
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Realizare construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la 
intersecţie cu calea ferată)” 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.169439/2020, raportul nr.169453/2020 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.169477/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții „Realizare construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)” ;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 
şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Realizare construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la intersecţie 
cu calea ferată)”, soluția 1, după cum urmează: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                                66.017.770,00 lei 
            Din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                59.708.601,00 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                                36 luni, 
            prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
     Lia-Olguţa VASILESCU 

SECRETAR  GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 169439 / 18.11.2020 
 

                                                               

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  

 „Realizare construcție pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)” 
 

 
Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 

contractului de servicii nr. 188983 / 30.10.2019, încheiat între Municipiul Craiova și SC RIA 
DESIGN CONSULTING SRL. 

 
Dezvoltarea orașului și extinderea funcțiunii de locuire în zona periurbană a condus la 

apariția unor cartiere cu densitate mare de construcții, așa cum este și zona rezidențială aferentă 
străzii Gârlești. Accesul la proprietățile situate la Nord de calea ferată Timișoara-București se face 
în momentul de față prin traversarea la nivel a căii ferate, ceea ce presupune timpi îndelungați de 
așteptare pentru autovehiculele aflate în trafic, pe ambele sensuri de mers ale străzii Gârlești, în 
funcție de orarul de circulație al trenurilor. Acest fapt conduce la aglomerări ale traficului, cu 
impact asupra gradului de mobilitate a populației, constituind o disfuncționalitate majoră a zonei 
respective. Conform Planului Urbanistic General aprobat cu HCL nr.42/2000, a cărui valabilitate 
a fost prelungită prin HCL nr.479/2015 s-a stabilit necesitatea realizării unei străpungeri a străzii 
Gârlești care să traverseze calea ferată, legând zona rezidențială de la Nord-Est de cartierul Lăpuș-
Argeș. 

Obiectivul proiectului îl constituie realizarea unui pasaj rutier suprateran peste calea ferată 
pe strada Gârlești, cu scopul de a descongestiona traficul în interiorul Municipiul Craiova și de a 
crește mobilitatea în zona de nord-est a acestuia, prin separarea traficului urban și periurban de cel 
național, în contextul interconectării zonelor industriale și a celor comerciale din partea de nord-
est a municipiului și în dezvoltarea parcului industrial din partea de est. Pasajul peste calea ferată 
va fi situat în partea de Nord-Est a municipiului, pe str. Gârlești la intersecția cu calea ferată. 
Accesul pe direcția Est-Vest se face dinspre Șoseaua de Centură și Bulevardul Decebal. Pasajul va 
supra traversa liniile CF, magistrala 900 CF. Prin realizarea obiectivului se continua programul 
autorității locale de îmbunătățire și modernizare a infrastructurii rutiere. 

Se propune realizarea unui pasaj superior sau inferior căii ferate, iar din analizele efectuate 
în cadrul Studiului de soluție au fost identificate soluțiile viabile de construire, fiind studiate două 
dintre acestea, respectiv pasaj superior cu structură hobanată sau în arc respectiv viaducte de acces 
cu ziduri din pământ armat sau structuri cu mai multe deschideri. Proiectul include accesul 
denivelat înspre și dinspre strada Gârlești din municipiul Craiova. 

Proiectul prevede realizarea pasajului printr-o soluție denivelată modernă și racordarea la 
străzile adiacente prin prevederea unei îmbracăminți rutiere moderne și a unui sistem de colectare 
și evacuare a apelor din zonă, precum și îmbunătățirea elementelor geometrice în plan și profil 
longitudinal existente, astfel încât să se obțină îmbunătățirea circulației rutiere din punct de vedere 
al confortului utilizatorului și siguranța circulației rutiere și pietonale. 



Prezentul proiect este relevant pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și 
locale, al cărei obiectiv îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității regiunii și mobilității populației, 
bunurilor și serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

 

Realizarea obiectivului se va concretiza într-o serie de avantaje social - economice, 
precum: 

- îmbunătățirea substanțială a nivelului de servicii către populație; 
- îmbunătățirea semnificativă a standardelor de mediu; 
- dezvoltarea economică și socială durabilă. 

