
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
   PROIECT 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la  obiectivul de investiţii 

„Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea Bucureşti” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.86336/2019, rapoartele nr.86812/2019 al 
Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi nr.87154/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de 
Fezabilitate referitor la  obiectivul de investiţii „Străpungere strada Traian Lalescu-strada 
Calea Bucureşti”;     
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi 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; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.b 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 Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Străpungere 

strada Traian Lalescu-strada Calea Bucureşti”, scenariul 1, având următorii 
indicatori tehnico-economici:  
a.  valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):   11.148.496,78 lei 

      din care C+M (inclusiv TVA)           5.447.697,76 lei 
b. durata de realizare:                                       11 luni, din care  perioada  alocată    

lucrărilor de proiectare este de 3 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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 

               Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  86336 / 10.05.2019 
 

                                                               
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Străpungere str. Traian Lalescu – str. Calea București” 
 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 177179 / 01.11.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC 
Romasco Concept SRL, București. 

În prezent traficul din Municipiul Craiova este foarte aglomerat mai ales în orele de 
vârf. De asemenea, pentru a traversa orașul de la nord la sud înseamnă o mare pierdere de 
timp și de asemenea, aglomerarea zonei centrale, în special pe Calea București. Se deduce 
necesitatea realizării unei căi de acces mult mai rapidă și mai ușoară din partea de nord a 
orașului către partea de sud, în special cu legătura mai departe cu zona industrială a orașului, 
fabrica auto Ford care atrage un trafic însemnat de autovehicule dimineața și după amiaza. 

Datorită modificărilor 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 tranzitează Municipiul Craiova, s-a considerat 
necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca să se îmbunătățeasca condițiile de trafic 
în intersecția Calea București – Strada Traian Lalescu – Strada Henri Coandă. 

Scopul documentației este realizarea unei artere de străpungere din nordul în sudul 
municipiului Craiova, continuarea străzii Traian Lalescu spre intersecția cu str. Calea 
București, strada de categ. II, adică cu 2 benzi de circulație pe sens, sensurile fiind separate 
printr-un spațiu verde. După intersecția cu str. Calea București se propune lărgirea la 4 benzi 
de circulație a străzii Henri Coanda până la intersecția cu str. I. D. Sarbu de unde strada 
Henri Coandă are 4 benzi de circulație. 

 
 
În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Străpungere str. Traian 
Lalescu – str. Calea București”. 

 
 

 
PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 

 
Director executiv, 

Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  86812 / 13.05.2019                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate  

pentru obiectivul de investiții 
  „Străpungere  strada Traian Lalescu - strada Calea București” 

 
 Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul contractului de 
servicii nr. 177179/01.11.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC Romasco Concept SRL. 

Redăm în continuare sinteza documentațiilor a căror aprobare o solicităm. 
 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

În prezent traficul din Municipiul Craiova este foarte aglomerat mai ales în orele de vârf. De 
asemenea, pentru a traversa orașul de la nord la sud înseamnă o mare pierdere de timp și de asemenea, 
aglomerarea zonei centrale, în special pe Calea București. 
Se deduce necesitatea realizării unei căi de acces mult mai rapidă și mai ușoara din partea de nord a 
orașului către partea de sud, în special cu legătură mai departe cu zona industrială a orașului, fabrica 
auto Ford care atrage un trafic însemnat de autovehicule dimineața și după amiaza. 

Strada Traian Lalescu este asfaltată recent până la intersecția cu strada Arh. Ion Mincu, apoi 
continuă încă cca. 100m, asigurând accesul locatarilor, fiind amenajată de către aceștia cu materiale 
rezultate din demolări (pietriș și bucăți de asfalt). Între zona asfaltată și zona amenajată de localnici 
există o porțiune de cca. 10.0m unde apar 4 dale de beton (6.0x4.0m), așezate probabil peste utilitățile 
zonei, grosimea acestora fiind de 0.25m. 

