
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           PROIECT  
 
 
   
                    HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de 
Creştere Craiova  

 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.03.2016; 
 Având în vedere raportul nr.57777/2016 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte, Direcţiei Servicii Publice şi Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 
care se propune aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de 
Creştere Craiova  

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c şi d coroborate cu alin.5 lit.c şi alin.6 lit.a pct.11, 
art.45 alin.2 lit.e, 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 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA              Se aprobă, 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte        Primar, 

Direcţia Servicii Publice          Lia Olguţa Vasilescu 

Direcţia Urbanism şi Amenjarea Teritoriului           

Nr.  57777 /28.03.2016        
 

 

RAPORT 
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova 

(P.M.U.D. Craiova) 

 
 

Documentele programatice pentru perioada de finanţare din fonduri europene prin P.O.R. 
2014–2020 prevăd faptul că FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc 
acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care 
afectează zonele urbane.   

Astfel, se impune realizarea unei abordări integrate şi strategice pentru sprijinirea investiţiilor 
în zona urbană atât prin POR 2014-2020, cât şi prin celelalte susrse de finanţare. Pentru sprijinirea unei 
abordări integrate, proiectele care sunt parte a strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU) vor fi 
finanţate cu prioritate prin Axa prioritară 4 dar şi prin celelate axe prioritare ale POR, precum şi prin 
alte programe operaţionale relevante. 

Condiţia de bază pentru finanţarea investiţiilor legate de transportul public urban şi de 
infrastructură aferentă, activităţi care sunt eligibile prin intermediul Priorităţii de Investiţii 4.1 – Planuri 
de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, o 
constituie fundamentarea acestora în cadrul unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 
dezvoltate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.  

De asemenea, conform prevederilor art. 43¹ şi art. 46¹ din Legea 350/2001, privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, planul de mobilitate urbană este 
„instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a 
localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, 
bunurilor şi mărfurilor.” 

Astfel, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
reprezintă documente strategice fără de care nu este posibilă accesarea fondurilor europene disponibile 
prin Axa Prioritară 4. 

Conform documentelor europene, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă constituie un 
document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici, un instrument care are la bază un 
model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de modelarea a traficului,  politicile elaborate 
având rolul de a îndeplini necesităţile de mobilitate a oamenilor şi companiilor din oraş şi din zonele 
învecinate, pentru o mai bună calitate a vieţii, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor 
europene  în termeni de eficienţă energetică şi protecţie a mediului. 

Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă urmăreşte o abordare 
integrată cu un nivel înalt de cooperare, coordonare şi consultare între diferitele niveluri de guvernare şi 
între autorităţile responsabile.  

P.M.U.D. asigură aplicarea conceptelor de planificare şi management pentru mobilitatea 
urbană durabilă, în raport cu condiţiile specifice ale marilor oraşe din România. 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova are ca scop crearea unui 
sistem de transport, care să răspundă următoarelor obiective: 

- Accesibiliatate – asigurarea că tuturor cetăţenilor le sunt oferite opţiuni de transport care să 
le permită accesul la destinaţiile şi serviciile esenţiale;  

- Siguranţă şi securitate – îmbunătăţirea siguranţei şi a securităţii;  
- Mediu – reducerea poluării aerului şi a poluării fonice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră şi a consumului de energie; 
- Eficienţă Economică – sporirea eficienţei şi a rentabilităţii transportului de persoane şi 

bunuri; 
- Calitatea Mediului Urban – contribuţia la creşterea atractivităţii şi calităţii mediului şi 

peisajului urban, în folosul cetăţenilor, al economiei şi al societăţii în ansamblu. 
În P.M.U.D. sunt vizate următoarele sectoare: 

- Transportul public. 
- Transportul nemotorizat:  
- Inter-modalitatea; 
- Siguranţa rutieră urbană: Transportul rutier (circulaţie şi staţionare):  
- Logistica urbană:   
- Managementul mobilităţii: 
- Sistemele Inteligente de Transport:  

Modelul de transport propus prin P.M.U.D. a fost implementat cu ajutorul software-ului de 
planificare a transportului, PTV VISUM. Pachetul software VISUM propus pentru modelarea din 
cadrul PMUD respectă: 

����  Ghidul de modelare a transporturilor WebTag elaborat de Departmentul de 
Transport din Marea Britanie (http://www.dft.gov.uk/webtag/index.php) şi, în consecinţă  

����  Ghidul de Evaluare JASPERS (pentru transport): Utilizarea Modelelor de 
Transport în Planificarea Transporturilor şi Evaluarea Proiectului; Versiunea 2, Februarie 2014, 
precum şi  

����  Ghidul propus în cadrul Master Planului General de Transport pentru România 
(Ghid de modelare în transporturi).  