Totodată prin implementarea proiectul se estimează: 
- dezvoltarea economică a zonei, creșterea pieței agricole și a investițiilor locale prin 

îmbunătățirea condițiilor de funcționare a agenților economici existenți și apariția de agenți 
economici noi care să contribuie la creșterea pieței agricole; 

- creșterea numărului de locuri de muncă rezultat al dezvoltării economice a zonei; 
- îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor comunei prin accesul la mijloacele de 

intervenție în caz de urgență, ca urmare a faptului că drumurile devin practicabile în orice 
condiții meteorologice; 

- creșterea frecvenței școlare și scăderea abandonului școlar prin posibilitatea utilizării 
drumurilor și pe timp ploios, drumurile devenind practicabile indiferent de condițiile 
meteorologice; 
 

Strada Gârlești pentru moment este asfaltată cu trecere la nivel peste calea ferată. 
Cartierul Bordei se află într-o continuă expansiune atât din punct de vedere imobiliar cât și 

industrial, ceea ce implică o dezvoltare economică care necesită și alte tipuri de investiții, 
respectiv în infrastructura de transport. Astfel, având în vedere că trecerea peste calea ferată 
magistrală se face la nivel, accesul către zonele locuite din cartier se face cu dificultate, iar în 
momentul în care bariera este lăsată, traficul este blocat total.  
 

În concluzie, 

 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, propunem punerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 
data de 26.11.2020 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare construcție pasaj pe str. 

Gârlești (la intersecție cu calea ferată)”.   
 
 

PRIMAR, 

Lia – Olguța Vasilescu 

 
 
 

 Întocmit, 
Director executiv, 

Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  169453 / 18.11.2020                                                              
 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiții  

 „Realizare construcție pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)” 
 

  

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 169439/18.11.2020 se 
propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și 
a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Realizare construcție pasaj 
pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)” 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 188983 / 30.10.2019, încheiat între Municipiul Craiova și SC RIA 
DESIGN CONSULTING SRL. 

 

Situația existentă a obiectivului de investiții: 
Obiectul prezentului proiect sunt lucrările de construire pentru Pasajul peste calea 

ferată pe strada Gârești. 

Traseul străzii din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public de interes local 
și face parte din rețeaua de străzi ale municipiului Craiova. Accesul către cartierul Gârlești se 
face pentru moment din Bd. Decebal prin strada Gârlești cu trecere peste calea ferată triplă, 
magistrala București-Craiova-Timișoara. 

Se propune realizarea unui pasaj superior sau inferior căii ferate, dar din analizele 
efectuate în cadrul Studiului de soluție au fost identificate soluțiile viabile de construire, 
fiind studiate două dintre acestea, respectiv pasaj superior cu structură hobanată sau în arc 
respectiv viaducte de acces cu ziduri din pământ armat sau structuri cu mai multe deschideri. 
Proiectul include accesul denivelat înspre și dinspre strada Gârlești din municipiul Craiova. 
Lungimea este determinată prin proiect în urma geometrizării axului drumului urmare a 
ridicării topografice. 

Proiectul prevede realizarea pasajului printr-o soluție denivelată modernă și racordarea 
la străzile adiacente prin prevederea unei îmbracăminți rutiere moderne și a unui sistem de 
colectare și evacuare a apelor din zonă, precum și îmbunătățirea elementelor geometrice în 
plan și profil longitudinal existente, astfel încât să se obțină îmbunătățirea circulației rutiere 
din punct de vedere al confortului utilizatorului și siguranța circulației rutiere și pietonale. 

Prezentul proiect este relevant pentru îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, al cărei obiectiv îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii şi 
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice 
durabile. 

Realizarea obiectivului se va concretiza într-o serie de avantaje social - economice, 
precum: 

- îmbunătățirea substanțială a nivelului de servicii către populație; 

- îmbunatățirea semnificativă a standardelor de mediu; 
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- dezvoltarea economică și socială durabilă. 