Conform studiului geotehnic situația existentă se prezintă astfel: 
- tronsonul 1, considerat de la terminarea dalelor de beton și până la peretele unei foste 

construcții, este împietruit pe toată lungimea lui, are o lungime de cca. 120m și o lățime de cca. 8.50 -
9.00m. Strada se prezintă la nivel teren, fără șanțuri stânga, dreapta. 

- tronsonul 2, considerat din fața zidului existent și până la limita cu liziera, are o lungime de 
cca. 100 - 150m. Pe acest tronson sunt depozitate materiale de construcții rezultate din demolări, 
având o grosime cuprinsă între 0.60 și peste 1.00m. 

- tronsonul 3, considerat de la limita umpluturilor de beton/liziera și până la trotuarul din Calea 
București, se desfășoară printr-o curte părăsită, este împădurit pe toata lungimea lui, are o lungime de 
cca. 150m. La capătul acestui tronson se află un trotuar cu lățimea de cca. 2.0m, o pistă de biciclete de 
cca. 0.60m și un spațiu (tot trotuar) cu alveole pentru copaci cu lățimea de cca. 1.50m, toate separate 
între ele și carosabil cu borduri. 

Strada Henri Coandă este o stradă cu 1 bandă de circulație pe sens pe tronsonul dintre Calea 
București și str. I. D. Sârbu, după care str. Henri Coandă se lărgește la 4 benzi. 

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

1) Sistemul de control adaptiv al traficului urban; 
2) Sistemul de camere video PTZ cu circuit închis pentru managementul traficului, precum și a 

infrastructurii suplimentare necesară care să suporte conlucrarea cu alte sisteme. 
 
Principalele componente ale sistemului actual sunt: 
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• 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 fibra. 

 
Fluxurile de trafic sunt coordonate prin intermediul Centrului de Control al Municipalității 

care dispune de echipamente de înaltă tehnicitate. 
Aceste sisteme au instalate pe străzi sisteme de detecție care permit în timp real coordonarea 

timpilor semafoarelor în funcție de traficul autovehiculelor. Sistemul de tip adaptiv permite ca timpii 
pentru culoarea verde și pentru culoarea roșie a semafoarelor să fie constant optimizați și să fie 
sincronizați în timp real cu dinamica traficului. Astfel sistemul răspunde automat la fluctuațiile 
traficului prin folosirea diverșilor detectori integrați 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. Totodată imaginile sunt stocate pe o perioadă de 30 zile pentru a fi folosite în cazul 
producerii unor evenimente/incidente nedorite. 

Cele două sisteme integrate reprezintă un instrument prin care Municipalitatea contribuie 
major la îmbunătățirea condițiilor de trafic din oraș, concretizată prin următoarele avantaje importante 
precum:  

− reducerea întârzierilor autovehiculelor în trafic;  
− îmbunătățirea siguranței circulației;  
− reducerea emisiei de gaze poluante și reducerea consumului de carburant; 
− îmbunătățirea transportului public 

 
Datorita modificărilor 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 tranzitează Municipiul Craiova, s-a considerat necesar a se 
realiza acest proiect pentru a încerca sa se îmbunătățească condițiile de trafic în intersecția Calea 
București – Strada Traian Lalescu – Strada Henri Coandă. 

Apariția aglomerărilor pune în evidență faptul că se tinde spre atingerea limitei de capacitate a 
rețelei, modificându-se intensitatea traficului, influențând 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 stradală a Căii București 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. 

Transportul public de călători în Municipiul Craiova, este asigurat în principal de RAT 
Craiova, care dispune de o rețea de linii de tramvai și una de autobuze ce cuprind atât un traseu inelar 
ce străbate cele 4 zone industriale, traversând cartierul Craiovița Nouă – Gara - Pasajul Electro - zona 
industrială de Est - Str.Caracal - Parcul Romanescu - Str. Brestei, cât și mai multe linii de autobuze cu 
caracter radial – concentric. 

În acest proiect se propune refacerea sistemului de management al traficului datorită 
schimbării geometriei intersecției Calea București – Strada Traian Lalescu – Strada Henri Coandă. 