Acest model propus respectă recomandările acestor ghiduri sus-amintite, atât cât este 
rezonabil, în condiţiile din România, şi atâta timp cât sunt aduse beneficii din punct de vedere a calităţii 
modelului şi a P.M.U.D.-ului. 

P.M.U.D. pune astfel la dispoziţie, ca rezultat al analizelor realizate, modelul de transport 
(soft + instruire utilizare) şi 3 scenarii posibile de dezvoltare a mobilităţii urbane: 

- varianta de bază, care are în vedere situaţia actuală după finalizarea tuturor proiectelor actuale 
de investiţie în infrastructura de transport 

- o variantă ce are în vedere intervenţii moderate în ceea ce priveşte mobilitatea urbană 
- o variantă ce are în vedere intervenţii semnificative care propun o abordare radicală din punct 

de vedere al mobilităţii  
În cele 3 variante de prognoză pe care le propune P.M.U.D. sunt cuprinse măsuri concrete, 

aferente fiecărui nivel de evoluţie propus. Aceste măsuri de intervenţie conţin propuneri de proiecte, cu 
caracter relativ concret, menite să asigure atingerea obiectivelor strategice ale P.M.U.D, treptat de la o 
variantă la următoarea. P.M.U.D. recomandă atingerea în implementare a variantei 3, care asigură un 
înalt grad de integrare al transportului şi atingerea în cele înalt grad a obiectivelor propuse. 

Într-o variantă rezumativă, extrem de succintă, P.M.U.D. propune următoarele acţiuni, 
grupate în etape şi tipuri de intervenţii: 

• Reţeaua stradală, pentru perioada 2016-2023: 
- Completarea unor legături inelare în zona de Est şi S-E, prin: străpungerea str. Henri 
Coandă – str. Traian Lalescu, modernizarea str. Potelu, străpungere str. Ing. Emil Marghitu,  



- Completarea unor legături inelare în zona N-V, între str. Râului şi bvd. Tineretului 
- Realizarea unui pasaj pe str. Gârleşti (peste calea ferată) şi modernizarea str. Gârleşti 
- Reabilitarea str. Banul Stepan 
- Modernizarea tramei stradale în cart. Bariera Vâlcii: str. Carpenului, str. Merişorului, str. 
Mălinului, inclusiv a tramei stradale locale a cartierului 
- Modernizarea tramei stradale în cart. Cormiţoiu: str. Muncitorului – str. Făgăraş 
- Reorganizarea circulaţiei pe câteva mari artere rutiere: bvd. 1Mai, bvd. N. Romanescu, str. 
Caracal – str. Henry Ford, bvd. Ştirbei-Vodă, str. Brestei 
- Îmbunătaţirea semnalizării rutiere de orientare şi informare în municipiul Craiova 

Reţeaua stradală pentru perioada 2023- 2030: 
- Completarea unor legături inelare de rocadă între: str. Brestei – str. Bvd. Ştirbei Vodă – 

DN56 –  str. Caracal/H. Ford 
- Reabilitarea cu lărgirea aleeii 4 Şimnic  
- Modernizarea tramei stradale a str. Tismana din cart. Catargiu 
- Reorganizarea circulaţiei pe arterele rutiere: bvd. Decebal – bvd. Dacia – str. Pelendava; bvd. 

N. Titulescu – Calea Severinului – zona Izvorul Rece; str. Râului; bvd. Romanescu – cart. 
Făcăi 

• Transportul public, pentru perioada 2016-2023: 
- Modernizarea căii de tramvai str. Henry Ford 
- Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban prin achiziţia de autobuze noi, 

modernizarea şi achiziţia de tramvaie noi 
- Înfiinţarea de benzi dedicate entru autobuze şi prioritizarea în trafic a mijloacelor de 

transport public 
- Implementarea infrastructurii de tramvai în cale proprie 
- Amenajarea de puncte intermodale pe reţeaua de tramvai şi modernizarea staţiilor – etapa 1 
- Amenajarea unui nou intermodal în zona de sud a municipiului 
- Modernizarea şi extinderea sistemului de management al transportului public 
- Modernizarea depoului de tramvaie şi a staţiilor de redresare aferente alimentării reţelei de 

tramvaie 
- Extinderea infrastructurii de transport electric în cart. Craioviţa Nouă şi Eroilor-Sărarilor 
- Amenajarea de puncte intermodale pe reţeaua de tramvai şi modernizarea staţiilor – etapa 2 
- Modernizarea căii de tramvai pe Calea Severinului – zona industrială Işalniţa 
• Transportul de marfă, pentru perioada 2016-2023, presupune realizarea unor parcări 

pentru vehicule de transport marfă în zonele industriale, dar şi în zone adiacente pieţelor 
• Mijloacele alternative de mobilitate, pentru perioada 2016-2030, presupun completarea 

reţelei de biciclete între cart. Brestei şi zona centrală, precum şi realizarea unui studiu de 
trasee şi soluţii pentru velorute la nivelul municipiului şi implementarea acestuia, realizarea 
de parcări şi infrastructură pentru biciclete, realizarea de campanii de promovare şi în final 
realizarea unui sistem municipal de închiriere biciclete. 

