








































































Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

106760
17
12

2021
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară GIURGIU
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu

Carte Funciară Nr. 30134 Giurgiu

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:3413

Nr. cadastral vechi:3404TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Giurgiu, Str Bucuresti , Nr. 57, Jud. Giurgiu
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 30134 5.000

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

52441 / 18/06/2021
Act Notarial  nr. 1247, din 17/06/2021 emis de Gagiu Meda;

B9 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,cumparare,  dobandit  prin
Conventie,  cota  actuala  1/1

A1

1) TOFF RESIDENCE GIURGIU SRL, CIF:7623774
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 30134 Comuna/Oraş/Municipiu: Giurgiu
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

30134 5.000
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 5.000 - - -

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 20.528
2 3 0.68
3 4 148.696
4 5 33.774
5 6 0.68
6 7 15.486
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Carte Funciară Nr. 30134 Comuna/Oraş/Municipiu: Giurgiu

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

7 8 19.911
8 9 14.741
9 10 12.67

10 11 21.714
11 12 14.702
12 13 15.207
13 14 16.452
14 1 17.347

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
17/12/2021,  15:07
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1. INTRODUCERE 

 
DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 

 

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE ANSAMBLU     

LOCUINȚE                   COLECTIVE CU DOTĂRI DE 

SERVICII  COMPLEMENTARE: Comerț, birouri, alimentație 

publică, showroom și servicii 

Amplasament:     BULEVARDUL BUCUREȘTI NR.57, GIURGIU 

Beneficiar:                      S.C. TOFF RESIDENCE GIURGIU S.R.L. 

Proiectant urbanism:   S.C. ROZUA Asociați S.R.L. 

 

OBIECTUL LUCRĂRII 

Proiectul se întocmește în vederea stabilirii oportunității investiției de construire a unui ansamblu de 

locuințe colective cu dotări de servicii complementare: comerț, birouri, alimentație publică, 

showroom și servicii în zona centrală a orașului, pe un teren în suprafață de 5 000,00 mp. Așa cum 

este prevăzut în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Municipiul Giurgiu (aprobat cu 

HCLM NR.37/2011), și cum este specificat în Certificatul de Urbanism nr. 493/27.07.2021, terenul se 

află în unitatea teritorială de referință C1a – subzona centrului nou conturat a orașului, incluzând 

centrul civic, diverse alte dotări de servire municipală și supramunicipală, locuințe cu regim mare de 

înălțime, în afara centrului istoric, în subzona IS2A -  subzona destinată construcțiilor pentru comerț 

și servicii, precum și în CC1- subzona transporturilor rutiere, ce include ansamblul rețelei de transport 

rutier precum și incintele cuprinzând activități legate de transportul rutier. 

Prin prezentul studiu se realizează cadrul de reglementare urbanistică necesar construirii pe terenul 

menționat, în vederea implementării investiției – CONSTRUIRE ANSAMBLU   LOCUINȚE 

COLECTIVE CU DOTĂRI DE SERVICII COMPLEMENTARE: Comerț, birouri, alimentație 

publică,showroom și servicii . 

SURSE DE DOCUMENTARE 

PUG actualizat mun. Giurgiu, aprobat prin HCLM 37/2011  

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Giurgiu 2014-2020 

Certificat de urbanism nr.493 din 27.07.2021 

Aviz de Oportunitate nr.46857/06.10.2021 

Acte de Proprietate 

Extras de Carte Funciară 

 

2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

 

DELIMITAREA SITULUI 

Încadrare în zonă: 

Terenul destinat studiului, în suprafaţă de 5 000,00 mp este amplasat în intravilanul oraşului Giurgiu, 

în zona centrală a orașului, în vecinătatea unor repere funcționale importante ale municipiului, pe aria 

delimitată de Bulevardul București și Bulevardul Mihai Viteazul. 

Terenul este format dintr-un lot, având următoarele caracteristici: 

_NC 30134(3404 vechi), CF 30134(3413 vechi), în suprafață de 5 000,00 mp 

Zona studiată se află într-o arie urbană în prezent nestructurată, aflată într-o perioadă de definire 

urbanistică, caracterizată de heterogenitate funcțională, volumetrică, arhitecturală. Specificul acesteia 

este mixitatea, cuprinzând atât structuri administrative municipale și supramunicipale, cât și dotări 
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comerciale și locuire. Regimul de înălțime este variabil, de la clădiri parter, la imobile de apartamente 

de P+4 etaje.  

Insula astfel delimitată cuprinde diferite tipuri de țesut urban, de la cel specific zonei centrale, la cel 

de tip periferic, neconstituit. 

 

 
Fig.1. Imagine aeriană. Limita terenului ce a generat PUZ  

 

Terenul are acces din Bulevardul Mihai Viteazul. Situl se află amplasat între primele 2 inele ale 

orașului – inelul central și inelul principal de circulație, propuse prin PUG Municipiul Giurgiu. 

Fiind vorba de o zonă nestructurată urbanistic, nu este o arie cu tranzit intes carosabil sau pietonal, așa 

cum este marcată și în Planul de Mobilitatea Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu.  

 
Fig.2. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu 

 

Terenul este liber de construcții. Fondul construit este extrem de divers și neomogen – de la zonele de 

servicii comerciale nou apărute la locuințe individuale pe lot și locuințe colective – oferind o imagine 

arhitecturală heterogenă și neunitară, un regim de înălțime variat și necontrolat. 

Zona este în curs de structurare, fiind caracterizată de mixitate funcțională, precum zone comerciale, 

servicii administrative municipale și județene,  locuire individuală și colectivă.  
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ÎNCADRARE ÎN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM 

 

Încadrare funcţională: 

Zona cuprinsă în studiu se încadrează conform P.U.G. – MUNICIPIUL GIURGIU unitatea 

teritorială de referință C1a – subzona centrului nou conturat a orașului, incluzând centrul civic, 

diverse alte dotări de servire municipală și supramunicipală, locuințe cu regim mare de înălțime, în 

afara centrului istoric, subzona IS2A -  subzona destinată construcțiilor pentru comerț și servicii și 

subzona CC1- subzona transporturilor rutiere ce include ansamblul rețelei de transport rutier precum 

și incintele cuprinzând activități legate de transportul rutier.  

 

 
Fig.3. Extras PUG Municipiul Giurgiu 

 

Principalele prevederi ale Regulamentului de urbanism aferent subzonelor C1a, IS2A și CC1 sunt: 

C1a - subzona centrului nou conturat a orașului, incluzând centrul civic, diverse alte dotări de 

servire municipală și supramunicipală, locuințe cu regim mare de înălțime, în afara centrului 

istoric 

Utilizări admise: 

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel regional si municipal (primărie, prefectură, 

poliție, unități de intervenție în situații de urgență, spital, instituții de învățământ, centre 

culturale etc);  

- sedii ale unor companii şi firme, servicii financiar-bancare, proiectare, cercetare, expertizare, 

consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale, birouri; - servicii sociale, colective 

şi personale;  

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.  

- lăcaşuri de cult; hoteluri; restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc;  

- parcaje la sol şi multietajate; comert cu amanuntul; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale 

acoperite; spaţii plantate  

- se admit conversii ale locuinţelor în alte funcţiuni şi se admit completări cu funcţiuni 

complementare în subteran (comerţ, servicii, recreere, parcaje)  

- se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei pentru: funcţiuni publice de 

interes supramunicipal şi municipal, administrative, culturale, de învăţământ, funcţiuni terţiare 

superioare, media, edituri, agenţii, servicii profesionale şi personale, recreere şi turism; 
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Utilizări admise cu condiționări: 

- se admite extinderea și supraetajarea construcțiilor existente care au funcțiuni compatibile, cu 

condiția încadrării în reglementările permise în zonă;  

- se admite mansardarea blocurilor de locuințe existente, peste terasă putând fi realizate maxim 

două niveluri; pentru mai multe tronsoane alipite mansardarea este obligatoriu să fie integrală; 

mansardarea se poate face numai dacă se îndeplinesc cerințele obligatorii pentru zona de locuit 

(însorire, spații verzi, locuri de parcare etc)  

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; instituțiile 

și echipamentele publice din zona centrală vor fi incluse în clasa I de importanță și expunere la 

cutremur potrivit P100-1/2006 - în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte 

funcţiuni permise;  

- în cazul locuințelor colective conversia se recomandă să fie integrală; în caz contrar se vor 

respecta reglementările de la capitolul LI1-LI2  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții cu suprafața construită desfășurată 

mai mică de 600 mp se face printr-un Plan Urbanistic de Detaliu avizat și aprobat potrivit legii.  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții cu suprafața construită desfășurată 

mai mare de 600 mp se face printr-un Plan Urbanistic Zonal avizat și aprobat potrivit legii.  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții care presupun un mare număr de 

utilizatori (necesită minim 50 locuri de parcare potrivit normelor de la capitolul 9 din cadrul 

titlului I) se va face pe baza unui PUZ care va include un studiu al influenței asupra circulației în 

zonă.  

- detalierea reglementărilor pentru clădiri mai înalte de 20,0 m se va face pe baza unui PUZ cu 

studiu de altimetrie.  

Înălțimea maximă admisibilă: 

- înalţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot fi 

adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu 

condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu 

tangenta sa la 45 grade.  

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)  

- POT maxim = 60%. 

Coeficientul maxim de utilizare a terenului: 

- CUT maxim = 4,0 mp. ADC/mp. teren  

 

IS2a - subzona destinată construcțiilor pentru comerț și servicii 

Utilizări admise: 

- spații comerciale și de servicii cu rază mare, medie și redusă de servire  

- sedii ale unor companii şi firme, servicii financiar-bancare; servicii sociale, colective și 

personale; hoteluri; restaurante, baruri, cofetîrii, cafenele etc;  

- parcaje la sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spații închise destinate destinderii, sportului, spaţii plantate 

- activități manifacturiere, expunerea și desfacerea produselor respective 

- pentru subzonele C1A, C1B, C2, C3 se admit conversii funcționale în alte funcțiuni admise 

sau admise cu condiții la capitolele respective  
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- pentru serviciile dispersate în alte zone funcționale se admit conversii numai în funcțiunile 

permise în vecinătate sau complementare funcțiunilor din vecinătate;  

- se admit completări cu funcţiuni complementare precum și cladiri multifuncționale care 

includ servicii 

 

Utilizări admise cu condiționări: 

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; instituțiile 

și echipamentele publice din zona centrală vor fi incluse în clasa I de importanță și expunere la 

cutremur potrivit P100-1/2006  

- amplasarea de unități comerciale tip mic gros nu este permisă în zonele C1A și C2 și în 

vecinătatea funcțiunilor protejate  

- amplasarea de unități comerciale en-gros se poate face numai în zona I2 sau pe baza unui PUZ 

în cadrul căruia să se analizeze relația cu vecinătatea și traficul generat  

- sunt admise lăcașuri de cult numai dacă sunt amplasate la mai mult de 100 m de localuri de 

alimentație publică ce desfac băuturi alcoolice 

- amplasarea de localuri de alimentație publică care desfac băuturi alcoolice se va putea face 

numai la minim 100 m de lăcașuri de cult, spitale, unități de ocrotire și unități de învățământ 

pentru minori  

- amplasarea de unități care comercializează țigări și alimente catalogate ca nerecomandate se vor 

amplasa la minim 100 m de unități de ocrotire și unități de învățământ pentru minori  

- amplasarea stațiilor de alimentare cu carburanți se va face pe arterele de acces în oraș și în 

vecinătatea arterelor principale de circulație, cu respectarea distanțelor normate față de alte 

funcțiuni  

- detalierea reglementărilor pentru clădiri mai înalte de 20,0 m se va face pe baza unui PUZ cu 

studiu de altimetrie.  

Înălțimea maximă admisibilă: 

- înalţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot fi 

adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu 

condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu 

tangenta sa la 45 grade.  

 

 

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)  

- POT maxim = 60%. 

Coeficientul maxim de utilizare a terenului : 

- CUT maxim = 4,0 mp. ADC/mp. teren  

 

CC1- Subzona transporturilor rutiere ce include ansamblul rețelei de transport rutier precum 

și incintele cuprinzând activități legate de transportul rutier 

Utilizări admise: 

- cai de comunicatie rutiera: drumuri nationale, judetene, comunale, strazi de categoriile I-IV  
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-  lucrari de arta aferente cailor de comunicatie rutiera activităţi legate de transporturi la 

distanţă pe căi rutiere pentru călători şi mărfuri:  

- autogări şi alte construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de transport 

rutiere cu tonaj şi gabarit admis pe străzile din Municipiu, pentru transportul de călători şi 

mărfuri, precum şi serviciile anexe aferente; 

-  construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de transport greu rutier şi 

pentru transferul mărfurilor transportate în mijloace de transport cu tonaj şi gabarit care nu 

sunt admise în localitate, instalaţii tehnice de transfer, precum şi serviciile anexe aferente, 

parcaje, garaje;  

- construcţii şi amenajări pentru depozitarea, reambalarea şi expedierea produselor transportate, 

spaţii şi construcţii de expunere şi comercializare a produselor pentru comerţul en-gros şi 

pentru comerţul en-detail numai cu mărfuri care nu pot fi transportate la domiciliu cu 

automobilul personal (elemente de construcţie şi finisaj, mobilier, ambarcaţiuni şi diverse alte 

produse pentru întreţinerea grădinilor, camping etc.)  

- servicii pentru transportatorii în tranzit: birouri, telecomunicaţii, moteluri, restaurante, 

destindere; vamă;  

- Spaţii verzi amenajate – in general ca plantatii de aliniament;  

- parcaje pentru salariaţi şi pentru călători 

 

Utilizări admise cu condiționări: 

- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice 

trebuie:  

o să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de 

transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen);  

o să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);  

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii rutiere se vor 

autoriza numai cu avizul administratorului drumului, conform reglementarilor legale;  

- zona de protecţie a infrastructurii rutiere cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, 

cu lăţimea prevazuta in Legea Drumurilor, situată de o parte şi de alta a drumului, precum şi 

terenurile destinate sau care servesc sub orice formă funcţionării acestora; 

- depozitele şi anexele vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de asigurare 

împotriva riscurilor de incendiu şi explozie; 

 

Înălțimea maximă admisibilă: 

- înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea 

maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor tehnice 

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) : 

- conform studiilor de specialitate dar nu mai mult de 50% 

Coeficientul maxim de utilizare a terenului : 

- conform studiilor de specialitate dar nu mai mult de 1,0 

 

Pentru terenul studiat, compus dintr-un număr cadastral – respectiv _NC 30134(3404 vechi) - a fost 

eliberat certificatul de urbanism nr. 493 din 27.07.2021. 

De asemenea, a fost eliberat Avizul de Oportunitate cu numarul 46857/06.10.2021. 

 

CIRCULAȚII ȘI ACCESIBILITATE 

 

Terenul aparține insulei urbane ce este delimitată de câteva circulații majore – Bulevardul București, 

Bulevardul CFR, Bulevardul Mihai Viteazul. Insula urbană din care face parte situl studiat cuprinde o serie 

de dotări de importanță majoră pentru municipiu (Primăria Giurgiu, Inspectoratul de poliție județean 

Giurgiu, Inspectoratul Școlar Giurgiu, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu, Parchetul de pe 



  

rozUA asociați | PUZ BULEVARDUL BUCUREȘTI 57 GIURGIU 

 

ROZUA asociați | CUI  40664814 | J38/310/2019 | tel 0723286167 | 0741646503  

 

9
 

lângă Judecătoria Giurgiu). De asemenea, zona este amplasată adiacent inelului principal de circulație al 

municipiului. 

 

 
Fig.4. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Schema rețelei rutiere de căi inelare 

Inelul Central (albastru) și Inelul Principal (verde), Inelul Median (roșu), Inelul de Centură (mov) 

 

 
Fig.5. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Principalele artere rutiere de penetrație în Municipiul Giurgiu 

 

Aria face parte din zona centrală a orașului, fiind extrem de accesibilă carosabil, aceesibilitatea pietonală 

fiind îngreunată datorită faptului că zona nu este încă structurată urbanistic. Transportul în comun asigură 

însă o bună irigare a zonei. 

Întreaga arie studiată a cunoscut o stagnare, datorată necesității de structurare urbană a zonei, ce se 

constituie ca importantă rezervă de teren a orașului, de mare interes în strategia de dezvoltare urbană 

municipală, dar și a dificultăților de investiție cauzate de infrastructura carosabilă și edilitară. 

Sit analizat 

Sit analizat 
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În ceea ce privește transportul în comun, zona este astfel deservită: 

 

 

 
 

 
 

Fig.6. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Liniile de transport în comun 

 

Zona este astfel foarte bine deservită în ceea ce privește transportul în comun – fiind accesibilă direct din 

acest punct de vedere de toate traseele existente în acest moment – direct sau adiacent. 

 
Fig.7. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Principalele stații aflate pe parcursul liniilor de transport public 
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Analiza sistemului de circulații adiacent zonei analizate ilustrează o foarte bună deservire și accesibilitate a 

acesteia – fiind pe de o parte în interiorul zonei centrale a Giurgiului, pe de altă parte constituindu-se ca o 

importantă rezervă de teren pentru dezvoltarea intensivă a orașului. 

 

3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII – ANALIZA EXISTENTULUI 

  

 SITUAȚIA EXISTENTĂ - OCUPAREA TERENULUI 

 

Terenul are o suprafaţă de 5 000,00 mp şi este liber de construcții. 

Pe amplasamentul studiat se propune realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de 

servicii complementare:comerț, birouri, alimentație publică, showroom și servicii, cu parcare 

subterană și supraterană, zone pietonale, zone verzi, accese carosabile și utilități. 

Funcţiunea solicitată este compatibilă cu funcţiunile existente în zonă, și se înscrie în tendințele de 

dezvoltare ale acesteia. 

 

a. REGIM FUNCŢIONAL 

Amplasamentul se învecinează la Sud și la Est cu o zonă de supermarket (Lidl), la Nord și la Vest cu 

Bulevardul Mihai Viteazu .  

Dimensiunea terenului, amplasarea acestuia precum și tendințele de dezvoltare ale zonei constituie 

argumente pentru edificarea imobilelor rezidențiale propuse, în condițiile specificate în regulament. 

 
b. REGIM JURIDIC 

 

Terenul cuprins în documentaţia Studiului de Oportunitate în suprafaţă de 5 000,00 mp este 

proprietatea   S.C. TOFF RESIDENCE GIURGIU S.R.L, conform actelor atașate prezentei 

documentații. 

 

ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ 

Zona dispune actualmente de un echipament edilitar de capacitate bună.   

Propunerile vor respecta condiţionările impuse de avizele emise de către deţinătorii de utilităţi din 

zonă, respectiv Apa Service Giurgiu, Distrigaz Sud, E-Distribuție Muntenia, Telekom, Uzina 

Termoelectrica Production Giurgiu. 

 

c. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ / DE TRANSPORT 

 

Zona este bine deservită din punctul de vedere al infrastructurii de circulație, care se află în stare 

bună, și bine dimensionată pentru necesitățile de trafic existente.  
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Fig.8. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Fluența circulației 

 

Zonele în care se produc aglomerații de trafic sunt intersecțiile dintre Bulvardul București și 

Bulevardul CFR, și dintre Bulevardul CFR și Bulevardul Mihai Viteazul. 

 

 
Fig.9. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Traficul afectat pe rețeaua rutieră 

 

La nivel local, situl este amplasat pe una dintre circulațiile importante ale orașului – Bulevardul Mihai 

Viteazul. Insula din care face parte terenul reglementat prin PUZ, este delimitată de trei artere 

importante – Bulevardul București, Bulevardul CFR și Bulevardul Mihai Viteazul.  

În prezent, cele trei circulații majore au următoarele caracteristici: 

 

Bulevardul București – arteră de gradul II cu o lățime a părții carosabile de 14 m, 2 benzi de câte 

3.5m lățime / sens, circulație cu dublu sens, și transport în comun – autobuz. 
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Fig.10. Profil existent și menținut Bulevardul București  

 

 

Bulevardul CFR – arteră de gradul II cu o lățime a părții carosabile de 14 m, 2 benzi de câte 3.5m 

lățime / sens, circulație cu dublu sens, și transport în comun – autobuz. 

 

 
Fig.11. Profil existent și menținut Bulevardul CFR 

 

Bulevardul Mihai Viteazul – arteră de gradul II cu o lățime a părții carosabile de 14 m, 2 benzi de 

câte 3.5m lățime / sens, circulație cu dublu sens, și transport în comun – autobuz. 

 
Fig.12. Profil existent și menținut Bulevardul Mihai Viteazul 
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4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 

Strategia de dezvoltare urbanistică are la bază 3 principii majore: 

1 Încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate – respectiv PUG Municipiul 

Giurgiu.  

În acest sens, prezenta documentație preia prevederile și reglementările PUG pentru zona studiată, și 

le detaliază, adaptându-le situației urbanistice specifice ale sitului – locație, accesibilitate, 

dimensiunile și forma terenului, etc.  

 

2 Preluarea prevederilor și strategiilor municipale de mobilitate urbană pentru zona studiată. 

Prezentul studiu preia principalele propuneri la nivelul circulațiilor carosabile și pietonale formulate 

în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Giurgiu 2015-2030. 

 

3 Structurarea și configurarea urbanistică, funcțională și spatial-configurativă a zonei, într-o 

viziune de dezvoltare durabilă urbană.  

Prezentul plan urbanistic zonal urmărește reglementarea unei arii urbane aflate în zona centrală a 

orașului – într-o viziune utilizare a acesteia ca rezervă de teren, de dezvoltare intensivă în interiorul 

orașului, pentru o gestiune durabilă a resurselor și infrastructurii urbane existente, precum și în dorința 

de protejare a mediului natural. 

 

a. Zonificare funcțională 

b. Strategii de mobilitate și de reconfigurare a căilor de circulație și transport 

 

 

a  ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 

 

Lucrarea « PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE  

COLECTIVE CU DOTĂRI DE SERVICII COMPLEMENTARE ”, BULEVARDUL BUCUREȘTI 

NR.57, GIURGIU” se referă la terenul în suprafaţă de  5 000,00 mp cuprins în insula delimitată 

de Bulevardul București, Bulevardul Mihai Viteazul și Bulevardul CFR.  

Lucrarea se întocmeşte în vederea reglementării modului viitor de construire a terenului menţionat, 

ţinând cont de oportunităţile de dezvoltare şi de necesitatea de structurare spațial-urbană, de circulaţii 

şi accesibilitate. 

Studiul răspunde temei formulate de beneficiar şi se elaborează raportându-se la prevederile „P.U.G. – 

Municipiul Giurgiu”. 

Așa cum s-a specificat anterior, pentru documentația în cauză au fost emise Certificatul de 

Urbanism nr. 493/27.07.2021 și Avizul de Oportunitate nr. 46857/06.10.2021. 

 

Obiective principale 

Au fost urmărite cu precădere următoarele obiective: 

• stabilirea unui mod de organizare coerentă precizând toate elementele necesare 

(funcţiuni, circulaţii, infrastructură edilitară, accese, regim de aliniere, regim de înălţime, mod de 

ocupare, mod de plantare, etc) 

• configurarea unui cadru spaţial-volumetric, ambiental şi de imagine al noului 

ansamblu propus corelat cu vecinătăţile  

 

Necesitatea de structurare urbană a ariei studiate susţine propunerea proiectului de faţă. Planul 

Urbanistic Zonal analizează posibilitatea de realizare a unui ansamblu de locuințe colective cu dotări 

de servicii complementare pe terenul de la adresa Bulevardul București nr.57. 

 

Construirea unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de servicii complementare pe terenul studiat 

este susținută de nivelul ridicat de accesibilitate, demonstrat în capitolele anterioare. De asemenea, 

încadrarea urbanistică din PUG Municipiul Giurgiu permite dezvoltarea funcțiunii menționate. 

Avantajele dezvoltării propuse constau în  
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- Structurarea urbană a zonei 

- Animarea zonei în prezent foarte puțin accesată, în dezacord cu amplasarea centrală 

- Accesul populației la o gamă largă de servicii de uz cotidian 

- Crearea de locuri de muncă 

 

Investiția propusă va fi suportată de către beneficiarul proiectului (ansamblul de locuințe, amenajările 

incintei, etc).  

Realizarea viitorului prospect al  Bulevardului București (20 m) și a străzilor din cadrul insulei urbane 

din care face parte terenul studiat se vor face de către autoritatea publică, fiind proiecte publice 

prevăzute în cadrul unor documentații anterioare, și preluate în prezenta documentație. 

Cumulând concluziile provenind din încadrarea în reglementările locale, din analizele anterioare și 

datele prezentate, construirea pe terenul studiat este o necesitate atât motivată economic, dar și 

funcțional și spațial urban, într-o zonă centrală nestructurată urbanistic. 