Totodată prin implementarea proiectul se estimează: 

- dezvoltarea economică a zonei şi a investiţiilor locale prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
funcţionare a agenţilor economici existenţi şi apariţia de agenţi economici noi care să 
contribuie la creşterea economiei; 

- creşterea numărului de locuri de muncă rezultat al dezvoltării economice a zonei; 
- îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor comunei prin accesul la mijloacele de 

intervenţie în caz de urgenţă, ca urmare a faptului că drumurile devin practicabile în orice 
condiţii meteorologice; 

- creșterea frecvenţei şcolare şi scăderea abandonului şcolar prin posibilitatea utilizării 
drumurilor şi pe timp ploios, drumurile devenind practicabile indiferent de condiţiile 
meteorologice; 

Strada Gârlești pentru moment este asfaltată cu trecere la nivel peste calea ferată. 

Amplasament  

Traseul drumului din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public de interes 
local și face parte din rețeaua de străzi a municipiului Craiova. 

Cartierul Bordei se află într-o continuă expansiune atât din punct de vedere imobiliar 
cât și industrial, ceea ce implică o dezvoltare economică care necesită și alte tipuri de 
investiții, respectiv în infrastructura de transport. Astfel, având în vedere că trecerea peste 
calea ferată magistrală se face la nivel, accesul către zonele locuite din cartier se face cu 
dificultate, iar în momentul în care bariera este lăsată, traficul este blocat total.  

Accesul spre strada Gârlești se face din bulevardul Decebal care asigură accesul către 
centrul municipiului. Strada continuă peste calea ferată existentă și asigură accesul către 
cartierul Bordei iar prin rețeaua de străzi existentă, asigură accesul în centura Craiova Nord. 
Strada se intersectează cu alte străzi respectiv bulevardul Decebal și străzile din cartierul 
Bordei, asigurând legătura între acestea. 
 

ANALIZA FIECARUI SCENARIU TEHNICO - ECONOMIC PROPUS 
Pentru analiză sunt propuse două soluții respectiv soluția 1 - pasaj suprateran hobanat și 

soluția 2 - pasaj suprateran cu arc central 2. 

În cazul soluției 2 creează un dezavantaj zonei limitrofe prin blocarea acceselor la unele 
proprietăți. Pentru ambele soluții, durata de execuție estimată este de 36 de luni. (3 ani). 

Având în vedere că în cazul soluției 1, se pot folosi ca circulații sau parcare zonele de 
sub pasajele de acces, este recomandată pentru realizare acesată soluție, chiar dacă este mai 
scumpă din punct de vedere financiar. Astfel se recomandă soluția 1, respectiv pasaj 
suprateran hobanat și rampe de acces cu pasaj de acces cu suprastructură cu grinzi tip T și 
pile intermediare circulare. 
 

Analiza multicriteriala a solutiilor propuse pentru realizarea obiectivului 
Investitia propusă a se realiza prin intermediul proiectului are ca particularitate faptul 

că se bazează pe unele facilitati deja existente, drumul reabilitat fiind obligatoriu sa 
corespunda din punct de vedere tehnic și calitativ exigentelor normelor și standardelor aflate 
în vigoare.  

Soluțiile tehnice propuse, au fost concepute pornind de la premisele celor mai bune 
opțiuni privind raportul calitate / grad de adecvare / eficiență economică a soluției proiectate / 
materialelor / locației alese în condițiile unor constrângeri de ordin bugetar firești. 
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S-au luat în considerare două variante de alcătuire a sistemului rutier pe baza unei 
analize multicriteriale, considerându-se 21 de criterii de evalure, punctajul folosit fiind de la 1 
la 5, 5 pentru cazul ideal, după cum urmează:  
 