• Managementul traficului, pentru perioada 2016-2030, presupune urmatoarele acţiuni: 
prioritizarea transportului public local în intersecţii, modernizarea centrului de management 
al traficului şi extinderea sistemului, integrarea în acesta a unui sistem de management al 
parcărilor. 

• În ceea ce priveşte zonele cu nivel ridicat de complexitate se recomandă, în perioada 2016-
2023, realizarea de studii separate sau unul de analiză a tuturor zonelor complexe în care 
este necesară reorganizarea circulaţiei, respectiv: zona centrală, cart. Romanescu, cart. 
1Mai, cart. Eroilor-Sărarilor, cart. Ungureni-Anul 1848, cart. Rovine, cart. Craioviţa Nouă – 
George Enescu – Corniţoiu, cart. Faţa Luncii, cart. Cernele, cart. Craioviţa Veche şi cart. 
Catargiu. 



• Referitor la dezvoltarea structurilor intermodale P.M.U.D. recomandă amenajări de tip P+R 
şi B+R în: zona viitorului terminal Sud, zona Calea Severinului – str. Pelendava, zona 
Pasajului Electroputere şi zona Caracal – Complex Comercial Bănie. 

• Aspectele instituţionale propuse de P.M.U.D. vizează: 
- Înfiinţarea unui departament de planificare a transportului 
- Înfiinţarea unei unităţi de management al traficului 
- Înfiinţarea unei entitaţi dedicate gestionării transportului public integrat, la nivelul 

întregului pol de creştere Craiova 
 
Menţionăm că P.M.U.D. pentru polul de creştere Craiova a fost supus procedurilor de 

evaluare conform legislaţiei de mediu, respectiv H.G. nr. 1076/2004, fiind emisă de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dolj decizia de încadrare nr. 11970/09.02.2016. 

Soft-ul a fost predat Primăriei Craiova, conform procesului-verbal de predare-primire, încheiat 
în data de 14 decembrie 2015. 

S-a făcut instruirea personalului, în două etape, instruire la care au participat mai multe 
persoane din cadrul aparatului administrativ al primarului: prima etapă desfaşurându-se în zilele de 21 
şi 22 decembrie 2015, iar a doua în data de 28 decembrie 2015. 

Menţionăm că Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de creştere 

Craiova a fost elaborat de către BERD şi PTV Group – Search Corporation – TTK, în 

cadrul contractului încheiat de BERD şi MDRAP, finanţat prin POR 2007-2013. 

De asemenea, PMUD a fost recepţionat şi supus dezbaterii publice de către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova în data de 

24.03.2016, conform reglementărilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizională 

în administraţia publică, fiind postat pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Craiova. 

Au fost analizate propunerile reieşite din dezbatere, nefiind efectuate decât modificări 

sub aspect formal, sau de exprimare, care nu au modificat sub nicio formă conţinutul şi 

propunerile formulate. 

 Astfel având în vedere cele prezentate anterior şi în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5), 
litera c), coroborat cu alin. (6), lit. a), pct.11, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, prin prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Craiova 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova, împreună cu anexele aferente 
acestuia, în vederea transmiterii către A.D.R. S-V Oltenia pentru supunerea acestuia procedurilor de 
admisibilitate. 

Ataşăm la prezentul raport următoarele: 
- Copie a Deciziei etapei de încadrare nr. 11970/09.02.2016, emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Dolj 
- Copie a procesului-verbal de predare-primire a soft-ului de utilizare către Primăria Craiova 
- Copie a tabelelor de prezenţă, cu personalul care a perticipat la cele două sesiuni de 

instruire 
- Dovada afişării pe site-ul oficial al Primăriei Craiova a P.M.U.D, pentru consultare publică  

 
 

Direcţia Elaborare şi  Direcţia Urbanism, Direcţia Servicii Publice, 

Implementare Proiecte, Amenajarea Teritoriului Director Executiv, 

Pt. Director Executiv, Arh-şef al mun. Craiova, Delia Ciucă 

Marius Chetoiu Gabriela Miereanu  

 

 



  
 
 

Întocmit Vizat de legalitate 
Mihăiţă Fetoiu cons. jur. Dana Boşoteanu 

  
  

 

 




