Situl studiat, prin poziția în oraș şi caracterul zonei, se structurează ca oportun pentru dezvoltarea 

propusă, nu introduce noi activități în zonă, continuând tendința deja începută în vecinătățile imediate, 

și răspunde unei necesități urbane și economice în acord cu profilul specific al terenului și ariei 

analizate.   

Potenţialul este reprezentat de următoarele elemente: 

_poziţia favorabilă în cadrul orașului – situarea în zona centrală, într-o zonă mixtă; 

_funcțiunea ce se încadrează în prevederile urbanistice ale zonei, în acord cu valențele acesteia; 

_necesitatea de „umplere” a golului urban constituit în prezent de situl studiat, precum și de generarea 

unei direcții de structurare urbană a insulei; 

_legătura facilă cu restul orașului. 

 

Astfel, se propun în interiorul limitei de reglementare PUZ următoarea zonă: 

- IS2A – Zonă mixtă de locuire colectivă și servicii; 

 

 

Fiind o arie cu o importantă rezervă de teren, cu o accesibilitate ridicată, în apropierea unor obiective 

de interes, în interiorul centrului orașului, zona studiată prezintă unreal potențial de dezvoltare. 

Demararea unui proces de structurare urbană ar atrage după sine o dinamică locală și zonală foarte 

importantă și necesară.  

Zona este caracterizată de mixitate funcțională, precum servicii comerciale, zone locuire individuală 

și colectivă, comerț - servicii și birouri – administrație – cu un regim de înălţime variabil. 

  

Ținând cont de amplasare (având o foarte bună accesibilitate – Bulevardul Mihai Viteazul, 

transport în comun, etc), de tendințele de evoluție ale zonei – amplasamentul studiat este propice 

dezvoltării unei zone de locuire și de servicii pentru a asigura necesitățile existente, viitoare și /sau 

potențiale. Astfel, pe terenul studiat, se propune realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu 

dotări de servicii complementare – care va avea rolul atât de deservire a unei arii importante din 

zona studiată, cât și în realizarea unei conexiuni importante la nivelul orașului, cu un important 

rol în asigurarea unei continuități și coerențe a funcționalității. 
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Fig.13.Reglementarea urbanistică a zonei studiate 

 

În vederea stabilirii fluxurilor atrase și generate de către viitoarea dezvoltare s-au luat în considerare 

următoarele: 

 

- Numărul locurilor de parcare propuse;  

- în conformitate cu Normativul P132 / 93, traficul orar prognozat generat de o dezvoltare este de 

aproximativ 20% până la 100% din numărul total de spații de parcare, cu valori recomandate între 

30% și 50%. De asemenea, traficul generat ar trebui să fie de aproximativ 55% până la 60% din fluxul 

de trafic atras.  

 
În scopul repartizării fluxurilor atrase și generate de către noua dezvoltare s-au aplicat următoarele 

principii: 

- s-a ținut cont de numărul total al locurilor de parcare din incintă; 

- s-a considerat un grad de ocupare mediu pentru parcarea clienților de 45% pentru vârful de după 

amiază și de 5% pentru vârful de dimineață, cu un timp mediu de staționare în magazine de 1 oră; 

- în conformitate cu Normativul P132 / 93, traficul orar prognozat generat de o dezvoltare este de 

aproximativ 20% până la 100% din numărul total de spații de parcare, cu valori recomandate între 

30% și 50%. De asemenea, traficul generat ar trebui să fie de aproximativ 55% până la 60% din fluxul 

de trafic atras. Prin urmare, traficul generat de dezvoltare se bazează pe un grad de rotație de 20% din 

totalul locurilor de parcare. 

 
În tabelul de mai jos este prezentată repartiția prognozată a traficului rutier atras și generat de către 

dezvoltarea propusă prin PUZ pentru vârful de dimineață și cel de după amiază. 
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Nr locuri 

parcare 

disponibile 

Grad 

folosire 

parcare 

Grad 

de 

rotație 

Timp de 

așteptare 

(ore) 

Trafic 

generat 

Distribuția 

traficului 

Debite 

orare 

generate 

Debite 

orare 

atrase 

Vârful de dimineață 

Rezidențial  

 

118 80% 15% 2 94 55% Bd. Mihai 

Viteazul spre 

Bd. București 

44 8 

45% Bd. Mihai 

Viteazul spre 

Bd. CFR 

36 6 

Birouri / servicii / comerț 

52 40% 10% 1 21 55% Bd. Mihai 

Viteazul spre 

Bd. București 

11 10 

45% Bd. Mihai 

Viteazul spre 

Bd. CFR 

10 11 

Vârful de după amiază 

Rezidențial  

118 80% 15% 2 94 55% Bd. Mihai 

Viteazul 

spre Bd. 

București 

8 44 

45% Bd. Mihai 

Viteazul 

spre Bd. 

CFR 

6 36 

Birouri / servicii / comerț 

52 45% 20% 1 23 55% Bd. Mihai 

Viteazul 

spre Bd. 

București 

5 8 

45% Bd. Mihai 

Viteazul 

spre Bd. 

CFR 

4 6 
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c  STRATEGII DE MOBILITATE ȘI DE RECONFIGURARE A CĂILOR DE 

CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORT 

 

În cadrul studiului au fost preluate condiționările impuse de restructurarea căilor de circulație 

adiacente terenului, conform strategiilor de mobilitate ale orașului.  

De asemenea, s-a ținut cont de previzionările estimate de dezvoltare a traficului din cadrul Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Giurgiu. Astfel, pentru anii 2020 și 2030 au fost estimate 

următoarele situații, la momentul realizării planului de mobilitate: 

 
 

 
Fig.14. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Afectarea traficului, anului 2020 
 

 

 
Fig.15. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Afectarea traficului, anului 2030 

 

 

În acest sens a fost menținut profilul bulevardului ce delimitează zona studiată:  
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Circulațiile din zonă au fost reglementate conform prevederilor PUG pentru zona studiată.  

▪ Bulevardul București – sistem de circulație de categoria II, cu prospect existent, menținut de 

aproximativ 26,0 m – compus din carosabil de 14 m (2 benzi de circulație pe sens), trotuare de 

aproximativ 5 m separate de carosabil prin zone verzi de aliniament de 1 m.  

 
 

Fig.16. Profil Bulevardul București 

 

 

▪ Drumul de incintă va respecta un prospect de minim 5,5 m. Acesta va fi prevăzut pe parcurs cu 

locuri de parcare perpendiculare pe stradă, sau în lungul străzii, în funcție de disponibilitatea spațială. 

 

Analizând intensitatea traficului în zona studiată, se constată faptul că Bulevardul Mihai Viteazul are în cea 

mai mare parte a zilei un trafic fluent. Sunt momente în timpul zilei – orele de vârf (8.00-10.00, 16.00-18.00) 

când traficul se intensifică în zona de intersecție cu Bulevardul CFR. Intervalele de așteptare în momentele 

cu cele mai intense aglomerări de trafic sunt însă scurte și în intervale orare reduse. 

În ceea ce privește Bulevardul București, se poate observa aceeași fluiditate a traficului în tronsonul analizat, 

în cea mai mare parte a zilei. Momente de intensificare a traficului se produc în orele de vârf în zona de 

intesecție cu Bulevardul CFR. 

 

Sunt propuse o serie de măsuri cu privire la sistemul de parcare din cadrul ariei reglementate, în cadrul 

Regulamentului Local de Urbanism aferent prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv: 

 

CIRCULAȚII 

 

Aliniament: 

În general aliniamentul este definit ca linia de separație între domeniul public și cel privat. În cazul 

special al Regulamentului aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Giurgiu prin aliniament 

se înțelege – aliniament reglementat – respectiv linia pe care trebuie amplasate împrejmuirile 

potrivit prospectelor stabilite prin norme și prin prezentul regulament pentru străzi. 

Depășirea aliniamentului 

De regulă, depășirea de către construcții a aliniamentului este interzisă. Excepțiile permise sunt 

următoarele: 

• în cazul trotuarelor cu lățimi mai mari de 3m se admit la parter  rezalitări ale fațadelor situate pe 

aliniament de maxim 0,3m (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, jardiniere, etc.); 

• în cadrul trotuarelor cu lățimi între 1,5m-3m se admit la parter  rezalitări ale fațadelor situate pe 

aliniament de maxim 0,3m (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, etc.); în cazul trotuarelor cu 

lățimi mai mici de 1,5m nu se admit nici un fel de rezalitări; 

• balcoanele deschise sau închise vor putea depăși aliniamentul cu maxim 1m, vor fi retrase de la 

limitele laterale ale parcelei cu minim 2m și vor avea partea inferioară a consolelor la minim 3m 

peste cota trotuarului. 
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Terenul destinat circulației rutiere, prevăzut în prezentul PUZ și în proiecte de infrastructură ale 

autorităților publice, incluzând străzile existente cu profile modernizate, artere (sau porțiuni de artere) 

noi, amenajările de intersecții și parcaje publice, este grevat de o servitute urbanistică. 

Zona destinată circulației rutiere, menționată mai sus, se constituie ca zonă non-aedificandi în care 

sunt interzise orice lucrări în afara celor de amenajare a drumului, trotuarelor, spațiilor verzi, rețelelor 

edilitare. 

Terenurile grevate această servitute vor trece în domeniul public, funcție de programul autorităților 

locale de modernizare a infrastructurii rutiere.  

În cazul ansamblurilor private care propun înființarea de străzi private (deținute în proprietate și 

administrate în mod privat) reglementarea este similară – terenul rezervat circulației este grevat de o 

servitute urbanistică și aliniamentul împrejmuirilor este la limita zonei grevate. 

 

PARCAJE 

 

Autorizarea executării construcțiilor și extinderilor la construcții existente se va putea face numai în 

cazul asigurării prin proiect a parcajelor aferente funcțiunii, numai în afara circulațiilor publice. 

Adiacent circulațiilor publice se vor asigura parcări publice pentru vizitatori. 

Amplasarea parcajelor cu spațiile de manevră aferente se va face în incinta proprie. 

În cazul existenței unor parcaje publice sau de uz public amenajate în raza de 250m de amplasament 

este posibilă, prin excepție, acoperirea parțială a necesarului de locuri de parcare prin utilizarea 

acestora cu acordul administratorului parcajelor. Acordul va include numărul de locuri de parcare pe 

care îl poate aloca utilizatorului și intervalul orar. 

Utilizarea parcajelor publice se are în vedere de regulă în zonele de extindere. 

Parcajele publice pot fi luate în considerare numai pentru vizitatori sau clienți, nu și pentru locatari 

sau salariați. Pentru locatari și salariați soluționarea parcajelor se va realiza în toate cazurile exclusiv 

în incinta proprie. 

Toate parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 4 locuri de parcare. 

Pentru utilizarea eficientă a terenului se recomandă ca parcajele pentru salariați și locatari să se 

înglobeze în construcția principală sau în clădiri separate multietajate. Aceeași recomandare este 

valabilă pentru cazurile în care sunt mai mult de 100 locuri pentru vizitatori/ clienți. 

Parcajele subterane nu vor putea ocupa mai mult de 80% din suprafața unei incinte, restul de 20% 

fiind obligatoriu utilizați pentru spații verzi plantate cu plantații înalte. 

Se recomandă amenajarea de parcări pentru biciclete în zonele generatoare de fluxuri, cu concentrare de 

locuri de muncă și în zonele de locuire colectivă. 

 

09.1 Construcții administrative – birouri 

a) câte un loc de parcare la 60mp suprafață construită desfășurată; 

b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează: 

 - un spor de 20% pentru vizitatori; 

- un spor de 10% pentru persoane cu dizabilități; 

- atunci când construcțiile cuprind săli de conferințe și alte spații destinate reuniunilor se vor prevedea și 

câte 1 loc de parcare la 10 locuri în sală și 1 loc de parcare pentru autocare; 

- se va asigura în incintă loc de staționare pentru autoutilitară de urgență. 

 

09.2. Construcții financiar – bancare 

a) Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 

60mp suprafață construită desfășurată. 

b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează: 

- un spor de 20% pentru clienți. 

- un spor de 10% pentru persoane cu dizabilități; 

- se va asigura în incintă loc de staționare pentru autoutilitare de urgențe; 

c) În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună 

cu cele ale clienților, adiacent drumului public. 
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09.3. Construcții comerciale 

a) Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți și locuri de 

staționare pentru alimentare, după cum urmează: 

- pentru unități de până la 400mp suprafață construită desfășurată  

_un loc de parcare la 40 mp suprafață desfășurată a construcției, dintre care 10% vor fi 

destinate persoanelor cu dizabilități; 

_un loc de staționare mașină aprovizionare de tip autoutilitar; 

- pentru unități comerciale de peste 400mp suprafață construită desfășurată  

_un loc de parcare la 25 mp suprafață desfășurată a construcției, dintre care 10% vor fi 

destinate persoanelor cu dizabilități; 

_rampă aprovizionare separată de accesul public. 

b) Pentru unități de alimentație publică va fi prevăzut câte un loc de parcare la 25mp suprafață 

construită desfășurată. 

c) Pentru toate categoriile de construcții comerciale se va adăuga un supliment de 30% locuri de 

parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților. 

 

09.4. Construcții culturale 

Pentru construcțiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori și 

personal, după cum urmează: 

- pentru muzee și expoziții câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere; 

- pentru alte construcții cu destinație culturală un loc de parcare la 8 locuri în sală. 

 

 

09.5. Construcții de învățământ 

a) grădinițe și școli va fi prevazut 1 loc de parcare la 4 cadre didactice plus 20% pentru vizitatori; 

b) pentru licee va fi prevăzut 1 loc de parcare la 2 cadre didactice, plus 20% pentru vizitatori; 

facultativ, se va putea calcula necesarul de parcare pentru elevii din anul terminal (și după caz, pentru 

elevii din alte forme de învățământ decât cel de zi) potrivit normei de la punctul c); 

c) pentru instituții de învățământ superior va fi prevăzut 1,5 locuri de parcare la 2 cadre didactice și 1 

loc de parcare la 10 studenți; 

 

09.5. Construcții de sănătate 

a) Pentru construcții de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează: 

- pentru spitale, instituții de asistență de specialitate, creșe câte un loc de parcare la 4 persoane 

angajate, cu un spor de 10% pentru vizitatori; 

- pentru policlinici, dispensare medicale, cabinete medicale individuale câte un loc de parcare la 2 

persoane angajate, cu un spor de 50% pentru vizitatori; 

- pentru alte tipuri de unități medicale câte un loc de parcare la 5 persoane angajate. 

b) Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru 

personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public. 

 

09.5. Construcții de locuințe 

a) Pentru construcții de locuințe vor fi prevăzute locuri de parcare pentru locatari după cum urmează: 

- câte un loc de parcare la 1 apartament cu suprafața până la 100mp pentru locuințe semicolective și 

colective; 

- câte două locuri de parcare la 1 apartament cu suprafața peste 100mp pentru locuințe semicolective 

și colective; 

b) la numărul de locuri de parcare pentru locatari se adaugă în supliment de 10% pentru vizitatori. 

 

09.6. Alte construcții 

Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de 

dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de 

parcare. 

În ceea ce privește Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Giurgiu, au fost identificate 

programe ce privesc direct și indirect zona studiată, respectiv: 
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_amenajarea de piste de bicicliști pe principalele bulevarde; 

_modernizarea sistemului de transport public; 

_fluidizarea traficului prin introducerea unor zone de parking și amenajarea de locuri de parcare în 

zona central; 

_modernizarea Bulevardelor București și Mihai Viteazul; 

_modernizarea și închiderea inelului principal de circulație. 

 

 

 
Fig.20. Extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu  

Prioritizarea intervențiilor și planul financiar al strategiei 
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MARCAJE ȘI SEMNALIZARE VERTICALĂ 

 

În vederea asigurării unui trafic fluent se vor efectua lucrări de semnalizare verticală și orizontală. 

Lucrările de semnalizare verticală se vor face conform SR 1848-1/2013, SR 1848-7/2015 și constau în 

montarea tablelor indicatoare după cum urmează: 

_indicatoare de reglementare: 

- de prioritate 

- de obligare 

_indicatoare de avertizare; 

_indicatoare de orientare și informare; 

 

Stâlpii de susținere pentru indicatoarele rutiere, console și portale, indiferent de înălțime vor fi 

prevăzuți a se executa dintr-o bucată. Fundațiile care se execută pentru prinderea sistemelor de 

susținere a semnalizării verticale vor fi executate la nivelul părții carosabile. Se va lua în considerare 

profilul transversal al drumului atunci când se propun sistemele de susținere a semnalizării verticale – 

respectiv stâlpi, portale sau console, în vederea asigurării vizibilității și percepției sporite a 

utilizatorului drumului. 

 

Lucrările de semnalizare orizontală constau în efectuarea marcajelor longitudinale și transversale după 

cum urmează: 

_marca longitudinal 

_marcaj axial 

_marcaje diverse; benzi rezonatoare 

 

Marcajul rutier se va realiza cu materiale având la bază vopsea în 2 componenți sau termoplastic, cu 

durata de viață de 2 ani. La acest marcaj profilat se vor prevedea întreruperi ale marcajului continuu la 

distanțe de 10 m astfel încât să fie asigurată scurgerea apelor. 

 

Amplasarea indicatoarelor de circulație și efectuarea marcajelor longitudinale și transversale se va 

face conform planșei din piesele desenate, aprobată și vizată spre neschimbare de către 

administratorul străzilor. 

 

5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Ca urmare a elementelor analizate și expuse în cadrul prezentului studiu, putem extrage următoarele 

concluzii: 

_terenul analizat se află într-o zonă urbană cu un ridicat potențial de construire, principalele puncte tari fiind: 

- amplasarea în cadrul orașului (zona centrală, adiacent inelului principal de circulație); 

- accesibilitatea (Bulevardul Mihai Viteazul, Bulevardul București, Bulevardul CFR, transport în 

comun); 

- infrastructură edilitară existentă în aria studiată; 

- disponibilitatea terenului – zonă liberă de construcții; 

- încadrarea funcțională conform PUG Municipiul Giurgiu; 

- parametrii urbanistici stabiliți prin reglementările de urbanism ale zonei – ocuparea și utilizarea 

solului, regimul de înălțime susțin și justifică o investiție în zona studiată. 

 

Pentru terenul de pe Bulevardul București nr.57, se propun următoarele elemente de organizare: 

 

_acces carosabil: 

- Din Bulevardul Mihai Viteazul se va realiza un acces, astfel: 

▪ Din aleea de acces ce mărginește limita de est a terenului analizat, ce deservește atât 

locuințele colective existente, cât și zona comercială Lidl / Jysk / Mega Image se vor realiza 

două accesuri carosabile: 

- Un acces în parcarea subterană; 
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- Un acces în parcarea la sol, în zona de sud-est a terenului 

 

_parcare: 

- Parcare la sol, în incintă 

- Parcare subterană cu acces pe o rampă. 

 

 

BILANȚ LOCURI DE PARCARE 

RETAIL 23 locuri de parcare (1 loc de parcare/40 mp) 

BIROURI 29 locuri de parcare (1 loc de parcare/50 mp) 

REZIDENȚIAL  118 locuri de parcare  

Total locuri de parcare 170 

Locuri de parcare la sol: 62 

Locuri de parcare în subteran: 108 

 

 

Ținând cont de analizele efectuate, de concluziile extrase în cadrul palierelor de studiu, de cerințele 

implementate la nivel de proiect pe parcursul avizării, dezvoltarea terenului studiat preia soluțiiile de 

circulație stabilite în cadrul PUG Giurgiu și le completează la nivel local cu elemente necesare atât 

funcționării interne al viitorului ansamblu de locuințe colective cu dotări de servicii complementare, cât și 

pentru conectarea acesteia în țesutul existent. 
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1 Introducere 

1.1 Descrierea investiției 

Pe terenul în suprafață de 5.000,00 mp, amplasat în zona centrală a municipiului Giurgiu, se dorește 

construirea unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de servicii complementare: comerț, birouri, 

alimentație publică, showroom și servicii. Clădirile propuse vor avea un regim de înălțime de maxim 

S+P+10E+11 retras (H max=48 metri), iar parcarea autovehiculelor se va realiza în incintă (parcări 

subterane și supraterane).  

Zona studiată se află într-o arie urbană în prezent nestructurată, aflată într-o perioadă de definire 

urbanistică, caracterizată de heterogenitate funcțională, volumetrică, arhitecturală. Specificul acesteia 

este mixitatea, cuprinzând atât structuri administrative municipale și supramunicipale, cât și dotări 

comerciale și locuire. 

Așa cum este prevăzut în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Municipiul Giurgiu (aprobat cu 

HCLM NR. 37/2011), și cum este specificat în Certificatul de Urbanism nr. 493/27.07.2021, terenul se 

află în unitatea teritorială de referință C1a – 

subzona centrului nou conturat a orașului, 

incluzând centrul civic, diverse alte dotări de 

servire municipală și supramunicipală, locuințe cu 

regim mare de înălțime, în afara centrului istoric, în 

subzona IS2A - subzona destinată construcțiilor 

pentru comerț și servicii, precum și în CC1- 

subzona transporturilor rutiere, ce include 

ansamblul rețelei de transport rutier precum și 

incintele cuprinzând activități legate de transportul 

rutier. Prin prezentul studiu se realizează cadrul de 

reglementare urbanistică necesar construirii pe 

terenul menționat, în vederea implementării 

investiției. 

Figură 1-1 Plan de încadrare în zonă 

 

1.2 Localizarea investiției 

Investiția propusa este amplasata în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Bd. Mihai Viteazul, nr. 57. 

Terenul are un relief aproximativ plan, cu următoarele vecinătăți: 

o N – bd. Mihai Viteazul 

o E – acces Lidl (est) 

o V – acces Lidl (vest) 

o S – Lidl 
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1.3 Abordarea studiului 

Conform cerințelor impuse prin Avizul de Oportunitate este necesară elaborarea unui „Studiu de Trafic”. 

Astfel, pentru elaborarea prezentului studiu au fost parcurse următoarele etape: 

o Consultarea PUG Giurgiu, PMUD Giurgiu, Certificat de Urbanism emis și a memoriilor aferente 

Proiectului propus 

o Vizita pe teren și colectarea datelor de trafic 

o Elaborarea scenariului de impact asupra traficului prezent și viitor 

o Prezentarea concluziilor și a recomandărilor 

 

1.4 Acte normative luate în considerație la elaborarea studiului 

Studiul de trafic respecta prevederile actelor normative specifice, cum sunt: 

o Legea nr. 413/2002 privind aprobarea OG nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea OG nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor 

o Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice: M O 138/1998 

o Norme privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător: M O 138/1998 

o Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor: M O 138/1998  

o Hotărârea nr. 28/2008 privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente 

investițiilor publice 

o Normativ pentru determinarea capacității de circulație a drumurilor publice, indicativ  PD-189/2012 

o Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punctul de 

vedere al capacității portante și al capacității de circulație, indicativ AND 584/2012 

o Normativ privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație, origine-destinație. Pregătirea 

datelor de ancheta în vederea prelucrării: DD 506/2015 

o Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne: CD 155/2001 

o Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerințele 

utilizatorilor:  NE 021/2003 

o Tehnica traficului rutier. Terminologie. STAS 4032/2-1992 

o Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitica): PD 177-

2001 

o Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide: NP 08/2002 

o Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice – indicativ: AND 554-2004 

o Normativ pentru determinarea capacității de circulație a intersecțiilor la nivel și a sensurilor giratorii: 

AND 600-2015 

 

Pentru dimensionarea sistemelor rutiere, traficul de calcul este exprimat, de regula, prin numărul de 

osii de 115KN care vor solicita rețeaua stradala. 

Determinarea caracteristicilor traficului și a parametrilor de dimensionare a sistemelor rutiere s-a 

efectuat considerându-se, în afara documentațiilor de referință menționate anterior, și alte prescripții 

tehnice, cum sunt: 

o Instrucțiuni AND 517/1993 – pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și rigide; 

o Proiect tip MLPAT ind. T3121/86-96 Sisteme rutiere tip suple și rigide pentru străzi; 

o Instrucțiuni MLPAT 1993 – lucrări de întreținere și reparație a străzilor; 

o SR 7348/2002 – echivalarea vehiculelor fizice în vehicule etalon (autoturisme); 
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o Seria STAS nr. 10144/1, 2, 3, 4, 5, 6 – proiectarea străzilor și intersecțiilor, calculul capacității de 

circulație pentru străzi și intersecții; 

o Catalog AND – soluția tip de ranforsare a structurilor rutiere suple și semirigide pentru sarcina de 

115 KN pe osia simpla. 

 

Pentru estimarea gradului de utilizare a capacităților de circulație a rețelei rutiere, traficul de vehicule 

fizice se echivalează în vehicule etalon de calcul. 

Drept vehicule etalon se utilizează: 

o vehiculul etalon de tip autoturism, pentru calculele de capacitate de circulație; 

o osia standard de 115 KN, pentru dimensionarea structurilor rutiere și a structurilor de ranforsare; 

o Pentru echivalarea traficului în vehicule etalon autoturisme (vet) se folosesc coeficienții de 

echivalare reglementați în AND 584-2012. 
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2 Situația existentă 

2.1 Accesul rutier 

La momentul prezent, obiectivul nu generează activități. 