Tabel privind. Analiza multicriterială a soluțiilor tehnice propuse 

Nr. Crt. Criterii de analiză și selectie alternative 
Structura propusă 

Solutia I Solutia II 
1 Durata de exploatare mare/mică (5/1) 5 3 

2 
Raport Preț investitie inițială / Trafic 

satisfăcut bun/slab (5/1) 
3 4 

3 Raport Utilizare da/nu (5/1) 3 3 

4 
Raport Utilizare / Temperatură mediu 

ambiant bun/slab (5/1) 
5 4 

5 Raport Rezistentă la uzură / Trafic mare/mic 5 4 

6 
Rezistență la acțiunea agenților petrolieri ce 

acționează accidental da/nu (5/1) 
3 3 

7 Poluarea în execuție nu/da (5/1) 4 4 
8 Poluarea în exploatare nu/da (5/1) 4 3 

9 
Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea 

nocturnă (5/1) 
2 2 

10 
Necesită utilaje specializate de execuție cu 

întretinere atentă da/nu 
3 2 

11 
Necesită adaptarea trafic la execuție nu/da 

(5/1) 
3 1 

12 
Durata mică / mare de la punerea în operă 

până la darea în circulatie (5/1) 
3 2 

13 
Necesită executia și întreținerea atentă a 

rosturilor transversale nu/da (5/1) 
4 3 

14 
Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de 

capacitate portantă ușor/greu (5/1) 
5 4 

15 Execuția poate fi etapizată da/nu (5/1) 5 2 
16 Riscuri în execuție (5/1) 5 3 
17 Corecțiile în execuție se fac usor/greu (5/1) 5 3 

18 
Confortul la rulare (lipsă rosturi transversale) 

mare/mic (5/1) 
5 5 

19 
Execuție facilă pe sectoare cu elemente 

geometrice (raze mici, supralărgiri foarte 
mari da/nu (5 /1) 

5 2 

20 
Creșterea rugozității prin aplicarea de  

tratamente bituminoase se poate face da/nu 
(5/1) 

5 5 

21 
Cheltuieli de întreținere pe perioada de 

analiză (20 ani) mici/mari (5/1) 
3 2 

TOTAL 81 66 
 

Punctaj realizat: 

• Pasaj superior și viaducte de acces 
o Soluția I (pasaj suprateran hobanat) – 81 puncte 
o Soluția II (pasaj suprateran cu arc central) – 66 puncte 
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Față de punctajul maxim care este 125 și respectiv minim 25, structura prezentată în 
soluția I au obținut mai multe puncte față de structura prezentată în soluția II. 

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a sistemelor rutiere, a comparat 
avantajele și dezavantajele îmbrăcăminților elastice cu cele rigide. 

Se recomandă soluția I – pasaj suprateran hobanat. 
 
SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 
RECOMANDAT(Ă) 

Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

A fost facută comparația între cele două soluții de realizare a pasajului și a rezultat mai 
avantajoasă din toate punctele de vedere soluția I. 

Din punct de vedere al scenariilor propuse avem alternativele de mai jos: 

1. Alternativa “a nu face nimic” sau “varianta zero” reprezintă situația actuală în care 
se menține drumul în starea actualț, numai cu întreținerea  corespunzătoare, înregistrându-se 
cheltuieli mari de exploatare și acces greoi la instituțiile de interes public din zonă. 

2. Alternativa “a face ceva” sau “varianta cu investiție maximă” reprezintă 
îmbunătățirea întregii rețele de străzi. 

Analiza acestei alternative s-a făcut în două variante: 

Pasajul peste CF: 

Soluția 1 – pasaj suprateran hobanat 

Soluția 2 – pasaj suprateran cu arc central 

Viaductele de acces către pasajul peste CF: 

Soluția 1 – rampe de acces cu pasaj de acces cu suprastructură cu grinzi tip T și pile 
intermediare circulare 

Soluția 1A – rampe de acces cu pasaj de acces cu suprastructură casetă monolită și 
pile intermediare lamerale 

Soluția 2 – rampe de acces din pământ armat 

Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)  

Varianta zero sau alternativa “a nu face nimic”  nu rezolva criteriile stabilite, poate 
duce la paralizarea traficului în zona ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile și la 
costuri sociale foarte mari ca urmare a imposibilității de a ajunge la instituții de interes public. 

Varianta cu investiție maximă ar rezolva traficul în toată zona. 

Varianta medie rezolvă într-un mod acceptabil, problema traficului și este cea mai 
apropiată din punct de vedere financiar de limitele investiționale pentru un proiect integrat. 

Din lista lungă de mai sus, s-a selectat lista scurtă de alternative, care răspund  mai bine 
la criteriile alese, respectiv “varianta cu investitie maximă” – modernizare stradă cu pasaj 
suprateran hobanat și rampe de acces cu pasaj de acces cu suprastructură cu grinzi tip T și pile 
intermediare circulare prin alegerea soluției 1. 
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Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

Obţinerea și amenajarea terenului 

În cea mai mare parte se vor utiliza terenuri aflate în proprietatea municipiului Craiova, 
dar sunt și excepții cu demolarea unui imobil situat pe partea dreaptă a rampei de coborâre și a 
unor parcări din fața blocurilor.  

Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 

Avand în vedere faptul ca proiectul propus se încadrează în categoria “lucrărilor de 
drumur/pasaje”, implementarea acestuia nu presupune racordarea la utilități – alimentare cu 
apă, canalizare, electricitate, gaz. 

Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru 
investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din 
indicatorii tehnico-economici propuşi 

Ax în plan 

Traseul proiectat are o lungime totală de 360 m și se desfășoară perpendicular pe calea 
ferată magistrala București-Craiova, în lungul străzii Gârlești. Axa în plan este caracterizată 
prin aliniamente racordate cu arc de cerc, având raza minimă de 50m. Viteza de proiectare 
este de 40 Km/h. 

În plan vom avea următoarele lungimi: 

a) Pasaj superior peste calea ferată cu deschiderea L=70+35m = 105m; 
b) Viaducte de acces din pasaje din beton armat și rampe din pământ armat L=138+117m 

= 255 m; 

Profilul longitudinal 

Profilul longitudinal a fost proiectat urmărind linia terenului existent. Declivitatea 
minimă este de 0.2% iar declivitatea maximă de 6% pe zona rampelor, deoarece s-a urmărit 
limitarea lungimii rampelor. S-au avut în vedere următoarele, trebuind menționate 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 în special la asigurarea elementelor geometrice 
prevazute  în STAS 863/85  (în plan, profil longitudinal, viteze de proiectare, latimi ale 
platformei și părții carosabile etc). 

Razele racordărilor verticale sunt după cum urmează: 

o Raza minimă 1000 m 

o Raza maximă 10000 m 

Viteza de proiectare pentru profilul longitudinal, având în vedere razele minime de 
racordare este de 40 Km/h.  
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Axa în plan și profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863 – 85 privind 
“Elementele geometrice ale traseelor” și a ordinului 1296/2017 al Ministerului Transporturilor  
privind “Proiectarea, Constructia și Reabilitarea Drumurilor”.  

Profil transversal 

Partea carosabilă proiectată are o lățime de 6.50 m încadrată cu trotuare de minim 
1.50m pe fiecare parte, asigurându-se o platformă de minim 9.50m, cu pantă în acoperiș, 
astfel: 

Stradă urbană de categorie III cu două benzi (câte una pe sens). 

• Platforma – 9.50m 

• Parte carosabilă –2x3.25m 

• Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă unică către terenurile din zonă) 

Sistemul rutier pe rampe 

Având în vedere lucrările care se vor executa, soluția sistemului rutier este prezentată 
mai jos: 

� 4 cm strat de uzură BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)  

� 6 cm strat de legătură BAD22.4 conform AND  605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 
13108) 

� 25 cm piatră spartă conform SR EN 13242+A1 

� 30 cm strat din balast conform SR EN 13242+A1 

Lucrări de scurgere a apelor 

Scurgerea apelor se realizează prin pante longitudinale și transversale către capetele 
străzii sau către canalizarea pluvială aflată în zonă. 

Elemente de siguranță rutieră 

Se va dispune un parapet metalic tip H4b, pe o lungime de 2x360m. 

Trotuare și parcări 

Sunt propuse parcări noi în fața blocurilor sub pasaj, iar trotuare vor fi dispuse pe toată 
lungimea rampelor și a pasajului peste calea ferată. 

Structura rutieră pe trotuare va fi: 

� 4 cm strat de uzură BA8 AND 605 (BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108)  

� 10 cm dală de beton de ciment C16/20 

� 10 cm strat din balast SR EN 13242+A1 

Structura rutieră pe zona parcărilor va fi cea dispusă pe drum: 

� 4 cm strat de uzură BA16 AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)  

� 6 cm strat de legătură BAD22.4 conform AND  605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 
13108) 

� 25 cm piatră spartă conform SR EN 13242+A1 

� 30 cm strat din balast conform SR EN 13242+A1 

A se vedea profile transversale tip atașate proiectului. 
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Pasajul peste calea ferată 

Calea ferată va fi traversată printr-un viaduct hobanat cu 2 deschideri fără a interfera în 
niciun fel cu calea ferată. Vor fi două deschideri a 70+35m, tablier metalic susținut de hobane. 

