6  29 

3  Semafor pieton  buc  8  6  8  8  8  38 

4  Semafor GIP  buc  3  2  2  2  3  12 

5  Semafor prim‐vehicul  buc  4  4  4  5  2  19 

6  Dispozitiv push button  buc  0  0  0  2  0  2 

7  Detector inductiv  buc  2  1  2  1  1  7 

8  Dispozitiv acustic pentru nevazatori  buc  8  6  8  8  8  38 

9  Concentrator (Acces point) pentru 
senzori in asfalt 

buc  1  1  1  1  1  5 

10  Senzori wireless in asfalt  buc  7  4  5  3  4  23 

11  Camera video CCTV  buc  1  2  1  2  1  7 

12  Switch intersectie cu gama extinsa de 
temperatura 

buc  1  1  1  1  1  5 



D.A.L.I.  
Reorganizarea circulației în zona centrală – Etapa 2, Faza 4. Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea 
în regim adaptiv și sistem de comunicații – Etapa 1, Faza 4 

165

LISTĂ CANTITĂȚI 

COMPONENTA CENTRALĂ 

Nr. 
crt. 

Denumire echipament/software  U.M.  TOTAL

1  Server management camere video, inclusiv HDD‐uri stocare (72TB)  buc  1 

2  Rack echipamente 42U  buc  1 

3  UPS rack‐abil  buc  1 

4  switch centru 2 porturi fibra, 24 10/100/1000  buc  1 

5  Licenta TVCI Camera Video  buc  7 

6  Soft CCTV + configurare CCTV  buc  1 

7  Licenta FMS (Fault Management System) intersectie + servicii integrare  buc  3 

8  Licenta UTC (software management trafic ‐STCWEB producator SCAE Italia) + servicii 
integrare 

buc  3 

LISTĂ CANTITĂȚI 

COMPONENTA PRIORITIZARE VEHICULE TRANSPORT PUBLIC 

Nr. 
crt. 

Denumire echipament/software  U.M.  TOTAL

1  On board unit dotat cu GPS si GSM  buc  180 

2  Tranceiver radio distanta lunga prioritizare  buc  180 

3  Receiver radio  distanta lunga prioritizare  in ADC  buc  5 

LISTĂ CANTITĂȚI 

COMPONENTA INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 

Nr. 
crt. 

Denumire echipament/software  U.M.  TOTAL

1  Bolarzi antiparcare  buc  145 
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ANEXA 3 – DEVIZ GENERAL. SCENARIUL 
ALTERNATIV 
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Proiectant ‐ S.C. URBAN SCOPE S.R.L.  
Sos. Pipera Nr. 14, Et 3, Sector 1, Bucuresti, 014252 
Nr. de inreg. CC. : J40/3273/2016 
CUI : 35752863 

DEVIZ GENERAL  
REORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ – ETAPA 2, FAZA 4. EXTINDEREA 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PRIN INTEGRAREA DE NOI INTERSECȚII 
SEMAFORIZATE CU FUNCȚIONAREA ÎN REGIM ADAPTIV ȘI SISTEM DE COMUNICAȚII – ETAPA 

1, FAZA 4 
Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCĂRILOR DE INTERVENȚII    

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si  
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 

(inclusiv TVA) 

lei  lei  lei 

1  2  3  4  5 

CAPITOLUL 1 
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1  Obtinerea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.2  Amenajarea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

0,00  0,00  0,00 

1.4. 
Cheltuieli pentru relocare/protectia 
utilitatilor 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 1  0,00  0,00  0,00 

CAPITOLUL 2 
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 

2.1  Constructii  0,00  0,00  0,00 

2.2  Utilaje, echipamente  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 2  0,00  0,00  0,00 

CAPITOLUL 3 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

3.1.  Studii  36.000,00  6.840,00  42.840,00 

3.1.1.  Studii de teren  36.000,00  6.840,00  42.840,00 

3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0,00  0,00  0,00 

3.1.3.  Alte studii specifice  0,00  0,00  0,00 

3.2. 
Documentatii‐suport si cheltuieli 
pentru obtinerea  
de avize, acorduri si autorizatii 

16.502,71  247,52  16.750,23 

3.3.  Expertiza tehnica  0,00  0,00  0,00 

3.4. 
Certificarea performantei energetice si 
audit energetic al cladirilor 

0,00  0,00  0,00 

3.5.  Proiectare  523.811,96  99.524,28  623.336,24 

3.5.1  Tema de proiectare  0,00  0,00  0,00 

3.5.2  Studiu de prefezabilitate  0,00  0,00  0,00 
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3.5.3 
Studiu de fezabiliitate / documentatie 
de avizare a lucrarilor de interventii si 
deviz general 

114.000,00  21.660,00  135.660,00 

3.5.4 
Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 
autorizatiilor 

19.000,00  3.610,00  22.610,00 

3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 

12.000,00  2.280,00  14.280,00 

3.5.6  Proiect tehnic si Detalii de executie  378.811,96  71.974,28  450.786,24 

3.6.  Organizarea procedurilor de achizitie  0,00  0,00  0,00 

3.7.  Consultanta  0,00  0,00  0,00 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

0,00  0,00  0,00 

3.7.2  Auditul financiar  0,00  0,00  0,00 

3.8.  Asistenta tehnica  36.460,05  6.927,41  43.387,46 

3.8.1 
Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

19.445,36  3.694,62  23.139,98 

3.8.2  Dirigentie de santier  17.014,69  3.232,79  20.247,48 

TOTAL CAPITOL 3  612.774,72  113.539,21  726.313,93 

CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

4.1.  Constructii si instalatii  2.186.460,59  415.427,52  2.601.888,11 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 

244.209,60  46.399,82  290.609,42 

4.3. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

4.096.312,00  778.299,28  4.874.611,28 

4.4. 
Utilaje, echipamante tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0,00  0,00  0,00 

4.5.  Dotari  0,00  0,00  0,00 

4.6.  Active necorporale  76.588,24  14.551,77  91.140,01 

TOTAL CAPITOL 4  6.603.570,43  1.254.678,39  7.858.248,82 

CAPITOLUL 5 
ALTE CHELTUIELI 

5.1.  Organizare de santier  60.766,76  11.545,69  72.312,45 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii de santier (2.5% din 
cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90% 