Accesul către obiectivul studiat se poate realiza direct din trama majoră de circulații, prin Bd. Mihai 

Viteazul, cu viraj de dreapta. 

 

 

 

 

  

 

Figură 2-1 Accesul către investiția propusă – situația din prezent 
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2.2 Accesul pietonal – transport public 

Având în vedere poziționarea centrală a obiectivului, atât accesibilitatea pietonală cât și cea a 

transportului public este ridicată. 

Din planșa următoare se poate observa că pe o distanță de cel mult 1 minut de mers pe jos se găsește 

o stația stație de transport public – “Lidl”. 

 

Figură 2-2 Localizarea obiectivului în raport cu transportul public 

 

2.3 Colectarea datelor de trafic 

Pentru a dispune de o imagine de ansamblu asupra traficului din zona de influență a obiectivului, se 

vor analiza datele de trafic rezultate cu ocazia numărătorilor de circulație efectuate de proiectant, în 

data de 2-3.02.2022. 

Numărătorile clasificate de circulație au fost efectuate în secțiunea Bd. Mihai Viteazul și cele 2 girații 

afererente acceselor Lidl, în intervalul orar 7:00-11:00, 15:00-19:00, conform schemei următoare: 
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Figură 2-3 Schema de descărcare a traficului auto în trama majoră și punctele de recenzare a traficului 

Sursa imagine: OpenStreetMap.org 

 

De asemenea, se vor analiza și rezultatele recensămintelor generale de circulație efectuate din 5 în 5 

ani de către Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatica (CESTRIN) din cadrul Companiei Naționale 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 

Recensămintele CESTRIN se efectuează pentru cele 11 categorii de vehicule: 

1. biciclete, motociclete  

2. autoturisme 

3. microbuze 

4. autocamionete 

5. autocamioane și derivate cu 2 osii  

6. autocamioane și derivate cu 3 sau 4 osii  

7. autovehicule articulate  

8. autobuze  

9. tractoare cu sau fără remorca  

10. autocamioane cu 2,3 sau 4 osii cu remorca (trenuri rutiere)  

11. vehicule cu tracțiune animala 

 

Având în vedere, specificul zonei de tip urban, categoriile de trafic 6, 7, 9, 10 și 11 au o mica influenta, 

ele reprezentând un trafic redus, cu caracter aleator, de cele mai multe ori de scurta distanta. 

Pentru scopurile analizei, categoriile de vehicule considerate vor fi: 

o Vehicule ușoare (autoturisme, microbuze, furgonete) 
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o Vehicule ușoare de transport mărfuri (autocamioane cu 2 osii (+derivate)) 

o Vehicule medii de transport mărfuri (autocamioane cu 3 sau 4 osii (+derivate)) 

o Vehicule grele de transport mărfuri (vehicule articulate (5+ osii, TIR), trenuri rutiere) 

o Autobuze, autocare 

Colectarea datelor a fost efectuată cu obiectivul de a asigura compatibilitatea cu datele de trafic 

existente la nivelul Cestrin, cu privire la cele mai importante aspecte și condiționalități, și anume: 

o Clasificarea vehiculelor, conform AND 557-2015, Anexa 1; 

o Calendarul de timp pentru înregistrarea circulației rutiere, conform AND 602-2012, art. 22 (4), 

Tabelul 1b 

o Măsuri de siguranța și securitatea muncii, conform DD 506-2015, Cap. 5 

Metodologia de estimare a valorilor MZA (medii zilnice anuale) a urmărit prevederile AND 602-2012, 

Art. 25, după cum urmează: 

 

Art. 25. Pe drumurile de interes local, județene, comunale și vicinale, pentru care nu se dețin date de trafic, sau 

pentru actualizarea traficului intre recensăminte, intensitatea medie zilnica anuala a traficului se poate 

determina prin efectuarea unui recensământ de scurta durata și ajustarea datelor la nivel de MZA folosind 

relația: 

𝑀𝑍𝐴𝑘 =
1

𝑛
∑ 𝑞𝑘𝑖𝑐𝑘𝑧𝑐𝑘𝑙𝑐𝑘𝑎

𝑛

𝑖=1

 

in care: 

n = numărul de zile de recensământ; 

qki = intensitatea traficului pentru grupa „K“ de vehicule pe durata recensământului efectuat în ziua „i“; 

ckz = coeficient de ajustare la nivel de 24 de ore; 

ckl = coeficient de ajustare la nivel de MZL; 

cka = coeficient de ajustare la nivel anual. 

Coeficienții de ajustare se determina pe baza înregistrărilor automate sau înregistrărilor manuale (recensământ) 

din posturile de pe drumuri similare. 

Durata zilnica a recensământului de scurta durata se adopta intre 4 și 24 ore, recomandabil de 8 ore (8-12 și 

14-18), care sa includă vârfurile de trafic de dimineața și după amiaza. 

 

Prin urmare, datele colectate vor fi prelucrate după cum urmează: 

o Etapa 1. Extinderea eșantionului la valori orare de-a lungul întregii zile (24 ore), folosind distribuții 

orare reprezentative; 

o Etapa 2. Determinarea mediilor zilnice săptămânale, pe baza variațiilor zilnice caracteristice; 

o Etapa 3. Determinarea valorilor MZA (medii zilnice anuale) pentru anul de referință 2019. 

Datele au ca sursă prelucrării Proiectantului asupra datelor CESTRIN precum și baza de date proprie a 

Proiectantului. 
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Figură 2-4 Variația orară a intensității traficului: artere urbane reprezentative (ambele direcții de mers) 

Sursa: Analiza Proiectantului asupra datelor CESTRIN și baza de date proprie 

 

Vârful de trafic de dimineață este localizat între orele 07:00-9:00, vârful de după-amiază se situează 

între orele 16:00-18:00, în timp ce pentru intervalul orar 07:00-21:00 intensitatea orară a traficului este 

cel puțin egală cu media orară (raportul între debitul orar și media zilnica este supraunitar). 

În calculele de capacitate de circulație și la determinarea nivelului de serviciu vor fi utilizate valorile 

intensității orare a traficului aferente intervalului orar 16:00-18:00, definit ca ora de vârf PM (vârful de 

trafic de după-amiază, atunci când intensitatea orară a traficului este maximă de-a lungul unei zile). 

Astfel, evaluarea calitativă a desfășurării traficului va fi efectuată pentru condițiile cele mai defavorabile, 

conform reglementărilor tehnice existente. 

Variația zilnică a traficului (reprezentată prin rapoartele între valorile zilnice și media valorile zilnice, 

pentru zilele săptămânii) a fost determinată pentru zona studiată pe baza măsurătorilor automate de 

circulație (contori automați de trafic) administrați de CESTRIN. 

Variație zilnică a intensității traficului diferă semnificativ pe segmente ale cererii, după cum urmează: 
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Autoturisme: traficul zilnic este constant de-a 

lungul întregii săptămâni, cu excepția zilei de 

vineri, atunci când traficul este cu 12% mai ridicat 

decât media săptămânală; 

 

Autobuze și microbuze: reprezentând mai ales 

transportul interurban și internațional de călători, 

traficul de autobuze și microbuze crește progresiv 

până în ziua de vineri, atunci când atinge punctul 

de maxim; în weekend, traficul scade la 85%-80% 

din media zilnică; 

 

Furgonete: reprezintă vehiculele de transport 

marfă ușoare, cu masa maximă autorizată de 3,5 

tone. Traficul este fluctuant, zilele de marți și vineri 

având valorile maxime, cu un raport de 1,15, 

respectiv 1,19. În weekend traficul scade 

semnificativ la 75% (sâmbătă), respectiv 65% 

(duminică); 

 

Camioane ușoare și medii: arată o variație zilnică 

diferită față de cea a furgonetelor. Ziua de vineri 

este în continuare ziua de vârf de trafic, în schimb 

se înregistrează un alt vârf de trafic în ziua de luni. 

Miercuri, intensitatea traficului este egală cu cea 

de duminică, la 82% din valoarea medie. 

 

Camioane grele: acestea se desfășoară mai ales pe 

distanțe lungi iar intensitatea traficului este relativ 

constantă în timpul săptămânii (cu excepția zilei de 

miercuri atunci când se înregistrează o scădere 

până la 103% din medie). În week-end, traficul de 

camioane grele aproape se înjumătățește. 

Figură 2-5 Variația zilnică a traficului, pe categorii de 

vehicule 

Sursa: Analiza Proiectantului asupra datelor CESTRIN și baza 

de date proprie 
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Variațiile sezoniere (lunare) ale traficului pentru autoturisme diferă semnificativ față de cererea de 

transport reprezentată de autobuze și camioane. 

 

Traficul de autoturisme crește progresiv 

începând cu prima luna anului, ajungând la 

maxim în luna august, după care scade treptat 

până în luna noiembrie. 

 

 

 

Traficul de autobuze înregistrează mici variații 

de la lună la lună, înregistrând minimumul în 

luna decembrie (80% din MZA) 

 

 

 

Furgonete: a doua jumătate a anului prezintă 

valori mai mari ale traficului față de lunile 

ianuarie-iunie. 

 

 

 

 

Camioane ușoare și medii: există un vârf de 

trafic în luna martie și în lunile iulie-august-

septembrie, luna august ilustrând un maxim de 

125% din media zilnică anuală. 

 

 

Pentru camioane grele, lunile de maxim sunt 

martie și octombrie. Acestea coincid cu lunile în 

care se intensifică fluxurile de import-export, în 

special date de transporturile de cereale. 

Figură 2-6 Variația lunară a traficului pe categorii 

de vehicule 

Sursa: Analiza Proiectantului asupra datelor CESTRIN și 

baza de date proprie 
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Utilizând metodologia descrisă anterior, s-au obținut valori MZA și pentru debitul orar maxim, pentru 

secțiunea bulevardului Mihai Viteazul. 

 

Tabel 2-1 Traficul recenzat la nivelul anului 2021 (valori MZA) 

 

Sursa: Analiza Proiectantului 

 

Ora de vârf a fost considerata a fi circa 8% din MZA, conform distribuțiilor orare ale traficului relevante 

pentru rețeaua stradală de referință, astfel se obțin valorile următoare. 

 

Tabel 2-2 Traficul recenzat la nivelul orei de vârf de dimineață (AM peak), anul 2021 

 

Sursa: Analiza Proiectantului 

 

Tabel 2-3 Traficul recenzat la nivelul orei de vârf de după amiază (PM peak), anul 2021 

 

Sursa: Analiza Proiectantului 

 

Rezultatele detaliate ale numărătorilor de trafic se găsesc în Anexa 8.2. 

 

Astfel, la nivelul unei zile medii, traficul MZA este de aproximativ 11.900 vehicule fizice (12.200 vet), 

valorile de trafic fiind relativ scăzute în raport cu capacitatea de circulație a bulevardului. 

 

 

  

24 0-23 191 11,331 308 6 30 20 11,886 12,173

Total vehicule

Biciclete, 

motociclet

e

Autobuze, 

autocare

Total 

vehicule 

fizice

Total 

vehicule 

etalon

Vehicule usoare 

(autoturisme, 

microbuze, furgonete)

Vehicule usoare de 

transport marfuri 

(Autocamioane cu 2 

osii (+derivate))

Vehicule medii de 

transport marfuri 

(Autocamioane cu 3 

sau 4 osii (+derivate))

Vehicule grele de 

transport marfuri 

(Vehicule articulate 

(5+ osii, TIR), trenuri 

rutiere)

8 8-9 13 920 14 1 2 1 951 964

Total 

vehicule 

etalon

Vehicule grele de 

transport marfuri 

(Vehicule articulate 

(5+ osii, TIR), trenuri 

rutiere)

Autobuze, 

autocare

Total 

vehicule 

fizice

in
d
e
x Interval 

orar

Biciclete, 

motociclet

e

Vehicule usoare 

(autoturisme, 

microbuze, furgonete)

Vehicule usoare de 

transport marfuri 

(Autocamioane cu 2 

osii (+derivate))

Vehicule medii de 

transport marfuri 

(Autocamioane cu 3 

sau 4 osii (+derivate))

17 17-18 13 913 23 1 2 1 953 975

Total 

vehicule 

fizice

Total 

vehicule 

etalon

Vehicule usoare 

(autoturisme, 

microbuze, furgonete)

Vehicule usoare de 

transport marfuri 

(Autocamioane cu 2 

osii (+derivate))

Vehicule medii de 

transport marfuri 

(Autocamioane cu 3 

sau 4 osii (+derivate))

Vehicule grele de 

transport marfuri 

(Vehicule articulate 

(5+ osii, TIR), trenuri 

rutiere)

Autobuze, 

autocarein
d
e
x Interval 

orar

Biciclete, 

motociclet

e
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3 Identificarea disfuncționalităților 

Disfuncționalitățile identificate pe teren, țin seamă în principal de asigurarea spațiilor necesare circulației 

pietonale și a celei auto, în condiții de siguranță și fără stânjenire. 

Principalele disfunționalități regăsite în zona studiată sunt următoarele: 

o Vizibilitatea slabă a indicatoarelor rutiere din zona stației de transport public (direcție mers vest-

est). Vizibilitatea este obstrucționată de arborii de pe marginea carosabilului 

o Lipsa alveolelor BUS pentru cele 2 stații de transport public, dar și poziționarea acestor stații în 

imediata vecinătatea a trecerii de pietoni 

o Prezenta liniei discontinue de la intersecția Bd. Mihai Viteazul cu Str. Cărămidarii Vechi 

 

Figură 3-1 Disfuncționalități rețea rutieră 
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4 5 Statistică accidente 

Pentru evaluarea gradului de siguranță a circulației din zona analizată, au fost analizate informațiile 

incluse in Baza de date a accidentelor rutiere, administrată de către Poliția Rutieră, pentru intervalul 

2015-2019. 

Baza de date privind accidentele rutiere arată o creștere a numărului de accidente grave înregistrate 

pe rețeaua stradală analizată, cu o medie de aproximativ 1 accident grav pe an, numărul de victime 

variind între 1 și un maxim de 6 (în anii 2014 și 2017-2019). Este de remarcat numărul important al 

răniților grav (2, în intervalul analizat), dar și faptul că în intervalul analizat nu s-au înregistrat decese. 

Numărul accidentelor soldate doar cu pagube materiale sunt de circa patru ori mai numeroase decât 

numărul accidentelor grave, conform datelor existente. 

Tabel 4-1 Statistica numărului de accidente în zona analizată 

An Nr. accidente Morți Răniți grav Răniți ușor Total victime 

2015 1 0 1 0 1 

2016 3 0 0 4 4 

2017 4 0 1 5 6 

2018 2 0 0 2 2 

2019 3 0 0 6 6 

Total 13 0 2 17 19 

 

Sursa: Analiza Consultantului, Baza de Date Națională a Accidentelor 
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Figură 4-1 Istoric accidente în perioada 2011-2019 

Sursa: Analiza Consultantului utilizând Baza de Date Națională a Accidentelor 

 

Tabel 4-2 Cauzele principale ale producerii accidentelor în intervalul 2015-2019 

Cauza principala Nr % 

abateri biciclisti 1 7.69 

depasire neregulamentara 1 7.69 

neacordare prioritate pietoni 2 15.38 

neacordare prioritate vehicule 2 15.38 

neasigurare schimbare banda 1 7.69 

nerespectare distanta intre vehicule 2 15.38 

nesupraveghere minori 1 7.69 

traversare neregulamentara pietoni 3 23.08 
Sursa: Analiza Consultantului utilizând Baza de Date Națională a Accidentelor 
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Figură 4-2 Cauză principală accidente în perioada 2015-2019 

Sursa: Analiza Consultantului utilizând Baza de Date Națională a Accidentelor 

 

Cauza principală a producerii accidentelor sunt traversare neregulamentara pietoni (23,08%), urmată 

de neacordare prioritate pietoni (15,38%), neacordare prioritate vehicule (15,38%) și nerespectare 

distanta intre vehicule (15,38%). 

 

Tabel 4-3 Modalitățile de producere a accidentelor în intervalul 2015-2019 

Mod producere Nr % 

coliziune fata-spate 1 7.69 

coliziune frontala 4 30.77 

lovire pieton 6 46.15 

coliziune laterala 2 15.38 
Sursa: Analiza Consultantului utilizând Baza de Date Națională a Accidentelor 
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Figură 4-3 Mod producere accidente în perioada 2015-2019 

Sursa: Analiza Consultantului utilizând Baza de Date Națională a Accidentelor 

 

Principala modalitate de producere a accidentelor este lovirea pietonilor (46,15%), urmată de coliziune 

frontală (30,77%) și coliziune laterală (15,38%). 

 

Figură 4-4 An, răniți grav, răniți ușor în accidente în perioada 2015-2019 

Sursa: Analiza Consultantului utilizând Baza de Date Națională a Accidentelor 
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5 Prognoza traficului 

5.1 Scenariul de evoluție a traficului 

5.1.1 Contextul socio-economic și demografic 

Produsul Intern Brut 

Cererea de transport, la nivel național și local, este strâns legata de evoluția produsului intern brut 

(PIB). Cea mai mare creștere economică la nivel național a fost înregistrata în 2004 (al 5-lea an de 

creștere economică neîntreruptă). Tot în anul 2004 Romania a închis toate capitolele de negociere cu 

UE semnând apoi, în Aprilie 2005, Tratatul de Aderare în Luxembourg cu data de aderare setata pe 1 

Ianuarie 2007. Creșterea din 2005 a fost temperata de restricțiile impuse de BNR asupra unui factor 

important în creșterea PIB în ultimii ani, creditul de consum. Trendul ascendent s-a menținut încă doi 

ani după includerea României în Uniunea Europeana. Astfel că, în anul 2009, contextul economic 

național și Internațional au afectat în mod negativ trendul crescător al produsului intern brut. Anul 2009 

a fost un an de contracție economica, PIB înregistrând o diminuare de 7.1% comparativ cu anul 

anterior, 2008 (+7.3%). 

Începând cu anul 2011 economia României a crescut constant; prognoza pentru anul 2018 incluzând o 

creștere în termeni reali de 5,5% fata de anul precedent. 

Tabel 5-1 Evoluția Produsului Intern Brut (creștere reală) 

 

Sursa: Comisia Națională de Prognoza – Prognoza pe termen mediu 2017-2021 varianta preliminara de toamna 2017, 

http://cnp.ro/ro/prognoze 

 

În ultima perioada (2006-2015), restructurarea economiei romanești și a sectorului transporturi a jucat 

un rol semnificativ, ducând la creșterea modului de transport rutier fata de cel feroviar. Se considera 

totuși că perioada de tranziție, atât privind situația economica generala, cat și sectorul transporturi este 

terminata și Romania este recunoscută acum că având o economie de piață funcțională (una dintre 

condițiile apriori pentru aderarea la UE). 

Totuși, trebuie amintit că, daca creșterea cererii se bazează pe PIB, exista o elasticitate diferita a fiecărui 

mod de transport. Aceste rate ale elasticității sunt probabil similare cu cele înregistrate în UE în ultimii 

30 de ani. În plus, trebuie menționat faptul că Romania are o economie relativ scăzută, cu o creștere 

importantă a comerțului internațional. 
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Populația 

Conform datelor INS populația totală a României număra 22.046.9171 locuitori, populația totală a 

județului Giurgiu numără 264.437 locuitori în anul 2021. 

Parcul național de vehicule și evoluția gradului de motorizare 

Tabel 5-2 Situația parcului național de vehicule 

 

Sursa: DRPCIV, Prelucrare Proiectant 

 

În anul 2007, parcul de vehicule scade datorită radierii din oficiu a vehiculelor înscrise în circulație 

conform legii 432/2006. 

În anul 2009, numărul de vehicule înmatriculate furnizau o rata de motorizare de aproximativ 200 

autoturisme (inclusiv taxi) la 1.000 de locuitori, ceea ce înseamnă o creștere de 1.51 ori fata de anul 

2001 când se înregistrau 132 autoturisme (inclusiv taxi) la 1.000 de locuitori. Aceste valori sunt relativ 

mici prin comparație cu valorile înregistrate în tarile Europei occidentale. 

Se poate observa din diagrama următoare că rata de motorizare  la nivel național urmează trendul 

ascendent specific mediei UE27 însă mai are de recuperat pana la atingerea acesteia. 

Prin urmare, luând în calcul parcul național de vehicule în anul 2020 (valoare publicata de DRPCIV) și 

populația totală în anul 2020 (valoare publicata de INS și considerată cvasi-constantă) se poate 

determina rata de motorizare2 la nivelul anului 2020: 

o 376 autoturisme / 1.000 locuitori 

 

 
1 Sursa: Institutul Național de Statistică 
2 Rata de motorizare se definește ca fiind numărul de autovehicule de pasageri raportat la 1.000 de locuitori. Un autovehicul 

de pasageri este un vehicul rutier, altul decât motocicleta, conceput special pentru transportul persoanelor, cel mult 9 persoane 
(inclusiv șoferul); termenul de “autovehicul pentru pasageri” acoperă microcar-urile (nu necesita permis de conducere), taxiuri 
si autovehicule închiriate, cu condiția ca acestea sa aibă mai puțin de 10 locuri; aceasta categorie poate include si vehiculele 
utilitare gen pick-up. 

Categorii autovehicule 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Motociclete, scutere, mopede 56,333 71,685 79,856 85,043 89,956 95,326 101,500 107,218 112,746 119,415 127,135 136,324 148,271 162,078

Autoturisme 3,616,673 4,087,180 4,302,268 4,376,261 4,389,070 4,548,938 4,755,088 4,964,606 5,209,866 5,524,926 6,048,398 6,499,986 6,948,137 7,274,728

Autorulote 412 399 387 370 362 358 348 337 332 324 315 309 301 0

Autoutilitare 391,720 452,485 474,396 486,373 521,327 569,288 616,205 666,186 720,311 781,196 847,701 911,330 971,176 988,991

Microbuze 16,204 20,004 20,390 20,467 20,509 21,735 22,205 23,040 25,065 25,726 26,282 26,796 27,365 0

Autobuze 17,125 19,079 18,732 18,673 18,691 18,989 19,391 20,055 21,123 21,946 22,928 23,935 25,364 54,170

Remorci, semiremorci 202,994 225,752 239,437 252,293 269,005 286,393 304,108 324,859 348,090 375,710 401,586 433,339 467,124 500,770

Tractoare agricole, utilaje 60,655 57,085 53,907 51,108 49,358 48,272 47,019 46,584 46,055 45,311 44,656 43,818 42,706 41,266

Autotractoare 33,739 32,958 32,006 31,140 30,270 29,337 28,439 27,523 26,721 26,013 25,373 24,784 24,013 152,601

Autospecializate 76,856 73,436 69,890 66,006 62,561 60,210 58,072 56,334 54,969 53,624 52,430 51,225 50,145 0

Altele 27,933 31,634 32,691 31,255 31,545 31,927 32,710 33,873 35,047 36,417 38,971 41,432 44,788 47,676

Total 4,500,644 5,071,697 5,323,960 5,418,989 5,482,654 5,710,773 5,985,085 6,270,615 6,600,325 7,010,608 7,635,775 8,193,278 8,749,390 9,222,280

Autoturisme (tip combustibil) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Diesel 878,778 1,121,619 1,230,206 1,321,956 1,374,748 1,479,473 1,605,702 1,741,099 1,905,592 2,119,555 2,515,790 2,890,563 3,230,052 3,687,728

Benzina 2,662,776 2,891,572 2,999,672 2,984,327 2,946,836 3,003,790 3,084,921 3,159,717 3,240,472 3,339,665 3,463,808 3,534,103 3,629,342 3,512,622

Romania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Populatie 21,130,503 20,635,460 20,440,290 20,294,683 20,199,059 20,095,996 20,020,074 19,953,089 19,875,542 19,760,585 19,643,949 19,533,481 19,414,458 19,328,838

Autoturisme 3,616,673 4,087,180 4,302,268 4,376,261 4,389,070 4,548,938 4,755,088 4,964,606 5,209,866 5,524,926 6,048,398 6,499,986 6,948,137 7,274,728

Grad de motorizare (veh//1.000 loc) 171 198 210 216 217 226 238 249 262 280 308 333 358 376

*Notă. Începând cu anul 2020 clasificarea vehiculelor a fost revizuită.
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Figură 5-1 Evoluția gradului de motorizare în România raportat la media europeană 

Sursa: EUROSTAT 

 

Deținerea de autoturisme era mult mai scăzută decât media pentru UE 27, de 200 mașini la 1.000 de 

persoane. Aceasta poate fi comparata cu media de 473 din UE 27, astfel ca se estimează o creștere a 

numărului de autoturisme în următorii ani. 

Rata medie de creștere a parcului național în anii 2007-2020 a fost de aproximativ 5% pe an. 