La aceasta intersecție trebuie să se refacă semaforizarea și conectarea la rețeaua de comunicare 
date a sistemului existent de management al traficului și pe urmă integrarea în cadrul Centrului de 
Control existent, pentru a asigura prioritizarea tramvaiului la traversarea acestei intersecții, în raport 
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cu traficul obișnuit, pentru aceasta fiind astfel necesare operațiuni de cablare, traversări ale căii de 
rulare, amplasare senzori și echipamente etc. 

În ceea ce privește componenta de management al traficului, se va avea în vedere ca aceasta 
intersecție să se conecteze la sistemul de management al traficului existent pe Calea București, 
păstrând toate echipamentele, dotările aferente sistemului de management al traficului precum și 
funcționalitățile, implementat anterior prin proiectul "Fluidizarea traficului rutier în municipiul 

Craiova, pe axa de transport est-vest, prin reabilitarea bulevardului Decebal-Dacia" și extins ulterior 
prin proiectul "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 managementul traficului pe Calea București - B-dul Nicolae Titulescu - Calea 
Severinului din Municipiul Craiova". 

Apele pluviale de pe actuala suprafață a străzii Traian Lalescu (stradă nemodernizată) se scurg 
liber, la suprafața terenului. Pe traseul acesteia, între intersecția cu str. Arhitect Ion Mincu și 
intersecția cu Calea București nu există rețea de canalizare pluvială. 

Apele pluviale de pe strada Henri Coandă între intersecția cu Calea București și intersecția cu 
Strada Mircești (tronson ce se va lărgi la 4 benzi), sunt preluate parțial în zona celor două intersecții și 
în intersecția cu strada Putnei, în lungul străzii neexistând rețea de canalizare pluvială. 

 
Amplasament  

Amplasamentul studiat se afla în intravilanul municipiului Craiova. Terenul aparține 
domeniului public conform HG nr. 141/2008, poziția 2084. 

 
Străpungere str.Traian Lalescu-str. Calea București 

Terenul pentru amplasamentul studiat are următoarele vecinătăți:  
1. La nord: strada existentă Henri Coandă 
2. La est: blocuri de locuințe, 
3. La sud: Calea București, 
4. La vest: fabrica de pâine în curs de demolare 

Lărgire la 4 benzi a străzii Henri Coandă 

Terenul pentru amplasamentul studiat are următoarele vecinătăți:  
5. La nord: strada Henri Coandă 
6. La est: clădiri de locuințe, 
7. La sud: Calea București, 
8. La vest: clădiri de locuințe. 

 
Situația proiectată 

Scopul documentației este realizarea unei artere de străpungere din nordul în sudul 
municipiului Craiova, continuarea străzii Traian Lalescu spre intersecția cu str. Calea București, stradă 
de categ. II, adică cu 2 benzi de circulație pe sens, sensurile fiind separate printr-un spațiu verde. După 
intersecția cu str. Calea București se propune lărgirea la 4 benzi de circulație a străzii Henri Coandă 
pana la intersecția cu str. I. D. Sârbu de unde strada Henri Coandă are 4 benzi de circulație. 

Prin refacerea sistemului de management al traficului se va realiza o mai bună fluență a 
circulației de vehicule și pietoni cu consum minim de energie și timp, în condiții de siguranță și 
confort.  

Investiția reprezintă una din oportunitățile de revitalizare a traficului urban din zonă, face parte 
din obiectivele prioritare de dezvoltare. Realizarea investiției va crea condiții sporite de confort pentru 
participanții la trafic, atât localnici cât și aflați în tranzit. 

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C - importanță normală 
determinată în conformitate cu HG nr. 766/21.11.1997, HG nr. 675/3.07.2002 și a "Metodologiei de 
stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor" - elaborata de INCERC - Laborator SCB - BAP în 
aprilie 1996.  