54.690,08  10.391,12  65.081,20 

5.1.2 
Cheltuieli conexe organizarii santierului 
(2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 
10% 

6.076,68  1.154,57  7.231,25 

5.2.  Comisione, cote, taxe, costul creditului  27.338,96  0,00  27.338,96 

5.2.1. 
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare 

0,00  0,00  0,00 

5.2.2. 
Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de constructii 

12.426,80  0,00  12.426,80 
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5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul 
statutului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autoruzarea  
lucrarilor de constructii 

2.485,36  0,00  2.485,36 

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor ‐ CSC 
(0.5% din valoarea de C+M) 

12.426,80  0,00  12.426,80 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire  / desfiintare 

0,00  0,00  0,00 

5.3. 
Cheltuieli diverse si neprevazute: 10% 
din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3 + 
Cap.4] 

462.249,93  87.827,49  550.077,42 

5.4. 
Cheltuieli pentru informare si 
publicitate 

12.600,00  2.394,00  14.994,00 

5.4.1 
Cheltuieli de informare și publicitate 
pentru proiect, care rezultă din 
obligațiile beneficiarului 

12.600,00  2.394,00  14.994,00 

5.4.2 
Cheltuieli de promovare a obiectivului 
de investiţie/produsului/ serviciului 
finanţat 

0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 5  562.955,65  101.767,18  664.722,83 

CAPITOLUL 6 
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

6.1  Pregatirea personalului de exploatare  0,00  0,00  0,00 

6.2  Probe tehnologice si teste  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 6  0,00  0,00  0,00 

TOTAL GENERAL  7.779.300,80  1.469.984,78  9.249.285,58 

din care: C+M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + 
Cap.1.4 + Cap.2 + 
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) 

2.485.360,27  472.218,46  2.957.578,73 

În prețuri la data de 30.10.2018; 1 Euro = 4,6665

Data: 30.10.2018   

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Craiova   

Intocmit,  
S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 
Expert mobilitate 
Dr.ing. Timnea Radu 
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ANEXA 4 – STUDIU GEOTEHNIC 
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ANEXA 5 – CERTIFICAT URBANISM 
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ANEXA 6 – STUDIU TOPOGRAFIC 
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Beneficiar 
Municipiul Craiova, jud. Dolj 
Primăria Municipiului Craiova 

SC LUCA WAY SRL, BUCURESTI

 

2018

EXPERTIZĂ TEHNICĂ 
privind 

Reorganizarea circulației în zona centrală - Etapa 2 - Faza 4; 
Extinderea șistemului de management al traficului prin integrarea de 
noi intersecții semaforizate cu funcționare în regim adaptv și sistem 

de comunicații - Etapa 1 - Faza 4 

 

Expert Tehnic: Dr. Ing. Radu Luca
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Capitolul 1. Date generale 

1.1 Denumirea obiectivului expertizat 

Reorganizarea circulației în zona centrală - Etapa 2 - Faza 4; Extinderea șistemului de management al traficului 
prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționare în regim adaptv și sistem de comunicații - Etapa 
1 - Faza 4. 

1.2 Aplasamentul obiectivului 

Amplasamentul străzilor se află in intravilanul municipiului Craiova, jud. Dolj. 

1.3 Beneficiarul expertizei 

Municipiul Craiova, jud. Dolj. 

1.4 Elaboratorul expertizei 

Expert Tehnic Dr. Ing. Radu Luca atestat MDRAP cu certificat de atestare nr.09575 din 2015. 

Capitolul 2. Date tehnice ale obiectivului expertizat 

2.1 Date despre amplasament 

O componentă cheie în politicile zonelor urbane o constituie promovarea dezvoltarii urbane, prin intermediul 
dezvoltarii managementului de traficl. Planul de Mobilitate Urbana Durabila a conturat strategii, initiative de 
politici, proiecte cheie si prioritati in vederea unui transport durabil, care sa sustina cresterea economica 
durabila din punct de vedere social si al protectiei mediului. 

Prezenta expertiză este întocmită cu scopul investigării stării tehnice a trei intersecții, respectiv zona delimitată 
de străzile de mai jos, din municipiul Craiova, jud. Dolj, cu recomandarea realizarii unor structuri rutiere 
adecvate, în functie de trafic și realizarea unor lăţimi a platformei conform cu standardele şi normele tehnice 
în vigoare, asigurarea scurgerii apelor si prevederea unor lucrări de semnalizare rutieră corespunzătoare. 
Lucrările se vor face și în vederea asigurării desfășurării fluente a  transportului în comun și circulației în 
siguranță a pietonilor și bicicliștilor. 

Zona care se află în analiză este compusa dintr-o succesiune de intersecții învecinate: 

- intersectia str. Amaradia cu bd. Nicolae.Titulescu și str. Constantin Brancuși 

- intersectia str. Amaradia cu str. George Enescu, str. Adolf Waidman și bretea de legatura intre str. Amaradia 
și bd. N. Titulescu 

- intersectia bd. Nicolae Titulescu cu str. Ian cu Jianu și str. Adolf Waidman 

Amplasamentul străzilor studiate se situeaza in intravilanul municipiului Craiova, jud. Dolj, iar lungimea și 
suprafețele de intervenție exacte se vor determina prin proiect în urma geometrizării axului în conformitate cu 
normele în vigoare. 

Traseul străzilor din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public de interes local si face parte din reteaua 
de drumuri și străzi ale municipiului Craiova, jud. Dolj. 

Craiova este municipiul de reședință al județului Dolj, Oltenia, România, format din localitățile componente 
Craiova (reședința), Făcăi, Mofleni, Popoveni și Șimnicu de Jos, și din satele Cernele, Cernelele de Sus, 
Izvorul Rece și Rovine. Conform recensământului din anul 2011 orașul avea o populație de 269.506 de 
locuitori. 
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2.1.1 Topografia, geologia, relieful, hidrologia, clima 

Traseul străzilor se dezvoltă în interiorul localității, terenul este relativ plan, iar cota actuală se situează în 
general la nivelor construcțiilor ce se dezvoltă în lungul acestor străzi.  

Studiile topografice s-au executat utilizând echipamente moderne şi programe adecvate lucrărilor de drumuri. 
Au fost realizate în sistem Stereo 70 plan de referinţă Marea Neagră 1975, respectând normativele impuse de 
Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul reprezentat pe foaia Craiova corespunde colinelor subcarpatice, 
ale căror altitudini absolute variază intre 200 – 450 m, altitudini ce scad brusc de la NV către SE. 