În ultimii ani, dezvoltarea schemelor financiare (leasing și împrumuturi bancare) a dus la creșterea 

spectaculoasa a achiziționării de noi autoturisme. Se așteaptă ca deținerea de autoturisme sa continue 

sa crească pe termen mediu cu rate susținute. 

Analizând aceste date se pot observa doua aspecte: 

o în țările industrializate dezvoltate, gradul de motorizare tinde să se stabilizeze la valori cuprinse între 

500 – 600 autoturisme/1.000 locuitori; 

o multe dintre țările care au aderat înaintea României au atins deja un grad de motorizare de cca. 

350 – 400 autoturisme/1.000 locuitori. 

În prezent, în țara noastră, regăsim un nivel mediu de cca. 376 turisme/1.000 locuitori, dar se ating 

niveluri ale gradului de motorizare de peste 300 turisme/1.000 locuitori în zonele urbane dezvoltate, iar 

tendința este de creștere în prezent. 

 

Parcul județean de vehicule și evoluția gradului de motorizare 

Conform Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) au fost extrase 

următoarele date referitoare la situația parcului de vehicule înmatriculate în județul Giurgiu.  

În valori absolute (luând în considerație și vehiculele radiate din circulație ca urmare a programului 

“Rabla”) un număr de aproximativ 95.743 vehicule erau înregistrate în plus, la sfârșitul anului 2020, 

față de anul de referință – 2007. Prin urmare, față de momentul de referință, anul 2007, parcul de 

vehicule s-a mărit de aproximativ două ori și este de așteptat ca acesta să crească în continuare cu rate 

de aproximativ 2% pe an. 
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Tabel 5-3 Situația parcului județean de vehicule 

 

 

Numărul total de vehicule, înregistrat la 31.12.2020, reprezenta 1 % din totalul vehiculelor înregistrate 

la nivelul țarii.  

Rata de motorizare a județului, arata un indice de motorizare de 288 vehicule / 1.000 locuitori, plasând 

județul sub media națională de 376 vehicule / 1.000 locuitori. 

 

Rata medie de creștere a gradului de motorizare a fost de 2,3% / an.  

 

Figură 5-2 Evoluția gradului de motorizare la nivelul județului Giurgiu 
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5.2 Planul de amenajare a accesului și a căilor de circulație interioare 

Pentru ansamblul rezidențial studiat se propune realizarea accesului cu viraj dreapta din Bd. Mihai 

Viteazul, iar locurile de parcare se vor amplasa în afara căilor de circulație publică (se vor amenaja 

parcări subterane și supraterane). 

 

Figură 5-3 Plan de situație dezvoltare propusă  
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5.3 Calculul traficului generat de investiție 

Trafic rezidențial 

Pentru determinarea traficului orar generat / atras de investiția propusă se vor lua în considerare 

numărul de apartamente / spații comerciale propuse, dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul 

județului Giurgiu, distribuția modală a călătoriilor, numărul mediu de călătorii / persoană, indicele de 

motorizare și raportul procentual dintre ora de vârf și traficul total zilnic (MZA): 

o Numărul de apartamente, spații comerciale / servicii determinat conform plan propus (103 

apartamente) – în calcul a fost considerat o valoare mai ridicată care să țină cont de funcțiunile 

mixte (servicii, comerț). 

o Dimensiunea medie a gospodăriei – 2,60 persoane / gospodărie (conform INS) 

o Distribuția modală a călătoriilor – conform PMUD Giurgiu 

o Indicele de motorizare – 300 autoturisme / 1.000 locuitori 

o Numărul mediu de călătorii / persoană – 2,7 călătorii / persoană * zi (conform studiilor de 

specialitate ratele variază între 2,5 – 3,7 călătorii / persoană * zi la nivelul Uniunii Europene) 

o Raportul dintre ora de vârf și MZA – conform măsurătorilor de trafic efectuate în cadrul studiului, 

acest raport variază între 7% și 10%, ceea ce înseamnă că în ora de vârf au loc, în medie, 

aproximativ 8.5% din călătoriile înregistrate la nivelul unei zile. 

 

Tabel 5-4 Determinarea numărului de persoane și distribuția acestora pe moduri de transport 

 

Tabel 5-5 Determinarea numărului de persoane și distribuția acestora pe moduri de transport 

 

Prin urmare, la nivelul orei de vârf se estimează producerea a aproximativ 88 de călătorii, distribuite 

astfel: 

o 54 călătorii efectuate cu autoturismele (27 călătorii generate / atrase) 

o 6 călătorii efectuate cu transportul public 

o 28 călătorii efectuate pietonal sau cu alte moduri de transporturi (ex. bicicleta). 

 

Trafic generat de spatiile de servicii 

Pentru serviciile și funcțiunile complementare se estimează un trafic suplimentar față de cel estimat 

pentru funcțiunea de locuire, astfel: 

Transport individual 

motorizat (37%)

Transport public 

(13%)

Alte moduri de 

transport (50%)

1 3 - - 103 268 77 99 10 50

Total 3 0 0 103 268 77 99 10 50

LocuitoriTip
Numar 

imobile

Numar 

etaje

Numar 

mediu 

apt. / etaj

Total 

apartamente

Autoturisme 

(conform grad 

de motorizare 

Giurgiu)

Distribuții modale conform PMUD Giurgiu (% persoane)

Autoturisme

Călători 

transport 

public

Călători alte moduri 

de transport (pietoni 

/ bicicletă)

Autoturisme

Călători 

transport 

public

Călători alte moduri 

de transport (pietoni 

/ bicicletă)

Autoturisme

Călători 

transport 

public

Călători alte moduri 

de transport (pietoni 

/ bicicletă)

1 267 27 135 27 3 14 27 3 14

Total 267 27 135 27 3 14 27 3 14

*(3 călătorii/persoană)

Tip

Călătorii / zi*
Călătorii generate în ora de vârf (10% din total 

călătorii zilnice)

Călătorii atrase în ora de vârf (10% din total 

călătorii zilnice)
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o Întrucât în literatura de specialitate din țara noastră nu sunt înregistrate date statice cu privire la 

numărul de călătorii generate de diversele activități / obiective economice / comerciale, se vor folosi 

datele din Manualul de Generare a Călătoriilor, ed. a 9-a (ITE, Institute of Transportation Engineers). 

Acest manual furnizează o rată de 2.3 călătorii / 93 m2 pentru spațiile care au ca funcțiune serviciile. 

Astfel, din suprafața totală alocată spațiilor de servicii (circa 2.750 mp) rezulta circa 68 călătorii 

(vet/h) atrase / generate în ora de vârf. 

 

Prin urmare, la nivelul întregii parcele, a fost estimat un trafic total maxim de 122 autoturisme / oră. 

 

 

5.4 Influența proiectelor de perspectivă 

Cu excepția faptului că Bd. Mihai Viteazul face parte, conform PUG Giurgiu, din inelul central de 

circulație, nu au fost identificate alte proiecte relevante cu impact asupra investiției propuse. 
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6 Impactul traficului generat de investiție asupra circulației actuale și viitoare 

6.1 Capacitatea de circulație a arterelor urbane (anul de bază) 

Metodologie de calcul 

Conform STAS 10144/5-89 („Calculul capacității de circulație a străzilor”), capacitatea de circulație se 

definește ca fiind numărul maxim de vehicule care se pot deplasa într-o ora, în mod fluent și în condiții 

de siguranță a circulației printr-o secțiune dată. Aceasta, poate fi influențată de următorii factori: 

o Caracterul circulației (fluxuri continue, discontinue) 

o Caracteristicile traficului (intensitatea și frecventa sosirilor de vehicule, viteza medie de circulație, 

compoziția traficului) 

o Structura rețelei principale de străzi (elemente geometrice, distantele intre intersecții și treceri 

intermediare pentru pietoni, amenajarea și echiparea acestora) 

o Caracteristicile suprafețelor de rulare (planeitate, rugozitate) 

o Organizarea circulației (reglementarea acceselor și staționărilor, sisteme de semnalizare și echipare 

tehnica) 

o Caracteristicile psihologice și fiziologice ale conducătorilor auto (timpii de percepție-reacție), etc. 

Principalele relații intre parametrii de calcul: 

a) Interspațiul de succesiune „i” intre vehiculele care se succed pe o banda de circulație: 

𝑖 =
1000 ∗ 𝑣 ∗ 𝑒

3600
        [𝑚] 

in care  

v - este viteza de circulație, exprimata în km/h. 

e - este intervalul de succesiune, exprimat în secunde. 

b) Interspațiul minim de succesiune „imin” corespunzător distantei necesare opririi vehiculului în 

palier: 

𝑖𝑚𝑖𝑛 =
𝑣

26 ∗ 𝑔 ∗ 𝑓
+

𝑣

3.6
𝑡 + 𝑆        [𝑚] 

in care 

g - este accelerația gravitațională (9.81 m/s2) 

f - coeficient de frecare la frânare 

S - spațiul de siguranță, exprimat în metri 

t - timpul de percepție-reacție, exprimat în secunde 

c) Densitatea traficului D: 

𝐷 =
1000

𝑖
       [

𝑛𝑟. 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚
] 

d) Capacitatea maxima de circulație pentru o banda carosabila: 

- În cazul fluxului continuu, Nc 

𝑁𝐶 = 1000 ∗
𝑣

𝑖𝑚𝑖𝑛
=

1000 ∗ 𝑣
𝑣

26 ∗ 𝑔 ∗ 𝑓
+

𝑣
3.6 𝑡 + 𝑆

        [
𝑛𝑟. 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒

𝑜𝑟𝑎
] 

- În cazul fluxului discontinuu, N 

𝑁 = 𝑁𝑐 ∗ 𝐾 

𝐾 =

𝐴
𝑣

𝐴
𝑣 +

𝑣
2 (

1
𝑤𝑎

+
1

𝑤𝑖
) + 𝑇𝑟

=
𝑇𝑐

𝑇
< 1 

in care 
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A - este distanta intre intersecții, inclusiv trecerile pentru pietoni, situate la același nivel, 

exprimata în metri; 

v - este viteza de circulație, exprimata în m/s; 

wa, wi - accelerația, respectiv decelerația, exprimata în m/s2; 

T, Tc - durata deplasării pe distanta A, în cazul circulației discontinue, respectiv continue, 

exprimata în secunde; 

Tr - durata așteptării semnalului de intrare în intersecția prevăzută cu semafoare, respectiv 

timpul de roșu + galben, exprimat în secunde; 

Obs. Pentru arterele principale de circulație se reduce, pe cât posibil, timpul de așteptare la semafor. 

 

Tabel 6-1 Capacitatea de circulație a arterelor urbane din zona de influență a proiectului 

 

 

Datorită vitezei de circulație relativ ridicată, media estimată fiind de circa 50 km/h, capacitatea maximă 

teoretică de circulație este ridicată, nivelul acesteia atingând aproximativ 650 etalon / oră și bandă 

pentru secțiunea bd. Mihai Viteazul, cuprinsă între cele două sensuri giratorii. 

  

bd. Mihai Viteazul

fără proiect

Caracteristica fluxului flux discontinuu

Viteza de circulație, v [km/h] 50.0

Viteza de circulație, v [m/s] 13.89

Accelerația gravitațională, g [m/s
2
] 9.81

Coeficientul de frecare la frânare, f 0.55

Timpul de percepție-reacție, t [s] 1.0

Spațiul de siguranță, S [m] 6

Capacitate maximă de circulație, N
c 

[vet/ora/bandă]
1236

Distanța între intersecții, A [m] 120

Accelerația, wa [m/s2] 2.3

Deccelerația, wi [m/s2] 4

Durata medie a așteptării la semafor / a 

inserției în flux, tr [s]
3

Durata deplasării pe distanța A, în cazul 

circulației discontinue, T [s]
16.4

Durata deplasării pe distanța A, în cazul 

circulației continue, T
c
 [s]

8.6

Coeficient de ajustare flux continuu (N
c
), 

K
0.527

Capacitate maximă de circulatie, N 

[vet/ora/banda]
652

Parametri de calcul

Flux 

discontinuu

Flux 

continuu



 

26 

Condițiile existente de circulație 

Tabel 6-2 Raportul „debit de circulație / capacitate maxima de circulație”, situația existentă -2021 

 

După cum se poate observa din tabelul anterior, bd. Mihai Viteazul deservește la nivelul anului de bază 

al analizei, valori de trafic scăzute. Astfel, datorita profilul transversal (2 x 2 benzi circulație / sens) 

rezerva de capacitate este bună, fiind de circa 35%. 

  

Parametri de calcul - situația existentă 2021
bd. Mihai 

Viteazul

Numar de benzi 2x2

Parcaj, statie t.c./bus, obstacole laterale, geometrie restrictivă da

Capacitate maxima de circulatie, N
 
[vet/ora/banda] 652

Coeficient de corectie conform parcajelor, statiilor de taxi, t. c., 

obstacole  sau limitări geometrice
0.90

Vehicule etalon, MZA [vet/24h] 12,173

K, factorul orei de varf 10%

Încărcarea traficului pe sensul cel mai încărcat în ora de vârf 60%

Debitul orar de varf pe banda cea mai incarcata [vet/h/banda] 365

Raportul debit/capacitate 62.3%

Rezerva de capacitate 37.7%

*t.c. - transport in comun
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6.1.1 Condițiile viitoare de circulație în ipoteza “fără investiție” 

Tabel 6-3 Raportul „debit de circulație / capacitate de circulație”, situația fără investiție -2023 

 

 

Tabel 6-4 Raportul „debit de circulație / capacitate de circulație”, situația fără investiție -2033 

 

  

Parametri de calcul - situatia fără investiție 2023
bd. Mihai 

Viteazul

Numar de benzi 2x2

Parcaj, statie t.c./bus, obstacole laterale, geometrie restrictivă da

Capacitate maxima de circulatie, N
 
[vet/ora/banda] 652

Coeficient de corectie conform parcajelor, statiilor de taxi, t. c., 

obstacole  sau limitări geometrice
0.90

Vehicule etalon, MZA [vet/24h] 12,782

K, factorul orei de varf 10%

Încărcarea traficului pe sensul cel mai încărcat în ora de vârf 60%

Debitul orar de varf pe banda cea mai incarcata [vet/h/banda] 383

Raportul debit/capacitate 65.4%

Rezerva de capacitate 34.6%

*t.c. - transport in comun

Parametri de calcul - situatia fără investiție 2033
bd. Mihai 

Viteazul

Numar de benzi 2x2

Parcaj, statie t.c./bus, obstacole laterale, geometrie restrictivă da

Capacitate maxima de circulatie, N
 
[vet/ora/banda] 652

Coeficient de corectie conform parcajelor, statiilor de taxi, t. c., 

obstacole  sau limitări geometrice
0.90

Vehicule etalon, MZA [vet/24h] 16,434

K, factorul orei de varf 10%

Încărcarea traficului pe sensul cel mai încărcat în ora de vârf 60%

Debitul orar de varf pe banda cea mai incarcata [vet/h/banda] 493

Raportul debit/capacitate 84.1%

Rezerva de capacitate 15.9%

*t.c. - transport in comun
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6.1.2 Condițiile viitoare de circulație în ipoteza „cu investiție” 

Tabel 6-5 Raportul „debit de circulație / capacitate de circulație”, situația cu investiție -2023 

 

 

Tabel 6-6 Raportul „debit de circulație / capacitate de circulație”, situația cu investiție -2033 

 

La nivelul orizontului de perspectivă, bd. Mihai Viteazul se află în continuare sub limita capacității 

maxime teoretice de circulație, în condițiile realizării investiției propuse. 

  

Parametri de calcul - situatia Cu investiție 2023
bd. Mihai 

Viteazul

Numar de benzi 2x2

Parcaj, statie t.c./bus, obstacole laterale, geometrie restrictivă da

Capacitate maxima de circulatie, N
 
[vet/ora/banda] 652

Coeficient de corectie conform parcajelor, statiilor de taxi, t. c., 

obstacole  sau limitări geometrice
0.90

Vehicule etalon, MZA [vet/24h] 14,063

K, factorul orei de varf 10%

Încărcarea traficului pe sensul cel mai încărcat în ora de vârf 60%

Debitul orar de varf pe banda cea mai incarcata [vet/h/banda] 422

Raportul debit/capacitate 71.9%

Rezerva de capacitate 28.1%

*t.c. - transport in comun

Parametri de calcul - situatia Cu investiție 2033
bd. Mihai 

Viteazul

Numar de benzi 2x2

Parcaj, statie t.c./bus, obstacole laterale, geometrie restrictivă da

Capacitate maxima de circulatie, N
 
[vet/ora/banda] 652

Coeficient de corectie conform parcajelor, statiilor de taxi, t. c., 

obstacole  sau limitări geometrice
0.90

Vehicule etalon, MZA [vet/24h] 18,081

K, factorul orei de varf 10%

Încărcarea traficului pe sensul cel mai încărcat în ora de vârf 60%

Debitul orar de varf pe banda cea mai incarcata [vet/h/banda] 542

Raportul debit/capacitate 92.5%

Rezerva de capacitate 7.5%

*t.c. - transport in comun
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6.2 Analiza de capacitate a intersecțiilor (microsimulare) 

Cu ajutorul software-ului specializat, PTV Vissim, a fost elaborat un model de microsimulare a traficului 

rutier pentru soluția propusa. 

PTV Vissim reprezintă un pachet software de simulare 

microscopică, multimodal, a fluxurilor de trafic, dezvoltat de către 

compania germana PTV Group. Numele acestuia este derivat de la 

„Verkehr In Städten – SIMulationsmodel” – care înseamnă „trafic în 

orașe – model de simulare”. Simularea microscopică sau 

microsimularea presupune ca fiecare entitate (autoturism, tren, 

persoana, etc) sa fie simulată în mod individual. Modelul care 

guvernează mișcarea și interacțiunea dintre vehicule a fost 

dezvoltat de către prof. Rainer Wiedemann în 1974 la Universitatea 

Karlsruhe, Germania. 

Determinarea nivelului de serviciu (NdS / eng. LOS) se poate face 

prin încadrarea rezultatelor întârzierilor medii per vehicule în tabelul 

următor: 

Tabel 6-7 Determinarea nivelului de serviciu pentru intersecțiile semaforizate / nesemaforizate 

 

 

În continuare sunt atașate imagini extrase din programul de microsimulare a circulației, elaborat pentru 

studiul de față. 

  

Descriere intersecție semaforizată intersecție nesemaforizată

A
Circulație fluentă, fără cozi de așteptare, viteză 

liberă de circulație
<10 <10

B
Circulație fluentă, fără cozi de așteptare, viteză mai 

redusă
10 - 20 10 - 15

C
Circulație acceptabilă, posibilitate de formare a 

cozilor de așteptare, viteză mai redusă
20 - 35 15 - 25

D
Circulație acceptabilă, cozi de așteptare, viteză 

redusă
35 - 55 25 - 35

E
Circulație dificilă, cozi de așteptare remanente, 

viteză redusă
55 - 80 35 - 50

F
Circulație foarte dificilă, cozi de așteptare 

remanente, viteză redusă, opriri multiple
>80 >50

Întârziere medie (s)Nivel de Serviciu (LOS)
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Figură 6-1 Modelul de microsimulare a traficului 

 

Pentru verificarea impactului 

investiției propuse asupra circulației, 

au fost analizate intersecțiile 

adiacente în situațiile “cu” și „fără 

proiect”, atât la nivelul anului de 

bază cât și la orizontul de 

perspectivă – 2033. 

 

Pentru analiză, au fost selectate bd. 

Mihai Viteazu (unde se propune 

accesul), conform schiței alăturate. 

 

Figură 6-2 Numerotare intersecții 

analizate 
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6.2.1 Nivelul de Serviciu actual, anul de bază, 2021 (situația “fără investiție”) 

 

  

Interval (s) Relatie intersectie
Directie 

mers
Lungime 

coada (m)

Lungime 
max. 

coada (m)
Vehicule NdS (LOS)

Intarzieri 
veh. (s)

Intarzieri 
opriri (s)

Opriri
Emisii CO 

(g)
Emisii Nox 

(g)
Emisii 

COV (g)

Consum 
combustibil 

(l)

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 NE-N 0 12 100 LOS_A 4.32 1.14 0.3 54.0 10.5 12.5 2.9

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 NE-S 0 12 516 LOS_A 0.92 0.06 0.0 163.0 31.7 37.8 8.8

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-14: intrare sud Lidl@18.2 NE-E 0 12 64 LOS_A 5.48 1.6 0.5 38.3 7.5 8.9 2.1

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 SW-N 0 18 547 LOS_A 1.54 0.08 0.1 179.9 35.0 41.7 9.7

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-14: intrare sud Lidl@18.2 SW-E 0 18 104 LOS_A 2.56 0.2 0.1 40.1 7.8 9.3 2.2

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-10032@1.9 SW-N 0 18 36 LOS_A 4.02 0.76 0.3 16.8 3.3 3.9 0.9

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 E-N 0 13 55 LOS_A 3.52 1.08 0.2 17.2 3.3 4.0 0.9

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 E-S 0 13 74 LOS_A 4.16 0.7 0.3 31.2 6.1 7.2 1.7

0-3600 1 Total 0 18 1496 LOS_A 2.02 0.3 0.1 534.6 104.0 123.9 28.9

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 W-W 2 29 14 LOS_A 8.06 1.07 0.4 8.0 1.6 1.9 0.4
0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 W-N 2 29 22 LOS_B 12.5 1.68 0.9 15.8 3.1 3.7 0.9

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 W-E 2 29 622 LOS_A 7.14 0.76 0.3 305.9 59.5 70.9 16.5

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-17: intrare nord Lidl@5.0 W-S 1 32 37 LOS_A 6.35 0.44 0.2 17.0 3.3 4.0 0.9

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 E-W 0 19 520 LOS_A 3.02 0.07 0.0 186.0 36.2 43.1 10.1

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 E-N 0 19 18 LOS_A 2.91 0.32 0.1 7.2 1.4 1.7 0.4

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 E-E 0 19 7 LOS_A 4.77 0.01 0.1 3.2 0.6 0.7 0.2

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-17: intrare nord Lidl@5.0 E-S 0 19 125 LOS_A 5.11 0.27 0.1 63.4 12.3 14.7 3.4

0-3600 2-10: str. Caramidarii Vechi@84.5-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 N-W 0 12 92 LOS_A 2.53 0.38 0.2 30.2 5.9 7.0 1.6

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 S-W 0 7 29 LOS_A 7.62 1.05 0.3 11.8 2.3 2.7 0.6

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 S-N 0 7 11 LOS_B 12.39 2.29 0.6 5.5 1.1 1.3 0.3

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 S-E 0 13 53 LOS_A 5.09 0.73 0.2 14.1 2.7 3.3 0.8

0-3600 2 Total 1 32 1550 LOS_A 5.3 0.48 0.2 658.6 128.1 152.6 35.6
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6.2.2 Nivelul de Serviciu, anul 2023 (situația “fără investiție”) 

 

6.2.3 Nivelul de Serviciu la orizontul de perspectivă, 2033, în situația “fără investiție” 

 

 

  

Interval (s) Relatie intersectie
Directie 

mers
Lungime 

coada (m)

Lungime 
max. 

coada (m)
Vehicule NdS (LOS)

Intarzieri 
veh. (s)

Intarzieri 
opriri (s)

Opriri
Emisii CO 

(g)
Emisii Nox 

(g)
Emisii 

COV (g)

Consum 
combustibil 

(l)

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 NE-N 0 15 102 LOS_A 5.27 1.66 0.4 61.2 11.9 14.2 3.3

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 NE-S 0 15 536 LOS_A 1.16 0.05 0.1 174.8 34.0 40.5 9.5

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-14: intrare sud Lidl@18.2 NE-E 0 15 65 LOS_A 5.74 1.49 0.5 39.4 7.7 9.1 2.1

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 SW-N 0 26 563 LOS_A 1.48 0.09 0.1 187.0 36.4 43.3 10.1

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-14: intrare sud Lidl@18.2 SW-E 0 26 110 LOS_A 1.47 0.05 0.1 37.0 7.2 8.6 2.0

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-10032@1.9 SW-N 0 26 36 LOS_A 3.17 0.21 0.1 14.0 2.7 3.2 0.8

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 E-N 0 13 57 LOS_A 2.92 0.53 0.2 15.8 3.1 3.7 0.9

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 E-S 0 13 77 LOS_A 4.65 0.94 0.4 38.8 7.6 9.0 2.1

0-3600 1 Total 0 26 1546 LOS_A 2.05 0.3 0.1 562.2 109.4 130.3 30.4

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 W-W 2 37 15 LOS_B 10.81 0.88 0.7 10.5 2.0 2.4 0.6
0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 W-N 2 37 24 LOS_B 13.82 2.22 1.0 18.3 3.6 4.2 1.0

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 W-E 2 37 640 LOS_A 7.19 0.53 0.3 311.2 60.6 72.1 16.8