Sistemul de management integrat al traficului va fi unul modern, dotat cu un sistem de 
supraveghere cu acoperire asupra sistemului rutier. În studiul de fezabilitate vor fi prevăzute lucrările 
și costurile aferente compatibilizării totale a subsistemelor componente ale sistemului de management 
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al traficului și se va avea în vedere posibilitatea extinderii ulterioare spre alte intersecții sau 
subsisteme.  

 
Subsistemele componente ale sistemului propus sunt: 

o subsistem de control al traficului; 
o subsistem de monitorizare video a traficului; 
o subsistem de comunicații; 
o subsistem dispecerat. 

 
Implementarea unui sistem integrat de management al traficului va cuprinde cel puțin 

următoarele activități: 
o Sistem de monitorizare video CCTV; 
o Prioritizarea transportului în comun la trecerea prin intersecții; 
o Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecții. 

 
Sistemul de management integrat al traficului trebuie să îndeplinească unele condiții minimale, 

precum: 
• Lucru adaptiv la valorile traficului, cu număr predefinit de planuri de semaforizare pentru 

fiecare intersecție; 
• Detecția vehiculelor cu bucle inductive sau bucle virtuale (cu camere de video-detecție a 

vehiculelor sau alt sistem de detecție ne intruziv); 
• Posibilitatea extensiei sistemului prin includerea ulterioară și a altor intersecții; 
• Sistemul va permite adăugarea facilă, ulterior, a unui subsistem privind identificarea și 

alocarea selectivă cu prioritate de trecere pentru anumite categorii de vehicule (mijloace de 
transport public de persoane, ambulante, vehicule ale pompierilor, poliției, etc.); 

• Sistemul va avertiza postul central de comandă referitor la defecțiunile apărute la nivelul 
detectorilor de trafic din teren, sau va detecta lipsa comunicării datelor dintr-o intersecție; 

• Sistemul va oferi posibilitatea configurării timpilor de semaforizare dintr-o intersecție, de la 
postul central, trecerea în galben intermitent, sau instituirea de „roșu general” în intersecție. 

• Sistemul va permite supravegherea video în timp real a sistemului rutier, în zonele cu 
potențial de risc crescut; 

• Comanda, centralizarea și supravegherea video se va face de la o locație centrală ce va avea 
și rol de nod de dispecerizare. 

 

Scenarii / Variante propuse: 

Pentru realizarea proiectului se recomandă analizarea a două variante de structuri rutiere și 
anume: 

Varianta 1 – sistem rutier flexibil 
• 4 cm strat de uzură BA16 rul 50/70 (AND 605) 
• 6 cm strat de legătura din BAD 22.4 leg 50/70 (AND605) 
• 6 cm strat de bază din mixtură asfaltică AB22.4 baza 50/70 (and 605) 
• fundație superioară din piatră spartă 20 cm 
• fundație inferioară 25 cm balast; 
• strat anti contaminant, anti geliv, anti capilar 7 cm nisip. 

Varianta 2 – sistem rutier semirigid  
• 4 cm strat de uzură BA16 rul 50/70 (AND 605) 
• 6 cm strat de legătură din BAD 22.4 leg 50/70 (AND605) 
• 6 cm strat de bază din mixtură asfaltică AB22.4 baza 50/70 (and 605) 
• strat din balast stabilizat cu ciment 15 cm  
• fundație inferioară 25 cm balast; 
• strat anti contaminant, anti geliv, anti capilar 7 cm nisip. 
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Proiectantul propune structuri de sistem pentru trotuare: 

Varianta 1 
− 6cm  pavele auto blocante; 
− 4cm strat de nisip; 
− 10 cm strat din beton C16/20; 
− 10cm strat de balast. 

Cele două scenarii prezentate se deosebesc din punct de vedere al costurilor necesare, a 
condițiilor tehnice de realizare și a condițiilor de întreținere.  