Aceasta unitate morfologica se poate subdiviza in doua subzone: cea de la nord (Strehaia – Filiași – Gorunești) 
cu un relief intens fragmentat, cu pante abrupte și culmi înguste; cea de la sud (Vlădaia – Terpezița – Craiova) 
unde relieful se caracterizează prin interfluvii largi și plane. 

Referitor la altitudinea absoluta a unității morfologice menționate, se poate observa ca in sectorul Craiova – 
Filiași, cotele au valori mai ridicate in stânga Jiului decât cele din dreapta, in dezacord cu panta generala a 
zonei colinare care este orientata in direcția NV - SE. Acest fapt este datorat unor procese neotectonice. 

In spațiul analizat, clima prezinta un caracter temperat cu variații de la N la S și de la V la E. Aceasta 
diferențiere se datorează atât condițiilor geomorfologice, cat și influentei climatice mediteraneene care se face 
șimțita in zona de vest și a fost constatata in toate elementele climatice. 

Harta izotermelor medii anuale, pentru spațiul hidrografic Jiu, indica o variație intre        – 2°C și 11°C de la 
nord către sud. In Câmpia Dunării climatul se caracterizează printr-un continental ism accentuat, cu contraste 
termice intre vara și iarna. Temperatura medie anuala este de 10° – 11°C, cea a lunii iulie de 23° – 26°C, iar 
cea a lunii ianuarie de 1° – 2°C. Pentru spațiul hidrografic Jiu, harta izohietelor medii multianuale variază intre 
400 mm și 1200 mm pe an (400 mm pe an in câmpia Dunării, 1200 mm pe an in zonele înalte ale munților ce 
înconjoară zona izvoarelor Jiului de Vest și a Jiului de Est). 

Regimul precipitațiilor prezinta o mare variabilitate atât in ceea ce privește cantitatea, cat și repartiția lor in 
timp. In cazuri excepționale in anii ploioși pot fi depășiți, in zona de câmpie, 1000 mm/an. In contrast, in anii 
secetoși s-au înregistrat valori de 200 mm/an in sudul Câmpiei Romane. 

Hidrografia zonei Craiova este reprezentata de râurile Jiu și afluentul acestuia Amaradia. 

Raul Jiu are o lungime de 339.0 km, panta medie de 5 ‰, un coeficient de șinuozitate de 1.85 și un bazin de 
10080.0 km2. Rețeaua hidrografica însumează 3876.0 km. Denșitatea rețelei hidrografice este de 0.38 
km/km2, fiind superioara mediei pe tara (0.33 km/km2). Se formează prin unirea a doi afluenți principali: Jiul 
de Vest, ce izvorăște din Munții Retezat și Jiul de Est, ce izvorăște din versantul sudic al munților Șureanu, la 
altitudini in jur de 1500.0 m. In tot acest sector Jiul de Vest și Jiul de Est, precum și afluenții lor au caracter 
montan cu pante intre 30-18 ‰ pentru Jiu, 20-25 ‰ pentru afluenți, fapt ce explica fizionomia generala a văilor, 
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caracterizate prin profil îngust, adâncit in forma de V, lipșit de o albie majora, cu material aluvionar de 
dimensiuni mari (bolovani, pietrișuri, etc.). Pe partea dreapta râul Jiu primește 31 afluenți (dintre care cei mai 
importanți sunt: Tismana, Jilț, Motru, Răzni), iar pe partea stânga primește 21 afluenți (dintre care cei mai 
importanți sunt: Jiu de Est, Sadu, Cioiana, Gilort, Amaradia). 

Raul Amaradia, afluent pe partea stânga a râului Jiu izvorăște din zona de contact a regiunii Subcarpatice cu 
Depreșiunea Getica, pe care o străbate in întregime in partea ei centrala pe direcția nord-sud. Însumează o 
suprafața de aproximativ 826.0 km2, o altitudine medie de 241.0 m și o panta medie a bazinului de 43.0 m/km. 

Din punct de vedere al încărcărilor date de zăpadă, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-2012 ”Cod de 
proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr. 
2414/01.08.2013, zona investigata aparținând județului Dolj se încadrează la o valoare caracteristica a 
încărcării din zăpadă pe sol (s,k) de 2.0 kN/m2. 

Lucrările de investigație în teren și cele de laborator au pus în evidență următoarea stratificație medie: 

- potrivit forajului , stratificația este următoarea : 

 0.30m - umpluturi și sol vegetal; 

 0.30 - 1.80m - argila prăfoasă , brună, plastic conșistentă 

 1.80 - 4.00 m - argila prăfoasă, cafenie, cu concrețiuni calcaroase, plastic consistentă 

Apă subterana nu a fost întâlnită in foraj pana la adâncimea de 4.00 m de la suprafață terenului. 

Conform STAS 6054-1977, adancimea de îngheț a zonei este de 70-80 cm. 

Nu au fost întalnite zone afectate de alunecari de teren pe zonele studiate. 

Studiul geotehnic a fost finalizat în perioada precedentă realizării prezentei expertize tehnice.  

 

 
2.1.2 Seismicitate 

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri" 
indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru 
evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 
50 de ani, are o valoare ag = 0.15g. Valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de raspuns este Tc=0.7s. 

Harta adâncime medie de îngheţ este conform STAS 
6054/77
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În conformitate cu STAS-ul 11100/93, referitor la macrozonarea seismică pe teritoriul României, traseul 
străzilor comunale se află în zona gradului 6 macroseismic după scara Richter, cu o perioadă de revenire la 
50 ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Regimul juridic al terenului din amplasament 

Terenul este situat în domeniul public al Municipiului Craiova conform HG nr. 967/2002 privind privind 
atestarea domeniului public al judeţelor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor, fiind inclus în 
inventarul domeniului public al municipiului. 

Terenul pe care sunt amplasate obiectivele de studiu nu se află în zonă protejată sau interzisă. 

Prin lucrarile de modernizare ce urmeaza a fi executate se vor ocupa numai suprafete de teren strict necesare 
pentru asigurarea elementelor geometrice prevazute in normele tehnice in vigoare, nefiind necesare niciun fel 
de exproprieri. 

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei. 

Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei 
terenului pentru proiectare ag. și în termeni de perioada de control 
(colt), Tc, a spectrului de raspuns 
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2.2 Date tehnice ale străzii expertizate 

2.2.1 Clasificarea tehnică a străzii 

Conform STAS 10144 străzile sunt încadrate ca străzi urbane de categoria II și III.  