În secțiune transversală vor fi două benzi de circulație cu o cale pe pod de 7.80m și 
trotuare pe fiecare parte de 2.00m lățime. 

Pasajul pe viaductele de acces: 

Legătura la viaductul hobanat se va face prin viaducte de acces atât înainte cât și după 
viaduct, cu 3 deschideri diferite pe fiecare parte. Vor fi trei deschideri de aproximativ 20m, 
pod din beton armat cu grinzi T, a câte 10 grinzi în secțiune (Grinzi pref. h=1.03m 
L=18.00m/25.00m). 

În secțiune transversală vor fi două benzi de circulație cu o cale pe pod de 6.50 și 
trotuare pe fiecare parte de minim 1.00m lățime.  

Pentru creșterea durabilității betoanelor turnate monolit, suprafața acestora se va proteja 
anticoroziv.  

Toate suprafețele de beton și beton armat expuse mediului vor fi prevăzute cu pante 
pentru scurgerea rapidă a apelor pluviale. 

Toate suprafețele în contact direct cu pământul, se va aplica două straturi de bitum 
filerizat pentru protectie impotriva apelor de infiltratie. 

Calea pe pod va fi: 

• mixtură asfaltică MAS16 cu grosimea de 4cm 
• beton asfaltic BAP 16 cu grosimea de 4cm 
• protecția hidroizolației din mortar asfaltic BA8 - 3cm 
• 1cm membrană hidroizolantă 

Pe rampe se va asigura sistem de degivraj cu cablu electric. 

Parcări amenajate sub viaductele de acces 

Viaductele de acces vor avea câte trei deschideri pe fiecare parte față de deschiderile 
centrale. Soluția aleasă cu pile circulare permite amenajarea unor locuri de parcare după cum 
urmează: 

- 45 de locuri în zona blocurilor 
- 30 de locuri în zona de case 

Scurgerea apelor se va realiza prin pante transversale și longitudinale către gurile de 
scurgere existente care se vor reloca. Astfel scurgerea apelor se va realiza prin canalizarea 
orășenească existentă. 

Protecție și devieri rețele de apă și canalizare 

În zonă, în conformitate cu planurile puse la dispoziție de către Compania de apă 
Oltenia, au fost identificate mai multe rețele de apă și canalizare. 

Acestea interferează în mare parte cu lucrările pentru pasaj după cum urmează: 

• În lungul pasajului - Conducte de canalizare DN600 (până în zona CF) și DN400 (după 
CF) de beton 

• În lungul pasajului - Conducte de apă diverse diametre – 2 conducte paralele 
• Perpendicular pe axul pasajului – conducte de apă și canalizare racordate prin cămine la 

conductele de mai sus 
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La faza de proiectare Proiect tehnic de execuție vor fi avute în vedere devierile acestor 
conducte pe zona de amplasare a infrastructurilor pasajului. Acestea se vor face prin 
amplasarea de cămine de vizitare noi. În lungul rampelor de acces se vor proteja conductele 
existente prin cămășuirea lor în canivouri de beton. Pe zonele unde sunt amplasate fundații ale 
pasajului în zona de blocuri se va alege o soluție cu înglobarea conductelor în fundațiile de 
beton, datorită lipsei spațiului pe acele zone.  

Impactul altor proiecte din zonă 

Cele două deschideri centrale vor suprataversa căile ferate existente fără nicio 
interferență cu acestea. Nu se vor face intervenții în zona căii ferate magistrale iar avizul emis 
de către SNCFR SA menționează aceste aspecte. 

Rampele de acces către viaduct vor fi amplasate pe mijlocul străzii Gârlești fără a fi 
necesare exproprieri sau intervenții la blocurile aflate în zonă. Rețelele de iluminat se vor 
amplasa atât pe pasaje cât și sub pasaj. 

Pe timpul execuției lucrărilor zone de habitat uman vor fi protejate prin plase de 
protecție. Zona șantierului va fi bine delimitată astfel încât accesul persoanelor neautorizate să 
nu se producă sub nicio formă. Porțile de ieșire din șantier vor fi păzite, iar accesul 
autovehiculelor se va face controlat. 