Din punct de vedere tehnic ambele soluții sunt viabile, verificând valorile de trafic. 
Proiectantul propune execuția unui sistem nou de iluminat exterior (rutier și pietonal) echipat 

cu stâlpi de iluminat din oțel zincat, conici cu înălțimea cuprinsă între 8.0 - 8.5m. 
Prin propunerea descrisă sistemul de iluminat exterior va fi aliniat standardelor naționale 

(SR13433) și internațional (CIE 30-2, CIE31). 
Corpurile de iluminat descrise în prezenta documentație sunt generale, puterile finale ale 

acestora vor fi definitivate în faza de proiectare PT. Alegerea acestora va fi definitivată în urma 
calculelor luminotehnice. 

Pentru alimentarea stâlpilor de iluminat se va folosi o rețea nouă LES executată cu cabluri de 
energie din cupru armat, protejat în tuburi riflate dimensionate corespunzător. În interiorul stâlpilor se 
va folosi cablu de energie din cupru, nearmat de tip CYY. 

Toți stâlpii vor fi prevăzuți cu doze și siguranțe diferențiale. 

SOLUTIA 1 sistem integrat de trafic management 
Odată cu refacerea sistemului în aceasta intersecție, se impune corelarea circulației tramvaielor 

cu circulația generală (vehicule și pietoni), prin acordare de prioritate a tramvaielor.  
Pentru refacerea sistemului de management al traficului s-a optat la o soluție considerată 

optimă din punct de vedere al situației din teren, al lucrărilor propuse și echipamentelor necesare, dar 
cea mai bună din punct de vedere funcțional. 

Lucrările specifice semaforizării: 
� Realizarea canalizației electrice în carosabil, trotuar și spațiu verde; 
� Refolosirea canalizație existente care nu va fi afectată de lucrările de lărgire drum; 
� Realizare de camere de tragere cu capac; 
� Refolosirea camerelor de tragere care sunt în stare bună și nu sunt afectate prin lucrările de 

lărgire drum; 
� Pozarea cablurilor de legătura a semafoarelor; 
� Echiparea intersecției cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED; 
� Refolosirea semafoarelor existente; 
� Dotarea automatului de dirijare a circulației, existent, cu echipamente care să permită 

introducerea de multiprograme și cu posibilitatea de a adăuga echipamente noi sau cu alte 
caracteristici (bucle inductive suplimentare, grupuri suplimentare etc); 

� S-au prevăzut montarea de stâlpi simpli și stâlpi cu console precum și folosirea stâlpilor 
existenți; 

� Fiecare semafor pietonal, va fi prevăzută cu dispozitiv acustic (pentru persoane cu dizabilități); 
� Montarea de bucle inductive de trafic inductive în carosabil, care să permită identificarea în 

mod real și instantaneu a numărului de vehicule care intră sau ies din intersecție. Aceste date 
permit automatelor de dirijare propuse a dota intersecțiile să creeze timpi de semaforizare 
funcție de condițiile de trafic și să optimizeze la maxim funcționarea intersecțiilor. 
S-a prevăzut amplasarea de bucle de detecție inductive, pe sensurile de intrare, la linia de stop 

și în spate la 50-100m, pe fiecare sens, câte una pentru fiecare bandă de circulație. 
După realizarea buclelor de detecție a traficului inductive, intersecția va putea funcționa în 

mod adaptiv local. 
� Refacerea comunicației prin fibra optică între intersecții ajutând astfel la realizarea undei verzi 

și corelarea în timp real a intersecțiilor, și legătura acestora cu Centrul de Control. 
Fiecare traseu de fibră optică are în componentă o canalizație în care este pozat un tub 

d=63mm și o cameră de tragere din beton de ciment 64x64. 
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� Refacerea branșamentului electric afectat de lucrările de lărgire drum. 
 

SOLUTIA 2 – fără investiție  
În prezent, traficul rutier este gestionat cu ajutorul sistemului existent. 
Păstrarea modelului de trafic existent, fără intervenție, nu implică nici o investiție, dar 

limitează evoluția urbanistică și generală a orașului. 