2.2.2 Date de trafic 

Traficul desfăşurat pe aceste străzi se înscrie în clasa de trafic GREU. Traficul constă în mijloace de transport 
alcătuite din autoturisme, autoutilitare cu sarcină de până la 10 to şi alte vehicule pentru deservirea obiectivelor 
din zonă. 

2.2.3 Situatia existenta a retelelor de utilitati 

In amplasamentul lucrarii există stâlpi de susținere a retelei aeriene, de alimentare cu energie electrica. 

Au fost identificate și alte rețele de utilități, fiind necesară obținerea de avize în conformitate cu Certificatul de 
urbanism, pentru identificarea și evitarea afectării acestora. 

În urma obtinerii avizelor de la detinători de utilităti, se vor avea în vedere recomandările acestora, dacă este 
cazul.  

Lucrarile de constructie vor fi  proiectate astfel incat sa nu fie afectate retelele de utilitati existente sau 
pervizionate a fi construite in zona.  

2.2.4 Categoria de importanță a lucrării 

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria „C”- Constructii de importanta normală 
– in conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” 
si cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator 
SCB-BAP in aprilie 1996. 

2.2.5 Utilitatea publică 

Starea de viabilitate  a sistemului rutier existent  nu  asigura conditii de siguranta si securitate a circulatiei 
rutiere si nu mai asigura capacitatea portanta necesara traficului existent. 

Cresterea atat a intensitatii traficului rutier si  a greutatii pe osii precum si a agresivitatii autovehiculelor  
datorata starii proaste a suprafetei de rulare (dese franari – accelerari),  constituie factori agravanti in procesul 
de degradare a sistemului rutier care cumulati cu actiunea factorilor climatici vor conduce in mod accelerat la 
cedarea sistemelor rutiere. 

Se asigura cu dificultate si cu durata mare de timp accesul vehiculelor de urgente medicale si accesul altor 
vehicule de interventie (pompieri, depanari retea electrica etc.). 

Toate cele prezentate in mod succint mai sus, duc la degradarea in mod constant a vietii sociale, pun in pericol 
asigurarea sanatatii comunitatii, alimentatiei si confortul locuitorilor din zona. 

Necesitatea lucrarilor propuse in prezenta expertiza tehnica, este in primul rand argumentata de starea tehnica 
actuala a străzilor si de conditiile de circulatie actuale si de perspectiva. 

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, sunt prioritati ale Planului National de Dezvoltare, care 
prezinta sectorul de transport regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea socio-
economica a Romaniei. 

Se impune deci luarea unor masuri privind sporirea capacitatii portante, asigurarea scurgerii apelor in bune 
conditiuni, prevederea unei semnalizari rutiere in conformitate cu  normele in vigoare, amenajarea intersectiilor 
cu retelele rutiere intersectate, amenajarea acceselor la propietati si modernizarea lucrarilor de scurgere a 
apelor catre canalizarea existenta. 

Prin modernizarea zonei, traficul care va fi preluat de pe strazile existente deja modernizate (traficul normal) 
va beneficia de conditii superioare de circulatie, conditii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale 
si economice, precum: 
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 imbunatatirea accesului localnicilor la proprietăți; 

 ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor de viata ale locuitorilor si ale 
activitatilor productive desfasurate in zona localitatilor si eliminarea starii de stres; 

 Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare 
economica durabila; 

 crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor; 

Modernizarea zonei studiate, va avea impact deosebit de favorabil intrucat se vor realiza urmatoarele 
deziderate: 

 realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic ; 

 sporirea sigurantei circulatiei; 

 reducerea semnificativa a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului; 

 conditiile de rulare corespunzatoare reduc uzura mijloacelor de transport si degradarea acestora. 

Concluzie: 

Lucrarile propuse a se executa în zonă, vor conduce la imbunatatirea conditiilor de circulatie si a fluentei 
traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere socio-
economic. 

Capitolul 3. Starea tehnică a obiectivului – situația existentă 

Suprafata de rulare pe sectoarele studiate prezinta unele degradari specifice îmbrăcăminților de acest fel, 
motiv pentru care pe timp nefavorabil circulatia se desfasoara anevoios, apele stagnand pe partea carosabila 
in lipsa unor pante adecvate de curgere. Degradările vor necesita reparații în conformitate cu soluțiile de mai 
jos. 

Din constatările facute la fata locului a rezultat faptul ca dispozitivele de colectare, dirijare si evacuare a apei 
se regăsesc în cadrul canalizării orășenești, astfel încât va fi necesară reprofilarea străzii pentru asigurarea 
scurgerii apeolor către canalizarea orăsenească existentă. Pantele transversale și longitudinale existente nu 
asigură o scurgere a apelor eficientă astfel încât prezența apei pe partea carosabilă și în corpului drumului 
duce la degradarea continuă a acestuia. 

Prin tema de proiectare se menționează că transportul în comun va dispune de un terminal nou. Aceasta se 
ve dezvolta pe o zonă virană soluțiile propuse fiind aferente unei infrastructuri noi. 

Evaluarea starii tehnice  

Evaluarea starii tehnice a străzilor s-a realizat prin identificare vizuale (cartarea drumurilor) si investigatii 
geotehnice. 

Starea tehnica a străzilor s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate, rugozitate 
si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 „Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice 
a drumurilor moderne”, anexa 6. 

Sectoarele asfaltate  

Din punct de vedere al structurii rutiere este flexibil, cu îmbrăcăminte asfaltică. În principal se observă 
defecțiuni de suprafață (D.S.R.) respectiv suprafață exudată și defecțiuni ale îmbrăcăminții asfaltice (D.I.S.R.) 
respectiv văluriri și refulări, suprafață cu ciupituri, încrețită și peladă, într-o proporție de aproximativ 35%. 
Aceste defecțiuni pot fi tratate prin dispunerea frezării suprafeței asfaltice. În conformitate cu tabelul 2 al 
aceluiași normativ aceste defecțiuni sunt considerate defecțiuni ușoare sau mijlocii. 