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-17: intrare nord Lidl@5.0 W-S 1 39 39 LOS_A 6.11 0.06 0.1 17.6 3.4 4.1 1.0

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 E-W 0 17 545 LOS_A 3.3 0.09 0.1 199.6 38.8 46.3 10.8

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 E-N 0 17 19 LOS_A 4.97 1.07 0.3 8.6 1.7 2.0 0.5

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 E-E 0 17 7 LOS_A 3.69 0.1 0.3 3.3 0.7 0.8 0.2

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-17: intrare nord Lidl@5.0 E-S 0 17 129 LOS_A 4.82 0.28 0.2 65.2 12.7 15.1 3.5

0-3600 2-10: str. Caramidarii Vechi@84.5-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 N-W 0 24 95 LOS_A 3.21 0.54 0.3 33.2 6.5 7.7 1.8

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 S-W 0 9 30 LOS_B 10.17 2.25 0.4 13.8 2.7 3.2 0.7

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 S-N 0 9 11 LOS_B 13.34 2.27 0.8 6.0 1.2 1.4 0.3

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 S-E 0 12 54 LOS_A 4.85 0.81 0.2 15.0 2.9 3.5 0.8

0-3600 2 Total 1 39 1608 LOS_A 5.53 0.44 0.2 693.3 134.9 160.7 37.5

Interval (s) Relatie intersectie
Directie 

mers
Lungime 

coada (m)

Lungime 
max. 

coada (m)
Vehicule NdS (LOS)

Intarzieri 
veh. (s)

Intarzieri 
opriri (s)

Opriri
Emisii CO 

(g)
Emisii Nox 

(g)
Emisii 

COV (g)

Consum 
combustibil 

(l)

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 NE-N 0 41 141 LOS_A 6.78 2.36 0.5 92.2 17.9 21.4 5.0

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 NE-S 0 41 719 LOS_A 1.91 0.23 0.1 247.5 48.2 57.4 13.4

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-14: intrare sud Lidl@18.2 NE-E 0 41 87 LOS_A 8.66 2.89 0.7 64.8 12.6 15.0 3.5

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 SW-N 1 30 761 LOS_A 2.21 0.2 0.1 277.6 54.0 64.3 15.0

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-14: intrare sud Lidl@18.2 SW-E 1 30 166 LOS_A 2.65 0.16 0.1 64.2 12.5 14.9 3.5

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-10032@1.9 SW-N 1 30 48 LOS_A 4.39 0.72 0.3 23.4 4.6 5.4 1.3

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 E-N 0 26 73 LOS_A 6.01 1.93 0.5 33.2 6.5 7.7 1.8

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 E-S 0 26 98 LOS_A 7.61 2.6 0.7 64.6 12.6 15.0 3.5

0-3600 1 Total 1 41 2093 LOS_A 3.15 0.65 0.2 855.5 166.5 198.3 46.3

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 W-W 10 106 17 LOS_C 16.03 1.41 0.9 14.6 2.8 3.4 0.8
0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 W-N 10 106 32 LOS_C 24.1 4.95 1.8 33.3 6.5 7.7 1.8

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 W-E 10 106 864 LOS_C 15.88 2.48 0.9 698.8 136.0 161.9 37.8

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-17: intrare nord Lidl@5.0 W-S 10 108 56 LOS_B 12.24 1.3 0.5 31.5 6.1 7.3 1.7

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 E-W 1 43 721 LOS_A 5.07 0.15 0.1 294.7 57.3 68.3 15.9

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 E-N 1 43 24 LOS_A 5.7 0.94 0.2 10.8 2.1 2.5 0.6

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 E-E 1 43 9 LOS_A 9.15 0.34 0.6 5.7 1.1 1.3 0.3

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-17: intrare nord Lidl@5.0 E-S 1 43 182 LOS_A 7.78 0.64 0.3 101.1 19.7 23.4 5.5

0-3600 2-10: str. Caramidarii Vechi@84.5-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 N-W 1 30 137 LOS_A 7.27 1.71 0.7 84.0 16.3 19.5 4.5

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 S-W 1 32 41 LOS_C 20.24 8.34 1.1 33.6 6.5 7.8 1.8

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 S-N 1 32 15 LOS_C 21.23 7.2 1.4 11.5 2.2 2.7 0.6

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 S-E 2 32 70 LOS_C 16.65 7.84 0.8 42.3 8.2 9.8 2.3

0-3600 2 Total 4 108 2168 LOS_B 11.09 1.79 0.6 1327.3 258.2 307.6 71.8
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6.2.4 Nivelul de Serviciu, anul 2023, în situația “cu investiție” 

 

 

6.2.5 Nivelul de Serviciu la orizontul de perspectivă, 2033, în situația “cu investiție” 

 

 

  

Interval (s) Relatie intersectie
Directie 

mers
Lungime 

coada (m)

Lungime 
max. 

coada (m)
Vehicule NdS (LOS)

Intarzieri 
veh. (s)

Intarzieri 
opriri (s)

Opriri
Emisii CO 

(g)
Emisii Nox 

(g)
Emisii 

COV (g)

Consum 
combustibil 

(l)

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 NE-N 0 34 140 LOS_A 4.74 1.61 0.4 80.1 15.6 18.6 4.3

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 NE-S 0 34 564 LOS_A 1.49 0.19 0.1 189.0 36.8 43.8 10.2

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-14: intrare sud Lidl@18.2 NE-E 0 34 59 LOS_A 7.72 2.85 0.6 40.0 7.8 9.3 2.2

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 SW-N 0 13 562 LOS_A 1.63 0.11 0.1 192.1 37.4 44.5 10.4

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-14: intrare sud Lidl@18.2 SW-E 0 13 110 LOS_A 2.05 0.07 0.1 38.4 7.5 8.9 2.1

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-10032@1.9 SW-N 0 13 37 LOS_A 2.96 0.43 0.2 14.7 2.9 3.4 0.8

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 E-N 0 14 57 LOS_A 3.46 0.83 0.3 18.0 3.5 4.2 1.0

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 E-S 0 14 77 LOS_A 3.99 0.74 0.3 33.8 6.6 7.8 1.8

0-3600 1 Total 0 34 1606 LOS_A 2.31 0.43 0.1 601.4 117.0 139.4 32.5

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 W-W 2 43 88 LOS_B 10.95 0.94 0.5 57.9 11.3 13.4 3.1
0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 W-N 2 43 39 LOS_B 13.49 1.96 0.8 27.9 5.4 6.5 1.5

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 W-E 2 43 660 LOS_A 8.27 0.73 0.3 342.2 66.6 79.3 18.5

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-17: intrare nord Lidl@5.0 W-S 2 46 36 LOS_A 6.99 0.17 0.1 16.7 3.3 3.9 0.9

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 E-W 1 34 541 LOS_A 4.83 0.3 0.1 223.1 43.4 51.7 12.1

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 E-N 1 34 19 LOS_A 6.39 1.32 0.5 9.9 1.9 2.3 0.5

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 E-E 1 34 5 LOS_A 3.9 0.63 0.2 2.3 0.4 0.5 0.1

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-17: intrare nord Lidl@5.0 E-S 1 34 134 LOS_A 6.4 0.44 0.2 71.1 13.8 16.5 3.8

0-3600 2-10: str. Caramidarii Vechi@84.5-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 N-W 0 24 96 LOS_A 3.41 0.47 0.2 30.5 5.9 7.1 1.6

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 S-W 0 25 30 LOS_C 15.52 4.55 0.8 19.9 3.9 4.6 1.1

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 S-N 0 25 11 LOS_C 16 3.98 0.9 6.6 1.3 1.5 0.4

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 S-E 0 25 53 LOS_A 7.42 1.79 0.3 18.2 3.6 4.2 1.0

0-3600 2 Total 1 46 1712 LOS_A 7.11 0.71 0.3 817.1 159.0 189.4 44.2

Interval (s) Relatie intersectie
Directie 

mers
Lungime 

coada (m)

Lungime 
max. 

coada (m)
Vehicule NdS (LOS)

Intarzieri 
veh. (s)

Intarzieri 
opriri (s)

Opriri
Emisii CO 

(g)
Emisii Nox 

(g)
Emisii 

COV (g)

Consum 
combustibil 

(l)

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 NE-N 5 72 187 LOS_B 10.01 4.36 0.7 139.3 27.1 32.3 7.5

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 NE-S 5 72 732 LOS_A 3.62 0.83 0.2 303.7 59.1 70.4 16.4

0-3600 1-1: bd. Mihai Viteazu@171.5-14: intrare sud Lidl@18.2 NE-E 5 72 84 LOS_D 28.25 18.07 1.5 113.6 22.1 26.3 6.1

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 SW-N 1 25 762 LOS_A 2.72 0.25 0.1 294.6 57.3 68.3 15.9

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-14: intrare sud Lidl@18.2 SW-E 1 25 163 LOS_A 2.71 0.14 0.1 61.1 11.9 14.2 3.3

0-3600 1-8: bd. Mihai Viteazu@167.2-10032@1.9 SW-N 1 25 48 LOS_A 4.61 0.93 0.3 23.1 4.5 5.3 1.2

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-2: bd. Mihai Viteazu@14.8 E-N 0 26 73 LOS_A 6.99 2.35 0.5 34.2 6.7 7.9 1.8

0-3600 1-13: iesire sud Lidl@46.4-5: bd. Mihai Viteazu@13.5 E-S 0 26 98 LOS_A 8.36 3.14 0.7 66.6 13.0 15.4 3.6

0-3600 1 Total 2 72 2147 LOS_A 5.1 1.71 0.3 1032.5 200.9 239.3 55.8

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 W-W 24 146 86 LOS_E 47.37 25.9 2.0 138.9 27.0 32.2 7.5
0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 W-N 24 146 46 LOS_D 33.06 11.13 2.2 57.3 11.2 13.3 3.1

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 W-E 24 146 871 LOS_C 23.79 7.12 1.3 894.6 174.1 207.3 48.4

0-3600 2-2: bd. Mihai Viteazu@166.7-17: intrare nord Lidl@5.0 W-S 24 148 47 LOS_C 19.79 4.42 1.1 32.8 6.4 7.6 1.8

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 E-W 4 43 722 LOS_A 7.78 0.78 0.3 369.0 71.8 85.5 20.0

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 E-N 4 43 24 LOS_A 6.86 1.08 0.2 11.2 2.2 2.6 0.6

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 E-E 4 43 6 LOS_A 8.46 0.85 0.3 3.4 0.7 0.8 0.2

0-3600 2-4: bd. Mihai Viteazu@227.3-17: intrare nord Lidl@5.0 E-S 4 43 184 LOS_B 14.07 3.33 0.9 123.7 24.1 28.7 6.7

0-3600 2-10: str. Caramidarii Vechi@84.5-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 N-W 1 30 137 LOS_A 7.24 1.82 1.0 100.7 19.6 23.3 5.4

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-1: bd. Mihai Viteazu@4.6 S-W 3 38 40 LOS_D 28.27 14.28 1.4 41.0 8.0 9.5 2.2

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-6: str. Caramidarii Vechi@5.9 S-N 3 38 15 LOS_C 23.93 10.06 1.4 12.0 2.3 2.8 0.7

0-3600 2-18: iesire nord Lidl@34.9-7: bd. Mihai Viteazu@15.2 S-E 3 39 70 LOS_C 22.77 11.74 1.2 57.0 11.1 13.2 3.1

0-3600 2 Total 10 148 2248 LOS_C 17.68 5.4 1.0 1811.1 352.4 419.7 97.9
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7 Concluzii 

Prin investiția propusă se dorește valorificarea unui teren cu suprafața de 5.000 mp din orașul Giurgiu, 

cu acces la bd. Mihai Viteazul, nr. 57. Terenul este liber de construcții. 

Pe amplasamentul studiat se propune realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de servicii 

complementare: comerț, birouri, alimentație publică, showroom și servicii, cu parcare subterană și 

supraterană, zone pietonale, zone verzi, accese carosabile și utilități. 

Funcţiunea solicitată este compatibilă cu funcţiunile existente în zonă, și se înscrie în tendințele de 

dezvoltare ale acesteia. 

Conform măsurătorilor de circulație efectuate în zona adiacentă proiectului, bd. Mihai Viteazul 

deservește un trafic mediu zilnic de aproximativ 12.000 vet, având o rezervă de capacitate de circulație 

de aproximativ 35% la nivelul anului curent (2019).  

S-a estimat, prin măsurătorile și calculele efectuate pentru amenajări similare, că investiția propusă va 

genera un trafic orar de circa 122 vet/h și 135 pietoni/h. 

 

Tabel 7-1 Impactul investiției asupra circulației – calcul conform STAS 10144-89 

 

Raportând situația prognozată - 2033 (inclusiv traficul suplimentar generat de obiectiv), la condițiile 

actuale de circulație - 2021, pentru bd. Mihai Viteazul se estimează că se va produce o diminuare a 

rezervei de capacitate cu circa 30%, rezerva disponibilă fiind de aproximativ 7%. 

Prin urmare, în ceea ce privește capacitatea de circulație în secțiune a drumului accesat, va exista o 

rezervă suficientă. 

 

Modalitatea de amenajare a accesului 

Pentru realizarea accesului către investiția propusă se recomandă intrarea / ieșirea cu viraj de dreapta 

din / în bd. Mihai Viteazul. Relațiile de stânga sau întoarcerile se pot efectua în cele două intersecții 

giratorii care încadrează accesul propus. 

  

Trafic (MZA, 
vet)

Raportul 
debit/ 

capacitate

Rezerva de 
capacitate 

[%]

Situatia existenta - 2021 12,173 0.62 37.7%

Situatie prognozata - 2023 - Fara Proiect 12,782 0.65 34.6%

Situatie prognozata - 2023 - Cu Proiect 14,063 0.72 28.1%

Scenariul de prognoza 2033 - Fara Proiect 16,434 0.84 15.9%

Scenariul de prognoza 2033 - Cu Proiect 18,081 0.92 7.5%

Scenarii analizate

bd. Mihai Viteazul
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Tabel 7-2 Impactul investiției asupra circulației 

 

 

Analiza impactului produs de traficul suplimentar (generat de investiție), prin metoda microsimulării 

traficului, arată faptul că Proiectul nu va contribui la degradarea condițiilor de circulație, nivelul de 

serviciu, în cea mai defavorabilă situație, fiind “C” la nivelul orizontului de perspectivă, pentru intersecția 

giratorie care este amenajată în prezent cu balize de plastic. 

Se recomandă ca intersecția care, în prezent, este amenajată provizoriu cu balize de plastic, să fie 

mărită și amenajată corespunzător. De asemenea, se recomandă ca între cele două girații să nu se 

poate realiza virajele de stânga așa cum se este cazul acum pentru str. Cărămidării Vechi. 

 

Accesul propus este conform recomandărilor din normativul AND 600-2010 (Normativ pentru 

amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice) fiind asigurat Nivelul de Serviciu C3 pentru 

întreaga perioada de analiză a intersecției. Prin urmare, această investiție se consideră oportună. 

 

  

 
3 Se recomandă ca pe întreaga perioada de analiză a intersecțiilor impactate de proiect, Nivelurile de Serviciu 
rezultate să se încadreze în A, B sau C. 

2021 2023 2033 2021 2023 2033

PM PM PM PM PM PM
1 2 3 4 5 6

1 LOS_A LOS_A LOS_A LOS_A LOS_A

2 LOS_A LOS_A LOS_B LOS_A LOS_C

1 1496 1546 2093 1606 2147

2 1550 1608 2168 1712 2248

1 2.0 2.1 3.2 2.3 5.1

2 5.3 5.5 11.1 7.1 17.7

1 0 0 1 0 2

2 1 1 4 1 10

Viteza medie  (km/h) auto 35.4 35.3 31.7 33.8 28.0

Parcurs total (km) Rețea 985 1021 1377 1070 1417

Durata parcurs (h) Rețea 28 29 43 32 51

1 0.3 2.0

2 1.6 6.6

Trafic deservit 
(veh/h)

Întârziere (s/veh)

Lungime medie coadă 
de așteptare (m)

Întârzierile induse 
(s/veh)

Cu ProiectConfigurație - Fără Proiect

Indicator

In
te

rs
e
cț

ie
 /

 
a
cc

e
s

NdS (LOS)
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8 Anexe 

8.1 Scheme trafic intersecții 

 

Figură 8-1 Intersecție Bd. Mihai Viteazul – acces Lidl Est (girație 1 – provizorie) 

 

 

Figură 8-2 Intersecție Bd. Mihai Viteazul – Str. Cărămidarii Vechi (zonă girație 1 – provizorie) 
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Figură 8-3 Intersecție Bd. Mihai Viteazul – Str. Cărămidarii Vechi (zonă girație 2) 

 

 

Figură 8-4 Intersecție Bd. Mihai Viteazul – acces Lidl Vest (girație 2) 
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8.2 Măsurători de circulație în secțiune – bd. Mihai Viteazul 

 

 

0 0-1 0 128 5 0 0 0 133

1 1-2 0 38 2 0 0 0 40

2 2-3 0 31 2 0 0 0 33

3 3-4 0 21 2 0 0 0 23

4 4-5 0 31 3 0 0 0 34

5 5-6 0 88 5 0 0 2 95

6 6-7 17 383 7 1 2 1 411

7 7-8 23 663 16 1 2 1 706

8 8-9 13 920 14 1 2 1 951

9 9-10 9 907 26 1 4 1 948

10 10-11 13 822 19 0 2 1 857

11 11-12 13 759 23 0 2 1 798

12 12-13 16 570 22 0 2 1 611

13 13-14 13 678 21 0 2 1 715

14 14-15 9 689 23 0 2 1 724

15 15-16 13 731 24 0 2 1 771

16 16-17 13 888 17 0 2 1 921

17 17-18 13 913 23 1 2 1 953

18 18-19 13 721 19 1 2 1 757

19 19-20 13 468 10 0 1 2 494

20 20-21 0 359 9 0 1 0 369

21 21-22 0 267 9 0 0 1 277

22 22-23 0 155 4 0 0 1 160

23 23-24 0 101 3 0 0 1 105

191 11,331 308 6 30 20 11,886

Vehicule usoare de 

transport marfuri 

(Autocamioane cu 2 

osii (+derivate))

Vehicule medii de 

transport marfuri 

(Autocamioane cu 3 

sau 4 osii (+derivate))

Vehicule grele de 

transport marfuri 

(Vehicule articulate 

(5+ osii, TIR), trenuri 

rutiere)

Autobuze, 

autocare

Total 

vehicule 

fizice
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d
e
x Interval 
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Vehicule usoare 
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PUZ - CONSTRU IRE ANSAIMBLU LOCUINIE COLECTIVE CU DOTARI DE
SERVICII COMPLEMENTARe: Come4, birouri,atihentaliepubtica,showroom
tiservicii BULEVARDUL BUCURESItNR.5T. MUN. ctURGtu. JUo_ GtUROIU

STUDIU DE FUNDAMENTARE
RETELE EXTERIOARE

CONSTRUIRE ANSAIIIBLU LOCUINTE COLEcTIVE CU DOTARI DE
SERVICII CONIPLEMENTARE birouri. atimentatie publice.

2. ANALIZA CRITICA A SITUATIEI EXISTEN TE

RETELE DE CANALIZARE

Zona studiaE esle echipata c! retete de apa PE De 200 mm pe
Str. Dudu u .

ln interlorul PUZ-uui in studiu ma pot exista conducte de apa
care deseNesc zona si care nLr sunt in exploatare de calre Regia
Loca a de Apa Canal/ APANOVA.

Dln punct de vedere al evacuArii apelor menajere Si meleorice,
zona (Bd. lriha V]teazul) esle echipata cu cana izare in sistem
separatrv, atat cu retele de canalizare menajera,Pvc Dn 250 mm cat si
pluviala-Pvc Dn 250 mm.

ln interlorul PUZ ulu in studiu r.a pot exista conducte de

1. OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentatie are ca obiect reatizarea unui studiu de
fundamentare rete e edilltare pentru asigurarea cu utilitati aterenuui
afeTent,,PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE CoLECTIVE cU
DOTAR DE SERVICII CoI\,1PLEN,1ENTARE comert, b]rouri,
a imenlalie publice showroom si servicii' cu suprafata : 5000 mp
slluat in municiplul Glurgiu, jud. Giurgiu, Bd Bucuresli nr.57

Zona este disiunctionala din punct de vedere dolare cu retete de

showroom siservicii

RETELE DE APA



canalizare care deservesc zona si care nu sunt n exploatare de catre
Regia Locala de Apa Canal/APANOVA.

Zo.a studiata este echipata cu relele electrice.
ln zona dir spatele terenuluiaferenl PUZ exista rele e electrice

de medie tens une (LES 20 kV) care n! sunl afectate de noulobiectv
sicare deservesc zona

Zona studiata este echipata cu retele de gaze naiurale Dn 63
mm - Pl\I pe bd. I\IihaiViteazul.

ln zona stud ata avem retele de termoiicare conducie
preizolate 2xDn250/400 mm care lraverseaza aproximativ de la nord la
sud bd. MihaiViieazul

3.EVIDENTIEREA DISFUNCTIONALITATILOR SI PRIORITATILOR
DE INTERVENTIE

RETELE DE APA

RETELE ELECTRICE

RETELE DE GAZE

RETELE TELEFONICE

Zona studiata nu este echipata cu retele telefonice.

RETELE TERMOFICARE

RETELE TRANSPORT IN COMUN

ln interiorui zonei sludiale nu exista retele de lransport in comun
dar acestea exista pe bd [,,llhai Viteazul

Amplasamentul studial are amplasate pe str. Dudului s apoi in
continuare pe bd [/]ihai Viteazul, in zona din nord-estul
amplasamentulu relele de apa sAadala PE De 200 mm.

RETELE DE CANALIZARE

Amplasamentulstudiat are ampasate in zona luiatat o retea de



canalizare stradala nrenajera,Pvc Dn 250 mm cal si una de canalizar€
siradala pluviala-Pvc Dn 250 mm, la care poate f racordat noul

RETELE ELECTRICE

ln vecinatatea zonei studiate nu se afla in funclune canatizatii

RETELE TRANSPORT IN COMUN

4. PROPUNERI DE ELIMINAREA A DISFUNCTIONALITATILOR

Zona studiala esle echipata cu reie e de gaze naturale Dn 63
mm - PlVl pe bd. Mihai Vlleaz!l care ar putea asigura debitul necesar

lf lnteriorulzonei studiate nu exista retete de transport in comun
dar acestea exsta pe bd. IvlihaiViteazu.

ln spatele terenu lu i aferent PUZ exista rete e electrice de medie
tensiune (LES 20 kV) s un post trafo existent, care pot asigura in
momentulde fata necesarulde putere pentru zona exlstenta

RETELE DE GAZE

RETELE TELEFONICE

RETELE TERMOFICARE

RETELE DE APA

ln zona stLrdlata avem retele de termoficare - conducte
preizolale 2xDn250/400 mm care iraverseaza aproximatv de la nord ta
sud bd I\,'lihai Viteazul.

Amplasamentul studiat are amplasate pe sk. Dudului si apot in
continuare pe bd [/]ihai Viteazu. in zona din nord-esiul
amplasamenlulul reiele de apa stradala PE De 200 mm din care se va
putea realiza 

'rn 
bransament confonn unuiproiect avizai APANOVA.

Fata de viitoarele retelele de apa stradale din dreptut



amplasamentului studiat noile constructii vor pastra distantele conforra
Legea 50 /1991, HGR 930/2005, SR 8591/1997, Legea22412015 carc
modiica si completeaza Legea 24112006, respectiv 3 m dreapta -
stanga sr se vor ua masuri de proteclie a proectarea conskuct ilor
propuse sau devierea retelelor de apa pe cheltuiala beneiiclarului n
zonele unde nu se poate pastra distarta, astfel incat sa nu fie afectate
retele de apa existente.

Existenta retelelor de apa nu inseanrna ca exista disponibil de
debit de apa s pres une pentru noulobectiv

Pentlu identifcarea precisa a Aasellui retelelor de apa care nu
sunt iigurate in aviz si ru sunt preluate de Regia Locala de Apa Canal
/APANOVA in interioru lmllelor PUZ-uluistlrdlat este necesar a se lua
egatura cu Regla Locala de Apa Canal / APANOVA si reprezentaniul
dn zona in vederea parcurgerii etapel urmatoare, adlca cea de
obtinere a avizului de amplasarnent, penku elberarea altoizatiel de

ln cazulexistenle ln inieriorui PUZ-ulul de retele de apa care nu
sunt preluate de Regla Locala de apa canal / APANOVA se vor lua
nasurile necesare de pastrare a e acestora

Prin exlinderea retele de apa PEHD 200 mm de pe Bd Mlhai
Viteazul, se vor rnonla gospodariile de apa menajer si rncendiu s se va
reaiza un bransamert cu contorlzare dia retea!a publlca propusa

RETELE DE CANALIZARE
Fata de retelele de canalizare propuse strada e noiLe constructii

vor pastra distanlele conform Legea 50 /1991, HGR 930/2005. SR
8591/1997, Legea 22412015 carc modifica si competeaza Legea
24112006 respecliv 2 m dreapta,stanga saLr devierea retelelor de
cana izare in zonele ufde nu se poate pastra distanta.