SCURGEREA APELOR 
Preluarea apelor pluviale de pe suprafețele asfaltate ale străzii Traian Lalescu modernizată și 

trotuarele aferente precum și de pe strada Henri Coandă lărgită la 4 benzi s-a realizat prin guri de 
scurgere cu sifon și depozit amplasate de o parte și de alta a străzilor la distanțe de maximum 50m 
intre ele. în intersecții s-au prevăzut guri de scurgere în cele patru puncte ale intersecției. 

Gurile de scurgere tip STAS 6701/82, vor fi racordate la colectoarele de canalizare, în 
căminele de vizitare prin tuburi PVC Dn 200 mm. 

Rețeaua de canalizare este compusă din trei tronsoane, din PVC Dn 315 – 500 mm.  
Apele pluviale de pe suprafața Străzii Traian Lalescu, modernizată, între intersecția cu str. 

Arhitect Ion Mincu și intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 280 m, cu 
tuburi PVC 315mm și 400 mm, și deversează în canalizarea pluvială de pe Calea București.   

Apele pluviale de pe strada Henri Coandă lărgită la 4 benzi, între intersecția cu Strada Putnei și 
intersecția cu Calea București sunt preluate pe o lungime de circa 140 m, cu tuburi PVC Dn315mm și 
Dn500 mm și deversează în canalizarea pluvială de pe Calea București.  

Apele pluviale de pe strada Henri Coandă lărgita la 4 benzi, între intersecția cu Strada Putnei și 
intersecția cu Strada Mircești. Tronsonul de canalizare, sunt preluate pe o lungime de circa 190 m, cu 
tuburi PVC Dn315mm, Dn400mm și Dn500 mm, și deversează în canalizarea pluvială de pe Strada 
Mircești, actualul capăt al Străzii Henri Coandă modernizată.  

Căminele de vizitare (conf. STAS 2448/82) sunt cămine de trecere, de schimbare de direcție și 
respectiv cămine de intersecție și sunt alcătuite din: 

• fundație din beton simplu Bc 10 (B150); 
• camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu L=2m; 
• placa prefabricată între camera de lucru și coșul de acces pentru reducerea secțiunii; 
• cos de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L =1 m; 
• piesa prefabricata pentru aducerea la cotă a ansamblului ramă-capac; 
• piesa prefabricată pentru rezemarea capacelor și ramelor; 
• capac și rama din fontă conform STAS 2308/81, tip IV B carosabil, cu balama; 
• scara de acces cu trepte din OB 37- STAS 438/1/80 cu Ø20 mm;  
• mortar M100 pentru etanșarea îmbinărilor; 
• tencuieli cu mortar de ciment M 100, de 2 cm grosime la banchetă și radier. 

Pentru căminele de vizitare cu adâncimi mai mici sau egale cu 2,00m la banchetă, camera de 
lucru Dn100cm va fi înlocuită cu coș de acces Dn80cm conf. STAS 2448/82. 

Executarea căminelor de vizitare se începe prin turnarea fundației, după care se execută rigola 
căminului al cărui diametru va fi egal cu diametrul tubului de canal, iar în pereții fundației se prevăd 
golurile necesare introducerii tuburilor. În aceste goluri se vor monta piesele speciale pentru trecerea 
tuburilor de PVC ale canalului proiectat.  

Avantajele soluției 1 
• se pretează pe drumuri cu trafic GREU și foarte GREU; 
• ușurința în execuție ținând cont ca pe străzi avem rețele de canalizare menajera și se va 

proiecta o nouă canalizare pluvială; 
• posibilitatea circulației în timpul execuției, permițând circulația rutiera și pietonală a 

riveranilor; 
• cheltuieli cu întreținerea și cu investiția mai reduse; 
• greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămintea din beton; 
• prezintă un confort la rulare mai mare decât îmbrăcămintea rigidă (prin lipsa rosturilor); 
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• în exploatare costurile de desfacere/refacere în cazul unor intervenții la rețelele edilitare 
îngropate sunt relativ reduse; 