Sunt identificate defecțiuni ale structurii rutiere (D.S.T.R) și defecțiuni ale complexului rutier (D.C.R.), respectiv 
fisuri și crăpături, pe o suprafață de aproximativ 10%. Multe dintre ele sunt datorate lucrărilor edilitare și 
creșterii traficului. Având în vedere că aceste degradări sunt clasificate ca defecțiuni grave, se vor trata prin 
înlocuire totală sistem rutier cu aplicarea soluției prezentate mai jos pentru sisteme rutiere noi (vezi cap. 4). 
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Capacitatea portanta 

Calificativul capacitatii portante se stabileste in conformitate cu tabelul 7 din normativul CD155, in functie de 
clasa de trafic specifica unui drum, si valoarea deflexiunii caracteristice.  

Tabelul 7 din CD 155-2001 

Clasa de  trafic 
Trafic de calcul 

m.o.s. 

Capacitate portanta 

REA MEDIOCRA BUNA FOARTE BUNA 

Deflexiune caracteristica, 0.01mm 
FOARTE 

USOR 
Sub 0.03 >180 160…180 140…160 <140 

USOR 0.03…0.10 >150 120…150 100…120 <100 

MEDIU 0.10…0.30 >110 85…110 70…85 <70 

GREU 0.30…1.00 >80 60…80 50…60 <50 
FOARTE 

GREU 
1.00…3.00 >65 50…65 45…50 <45 

EXCEPTIONAL 3.00…10.00 >55 45…55 35…45 <35 

Clasa de trafic estimata pentru străzile analizate este clasa de trafic GREU. 

In urma investigatiilor in teren pentru străzile studiate capacitatea portantă este MEDIOCRĂ. Datorită 
defecțiunilor identificate gropi, tasări etc), se poate însă estima faptul că datorită stratificației existente 
pierderea capacității portante se va face destul de rapid dacă traficul va crește, astfel încât capacitatea 
portantă actuală nu este relevantă. 

Evaluarea planeitatii suprafetei de rulare 

Evaluarea uniformităţii longitudinale a suprafeţei de rulare se realizează conform SR EN 13036-7 
„Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare - Partea 7: Masurarea 
denivelarilor straturilor de uzura ale imbracamintilor rutiere: incercarea cu dreptar” 

Calificativul planeitatii in profil longitudinal se stabileste prin raportarea numarului de puncte masurate avand 
valori care depasesc conditia de admisibilitate (pentru drumuri de clasa tehnica V: valori masurate sub 
dreptarul de 3 m ≤ 5mm) la numarul total de puncte masurate, pe esantionul de 100 m.  

In cazul in care numarul punctelor care depasesc conditia de admisibilitate raportat la numarul total de puncte, 
procentual, este mai mic sau egal cu 10%, planeitatea pe esantionul investigat are calificativul BUNA; in cazul 
in care numarul punctelor in care s-au masurat valori ale planeitatii mai mari de 5 mm depasesc 10% din totalul 
punctelor investigate pe fiecare esantion de 100 m, calificativul planeitatii este REA. 

In cazul străzilor investigate s-au facut masuratori cu dreptarul de 3m si numarul punctelor in care s-au masurat 
valori ale planeitatii mai mari de 5mm nu a depasit procentul de 10% din totalul punctelor investigate, fapt 
pentru care calificativul planeitatii pentru străzile studiate este planeitate BUNĂ.  

Concluzie 

Starea tehnica a sectoarelor de stradă s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, 
planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 „Instrucţiuni tehnice pentru 
determinarea stării tehnice a drumurilor moderne”, anexa 6. 

Stare 
tehnica 

Clasa 
starii 
tehnice 

Calificativul caracteristicilor 
Lucrari obligatorii de 
intretinere si reparatii Capacitate 

portanta 
Stare de 
degradare

Planeitate Rugozitate

1 2 3 4 5 6 7 8 

Foarte buna 5 
Foarte 
Buna 

Foarte 
Buna

Foarte 
Buna

Foarte 
Buna

 
Intretinere 
periodica 

Buna 4 
cel putin 
Buna 

cel putin 
Buna 

cel putin 
Buna 

cel putin 
Mediocra 

Tratamente 
bituminoase 
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Stare 
tehnica 

Clasa 
starii 
tehnice 

Calificativul caracteristicilor 
Lucrari obligatorii de 
intretinere si reparatii Capacitate 

portanta 
Stare de 
degradare

Planeitate Rugozitate

cel putin 
Mediocra 

cel putin 
Buna 

Buna la 
Rea 

Straturi 
bituminoase f 
subtiri 

Mediocra 3 
cel putin 
Mediocra 

cel putin 
Mediocra 

cel putin 
Mediocra 

F Buna la 
Rea 

Covoare 
bituminoase 

Rea 2 
cel putin 
Mediocra 

cel putin 
Rea 

cel putin 
Rea 

F Buna la 
Rea 

Reciclarea in 
situ a 
imbracamintilor 
bituminoase 

Foarte rea 1 Rea 
F Buna la 
Rea 

F Buna la 
Rea 

F Buna la 
Rea 

Ranforsarea 
structurii 
rutiere 

Reparatii 
curente 

In cazul străzilor studiate capacitatea portanta este preponderent BUNĂ, astfel datorită defecțiunilor 
identificate, starea de degradare este BUNĂ. 

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are valoarea între 5 ceea ce indică o stare BUNĂ. Indicele de 
degradare ID are valoarea de 8 ceea ce indică o stare existentă BUNĂ. 

Se pot trage următoarele concluzii: 
 Stratul de uzură nu necesită intervenții pentru moment dar odată cu intervenția asupra unor

elemente ale sistemului de menagement al traficului, se recomandă frezarea și înlocuirea acestu 
strat. Caracteristicile fizico-mecanice respectă normativele în vigoare; 

 Straturile asfaltice de legătură și bază au grosimi minime de 6cm respectiv 8cm. Caracteristicile
fizico-mecanice respectă normativele în vigoare; 

 Există elemente de scurgere a apelor, respectiv canalizarea municipalității iar pantele în profil
longitudinal și transversal conduc către gurile de scurgere existente; 

 Au fost identificate trotuarele;
 Traficul a crescut ca intesitate în ultima perioadă și ca încărcare și probabil va crește încontinuare.