Existenta retelelor de cana zare. nu tnseamna ca exista
disponibil de debrt de preluare apa uzate menajere si pllviale penku

Daca esle cazirl pentru identiiicarea precisa a traseu ui releelor
de canalizare in interiorul mieorPUZ-u sludrat, este necesar a se lla
Legaiura cu Regia Locala de apa canal si reprezentantul de zona in
vederea parcurger i etape urmatoare, adica cea de obtinere a avizului
de amplasament, pentru eliberarea autorlzalieide constru re.

ln cazul existentei n interiorul PUZ uui de retele de canalizarc
care n! sunl pre uale de Regia locala de apa canal/ APANOVA se vor
lua masurile necesare de pasirare ale acestora

Bransarea la cana izarea menajera exislenta in zona se va face



RETELE DE GAZE

printr-un camin de racord propus egat la canalizarea exstenla Dn 250
mm din zona latera estica a terenulul aierent PUZ

RETELE ELECTRICE

ln zona de sud a terenului aferent PUZ se aila o retea electrica
(med e tensiune si un post lralo exsteii) din care se va putea reatiza
un bransamenl conform unui proiect avizat ENEL si care se pot extinde
spre noulobectiv conforrn unui proiect avizat ENEL

Edificab lu va trebu sa pastreze d stantele coniorm Normative or
in vigoare iar la constructie sa se la toate masurite pentru a nu fi
afectate acestea Pentru identificarea precisa a traseului de cabtlri
este necesar a se lua egatura cu reprezenlantul UO-IVIT-JT in vederea
parcurgerii etapei urmatoare, adica cea de obtinere a avizulu de
amplasament pentru elberarea autorizatiel de consiruire

Daca esle cazul in uma calculului de specia itate, a noite
constructise va rezerva spatiu pentru posturi trafo daca nu ex6ta
disponlbil la retelele stradale exlstente sa! propuneri de extinderi de
bransament electrc lrcru care se va defin tiva la fazete lrmatoare de
proiectare conform unui proiect de specialitate avizat ENEL

Peftru noul obiecUv se va realiza un bransamefl cu contoflzare
a retelele eleclrice extinse.

Zona sludiatE este echipala cu retele de gaze naturale Dn 63
mm - PIV pe bd Mihai Viteazul din care se poate realiza !n
bransament pentru obiectivul studiat.

Ar.pasarea bransamentului de gaze a reteaua stradala
slbterana se rea zeaza conform prevederior Regulamentu ui priv nd
acces!l la Sistemele de distributie a gazetor nat!rate aprobat prin HGR
104y2AO4

Fata de reteaua de gaze stradala propusa in dreptut obiectivutui
n studiu se va pastra zona de protectie sl siguranta conl NTPEE -
2008, Legi energ elelectrlce si gazelot tlt 12312012 siOrd.4712003 tn
zona de protectie nu se execula lucrari fara aprobarea preaabila a
operatorului Slstemului de Distributie.

RETELE TELEFONICE

ln apropierea zonel studiale nu exlsta retetete tetefontce. se
propune so utia alternaUva de utillzare a telefoniei mobile



Necesarul de apa, con$um menaier
Debiluide apa de conslm eslmai m scop meiaje/ conl SR 1343 - j

Qz med= Qs! x N /1000 unde:
Q! @d - debt zihic medlu (mc/zi)
Oe debitulzilnicmediuspecfic(it/zi) Oe=qq+q,+ qs
Ni ' nuharde persoafe est mat ocata 206 persoane
Ni numarde persoane est mat reia t- 95 peBoane
q, debil necesarlocaiari STAS 1476,90 qq=150|/ohzl
qq - debil necesar relai - STAS 1478 90, q, = l0 rom zi
O? na = 150x 206= 30900liz = 30.9 mc/zi tocatar
Q. .& - 10 x 95= ssol/zi= 0 95 mc/zi- rerai
Q, ied = 31,85 mc/zi -TOTAL
Q. ",,,= 

kzix Q., kz - 1.2a SR 1343 - l

Q1 o, = 1,20 x 31,85 = 38,22 mc/zi ko=3
Oorn =koxOzm / 24 : 3 x 3A.22 t 24 = 4,7775 ncl6

RETELE TERMOFICARE

!n zona studlata avem retele de termoficare - corducte
preizolate 2xDn250/400 mrn car€ traverseaza aproximativ de la nord la
sud bd. IVihai Viteazul. Nu esle necesar sa ne bransam la reiele de
termoficare clad rea va fi bransata la reteaua de gaze naturale din

RETELE TRANSPORT IN COMUN

ln inteflorulzoreistldiate nu exsta retele de transpod in comun
dar acestea exista pe bd lvliha Vleazul.

5. PROGNOZE / SCENARII/ ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE

RETELE DE APA

Pentru noul obiectiv va fl necesara amplasarea de gospodar de
apa menajer si incend u dotate cu rezervor lampon s grupuri de
pom pa re pentru a se realza ceriftele de deb I s presiu ne de apa

La imila de proprietate s un spatiu pentru caminul
de bransament cu contodzare in viitor



Debil necesa, la su6a - se apreciaza ca pierderlte n sistemu de
dislributie cu relele noi ru vor fi mal man de 15% din votumlt de apa distrtbuila

Ozmd= I 2x31,85=38,22mclzi
Q..-= 38 22 x 1.'15 =43,953 mc/zi

Prepa.area apei calde merajere se va face la ceitEtete termice propr
fiecaru apanamenl sliecaru spatu cu a!1a destinalie sau prinlr-o cenl.ata rermica
c! boiera c.m penku inl.eaqa cladire

RETELE OE CANALIZARE

FOIFICABILUL PROPIJS DEBITJLDEAPL MI IFORCE

- Debilele de calcul de ape pluviale

Deblele de caicul de ape pluviae se cal.uleaza coil SR 1346-2 : 2007. cu

m S O iD inl/s, unde
m coef cienl de inmaqazinare a ape or in sislemulde cana i&re = 0 3
S - supG,ata de co ectare a bd nu oide canat2are
O - coeric entul de scurqere a apei de p oaie pe supr:fata resp€ct va
ie -inlenslateamedieapoi cu probabi lateadedepasirep% n /s ha
ie =170vs ha tc=15mn f=%

Retelele interioare de canalizare de incinia vor fi proiectate in
sistem separatv si vor fi dimensionate conform cerntelor noitor
obective astfel incat racordul la reteaua pLrb ica sa poata pretua
debite e evacuate conform proiecteor de specialitate.

Nu se admte racordarea directa subsolurilor ta cana izarea
plblica, pentru a nL.r se produce inundarea acestora )n cazul )ntat)i in
preslune a retelei publice. Este obligator u sa se monteze pe insta atia
rnteroara de canalizare o vana c! capet coftra refLrtarii, montarea si
ntret nerea acestora revenind beneficiarior.

ln zonele cu posibile reziduuri petroliere(parcaje) se va amptasa
un separator de hidrocarbud si n sip inainte de racordut ta canatizarea

03 r4 23



Calcul putere electrica necesara conform l7120'11

S desfasurata constructii= 20000 mp
Destinatie princ pa a - oculnte, destinatie secundara - retait
Conform tabee 3.3. 3.4. 3.5 din l7l2017
- putere insta ata {orentativa)- apartamenle 2 3 camere kW 12,

coeficient ku=o 5 ks=0,48
Nr apartamenle = 103 buc
P =103x12=1236 kW
Pa=Pi x ku x ks = 1236 x0 5 x048 = 296.7 kW

- putere instalata (orientativa) - magaz:ne, spatii comercate,
serviciiWmp: 75 100 coeficient ku=0,8

Pi=4000x85x0001 = 340 kW
Pa = ku x Pi= 0.8 x 340 = 272 kW

Pi tot : 1576 kW

lncirta studiata se va racorda la reteaua eleci ca existenta (post
trafo existent) in zona din sudul terenu u sludiat conform unu proiect
avlzal ENEL penku noul obiecliv fiind propuse posturi de transformare
si un bransament cu contorizare la aceasta

Noul obiectiv va pastra distantele fata de retetee etectrice
existente conform normatvelor in vigoare ordin ANRE 49/2007 PE
108/2003, NTE 007/08/00, SR 8591, Legea Energiei Eectdce nr.
12312012 s ya lua toale masurile de proiecte a e acesiora conform
nornrativeor in vigoare.

RETELE DE GAZE

ln incinta se va rezerva spatiu penlr! separator de hidrocarburi.
La limita de proprletale s un spaUu penlru caminul

de racord canalizare.
Prin extinderea releelor de canalzare exlstente pe Bd. I\,,lhai

Vteazul - PVC Dn 250 mm, se va realiza un racord de canalizare
propus din reteaua pub ica existenta.

RETELE ELECTRICE

Bransamentul de gaze peniru obectivlrt in studi! ia viitoarea
Ieiea stradaa va fi dimensionat conform normativelor in viooale de



catre o flrma aulorizata, dupa realizarea reteeistradate.
ln viitor se propune trecerea pe regimut de presi!ne mediu, ceea

ce presupune dimenslonarea si reprolectarca conductetor, ta nou

RETELE TELEFONICE

Beneficiarii .le dolatii vor fi
regiile detinatoare de utilitati si
acestea pentru realizarea proie

solicite avize de la
onditiile impuse de

RETELE TRANSPORT IN COIIIUN

Toale extinde le de retele edilitare care deservesc zona
studiata se vor face prin contributia beneftciaritor investitiei
conlorm HG525/1996 art..13 cu adaugiri utterioare.

Specialitale pre

intocmit
lng. Ivarian Avas oa

ln zona nu exlsta retelele tetefonice se propune sotutia
a ternativa de ut lizare a telefonie mob le.

RETELE FIBRA OPTICA
Pentru a se mari performantele esle necesare inlroducerea in

zona a retelelor cu fibre opiice de mare capacitate
Ln viltor no e cddd se vor pulea rccorda a releaua sus

NOIE

sPecialitate.
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SUNLIGHT STUDY
..................................................

Order no. 119 of February 4, 2014
Art. no. 2 from Chapter 1: "Hygiene rules regarding living areas": "The location
of the buildings intended for the dwellings must ensure their sunshine for a
minimum of 1 1/2 hours at the winter solstice, of the dwelling rooms in the
building and in the neighboring dwellings."

Law no. 114 / 11.10.1996 "Housing law":
"The living space is the developed surface of the dwelling rooms. It covers the
surface of the bedrooms and the living room."

COORDINATES
43.898926 N , 25.963368 S

TIME ZONE
GMT+2

ADJACENCY

N - Mihai Viteazu street
S - Lidl property
E - street entrance to Lidl
W - Mihai Viteazu street

Winter solstice - December 21st

Sun rises: 7:49 am, Sun sets: 16:39 pm.

SUNRISE 10:30 12:00

15:0013:30 16:00 SUNSET

This document is intended solely for the recipient. All the information contained in this document is confidential, privileged and is provided exclusively for the notification of recipient. The information may not be used, published or redistributed without the prior written consent of ADNBA and in the absence of a contractual relationship.
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1. INTRODUCERE 
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OBIECTUL LUCRĂRII 

 

Proiectul se întocmește în vederea stabilirii altimetriei pentru investiția ce constă în  construirea 

unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de servicii complementare: comerț, birouri, 

alimentație publică, showroom și servicii în zona centrală a orașului, pe un teren în suprafață de 5 

000,00 mp. Așa cum este prevăzut în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Municipiul 

Giurgiu (aprobat cu HCLM NR.37/2011), și cum este specificat în Certificatul de Urbanism nr. 

493/27.07.2021, terenul se află în unitatea teritorială de referință C1a – subzona centrului nou 

conturat a orașului, incluzând centrul civic, diverse alte dotări de servire municipală și 

supramunicipală, locuințe cu regim mare de înălțime, în afara centrului istoric, în subzona IS2A -  

subzona destinată construcțiilor pentru comerț și servicii, precum și în CC1- subzona 

transporturilor rutiere, ce include ansamblul rețelei de transport rutier precum și incintele 

cuprinzând activități legate de transportul rutier. 

Prin prezentul studiu se realizează cadrul de reglementare urbanistică necesar construirii pe terenul 

menționat, în vederea implementării investiției – CONSTRUIRE ANSAMBLU   LOCUINȚE 

COLECTIVE CU DOTĂRI DE SERVICII COMPLEMENTARE: Comerț, birouri, alimentație 

publică,showroom și servicii . 

 

SURSE DE DOCUMENTARE 

 

PUG actualizat mun. Giurgiu, aprobat prin HCLM 37/2011  

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Giurgiu 2014-2020 

Certificat de urbanism nr.493 din 27.07.2021 

Acte de Proprietate 

Extras de Carte Funciară 

 

2. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM 

 

ÎNCADRARE ÎN MUNICIPIUL GIURGIU/DELIMITAREA SITULUI 

 

Încadrare în zonă: 

Terenul destinat studiului, în suprafaţă de 5 000,00 mp este amplasat în intravilanul oraşului 

Giurgiu, în zona centrală a orașului, în vecinătatea unor repere funcționale importante ale 

municipiului, pe aria delimitată de Bulevardul București și  Bulevardul Mihai Viteazul 

Terenul este format dintr-un  lot, având următoarele caracteristici: 

_NC 30134(3404 vechi), CF 30134(3413 vechi), în suprafață de 5 000,00 mp 
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Zona studiată se află într-o arie urbană în prezent nestructurată, aflată într-o perioadă de definire 

urbanistică, caracterizată de heterogenitate funcțională, volumetrică, arhitecturală. Specificul 

acesteia este mixitatea, cuprinzând atât structuri administrative municipale și supramunicipale, cât 

și dotări comerciale și locuire. Regimul de înălțime este variabil, de la clădiri parter, la imobile de 

apartamente de P+4 etaje.  

Insula astfel delimitată cuprinde diferite tipuri de țesut urban, de la cel specific zonei centrale, la cel 

de tip periferic, neconstituit. 

 

ACCESIBILITATE:           

Terenul are acces din Bulevardul Mihai Viteazul. Situl se află amplasat între primele 2 inele ale 

orașului – inelul central și inelul principal de circulație, propuse prin PUG Municipiul Giurgiu. 

 

ÎNCADRARE ÎN DOCUMENTAȚII DE URBANISM 

 

ÎNCADRARE FUNCŢIONALĂ: 

Zona cuprinsă în studiu se încadrează conform P.U.G. – MUNICIPIUL GIURGIU unitatea 

teritorială de referință C1a – subzona centrului nou conturat a orașului, incluzând centrul civic, 

diverse alte dotări de servire municipală și supramunicipală, locuințe cu regim mare de înălțime, în 

afara centrului istoric, subzona IS2A -  subzona destinată construcțiilor pentru comerț și servicii și 

subzona CC1- subzona transporturilor rutiere ce include ansamblul rețelei de transport rutier precum 

și incintele cuprinzând activități legate de transportul rutier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

extras din PUG Municipiul Giurgiu 
 

Principalele prevederi ale Regulamentului de urbanism aferent subzonelor C1a, IS2A și CC1 sunt: 

 

C1a - subzona centrului nou conturat a orașului, incluzând centrul civic, diverse alte dotări de 

servire municipală și supramunicipală, locuințe cu regim mare de înălțime, în afara centrului 

istoric 

 

UTILIZĂRI ADMISE: 
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- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel regional si municipal (primărie, prefectură, 

poliție, unități de intervenție în situații de urgență, spital, instituții de învățământ, centre 

culturale etc);  

- sedii ale unor companii şi firme, servicii financiar-bancare, proiectare, cercetare, 

expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale, birouri; - servicii 

sociale, colective şi personale;  

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;  

- lăcaşuri de cult; hoteluri; restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc;  

- parcaje la sol şi multietajate; comert cu amanuntul; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale 

acoperite; spaţii plantate  

- se admit conversii ale locuinţelor în alte funcţiuni şi se admit completări cu funcţiuni 

complementare în subteran (comerţ, servicii, recreere, parcaje)  

- se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei pentru: funcţiuni publice de 

interes supramunicipal şi municipal, administrative, culturale, de învăţământ, funcţiuni 

terţiare superioare, media, edituri, agenţii, servicii profesionale şi personale, recreere şi 

turism; 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: 

- se admite extinderea și supraetajarea construcțiilor existente care au funcțiuni compatibile, 

cu condiția încadrării în reglementările permise în zonă;  

- se admite mansardarea blocurilor de locuințe existente, peste terasă putând fi realizate 

maxim două niveluri; pentru mai multe tronsoane alipite mansardarea este obligatoriu să fie 

integrală; mansardarea se poate face numai dacă se îndeplinesc cerințele obligatorii pentru 

zona de locuit (însorire, spații verzi, locuri de parcare etc)  

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

instituțiile și echipamentele publice din zona centrală vor fi incluse în clasa I de importanță 

și expunere la cutremur potrivit P100-1/2006 - în zonele existente se admite conversia 

locuinţelor în alte funcţiuni permise;  

- în cazul locuințelor colective conversia se recomandă să fie integrală; în caz contrar se vor 

respecta reglementările de la capitolul LI1-LI2  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții cu suprafața construită 

desfășurată mai mică de 600 mp se face printr-un Plan Urbanistic de Detaliu avizat și 

aprobat potrivit legii.  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții cu suprafața construită 

desfășurată mai mare de 600 mp se face printr-un Plan Urbanistic Zonal avizat și aprobat 

potrivit legii.  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții care presupun un mare număr de 

utilizatori (necesită minim 50 locuri de parcare potrivit normelor de la capitolul 9 din cadrul 

titlului I) se va face pe baza unui PUZ care va include un studiu al influenței asupra 

circulației în zonă.  

- detalierea reglementărilor pentru clădiri mai înalte de 20,0 m se va face pe baza unui PUZ 

cu studiu de altimetrie.  

 

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ: 

- înalţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot 

fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, 

cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu 

tangenta sa la 45 grade.  

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)  

- POT maxim = 60%. 

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI : 

- CUT maxim = 4,0 mp. ADC/mp. teren  

 

IS2a - subzona destinată construcțiilor pentru comerț și servicii 
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UTILIZĂRI ADMISE: 

- spații comerciale și de servicii cu rază mare, medie și redusă de servire  

- sedii ale unor companii şi firme, servicii financiar-bancare; servicii sociale, colective și 

personale; hoteluri; restaurante, baruri, cofetîrii, cafenele etc;  

- parcaje la sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spații închise destinate destinderii, sportului, spaţii plantate 

- activități manifacturiere, expunerea și desfacerea produselor respective 

- pentru subzonele C1A, C1B, C2, C3 se admit conversii funcționale în alte funcțiuni admise 

sau admise cu condiții la capitolele respective  

- pentru serviciile dispersate în alte zone funcționale se admit conversii numai în funcțiunile 

permise în vecinătate sau complementare funcțiunilor din vecinătate;  

- se admit completări cu funcţiuni complementare precum și cladiri multifuncționale care 

includ servicii 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: 

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

instituțiile și echipamentele publice din zona centrală vor fi incluse în clasa I de importanță 

și expunere la cutremur potrivit P100-1/2006  

- amplasarea de unități comerciale tip mic gros nu este permisă în zonele C1A și C2 și în 

vecinătatea funcțiunilor protejate  

- amplasarea de unități comerciale en-gros se poate face numai în zona I2 sau pe baza unui 

PUZ în cadrul căruia să se analizeze relația cu vecinătatea și traficul generat  

- sunt admise lăcașuri de cult numai dacă sunt amplasate la mai mult de 100 m de localuri de 

alimentație publică ce desfac băuturi alcoolice 

- amplasarea de localuri de alimentație publică care desfac băuturi alcoolice se va putea face 

numai la minim 100 m de lăcașuri de cult, spitale, unități de ocrotire și unități de învățământ 

pentru minori  

- amplasarea de unități care comercializează țigări și alimente catalogate ca nerecomandate 

se vor amplasa la minim 100 m de unități de ocrotire și unități de învățământ pentru minori  

- amplasarea stațiilor de alimentare cu carburanți se va face pe arterele de acces în oraș și în 

vecinătatea arterelor principale de circulație, cu respectarea distanțelor normate față de alte 

funcțiuni  

- detalierea reglementărilor pentru clădiri mai înalte de 20,0 m se va face pe baza unui PUZ 

cu studiu de altimetrie.  

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ: 

- înalţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot 

fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, 

cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu 

tangenta sa la 45 grade.  

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)  

- POT maxim = 60%. 

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI : 

- CUT maxim = 4,0 mp. ADC/mp. teren  

 

CC1- Subzona transporturilor rutiere ce include ansamblul rețelei de transport rutier precum 

și incintele cuprinzând activități legate de transportul rutier 

 

UTILIZĂRI ADMISE: 

- cai de comunicatie rutiera: drumuri nationale, judetene, comunale, strazi de categoriile I-IV  

-  lucrari de arta aferente cailor de comunicatie rutiera activităţi legate de transporturi la 

distanţă pe căi rutiere pentru călători şi mărfuri:  

- autogări şi alte construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de transport 

rutiere cu tonaj şi gabarit admis pe străzile din Municipiu, pentru transportul de călători şi 

mărfuri, precum şi serviciile anexe aferente; 
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-  construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de transport greu rutier şi 

pentru transferul mărfurilor transportate în mijloace de transport cu tonaj şi gabarit care nu 

sunt admise în localitate, instalaţii tehnice de transfer, precum şi serviciile anexe aferente, 

parcaje, garaje;  

- construcţii şi amenajări pentru depozitarea, reambalarea şi expedierea produselor 

transportate, spaţii şi construcţii de expunere şi comercializare a produselor pentru comerţul 

en-gros şi pentru comerţul en-detail numai cu mărfuri care nu pot fi transportate la domiciliu 

cu automobilul personal (elemente de construcţie şi finisaj, mobilier, ambarcaţiuni şi diverse 

alte produse pentru întreţinerea grădinilor, camping etc.)  

- servicii pentru transportatorii în tranzit: birouri, telecomunicaţii, moteluri, restaurante, 

destindere; vamă;  

- Spaţii verzi amenajate – in general ca plantatii de aliniament;  

- parcaje pentru salariaţi şi pentru călători 

 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: 

- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice 

trebuie:  

o să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de 

transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi 

gen);  

o să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);  

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii rutiere se vor 

autoriza numai cu avizul administratorului drumului, conform reglementarilor legale;  

- zona de protecţie a infrastructurii rutiere cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de 

proprietar, cu lăţimea prevazuta in Legea Drumurilor, situată de o parte şi de alta a drumului, 

precum şi terenurile destinate sau care servesc sub orice formă funcţionării acestora; 

- depozitele şi anexele vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de 

asigurare împotriva riscurilor de incendiu şi explozie; 
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ: 

- înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici 

înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor 

tehnice 
PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT) : 

- conform studiilor de specialitate dar nu mai mult de 50% 
COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI : 

- conform studiilor de specialitate dar nu mai mult de 1,0 
 

De asemenea, în vecinătatea zonei de studiu a fost aprobată documentația de urbanism PUZ 

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL AURORA MALL, aprobat prin HCL nr. 

257/29.07.2021.  
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3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

 

SITUAȚIA EXISTENTĂ – REGIM FUNCȚIONAL, REGIM JURIDIC 

 

Terenul are o suprafaţă de 5 000,00 mp, este liber de construcții și este proprietate privată, conform 

actelor atașate prezentei documentații. 

Pe amplasamentul studiat se propune realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de 

servicii complementare: comerț, birouri, alimentație publică, showroom și servicii, cu parcare 

subterană și supraterană, zone pietonale, zone verzi, accese carosabile și utilități. 

Funcţiunea solicitată este compatibilă cu funcţiunile existente în zonă, și se înscrie în tendințele de 

dezvoltare ale acesteia. 

 

Amplasamentul se învecinează la Sud și la Est cu o zonă de supermarket (Lidl), la Nord și la Vest 

cu Bulevardul Mihai Viteazu.  

Dimensiunea terenului, amplasarea acestuia precum și tendințele de dezvoltare ale zonei constituie 

argumente pentru edificarea imobilelor rezidențiale propuse, în condițiile specificate în regulament. 

 

 

ALTIMETRIA ZONEI STUDIATE 

 

SILUETA URBANĂ 

 

Silueta orașului prezintă câteva zone majore din punct de vedere altimetric, respectiv zona 

locuințelor individuale cu un regim mic de înălțime, nucleul istoric al orașului cu un regim mediu 

de înălțime, zona locuințelor colective cu două subzone identificabile (locuințe colective cu P+3-4 

niveluri și locuințe colective cu P+8-10 niveluri), și zona industrială cu un regim variabil de 

înălțime, putând fi încadrat ca fiind mediu spre înalt (hale, silozuri, etc). 