• Soluție integrată modernă, de ultima generație, în general implementată și testată în toate 
marile orașe din lume. Până în prezent reprezintă cel mai modern concept funcțional 
implementat; 

• Permite detecția vehiculelor în mod automat și în timp real; 
• Permite identificarea în timp real a valorilor de trafic, comunicarea între intersecții, 

modificarea timpilor de semaforizare în funcție de valorile de trafic; 
• Optimizarea  programelor sistemului se realizează în mod automat ; 
• Permite centralizarea datelor prin implementarea unui soft centralizat de management de trafic; 
• Permite monitorizarea defectelor datorită implementării unui soft special; 
• Soluție scalabilă și modulară, se pot integra oricâte camere video fără a înlocui echipamente 

existente; 
• Soluție modernă, de ultimă generație, care oferă cele mai bune performanțe tehnice și cel mai 

bun raport calitate/preț; 
• Număr nelimitat de operatori; 
• Număr nelimitat de posturi de lucru; 
• Există posibilitatea de a gestiona prioritățile pentru activitățile utilizatorilor din sistem; 
• Se asigură un management unic al drepturilor de acces în întregul sistem. 

Dezavantajele soluției 1 
• durata de viață mai mică; 
• durata de serviciu este mai mică (de numai 10 – 15 ani) decât a îmbrăcăminților din beton de 

ciment (20 – 30 ani); 
• la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pot apare deformații (făgașe) ale carosabilului; 
• structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe 

carosabil; 
• cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele pentru întreținerea betonului; 
• prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe; 
• Adoptarea unor tehnologii noi poate fi dificilă pentru personalul de utilizare și mentenanță; 
• Necesitatea realizării unei infrastructuri integrate de comunicații; 

Avantajele soluției 2: 

• durată de viață mai mare fiind o structură rutieră semirigidă; 
• Eliminarea disconfortului cetățenilor provocat de lucrările de implementare a sistemului. 

Dezavantajele soluției 2: 

• preț mai mare în raport cu structura rutieră supla; 
• în exploatare costurile de desfacere/refacere în cazul unor intervenții la rețelele edilitare 

îngropate sunt mult mai mari; 
• Foarte dificil traficul local în timpul realizării stratului de balast stabilizat cu lianți hidraulici; 
• Creșterea continuă a numărului de vehicule la nivelul orașului în condițiile păstrării unei 

infrastructuri rutiere cu capacitate limitată; 
• Scăderea vitezelor medii de trafic la nivelul orașului; 
• Blocarea intersecțiilor cele mai aglomerate din oraș la orele de trafic maxim; 
• Creșterea timpilor de deplasare în oraș, cu  o estimare de durată de max. 2h / tranzit axial; 
• Scăderea dramatică a numărului de călători care folosesc transportul în comun datorită 

performanțelor deosebit de reduse ale acestuia; 
• Creșterea poluării prin emisia de gaze toxice și cu efect de seră (CO, CO2, NOx etc.) cu efecte 

dezastruoase asupra calității vieții cetățenilor și, ca efect secundar, asupra stării de sănătate a 
populației la nivel general; 

• Creșterea poluării fonice la nivelul orașului, cu efecte negative directe asupra populației. 
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Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e) 

 

Ambele scenarii sunt viabile, însă scenariul final recomandat este scenariul 1 și a fost luat în 

urma unui calcul tehnico-economic. Scenariul 1 are un cost 9.376.496,78 lei (fără TVA). 

Pentru toate lucrările ce urmează a se executa, proiectantul propune Scenariul 1. 
  

 În concluzie 

 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 spre aprobare SF pentru obiectivul de investiții „„Străpungere  strada Traian Lalescu - 
strada Calea București”, scenariul 1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 
 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):   11.148.496,78 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA):        5.447.697,76 lei 

 Durata de realizare:                                    11 luni, din care perioada alocată lucrărilor de 
proiectare este de 3 luni.  
         
 
           Conform anexă la prezentul raport. 
            

Director executiv, 

Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 Întocmit, 
Andrei Cosmin Boarnă 
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