Capitolul 4. Recomandări privind solutiile de proiectare pentru modernizarea străzilor 

Inainte de a descrie solutiile de proiectare, trebuie mentionate prevederile din ord. MT nr. 1296, capitolul 5, 
“Dispoziţii finale”, punctul 5.2: “ În cazul modernizării, consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri 
existente, care au un sistem rutier definitiv fără defecte majore structurale: sunt în ramblee înalte sau deblee 
adânci, au lucrări grele de sprijinire şi consolidare, sunt în traversarea localităţilor cu numeroase accese şi 
prezintă elemente geometrice care nu se încadrează în cele prevăzute de norme, iar amenajarea în condiţiile 
normelor ar necesita lucrări de volume mari şi costisitoare, exproprieri şi/sau demolări sau ar elimina 
posibilităţile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumurilor, acestea se pot corela cu viteza de 
proiectare în cadrul unui proces de proiectare excepţională, prin adoptarea unor elemente la limita celor 
rezultate din calcule, fără însă a afecta siguranţa circulaţiei, prevăzându-se măsuri corespunzătoare.” 

Aceste precizări sunt necesare in special la asigurarea elementelor geometrice prevazute  în STAS 863/85  
(în plan, profil longitudinal, viteze de proiectare, latimi ale platformei si partii carosabile etc). 

Vor fi avute în vedere următoarele : 

- Implementarea componentei de trafic management, cu toate componentele sale: locale (în 
intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și software în Centrul de control) 
si distribuite (rețea de comunicații); sistemul asigură o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție 
de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite în timp real de la echipamentele din teren – 
management adaptiv al traficului 
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- Implementarea componentei de monitorizare, cu toate componentele sale: locale (în intersecții și 
treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și software în Centrul de control) si distribuite 
(rețea de comunicații): sistemul asigură monitorizarea video a locațiilor semaforizate, în vederea 
creșterii siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, călători cu transportul 
public, bicicliști, pietoni 

- implementarea componentei de asigurare a prioritatii pentru autobuze cu toate componentele sale: 
locale (în intersecții și treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și software în Centrul 
de control) si distribuite (rețea de comunicații) 

 

Astfel se vor adopta următoarele măsuri în ceea ce privește modificarea elementelor străzilor : 

4.1 Elementele geometrice in plan, lung si profil transversal 

4.1.1 Traseul in plan 

La proiectarea lucrarilor de modernizare se vor verifica elementele geometrice existente ale racordarilor in 
plan, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985. Lucrarile proiectate se vor incadra in traseul existent al 
străzilor. 

Se va asigura vizibilitatea pentru evitarea accidentelor. 

Viteza de proiectare recomandată se situează în jurul valorii de 50km/h corespunzatoare unui sector de stradă 
urbană de categoria II sau III. Pe zonele de intersecții se va reduce viteza în funcție de razele rezultate, zonele 
fiind marcate prin semnalizare verticală. 

4.1.2 Traseul in profil longitudinal 

Se recomandă pastrarea declivitatilor si racordarilor existente in plan vertical cu incadrarea pe cat posibil in 
pasul de proiectare corespunzator prevederilor STAS 863/1985. Proiectarea liniei rosii va tine cont de solutia 
proiectata pentru structura rutiera a străzilor. Se va avea în vedere zona intersecțiilor unde este posibilă 
stagnarea apei dacă scurgerea apelor nu va fi tratată corespunzător.  

4.1.3 Profilul transversal 

Se recomandă păstrarea profiluli transversal corespunzator clasei tehnice existente, respectiv: 

- stradă urbană de categorie III  (cu 2  benzi de circulație – strada ): 
o 7.00 m parte carosabilă (reîncadrare între borduri sau cu platforme pentru parcare)
o Minim 1.50m refacere trotuare pe o parte sau ambele părți
o panta transversală carosabil – 2,50%
o panta transversală trotuare – 1,50-2.00%

Se recomandă reabilitarea infrastructurii rutiere în zonele de intersecție prin prevederea de covoare asfaltice 
noi, reabilitarea trotuarelor și crearea de piste pentru bicicliști (acolo unde spațiul permite). 

Solutiile pentru lățimile platformei se vor dispune prin proiect in urma geometrizarii axului și a situației reale 
din teren.  

4.2 Structura rutieră 

Soluțiile pentru realizarea structurii rutiere a străzilor sunt stabilite conform starii tehnice. Astfel se recomandă 
urmatoarele solutii de reabilitare: 

Străzi asfaltate 

Soluţia I 
 6 cm strat de uzura  BA16 conform  AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)
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 geocompozit antifisură 
 4-6 cm frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă 
 reprofilare suprafață rezultată prin frezare inclusiv înlocuiri ale sistemului rutier unde și dacă este 

cazul* 

 

Soluţia I/ 
 4 cm strat de uzura  BA16 conform  AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)  
 5 cm strat de legătură BAD22.4 conform  AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108) 
 frezare integrală îmbrăcăminte asfaltică existentă 
 reprofilare suprafață rezultată prin frezare inclusiv înlocuiri ale sistemului rutier unde și dacă este 

cazul* 
 

Refacere trotuare 

Soluţia I 
 4 cm strat de uzură BA8 50/70 
 Frezare îmbrăcăminte existentă 

 

Soluţia II 
 pavele de beton pozate pe mortar de ciment 
 10 cm beton de ciment C16/20 
 10 cm balast SR EN 13242+A1 
 Desfacere trotuare existente 

 
 

Piste de bicicliști (dacă este cazul) 

Soluţia I 
 3 cm strat de uzură BA8 50/70 
 15 cm piatră spartă conform SR EN 13242+A1 
 15 cm balast conform SR EN 13242+A1 
 Geotextil anticontaminant 

 

Soluţia II 
 10 cm beton de ciment colorat C16/20 
 10 cm balast SR EN 13242+A1 
 Geotextil anticontaminant 

 

Zonele verzi în interiorul terminalului se vor amenaja prin realizarea de umplutură până la cota necesară cu pământ 
vegetal și înierbare. 
Pe parcursul execuției lucrărilor se va evita blocarea accesului la proprietăți. Accesul la proprietăți și unitățile 
comerciale se va face peste trotuar cu bordură coborâtă. 
Din punct de vedere tehnic și economic pentru partea carosabilă si trotuare se recomandă Solutia I. Această 
soluție se pretează materialelor din zonă și soluțiilor tehnice aplicate în utima perioadă pe lucrări similare. 
Totodată soluția are o viteză mai mare de execuție iar din experiența ultimilor contracte similare este mai 
economică din punct de vedere financiar. Din punct de vedere tehnic, pentru trotuare oricare din cele doua 
soluții este valabilă, stabilirea soluției finale urmand a se face in funcție de dorințele Beneficiarului. 
Accese la proprietățile adiacente străzii Fabricii și parcarea de pe strada Fabricii se vor realiza prin excavarea 
până la cota necesară, se va amplasa geotextil anticontaminator, se vor realiza stratul de fundație din balast 
de 30 cm grosime și stratul de fundație din balast stabilizat cu 6 % ciment de 20 cm grosime, se vor amplasa 
bordurile carosabile de 20 x 25 cm pe o fundație din beton C12/15, se vor așterne stratul de legătură din 
BAD20 de 7 cm grosime și stratul de uzură din BA16 de 5 cm grosime. 