În general zonele sunt clar delimitate, fie sub formă de arie compactă, fie liniar, urmărind 

circulațiile carosabile. 

Astfel, zonele de altimetrie maximă sunt identificabile cu precădere în zona de nord a orașului și 

de-a lungul principalelor artere de circulație (Bulevardul București, Bulevardul Mihai Viteazul, 

Bulevardul CFR). Se observă din acest punct de vedere un dezechilibru la nivel urban între aria de 

est și cea de vest despărțite de Bulevardul București. Putem constata faptul că zona din partea 

estică a bulevardului prezintă o altimetrie ridicată, în timp ce zona de vest este în mare parte 

nestructurată 
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.  
extras din Planșa 01 – Încadrare în oraș 

 

Pentru definirea altimetriei predominante, zona destinată studiului cuprinde o arie extinsă din 

cadrul Municipiului Giurgiu, inclusiv din zona centrului istoric.  

 

Altimetria zonei a fost structurată pe 4 categorii de regim de înălțime, astfel: 

 

- Zona clădirilor cu R.H. < P+2 (maxim 10 metri) – regim de înălțime caracteristic locuințelor 

individuale 

- Zona clădirilor cu R.H. P+2-P+4 (maxim 16 metri) – regim de înălțime caracteristic 

blocurilor de locuințe colective de dimensiuni mici 

- Zona clădirilor cu R.H. P+4-P+8 (maxim 27 metri) – regim de înălțime caracteristic 

blocurilor de locuințe de dimensiuni mari  

- Zona clădirilor cu R.H. > P+8 – regim de înălțime caracteristic blocurilor de locuințe 

colective de dimensiuni mari și accentelor de înălțime 

 

În cadrul acestei analize s-au identificat elemente punctuale ce constau în accente de înălțime de 

aproximativ 11 sau 12 niveluri. 

 

Circulațiile principale ale zonei studiate sunt constituite din Bulevardul Mihai Viteazul și Bulevardul 

București. Fronturile generate de aceste două artere sunt, astfel, cele ce conturează silueta urbană a 

ariei analizate. Astfel, pe Bulevardul Mihai Viteazul regimul de înălțime pornește de la 5,20 metri – 

6,30 metri (P+1 etaje) și ajunge până la 19,40 metri - 22,80 metri (P+5-6 etaje). Regimul de înălțime 

specific frontului de pe Bulevardul București pornește de la 3,00 metri (parter) și ajunge până la 

16,40 metri (P+4 etaje). 
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extras din Planșa 02 – Analiza siluetei urbane 

 

Din planșa de analiză a siluetei urbane, se poate vizualiza altimetria zonei centrale, cu o masă 

dominantă de înălțime mică – caracteristică țesutului tradițional de locuire, dar și centrului istoric 

al orașului, cu o tendință de creștere a altimetriei identificabilă în două situații: 

- de-a lungul principalului ax urban – Bulevardul București 

- în cadrul insulelor de locuire colectivă, insule dispersate aleatoriu, predominând zona de 

nord a orașului.  

 

Nu se poate astfel discuta despre o structurare altimetrică a orașului, singura zonă care urmărește 

principii compoziționale de organizare spațială fiind piața centrală cu care se finalizează 

Bulevardul București.  

 

 

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME EXISTENT pentru insula unde se află amplasat terenul ce a 

generat PUZ 

 

Terenul ce a generat PUZ  face parte dintr-o insulă urbană în curs de structurare funcțională, 

spațială și compozițională, unde se regăsesc diferite funcțiuni, cum ar fi cele comerciale și 

administrative, aceasta fiind delimitată de Bulevardul Mihai viteazul, Bulevardul București și 

Bulevardul CFR.  

 

Regimul de înălțime existent este structurat astfel: 

 

Pentru zona clădirilor de locuire individuală 

- Clădiri cu R.H. P – maxim 8 metri 

 

Pentru zona clădirilor de locuire colectivă, comerciale și administrative: 

- Clădiri cu R.H. P – maxim 10 metri 

- Zona clădirilor P+2 etaje – maxim 10 metri  

- Zona clădirilor P+3 etaje – maxim 15 metri 

- Zona clădirilor P+4 etaje – maxim 18 metri 

- Zona clădirilor P+5 etaje – maxim 21 metri 
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- Zona clădirilor P+8 etaje – maxim 30 metri  

 

În cadrul acestei insule predomină terenurile libere de construcții. 

Terenul are ca vecinătăți activități destinate locuirii colective, reprezentate de blocuri cu regim de 

înălțime de P+4(maxim 16 metri), dar și activități comerciale, reprezentate de clădirile cu R.H. P 

(maxim 10 metri) (supermarket LIDL, centru comercial JYSK, supermarket MEGA IMAGE). 

Regimul de înălțime dominant este de P+4, acesta fiind remarcat mai ales în sudul insulei, unde 

predomină imobilele de locuire colectivă, activități comerciale dar și activități administrative, de 

servicii și sănătate. 

 

Terenul ce face obiectul prezentului studiu beneficiază de o poziționare avantajoasă din punct de 

vedere spațial, aflându-se pe curba Bulevardului Mihai Viteazul, susținând astfel colțul unei insule 

urbane ample, aflată în zona centrală a orașului. 

Conformarea spațială a zonei argumentează compozițional amplasarea unui accent de înălțime pe 

terenul studiat, care poate susține direcțiile de perspectivă dinspre cele două capete ale 

bulevardului, dar și marcarea unui traseu carosabil și viitor pietonal de pe una dintre arterele 

importante ale orașului. 

 

 

4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 

PROPUNERE DE STRUCTURARE A REGIMULUI DE ÎNĂLȚIME ÎN RELAȚIE CU 

TENDINȚELE DE DEZVOLTARE ALE ZONEI 

 

Construirea unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de servicii complementare:comerț, 

birouri, alimentație publică, showroom și servicii pe terenul studiat este susținută de nivelul ridicat 

de accesibilitate, demonstrat în capitolele anterioare. De asemenea, încadrarea urbanistică din PUG 

Municipiul Giurgiu permite dezvoltarea funcțiunii menționate. 

 

Avantajele dezvoltării propuse constau în  

- Structurarea urbană a zonei 

- Completarea compozițională a insulei analizate 

- Realizarea unui nou reper urban, accent de înălțime în altimetria foarte puțin marcată a 

orașului 

- Animarea zonei în prezent foarte puțin accesată, în dezacord cu amplasarea centrală 

- Crearea de locuri de muncă 

 

În ceea ce privește propunerea regimului de înălțime a viitorului ansamblu, aceasta a ținut cont de: 

 

1. Configurarea spațială a terenului în raport cu 

a. Principalele circulații carosabile – amplasat pe curba de aproximativ 90 de grade a 

Bulevardului Mihai Viteazul 

b. Tendințele de structurare ale insulei urbane din care face parte terenul – creșterea 

regimului de înălțime spre zonele de nord și sud ale insulei, spre intersecțiile cu 

principalele artere ale orașului 

c. Vecinătatea imobilelor de locuire colectivă 

2. Marcarea traseului la nivel urban, percepția în deplasare și realizarea unui nou reper urban 
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Percepția secvențială a ansamblului propus, de-a lungul Bulevardului Mihai Viteazul 

 

3. Structurarea unui sistem compozițional de elemente volumetrice la nivel local, ținând cont 

de configurația urbană, zonificarea funcțională conform PUG Municipiul Giurgiu, și 

dimensiunile terenurilor. De asemenea, au fost urmărite criterii spațiale precum marcare 

intersecțiilor majore, susținerea direcțiilor de perspectivă, gradarea percepției, configurarea 

unei siluete urbane. 
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extras din Planșa 03 – Analiză și propunere altimetrie 

 

 

5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

În urma analizelor realizate, concluziile urmăresc aspecte legate atât de configurația spațială 

existentă în vederea formulării unor recomandări de dezvoltare ulterioară, dar și aspecte legate de 

funcționalitatea zonei – existentă și potențială - care are influențe directe asupra volumetriei. 

 

În mod evident, situl studiat, prin poziţia în oraş şi prin relaţia cu vecinătăţile imediate, se  profilează 

ca având vocaţie pentru locuire colectivă completată cu dotări specifice și servicii. Prezența dotărilor 

comerciale în imediata vecinătate justifică completarea frontului către bulevard cu imobile de locuire 

colectivă, în continuarea celui constituit. 

 

Potenţialul local este reprezentat de următoarele elemente: 

- poziţia în cadrul oraşului – zona centrală a orașului; 

- accesibilitatea carosabilă și pietonală 

- tendința de dezvoltare exprimată în zonă, necesitatea de structurare urbană într-o 

insulă cu caracter central, dar încă nedezvoltată; 

- legătura facilă cu zonele de servicii şi echipamente publice 

 

Ansamblul de locuințe colective cu dotări de servicii complementare:comerț, birouri, alimentație 

publică, showroom și servicii va determina o dinamică a zonei, prin creșterea atractivității, prin 

animarea cotidiană, precum și o creștere a calității spațiului urban. De asemenea, va adăuga încă 

un reper urban insulei din care face parte, din altă categorie funcțională decât cele existente, cu o 

semnificativă vocație publică.  
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Concluziile și recomandările se structurează pe palierele menționate, astfel: 

 

1. Configurația spațială 

 

a. Existentă 

_La nivel zonal: 

- Relief plat, fără altimetrie naturală 

- Zonă nestructurată din punct de vedere compozițional 

- Prezența unor insule de locuire colectivă cu regim de înălțime P+4 niveluri  

- Creșterea altimetriei fondului construit de-a lungul Bulevardului București, fără o tendință 

compozițională identificabilă 

_La nivel local: 

- Insulă urbană centrală în curs de dezvoltare, lipsită de o strategie spațială  

- Prezența unui relief local generat de o veche intenție de intervenție 

- Heterogenitate spațială, generată de mixitatea funcțională 

- Dimensiuni și forme neregulate ale terenurilor 

 

b. Propusă 

_La nivel zonal: 

- Structurarea unui sistem volumetric care să valorifice direcții și puncte, trasee și secvențe 

- Crearea premiselor pentru realizarea de repere zonale 

- Crearea premiselor de coerență spațială în zonele de segregare urbană 

_La nivel local: 

- Implementarea unui accent de înălțime în punctul de potențial maxim al insulei studiate 

- Dinamizarea dezvoltării locale 

- Delimitarea spațială a unei zone nestructurate 

 

 

 
 

extras din Planșa 03 – Analiză și propunere altimetrie 
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2. Funcționalitatea zonei 

 

a. Existentă 

- Arie centrală, neierarhizată 

- Prezența unei suprafețe semnificative de terenuri neutilizate 

- Mixitate funcțională, cu predominarea funcțiunii de locuire individuală și colectivă 

- Prezența instituțiilor de importanță municipală (Primăria, Gara, Spital, etc) 

- Prezența dotărilor sub forma platformelor comerciale 

 

b. Propusă 

- Structurarea zonei în conformitate cu prevederile PUG 

- Crearea premiselor pentru generarea unei ierarhizări funcționale în raport cu localizarea la 

nivel urban 

- Corelarea funcțională cu dimensiunile terenurilor, contextul urban, vecinătățile imediate 

- Corelarea funcțiune – spațialitate, urmărind structurarea unei volumetrii ierarhizate 

 

Prin prezentul studiu se urmărește construirea cadrului contextual de conturare a unor premise 

ulterioare de dezvoltare, care să țină cont de localizarea la nivelul municipiului, de nevoia de 

ierarhizare funcțională și spațială, de configurare volumetrică în raport cu poziția în cadrul 

orașului, în vederea structurării unui peisaj urban coerent, care să contribuie la lizibilitatea 

orașului. Crearea unui sistem de trasee, repere, secvențe și accente va contribui la imaginea și 

identitatea urbană în prezent absentă. 
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1. DATE GENERALE 

Prezentul studiu geotehnic constituie obiectul contractului având numărul 1221 din 

16.09.2021, încheiat între TOFF RESIDENCE GIURGIU SRL, în calitate de Beneficiar și SAIDEL 

Geotechnics SRL în calitate de geotehnician. Studiul geotehnic este întocmit pentru determinarea 

condițiilor geotehnice de pe amplasament în vederea construirii a două corpuri de clădire C1 - 

S+P+10E+11DX Retras și corp C2-S+P+6E, având zona S+P+1E comună, situate pe bd. 

București nr. 57, mun. Giurgiu din jud. Giurgiu.  

Studiul cuprinde prezentarea rezultatelor investigațiilor geotehnice realizate pe 

amplasament de către SAIDEL Geotechnics SRL și parametrii geotehnici determinați pe baza 

acestora, precum și concluzii și recomandări cu privire la posibilele soluții privind proiectarea și 

construirea sistemului de fundare și de susținere a excavațiilor. Beneficiarul prezentului studiu 

este TOFF RESIDENCE GIURGIU SRL. 

În Figura 1, precum și în planul de amplasament SGEO-TOFGR-SG1-PLIG-01-r00-

20.10.2021-rom, se prezintă încadrarea în zonă a suprafeței pe care urmează să se execute 

viitoarele construcții, precum și poziția și tipul lucrărilor de investigare geotehnică. 

 

Figura 1: Schiță de ansamblu și amplasarea investigațiilor geotehnice 

Investigațiile geotehnice au constat în realizarea a trei foraje geotehnice, cu recoltare de 

probe tulburate și carote de pământ. 

Cota medie a investigațiilor geotehnice realizate pe amplasament este ~+19,00 rMN. 

2. DATE GEOMORFOLOGICE, GEOLOGICE ŞI HIDROGEOLOGICE GENERALE 

Din punct de vedere geomorfologic (Figura 2), amplasamentul structurii este situat în 

partea centrală a județului Giurgiu, zona reprezintă unitatea geomorfologică cea mai tânără a 

reliefului, în mare parte rezultat al activităţii Dunării în Holocen. 
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În zona județului Giurgiu, Dunărea, în evoluţia ei, a părăsit mai multe terase pe malul 

stâng, care apar retezate, pe când cele de pe malul drept sunt pronunţat dezvoltate. Acţiunea de 

erodare a Dunării, începută la sfârşitul Cuaternarului mediu, a îndreptat cursul fluviului spre sud, 

iar pe vechea albie au apărut braţe, bălţi şi insule. 

Lângă albia minoră se desprinde fâşia grindurilor, cu înălţimi de 1-5 m şi cu lăţimi de la 

câteva zeci până la câteva sute de metri. 

  

Figura 1: Morfologia amplasamentului analizat 

 Din punct de vedere geologic, structura stratigrafică este specifică Câmpiei Române și 

este o câmpie de terase fluviale, slab fragmentate, acoperită în cea mai mare parte de depozite 

de loess și nisipuri de dune. Aceasta este plasată în vestul Platformei Moesice, cunoscută sub 

numele de Platforma Valahă. Depozitele geologice care interesează studiul geotehnic de față sunt 

de vârstă cuaternară (Pleistocen superior – qp3, Holocen – qh). Acestea sunt formate din depozite 

fluviatile și aluviuni actuale și subactuale, în Lunca Dunării. 
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Figura 2: Geologia amplasamentului investigat 

 Din punct de vedere hidrogeologic, rețeaua hidrografică este formată din fluviul Dunărea 

şi râurile Argeș, Neajlov, Sabar, Câlniștea, care fac parte din bazinul hidrografic Argeș-Vedea, 

inclus în bazinul hidrografic al Dunării. La acestea se mai adaugă râurile de mai mică importanță, 

aparținând rețelei hidrografice autohtone, cum sunt: Ilfovățul, Dâmbovnic, Glavacioc și Pasărea, 

toate având numai parțial bazinul de recepție pe teritoriul județului Giurgiu.  

 Nivele hidrostatice medii variază în funcție de cota fluviului Dunărea. 

3. CONDIȚII GEOTEHNICE DE AMPLASAMENT 

3.1. ADÂNCIMEA DE ÎNGHEŢ 

Conform STAS 6054/77 „Teren de fundare – Adâncimi maxime de îngheț – Zonarea 

teritoriului României”, în amplasamentul studiat adâncimea maximă de îngheț este de 70 - 80 cm. 
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Figura 4: Zonarea teritoriului României – Adâncimi maxime de îngheț conform STAS 6054/77 

3.2. ZONAREA SEISMICĂ 

Conform hărților de zonare seismică (P100-1/2013), amplasamentul este situat într-o zonă 

care corespunde unei accelerații la nivelul terenului de ag=0,25g, cu o perioadă de colț a spectrului 

seismic de răspuns TC=1,00 s, pentru un interval mediu de recurență de referință al acțiunii 

seismice IMR=225 ani, reprezentând cutremurul care este luat în considerare la Starea Limită 

Ultimă (SLU). Conform normativului P100/1-2013, coeficientul de amplificare dinamică pentru 

intervalul TB-TC este 0=2,5. Județul Giurgiu este amplasat în zona pentru care intensitatea 

seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului 

României, este VII (exprimată în grade MSK). 

 
Figura 5: Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului 

pentru proiectare, ag, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani 

(P100-1/2013) 
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Figura 6: Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), TC a spectrului 

de răspuns (P100-1/2013) 

 
Figura 7: Zonarea teritoriului României după intensitatea seismică pe scara MSK și perioada 

medie de revenire (SR 11100-1:93) 

3.3. PĂMÂNTURI SENSIBILE LA UMEZIRE 

Conform NP 125-2010 „Fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire” și a 

hărții cu răspândirea acestor pământuri pe teritoriul României, amplasamentul studiat se 

încadrează în zona corespunzătoare pământurilor sensibile la umezire.  
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Figura 8: Răspândirea pământurilor sensibile la umezire pe teritoriul României 

4. CATEGORIA GEOTEHNICĂ A PROIECTULUI ANALIZAT 

Încadrarea proiectului în categoria geotehnică se realizează, conform NP 074-2014, în 

funcție de următoarele criterii: 

• condiții de teren de fundare 

Luând în considerare stratificația pusă în evidență de investigațiile geotehnice efectuate și 

faptul că amplasamentul se situează într-o zonă de pământuri sensibile la umezire, terenul 

de fundare este încadrat în clasa „terenuri dificile”; 

6 puncte 

• apa subterană 

Având în vedere că nivelul apei subterane a fost întâlnit la adâncimea medie de aproximativ 

5,20 m în forajele geotehnice realizate, amplasamentul poate fi încadrat în clasa „fără 

epuizmente”; 

1 punct 

• clasa de importanță a construcțiilor 

La momentul redactării prezentului studiu geotehnic, conform informațiilor puse la 

dispoziție de către Beneficiar, structurile se încadrează în clasa „importanță normală”; 

3 puncte 

• vecinătățile 

Din punctul de vedere al vecinătăților, amplasamentul nu are în imediata vecinătate 

construcții ale căror fundații pot afecta sau pot fi afectate de prezența noiilor fundații, prin 

urmare acesta se încadrează în clasa „fără riscuri”; 

1 punct 

Amplasament  

investigat 
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• risc seismic 

Conform P100/1-2013, amplasamentul se încadrează în zona cu valori de vârf ale 

accelerației terenului pentru proiectare, ag=0,25g. 

3 puncte 

În tabelul de mai jos este prezentată sintetic analiza expusă anterior. În baza acesteia, 

amplasamentul analizat este încadrat în clasa de risc geotehnic moderat, care corespunde, 

conform NP 074-2014, categoriei geotehnice 2. 

Tabel 1. Categoria geotehnică 

Factor de risc Clasa de risc Punctaj conform NP 074 

Condiții de teren Terenuri dificile 6 

Apa subterană Fără epuizmente  1 

Importanța construcției Normală 3 

Vecinătăți Fără riscuri 1 

Risc seismic ag≥0,25g 3 

Riscul geotehnic Moderat 14 

Categoria geotehnică 2  

5. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE REALIZATE PENTRU ÎNTOCMIREA PREZENTULUI 

STUDIU GEOTEHNIC  

5.1. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE DE TEREN 

5.1.1. Foraje geotehnice 

În cadrul limitelor amplasamentului, pentru prezentul studiu geotehnic au fost realizate 

trei foraje geotehnice prin carotaj continuu. Adâncimile de investigare și coordonatele acestora 

sunt prezentate în tabelul 2.   

Forajele geotehnice au fost realizate de echipa SAIDEL Geotechnics SRL. La realizarea 

acestora a fost folosită o instalație de foraj mecanic, de tip BERETTA T44. Forajele au fost realizate 

în perioada de 23.09.2021 - 24.09.2021.  

Tabel 2. Amplasare și adâncimi foraje geotehnice 

Nume 

punct de 

investigare 

Adâncime de 

investigare 

(m) 

  STEREO 70 Cota absolută 

teren amenajat 

(rMN) 

Cota absolută 

bază sondaj 

(rMN) 
N E 

F1  22,50 267015,85 577565,10  ~+18,70  ~-3,80 

F2 25,00 266989,95 577514,69  ~+19,25  ~-5,75 

F3 25,00 267008,54 577535,70  ~+18,95  ~-6,05 

Fișele complexe ale forajelor prezentând stratificația și rezultatele de laborator geotehnic 

sunt cuprinse în Anexa A a prezentului studiu geotehnic. Nivelul apei subterane a fost întâlnit la o  

adâncime medie de 5,20 m.  

5.1.2. Încercări de penetrare standard (SPT) 

În forajele geotehnice, au fost executate încercări de penetrare standard în conformitate 

cu standardul SR EN ISO 22476: „Cercetări și încercări geotehnice: Încercare de penetrare 

standard”. 

Încercarea de penetrare standard are ca obiect determinarea în baza forajului a rezistenței 

pământurilor, în mod special necoezive, la penetrarea dinamică standard. 
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Principiul încercării constă în înfigerea unui tub carotier lăsând să cadă un berbec cu masa 

de 63,5 kg pe o nicovală sau pe un cap de batere, de la o înălțime de 760 mm. Numărul de lovituri 

(N), este cuantificat pentru o pătrundere de 300 mm a prelevatorului, în două etape consecutive 

de 150 mm. Prin corecții și corelații ale valorilor lui N, rezultă rezistența la penetrare. Numărul de 

lovituri (N) este înregistrat după pătrunderea inițială a berbecului prin masă proprie și prin înfigere 

pe o lungime de 150 mm. 

În tabelul 3 sunt detaliate rezultatele obținute în timpul încercărilor, iar interpretarea 

rezultatelor este prezentată în Anexa B a prezentului studiu geotehnic. 

Tabel 3. Încercări de penetrare standard (SPT) 

Nume 

foraj 

geotehnic 

Număr 

SPT 

 Interval de 

investigare (m) 

Cota absolută interval 

de investigare (rMN) 

Număr de bătăi 

înregistrate pentru 

pătrundere 

fixare 15 cm/15 cm/

 15 cm 

Număr de 

bătăi corectat 

(N60) pentru 

pătrunderea 

pe 30 cm  

F1 

SPT 1 3,00 – 3,45 ~+15,70 … ~+15,25 3/3/3 6 

SPT 2 4,50 – 4,95 ~+14,20 … ~+13,75 5/6/5 11 

SPT 3 6,00 – 6,45 ~+12,70 … ~+12,25 17/31/34 67 

SPT 4 10,50 – 10,95 ~+8,20 … ~+7,75 10/10/9 20 

SPT 5 12,50 – 12,95 ~+6,20 … ~+5,75 11/13/15 29 

SPT 6 15,00 – 15,45 ~+3,70 … ~+3,25 14/12/13 26 

SPT 7 18,00 – 18,45 ~+0,70 … ~+0,25 13/15/16 32 

F2 

SPT 1 2,50 – 2,95 ~+16,75 … ~+16,30 4/6/5 11 

SPT 2 6,50 – 6,95 ~+12,75 … ~+12,30 14/19/23 43 

SPT 3 9,50 – 9,95 ~+9,75 … ~+9,30 13/14/16 31 

SPT 4 11,50 – 11,95 ~+7,75 … ~+7,30 25/23/20 44 

SPT 5 14,00 – 14,45 ~+5,25 … ~+4,80 20/22/24 48 

SPT 6 16,00 – 16,45 ~+3,25 … ~+2,80 22/24/28 54 

SPT 7 18,50 – 18,95 ~+0,75 … ~+0,30 20/22/27 51 

F3 

SPT 1 4,00 – 4,45 ~+14,95 … ~+14,50 2/3/2 5 

SPT 2 7,50 – 7,95 ~+11,45 … ~+11,00 2/50 52 

SPT 3 11,00 – 11,45 ~+7,95 … ~+7,50 12/11/14 26 

SPT 4 13,50 – 13,95 ~+5,45 … ~+5,00 13/20/26 48 

SPT 5 16,50 – 16,95 ~+2,45 … ~+2,00 15/21/22 44 

 Încercările de penetrare standard (SPT) au fost realizate de către echipa SAIDEL 

Geotechnics SRL. 

5.2. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE DE LABORATOR 

Probele prelevate în scopul identificării stratificației și a caracteristicilor fizico-mecanice ale 

pământurilor din terenul de fundare au fost analizate în laboratorul geotehnic SAIDEL Engineering. 