Atât viaductele de acces cât și viaductul central vor avea dispuse panouri antifonice, pe 
marginea exterioară a trotuarului, pe ambele părți, pe întreaga lungime. Prin proiect sunt 
propuse panouri antifonice transparente cu o înălțime de 2.50m. 

Tehnologii de execuție: 

1. Înainte de începerea lucrărilor cetățenii vor fi anunțați prin fluturași sau verbal de 
începerea lucrărilor și vor fi rugați sa elibereze carosabilul de autovehicule și să-și parcheze 
mașinile în altă parte, mai departe de zona de lucru pentru a se evita eventuale accidente și 
pentru a se elibera frontul de lucru. 

2. NU SE VOR folosi utilaje de mare capacitate. 

3. NU SE VOR folosi cilindrii compactori vibratori în localitate, ci doar cilindrii 
compactori lis. 

4. Utilajele folosite în lucru vor fi de generație nouă și nepoluante. 

5. Nu se vor folosi în lucru utilaje cu defecțiuni care să pericliteze siguranța cetățenilor. 

6. Lucrările trebuie sa fie în flux continuu, fără întreruperi și pe termen scurt pentru 
reducerea stresului cetățenilor cât și pentru reducerea pe cât posibil a poluării. 

7. Depozitarea materialelor folosite în lucru trebuie să se facă organizat fără a se obtura 
accesul cetățenilor la proprietăți. 

8. Deasemenea dacă utilajele staționează pe timp de noapte în zona de lucru acestea vor 
fi parcate corespunzător fără a îngrădi în nici un fel accesul pompierilor, salvarii etc. 

9. Toate punctele de lucru trebuie sa fie împrejmuite, iluminate pe timp de noapte și 
bineințeles semnalizate corespunzator conform Metodologiei MTMI. 

Siguranța în exploatare 

Garanția siguranței în exploatare o constituie adoptarea în proiect a unor soluții 
moderne, care să țină cont de particularitățile drumului. 

Siguranța în exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta 
depinzând întreaga activitate legată de circulația pe drumurile publice. 
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Siguranța în exploatare depinde nu numai de standardul și de calitatea suprafeței de 
rulare ci și de lucrările conexe, de modul de amenajare a intersecțiilor, de funcționarea 
sistemelor de scurgere a apelor, de semnalizări, de marcaje, și de toate celelalte măsuri 
întreprinse pentru siguranța și desfășurarea normală a traficului. 

La intrare pe stradă, în zona canalului se va dispune un parapet metalic tip H1, pe o 
lungime de 50m. 

Managementul traficului pe timpul executiei lucrarilor 

În cea mai mare parte lucrările de modernizare a drumului se vor executa fără 
circulație. Pentru aceasta se va întocmi un plan de management a traficului și vor fi stabilite 
măsurile speciale de siguranță care vor fi aplicate pe timpul execuției lucrărilor. 

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator legislației rutiere și a celei de 
protecție a muncii, în special în zonele cu intersecții. 

Sănătatea oamenilor și protecția mediului 

Prevenirea dereglărilor ecologice posibile pe parcursul execuției sau datorate realizării 
noii investiții propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecția mediului, Legea nr. 107 / 1996 – Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, pădurilor 
și protecției mediului nr 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția 
atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici 
de surse staționare. 

Măsurile ce trebuiesc luate constau din măsuri pentru protecția apelor, atmosferei, 
solului, protecția la zgomot, siguranța și sănătatea oamenilor și regimul deșeurilor în timpul 
execuției și după realizarea investiției. 

 
În concluzie 

 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din  Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și OUG nr. 114/2018, 
propunem: 

 

aprobarea S.F. și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Realizare construcție pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)”, soluția 1, 
astfel: 
 
 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     66.017.770,00 lei 

Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 59.708.601,00 lei 
Durata de execuţie a investiției     36 luni 

 

Conform anexă la prezentul raport. 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

  
 

Întocmit, 
insp. Andrei Cosmin Boarnă 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 169477/ 18.11.2020 

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

       -Referatul de aprobare nr. 169439/18.11.2020; 

 -Raportul nr. 169453/18.11.2020 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Realizare construcție pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)”; 

 -În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate dispoziţiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.                  

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Realizare construcție pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)”. 

 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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