Geocompozitul antifisură va fi tip GCO și va respecta obligatoriu caracteristicile din tabelul 3 al normativului 
AND 592 (geocompozitele antifisură tip R + STR + B) și va fi alcătuit dintr-un geotextil netesut, din polipropilena 
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100% virgina, consolidat prin coasere  pe o grila polivinil alcool rezistenta la actiunea alcalilor cu o rezistenta 
reziduala de 95%.Functiile indeplinite de geocompozitul antifisura trebuie sa fie conform standardului SR EN 
15381 “Geotextile si produse inrudite” si AND 592 anume:  

 STR  – reducerea eforturilor (antifisura) 

 R   – armare 

 B   – bariera (sigilare) 

Geocompozitul antifisura trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice: 

- Rezistenta maxima la tractiune a geocompozitului pe directie longitudinala si transversala va fi de 
minimum 40 KN/m  

- Elongatia la rupere va fi maxim de 5 % 

- Retentia de bitum a geotextilului din materialul geocompozit va fi de 0,9 kg/m²  

- Rezistenta la poansonare(CBR) sa fie minim 1700 N 

- Rezistenta la poansonare dinamica sa fie maxim 40 mm 

- Greutatea geotextilului din compozitia geocompozitului va fi cuprinsa intre 50 - 70 g/m² 

- Greutatea totala a geocompozitului va fi de maxim 525 g/m². 

- Densitatea filamentelor de polivinil alcool va fi de minim 1,20 Kg/dm3 

4.3 Scurgerea apelor si sisteme de drenaj 

Scurgerea apelor în bune condiţiuni are un rol important în prevenirea degradărilor în structura rutieră. Astfel 
scurgerea apelor se va realiza prin pante transversale și longitudinale către canalizarea existentă sau 
canalizarea pluvială existentă în oraș. Totodată datorită specificului zonei este necesară o verificare și 
redimensionare a sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale. Se vor trata cu mare atenție intersecțiile 
unde este posibilă staganarea apelor. 

4.4 Amenajarea drumurilor laterale și accese la proprietăți 

Nu este cazul de amenajări speciale cu drumuri laterale. 

Intersecțiile cu străzile și drumurile clasificate deja modernizate se vor păstra în configurația existentă iar pe 
cât posibil sistemele rutiere ale acestora nu vor fi afectate. 

Accesele la proprietăți și la unitățile comerciale se vor face cu bordură coborâtă, cu trecere peste trotuar. 

4.5 Siguranța circulatiei și alte elemente pentru fluidizarea traficului 

In cea mai mare parte lucrarile de reabilitare se vor executa sub circulatie, pe jumatate de cale, pe tronsoane 
bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie. Pentru aceasta se va intocmi un plan de management 
a traficului si vor fi stabilite masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor. 

Se va asigura un marcaj rutier corespunzător: demarcaţia benzilor de circulaţie,delimitarea părții carosabile, 
trecerile de pietoni și semnalizare verticală: semne de circulaţie de avertizare şi reglementare conform 
normelor în vigoare. 

Pentru fluidizarea eficientă a traficului, beneficiarul poate avea în vedere și următoarele recomandări: 
- Eliminarea a cât mai multe viraje la stânga deci implicit evitarea conflictelor de stânga; 
- Asigurarea în toate intersecțiile a acesului către relațiile dreapta prin semaforizare intermitentă, 

astfel încât relațiile către dreapta să circule în permanență; 
- Asigurarea unor locuri de parcare suplimentare în zonă, pentru a evita staționarea auto pe partea 

carosabilă sau în apropierea intersecțiilor; 
- Asigurarea traficului pietonal denivelat prin pasaje superioare sau inferioare. 

 

4.6 Lucrări de mutari si protejari instalatii 
Odata cu realizarea noului profil transversal, lucrarile vor fi proiectate astfel incat sa nu fie efectati stalpii de 
sustinere a retelei de alimentare cu energie electrica din amplasament. De asemenea vor fi avute în vedere și 
celelalte rețele de utilități din zonă dacă există. 
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Capitolul 5. Concluzii 
Fundamentata pe o baza completa de date, obtinute in urma observatiilor si investigatiilor efectuate in 
amplasamentul obiectivului, Expertiza Tehnica a scos in evidenta deficientele si momentul necesar pentru a 
se interveni in scopul imbunatatirii conditiilor de circulatie, si implicit a sigurantei circulatiei. 

Expertiza Tehnică concluzionează faptul că execuția lucrărilor pentru sistemul de managementul de trafic și 
semaforizare se poate face fără restricții și este recomandabilă pe aceste tronsone. 

 

In continuare prezentam detaliat concluziile Expertizei Tehnice. 

Cu privire la traseul in plan 

Caracteristicile geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarea lucrarilor de 
modernizare a străzilor, prin suprapunere pe traseul existent, tinand cont de conditiile cerute prin  

Cu privire la profilul in lung  

In general profilul longitudinal al străzilor existente nu pune probleme deosebite, permitând 
proiectarea Iiniei rosii astfel incat sa fie urmarita niveleta existenta, cu respectarea pasului de 
proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan. 

Cu privire la elementele in profil transversal 

Avand in vedere ca in prezent străzile nu prezinta un profil transversal corespunzator prevederilor 
normelor in vigoare se impune adoptarea unui profil transversal tip corespunzator normelor si 
spatiului disponibil in amplasament. 

Deformabilitatea si stabilitatea sistemului rutier 

Procesul de degradare a structurii rutiere se manifesta, in mod frecvent, prin aparitia unor deformatii 
permanente, sub forma de denivelari si fagase longitudinale, care influenteaza planeitatea 
suprafetei de rulare. 

Se recomanda realizarea unei structuri rutiere in Solutia 1 descrisa in capitolul 4.2 Structura 
rutiera, din prezenta expertiza. 

Cu privire la scurgerea apelor 

Zona drumurilor, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere, este expusa 
actiunii permanente a apei. Infiltrarea si acumularea apei in corpul drumurilor, provoaca scaderea 
capacitatii portante si degradarea, inevitabila, in timp, a structurii rutiere. 

Apa care actioneaza asupra terasamentelor si a celorlaltor constructii rutiere provine din 
precipitatiile atmosferice, prin apele siroite pe suprafata carosabila. 

Siguranta in exploatare 

Garantia sigurantei in exploatare o constituie adoptarea in proiect a unor solutii modeme, care sa 
tina cont de particularitatile străzilor. 

Siguranta in exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta depinzand intreaga 
activitate legata de circulatia pe strazile publice. 

Siguranta in exploatare depinde nu numai de standardul si de calitatea suprafetei de rulare ci si de 
lucrarile conexe, de modul de amenajare a intersectiilor, de functionarea sistemelor de scurgere a 
apelor, de semnalizari, de marcaje, si de toate celelalte masuri intreprinse pentru siguranta si 
desfasurarea normala a traficului. 

Managementul traficului pe timpul executiei lucrarilor 

In cea mai mare parte lucrarile de reabilitare a străzilor se vor executa sub circulatie, pe jumatate 
de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie. 

Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor fi stabilite masurile speciale 
de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor. 

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de protectie a 
muncii. 

Sanatatea oamenilor si protectia mediului 

Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii noii investitii 
propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea 
nr. 107 / 1996 – Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr 462/1993 
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pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici de surse stationare. 

Masurile ce trebuiesc luate consta din masuri pentru protectia apelor, atmosferei, solului, protectia 
la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul executiei si după. 

Documentaţia de proiectare va trebui să detalieze soluţiile tehnice, prevăzând tehnologii de execuţie moderne 
şi eficiente economic. Documentaţia va conţine măsuri pentru protecţia mediului. 

Va fi asigurat accesul la proprietăţi pe toată durata execuţiei. 

Vor fi corelate lucrările de strada cu instalaţiile edilitare din zonă. 

La execuţia lucrărilor se vor respecta prescripţiile şi normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor. 

Lucrările recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, 
nivelului de zgomot, microclimatului sau populaţiei. 

Prin executarea acestor lucrări vor apare unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cât şi din punct 
de vedere economic şi social în strânsă concordanţă cu efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor 
de circulaţie ce apar în urma realizării lucrărilor. 

Prezenta expertiză tehnică este valabilă doi ani. 

 

Octombrie 2018, 

 

EXPERT TEHNIC, 

atestat MDRAP cu nr. 09575/2015 

dr. ing. Radu Luca 
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Documente de referință 

Trasee si elemente geometrice 

 STAS 863 “ Lucrari de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor” 

 STAS 10144/1 “Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”. 

 STAS 10144/2 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de proiectare.” 

 STAS 101444/3 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.” 

 SR 10144/4 “Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare.” 

 STAS 10144/5 “Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.” 

 STAS 10144/6 “Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi.” 

Lucrări de terasamente. Consolidarea terasamentelor de drum 

 STAS 2914 - Terasamente - condiţii tehnice generale de calitate; 

 STAS 12253 - Straturi de formă - condiţii tehnice generale de calitate; 

 SREN 13 251 - Geotextile şi produse înrudite . Caracteristici solicitate pentru utilizarea 

 în lucrări de terasament, fundaţii şi structuri de susţinere. 

Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă 

 STAS 10796 / 1,2,3 - Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri, 
casiuri, drenuri. Prescripţii de proiectare; 

 AND 513 - Instrucţiuni tehnice privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor 
pentru drumuri publice; 

 SREN 13252 - Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în sisteme de drenaj; 

 SR EN 13253 - Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în lucrări de protecţie 
împotriva eroziunii ( protecţia de coastă, acoperire de mal). 

Fundaţii de balast, piatră spartă şi / sau de balast, piatră spartă amestec optimal 

 STAS 6400 Straturi de bază si de fundaţii;  

 STAS 2900 - Lăţimea drumurilor; 

 STAS1598 / 1,2 - încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de 
drumuri; 

 SR EN 13242+A1- Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri;  

 SR EN 13242+A1- Agregate naturale de balastieră. 

Sisteme rutiere 

 PD177 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide ( metoda 
analitica ); 

 NP116 – Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi 

 AND 550  - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor 
rutiere suple şi semirigide. 

 STAS 1709/1 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de 
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.” 

 STAS 1709/2 “ Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de drumuri. Prevenirea si 
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.” 

Îmbrăcăminţi rutiere bituminoase cilindrate executate la cald 

 AND 605 Normativ mixturi asfaltice executate la cald; conditii tehnice privind proiectarea, 
prepararea si punerea in opera 
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 SR EN 12697-1…43 “Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la 
cald” 

 SR EN 13108 -1…8 “Mixturi asfaltice.Specificatii de material” 

 ST033 Specificație tehnică privind cerințele de calitate pentru prepararea, transportul și punerea 
în opera a mixturilor asfaltice. 

Legislatia orizontala cu privire la Mediu 

 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea 
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu  

 Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de analiză 
tehnică la nivel central  

 Legea nr 107/1996 Legea Apelor 

 Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996 

 Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996 

 O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006 

 O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 84/2006 
pentru aprobarea O.U.G. nr 152/2005 

 H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti 

 H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului 

 H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002 

 Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului si de emitere a acordului de mediu.  

 Ordinul  MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002 

 Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002 

 Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 
procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului  

 H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa. 

 H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul 
acvatic a apelor uzate 

 Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a 
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor 

 Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului 
in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale   

 Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru 
dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa” 

 Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.  

 Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind  regimul 
deseurilor. 

 STAS 4068/2-87 – Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime respectiv 
„Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”  

 STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor – principii de proiectare, 
studii de teren si laborator. 
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Legislatie in domeniu 

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

 Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

 Legea nr 453/2001 – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 

 HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie 
a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora  

 H.G. 925/1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 
executiei lucrarilor si a constructiilor. 

 Ordinul M.T. nr. 43/1998 “Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale “; 

 Ordinul M.T. nr. 1296/2017 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea 
drumurilor “; 

 Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica 

 Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

 Norme generale de protectia muncii – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;  

Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicata 200 
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ANEXA 8 – STUDIU DE TRAFIC 
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