Pe carotele de pământ s-au efectuat următoarele determinări: 

• încercări de identificare și determinare a indicilor geotehnici: granulozitate, 

umiditate, limite de plasticitate (superioară și inferioară), greutate volumică; 
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• încercări mecanice după cum urmează: 

- încercări edometrice pe probe la umiditatea naturală (EDn) sau saturate inițial (EDi) 

încărcate până la presiuni stabilite în funcție de sarcina geologică și de suprasarcinile aduse de 

structură; 

- încercări de forfecare directă în condiții consolidate-nedrenate, pe probe la umiditatea 

naturală (CUn) sau saturate inițial (CUi) cu eforturile de consolidare stabilite în funcție de sarcina 

geologică și de suprasarcinile aduse de structură; 

Încercările din laborator au pus în evidență pentru stratul de argilă prăfoasă cu aspect 

marnos valori ale presiunii de umflare pu cuprinse între 105% și 205%. 

Conform NP 126-2010 -„Fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari”, 

valoarea pentru presiunii de umflare pu fiind cuprinsă între 105% și 205%, pământurile sunt 

caracterizate ca fiind pământuri cu umflări și contracții mari active și foarte active. 

 

Ca urmare a investigațiilor efectuate, în Anexa A (fișele complexe ale forajelor geotehnice) 

sunt prezentate valorile parametrilor geotehnici fizici și ale parametrilor mecanici ai pământurilor, 

obținute pe probele recoltate din forajele geotehnice realizate. 

Rapoartele încercărilor de laborator geotehnic se vor arhiva electronic la sediul 

întocmitorului, putând fi prezentate Beneficiarului oricând, la cererea acestuia.  

5.2.1. Determinarea conținutului de materie organică 

Pentru determinarea conținutului de materie organică, din forajele geotehnice au fost 

prelevate probe tulburate de pământ. 

Conținutul de materie organică a fost determinat prin pierderea de masă la ardere la 550°C  

(conform standardului EN 1997-2:2007, capitolul 5.6.2). Rezultatele sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 

Tabel 4. Conținut materie organică pe probe prelevate din forajele geotehnice 

Foraj 

Adâncime 

investigată 

[m] 

Conținut materii 

organice (%) 

Clasificare conform  

EN ISO 14688-2:2004 

F1 1,80 – 2,00 
2.88 Slab organic 

3.16 Slab organic 
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Foraj 

Adâncime 

investigată 

[m] 

Conținut materii 

organice (%) 

Clasificare conform  

EN ISO 14688-2:2004 

3.12 Slab organic 

3.25 Slab organic 

3.34 Slab organic 

2,60 – 2,80 

2.59 Slab organic 

2.61 Slab organic 

2.56 Slab organic 

2.62 Slab organic 

2.64 Slab organic 

F2 

1,80 – 2,00 

3.72 Slab organic 

3.52 Slab organic 

3.62 Slab organic 

3.63 Slab organic 

3.73 Slab organic 

3,60 – 3,80 

3.06 Slab organic 

2.97 Slab organic 

2.98 Slab organic 

3.03 Slab organic 

2.98 Slab organic 

F3 

1,80 – 2,00 

3.75 Slab organic 

3.77 Slab organic 

3.73 Slab organic 

3.76 Slab organic 

3.85 Slab organic 

3,50 – 3,80 

2.81 Slab organic 

2.91 Slab organic 

2.91 Slab organic 

2.96 Slab organic 

2.76 Slab organic 

Conform standardului EN ISO 14688-2:2004 (Cercetări și încercări geotehnice. 

Identificarea și clasificarea pământurilor - Partea a 2-a: Principii pentru o clasificare), pentru zona 

forajelor realizate, terenul se clasifică drept pământ slab organic. Clasificarea pământurilor în 

funcție de conținutul de materie organică este prezentată în tabelul 5. 



STUDIU GEOTEHNIC  

Construirea a două corpuri de clădire C1-S+P+10E+11DX Retras și  
corp C2-S+P+6E, având zona S+P+1E comună 

bd. București nr. 57, mun. Giurgiu, jud Giurgiu, România  

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 

1221/16.09.2021 BIA TOFGR SG1 OSP 01 00 20.10.2021 

 

Creat de \ Created by S.C. SAIDEL Geotechnics S.R.L. \ SGEO-TOFGR-SG1-OSP-01-r00-20.10.2021-rom 13 / 41 
© Nici o parte din acest document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al S.C. SAIDEL Geotechnics S.R.L. 

© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of S.C. SAIDEL Geotechnics S.R.L. 

 

Tabel 5. Clasificarea pământurilor în funcție de conținutul de materie organică conform 

EN ISO 14688-2:2004 

Pământ 
Conținut materii organice 

% din masa uscată (particule ≤2 mm) 

Slab organic de la 2 până la 6 

Mediu organic de la 6 până la 20 

Foarte organic >20 

5.3. APA SUBTERANĂ 

Nivelul apei subterane s-a întâlnit la adâncimea medie de aproximativ 5,20 m. O probă de 

apă subterană prelevată din forajul geotehnic F1 a fost analizată în Laborator Central Construcții 

CCF SRL în vederea determinării agresivității acesteia. 

Proba analizată a rezultat valori care nu prezintă agresivitate chimică intensă față de 

betoane și metale, conform SR 13510:2006. Raportul de analiză chimică a apei subterane pentru 

determinarea agresivității acesteia este prezentat în Anexa D a prezentului studiu geotehnic de 

completare și poate fi utilizat la stabilirea claselor de expunere a betoanelor. 

6. REZULTATELE INVESTIGAȚIILOR GEOTEHNICE REALIZATE 

6.1. DESCRIEREA STRATIFICAȚIEI 

Stratificația de calcul recomandată este formată din trei strate reprezentative stabilite pe 

baza investigațiilor geotehnice realizate, la cota medie a terenului ~+19,00 rMN. Stratificația 

sintetică a terenului de pe amplasament este prezentată în continuare. 

Stratul 0 (CTN și -1,00/-1,60): Umplutură eterogenă 

Alcătuită din material argilos, prăfos, cu rădăcini, pietriș și bolovăniș, cafeniu. 

Stratul I (-1,00/-1,60 și -6,00/-6,60/-8,00): Complex argilos – prăfos nisipos 

Alcătuit din argile prăfoase, nisipoase și prafuri nisipoase, cu mice, plasticitate medie, 

compresibilitate medie, consistență vârtoasă spre tare, cafeniu - gălbui. 

Stratul II (-6,00/-6,60/-8,00 și -18,00/-19,60): Complex nisipos - prăfos 

Alcătuit din nisipuri prăfoase, fine și medii, cu pietriș și bolovăniș, gălbui. 

Stratul III (-18,00/-19,60 și -25,00): Complex argilos – prăfos cu aspect marnos 

Alcătuit din argile prăfoase, cu aspect marnos, cu rar pietriș, cu plasticitate mare, 

compresibilitate medie, tari, cenușii. 

În Tabelul 6 este prezentată stratificația sintetică, precum și parametrii geotehnici 

caracteristici. 

6.2. PARAMETRII GEOTEHNICI CARACTERISTICI AI TERENULUI DE FUNDARE 

Prin corelarea rezultatelor din încercările in situ și de laborator precum și pe baza 

experienței acumulate din lucrări în condiții similare de teren, au rezultat valorile caracteristice 

orientative (conform SR EN 1997 1:2004 și NP 122-2014) indicate în Tabelul 6.  

Valorile parametrilor geotehnici prezentați în Tabelul 6 sunt raportate la valoarea efortului 

geologic mediu al straturilor litologice și sunt stabilite prin corelații. În funcție de modelul de calcul 

ales, proiectantul geotehnician trebuie să calibreze valorile parametrilor astfel încât modelul să 

redea cât mai fidel comportamentul real al masivului de pământ. 
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Tabel 6. Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici  

Strat Descriere strat 

Limite de strat γ φ c E50 Eur 

Cote absolute  
CTA = ~+19,00 [rMN] 

Cote relative [kN/m3] [°] [kPa] [MPa] [MPa] 

0 Umplutură eterogenă 
~+19,00 … 

~+18,00/~+17,40 
CTN ... -1,00/-1,60 - - - - - 

I 
Complex argilos – prăfos  

nisipos 
~+18,00/~+17,40 … 

~+13,00/~+12,40/~+11,00 
-1,00/-1,60 ... 

 -6,00/-6,60/-8,00 
20,7 25 30 28 112 

II Complex nisipos - prăfos 
~+13,00/~+12,40/~+11,00 

… ~+1,00/~-0,60 
-6,00/-6,60/-8,00 ... 

 -18,00/-19,60 
20,1 35 - 30 90 

III 
Complex argilos – prăfos 

 cu aspect marnos 
~+1,00/~-0,60 ... 

 ~-6,00 
-18,00/-19,60 ... 

-25,00 
20,8 22 45 29 116 

Simbolurile utilizate pentru parametrii geotehnici din Tabelul 6 au următoarele semnificații: 

  - greutatea volumică în stare naturală a pământului; 

φ - unghi de frecare interioară în eforturi totale; 

c - coeziunea în eforturi totale; 

E50 - modul secant de deformație pentru presiunea de referință de 200 kPa; 

Eur - modul de deformație pentru descărcare/reîncărcare pentru presiunea de referință de 200 kPa. 

7. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În urma analizării și corelării rezultatelor tuturor investigațiilor realizate până în prezent, 

precum și a datelor cu privire la structura viitoarei construcții, conform documentelor puse la 

dispoziție de către Beneficiar, rezultă concluziile prezentate în următoarele subcapitole. 

7.1. SISTEMUL DE FUNDARE 

7.1.1. FUNDAREA DIRECTĂ 

În cazul alegerii soluției de fundare directă, valoarea de bază a presiunii convenționale 

(acceptabile) pentru Stratul I: Complex argilos – prăfos nisipos, aleasă pentru gruparea 

fundamentală în baza NP 112-2014 „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă” 

se poate considera: 

p̅conv = 350 kPa*. 

Se vor aplica corecțiile propuse în normativul NP 112:2014, în funcție de lățimea fundațiilor 

și de adâncimea de fundare definitivată. 

În funcție de încadrarea structurii în clasa de importanță, dacă este adaptată sau nu la 

tasări diferențiale, dacă are sau nu restricții de deformații în exploatare, conform NP 112 – 2014 

proiectarea fundațiilor se va face prin metoda directă, conform tabelului 7 (tabelul I.4 din normă), 

pe care îl prezentăm în continuare. 

Pentru metoda directă, se va efectua analiza interacțiunii teren – structură, în baza 

eforturilor transmise de structură la terenul de fundare, calcule de tasare și de capacitate portantă 

a terenului de fundare în grupările SLU și SLE. 

Tabelul 7 – Tabelul I.4 din NP 112 – 2014 

Metodă 

de 

calcul 

Stări 

limită 

Construcția 

Teren de 

fundare Importanță 

Sensibilitate 

la tasări 

diferențiale 

Restricții de 

deformații în 

exploatare 

CO CS CNT CST CFRE CRE TF TD 

Prescriptivă  x  X  x  x  

Directă 

SLU SLE x  X  x  x  

SLU SLE  X       

SLU SLE    x     
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SLU SLE x 

SLU SLE x 

Legendă: CO – construcție obișnuită, CS – construcție specială, CNT – construcții nesensibile la 

tasări, CST – construcții sensibile la tasări, CFRE – construcții fără restricții, CRE – construcții cu 

restricții, TF – terenuri favorabile, TD – terenuri dificile.  

Nota 1 – Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finală este permisă doar atunci când sunt 

îndeplinite simultan cele patru condiții (CO+CNT+CFRE+TF). 

Nota 2 – Prin folosirea metodei prescriptive, se consideră îndeplinite, implicit, condițiile de 

verificare la SLU și SLE. 

Nota 3 – Metoda prescriptivă se poate folosi la predimensionare. 

Nota 4 – În cazul folosirii metodei directe, calculul la stări limită este obligatoriu. 

Nota 5 – În cazul terenului de fundare alcătuit din roci stâncoase și semistâncoase, în condițiile 

unei stratificații practic uniforme și orizontale, este admisă folosirea metodei prescriptive în toate 

cazurile, cu excepția cazului construcțiilor speciale. 

Pentru proiectarea fundațiilor proiectanții geotehnicieni și de structură vor 

efectua calcule geotehnice  pentru determinarea tasărilor precum și calcule de 

interacțiune teren – structură, cu considerarea tasărilor ante-evaluate și pentru 

determinarea coeficienților de pat proprii ansamblului structură – fundații – teren de 

fundare. 

* Se atrage atenția asupra fapului că local, în forajul F2 la adâncimea de 1,80 a fost 

întâlnită o zonă cu compresibilitate mare. Astfel, pentru izolarea acestei zone și pentru 

optimizarea soluției de fundare, se recomandă investigații geotehnice de detaliu de 

tipul penetrărilor statice cu con (CPT)/încercări cu dilatometrul plat Marchetti cu 

măsurători seismice (SDMT), altfel se poate opta pentru soluția de tip radier pilotat. 

7.1.2 FUNDAREA INDIRECTĂ 

În cazul alegerii unei soluții de fundare pe piloți, aceștia vor trebui să respecte următoarele 

cerințe generale. 

Piloții pot avea baza în Stratul II – Complex nisipos - prăfos, alcătuit din nisipuri 

prăfoase, fine și medii, intercalate cu pietriș pe alocuri, gălbui.  

În cazul adoptării soluției de fundare pe piloți, capacitatea portantă a acestora se va calcula 

prin metode recomandate de normativul NP 123:2010 și standardul SR EN 1997-1:2004, pe baza 

parametrilor geotehnici ai straturilor, sau pe baza altor metode de calcul empirice sau teoretice, 

confirmate de încărcări axiale de probă, luând în considerare interacțiunea teren-structură. Se 

recomandă metoda de injectare a piloților de fundare pe zona fișei active, pentru obținerea unor 

capacități portante sporite și a unei comportări îmbunătățite ale acestora. 

Soluția se va definitiva în urma realizării unor încărcări axiale de probă pe piloți de probă 

instrumentați pentru optimizarea proiectării cu dispozitive de măsurare a eforturilor (mărci 

tensometrice). Numărul piloților de probă se va stabili în funcție de numărul piloților din lucrare 

rezultați în urma predimensionării acestora, în concordanță cu prevederile NP 045-2000, NP 

123:2010 și SR EN 1997-1:2004. Punctele caracteristice din amplasament unde se vor realiza 

încercările de probă pe piloți instrumentați vor fi stabilite de proiectantul piloților prin programul 

de încărcare al piloților de probă. 

De asemenea se vor realiza și încărcări de probă pe piloți la sarcini orizontale. 
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Pe tot parcursul execuției piloților se va întocmi fișa de forare și betonare a fiecărui pilot. 

Lungimea forajului fiecărui pilot se va adapta la situația reală din teren astfel încât să se asigure 

lungimea de pătrundere în straturile portante, prevăzută în proiect. 

Lungimea și diametrele piloților vor fi stabilite prin proiectul geotehnic întocmit de către un 

inginer proiectant geotehnician, în urma realizării calculelor de interacțiune teren - structură, în 

funcție de încărcările specifice fiecărui element structural. 

Pentru proiectarea fundației de tip radier pilotat, proiectații geotehnicieni și de 

structură vor efectua calcule geotehnice detaliate coroborate cu cele structurale 

(calcule de interacțiune teren – structură) astfel încât să determine tasările anticipate 

și coeficienții de pat proprii ansamblului structură – fundații – teren de fundare, altfel 

se asigură premizele optime pentru dimensionarea sigură și economică a sistemului de 

fundare. 

7.2. EXECUȚIA EXCAVAȚIILOR LOCALE 

Excavațiile locale pot fi executate cu pereți verticali temporari, pe adâncimi mai mici de  

1 m acolo unde acestea nu sunt adiacente construcțiilor învecinate. Pentru excavațiile cu adâncimi 

de până la 3 m și care nu sunt adiacente structurilor învecinate (imobile, străzi, trotuare), pot fi 

considerate în mod preliminar următoarele pante: 

• în pământuri coezive, se poate realiza o pantă de 1:1 (adâncime/lățime taluz); 

• în pământuri necoezive și umpluturi, se poate realiza o pantă care să nu depășească 

valoarea 1:1,5. 

Taluzurile excavațiilor temporare vor fi protejate în permanență cu folie de plastic 

(împotriva uscării și a erodării de către precipitații) și vor fi dimensionate în baza unui proiect de 

excavație verificat Af. 

Materialul excavat sau materialele de construcție nu se vor depozita la o distanță în plan 

mai mică de 2 m de marginea excavației, dar minimum egală cu adâncimea excavației. 

Dacă pe parcursul execuției săpăturilor sunt întâlnite alte categorii litologice decât cele 

descrise în capitolele anterioare sau alte elemente accidentale la cota de fundare, executantul va 

înștiința întocmitorul studiului geotehnic, SAIDEL Geotechnics SRL. 

Umpluturile se vor realiza din material local coeziv pus în operă și vibrocompactat la 

umiditatea optimă de compactare care se va determina prin grija Beneficiarului/AG, la începerea 

lucrărilor de execuție. 

7.3. SISTEMUL DE SUSȚINERE A EXCAVAȚIILOR GENERALE ADÂNCI 

Pentru situația prezentă, care prevede construirea unor corpuri de clădire cu regimul 

maxim de adâncime/înălțime S+P+10E+11DX Retras se pot lua în considerare următoarele soluții 

pentru realizarea sistemului de sprijinire a excavațiilor, în funcție de planurile finale de arhitectură 

și structură:  

- incintă susținută cu ecran îngropat din piloți cu interspații, având diametrul de 40 – 60 

cm, în consolă (autoportanți) sau sprijiniți cu un orizont de șpraițuri metalice; 

- incintă alcătuită din sprijinire de tip Berlineză autoportantă sau cu unul/două orizonturi 

de șpraițuri metalice. 

Pentru definitivarea soluției de realizare și susținere a excavațiilor proiectantul 

geotehnician cu experiență în lucrări similare va realiza calcule pentru verificarea rezistenței și 
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stabilității sistemului de sprijinire. Pentru aceste categorii de lucrări vor trebui întocmite proiecte 

de specialitate, verificate la cerința „Af”. 

Conform normativului NP 120-2014 proiectul de excavație va trebui însușit și de către un 

expert Af, diferit de persoana care realizează verificarea Af a proiectului. Acesta va expertiza 

proiectul la cerința Af privind influența noilor structuri asupra vecinătăților 

8.   CONSIDERAȚII ȘI OBSERVAȚII FINALE 

Prezentul studiu geotehnic elaborat de către SAIDEL Geotechnics SRL, este întocmit în 

conformitate cu prevederile normativului NP 074/2014 privind investigarea terenului de fundare 

și cu prevederile standardelor europene preluate ca norme românești SR EN 1997-1:2004 și 

SR EN 1997-2:2007. Studiul se bazează pe investigații geotehnice de teren pentru amplasamentul 

studiat. 

Studiul geotehnic este valabil numai pentru amplasamentul investigat și în scopul 

construirii structurii de rezistență pentru construirea a două corpuri de clădire C1-S+P+10E+11DX 

Retras și corp C2-S+P+6E, având zona S+P+1E comună, bd. București nr. 57, mun. Giurgiu, jud. 

Giurgiu, România. Folosirea lui pentru alte amplasamente şi/sau alte construcții scutește 

întocmitorul de orice responsabilitate.  

După excavarea la cota finală din proiect, prin responsabilitatea Beneficiarului, se va angaja 

întocmitorul prezentului studiu sau un reprezentant al acestuia pentru recunoașterea condițiilor 

de fundare şi emiterea raportului de recepție a naturii terenului de fundare.  

Întocmitorul prezentului studiu, SAIDEL Geotechnics SRL, rămâne disponibil pentru 

eventuale detalieri și explicații privind informațiile prezentate în studiu geotehnic de completare 

pe parcursul proiectării și al execuției lucrărilor. 

În cazul în care pe parcursul execuției se vor observa variații semnificative față de 

stratificația menționată în studiul geotehnic de completare sau prezența oricăror umpluturi, 

goluri sau zone înmuiate, executantul va înștiința de urgență întocmitorul prezentului studiu 

geotehnic de completare pentru verificarea și adaptarea studiului la situația întâlnită și 

dispunerea măsurilor care se impun. 

Lucrările geotehnice și de fundații se vor realiza numai pe baza proiectului de specialitate 

la faza detalii de execuție (D.E.), conform legislației în vigoare. Documentațiile tehnice se verifică 

de către verificatori autorizați M.D.R.T. pentru exigențele Af, A1 și după caz A2. 

Pe perioada lucrărilor de execuție, constructorul va lua toate măsurile pentru a asigura 

protecția mediului înconjurător, pentru a respecta prevederile legislației şi ale instrucțiunilor cu 

privire la protecția mediului și la sănătatea și securitatea muncii inclusiv în situații de urgență. 

 

 

Întocmit, 

 

 

 

ing. Maria Cireșoiu 

inginer geotehnician 

 

Aprobat, 

 

 

 

ing. Alexandra Bilcu 

șef departament investigații geotehnice 

Verificator Tehnic atestat în domeniul „Af”, 

 

 

 

dr. ing. Tudor Saidel 

(Technische Universität Berlin) 
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ANEXA A  

FIȘE COMPLEXE FORAJE GEOTEHNICE 
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ANEXA B   

REZULTATELE ÎNCERCĂRII DE PENETRARE STANDARD (SPT) 

ȘI 

PRELUCRAREA PARAMETRILOR 
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1. PRELUCRAREA STATISTICĂ A VALORILOR PARAMETRILOR GEOTEHNICI 

(CONFORM NP 122:2010) 

Valoarea caracteristică a parametrilor geotehnici: 

Xk = Xm ∙ (1 − kn ∙ Vx). 

Numerotarea stratelor corespunde celei utilizate în descrierea stratificației din capitolul 6 

din prezentul studiu geotehnic. 

2. CORELAŢII UTILIZATE PENTRU INTERPRETAREA REZULTATELOR SPT 

• N60 =
Em∙CB∙CR∙N

0.60
 (Skempton), 

unde: 

 N60 – valorile N corectate pentru procedura din teren; 

 Em – corecție pentru transferul energiei ciocanului (0.73); 

 CB – corecție pentru diametrul forajului (1.0); 

 CR – corecție pentru lungimea prăjinilor (0.85). 

• (N1)60 = N60 ∙ √
pa

σ′v
 (Liao și Whitman), 

unde: 

 (N1)60 - valorile N corectate pentru efortul efectiv vertical; 

 pa - presiunea atmosferică ≈100 kPa; 

 σ′v - efortul efectiv vertical; 

 N60 – valorile N corectate pentru procedura din teren. 

• ∅ = 28°, pentru (N1)60 = 3; ∅ = 43°, pentru (N1)60 = 60 (Peck et al.); 

• 
E′

N60
= 1 MPa, pentru un factor de siguranță egal cu 3 (Stroud); 

• Gmax = a ∙ Nb (Crespellani și Vannucchi) [MPa], unde a = 12.3 și b = 0.611 pentru 

nisipuri aluviale; 

• Gradul de îndesare conform Tabel F.1, Anexa F, SR EN 1997-2:2007. 

 

3. PRELUCRAREA REZULTATELOR PENTRU SONDAJELE SPT 

3.1. REZULTATELE OBȚINUTE DIN SONDAJELE SPT 

  
Număr 

SPT 

Adâncime 

[m] 

Număr bătăi 

N N60 (N1)60 
E' 

[MPa] 
Φ' 

[°] 
ID  

Gmax 

[MPa] 15 

cm 

15 

cm 

15 

cm 

F1 

SPT 1 3 3 3 3 6 6 11 6 30 Mediu 37 

SPT 2 4.5 5 6 5 11 11 17 11 32 Mediu 53 

SPT 3 6 17 31 34 65 67 86 67 50 
Foarte 
îndesat 

158 

SPT 4 10.5 10 10 9 19 20 19 20 32 Mediu 74 

SPT 5 12.5 11 13 15 28 29 26 29 34 Îndesat 94 

SPT 6 15 14 12 13 25 26 21 26 33 Mediu 88 

SPT 7 18 13 15 16 31 32 24 32 33 Mediu 100 

F2 

SPT 1 2.5 4 6 5 11 11 23 11 33 Mediu 53 

SPT 2 6.5 14 19 23 42 43 53 43 41 
Foarte 
îndesat 

121 

SPT 3 9.5 13 14 16 30 31 32 31 36 Îndesat 98 

SPT 4 11.5 25 23 20 43 44 41 44 38 Îndesat 122 

SPT 5 14 20 22 24 46 48 40 48 38 Îndesat 128 

SPT 6 16 22 24 28 52 54 42 54 38 
Foarte 
îndesat 

138 
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Număr 

SPT 

Adâncime 

[m] 

Număr bătăi 

N N60 (N1)60 
E' 

[MPa] 
Φ' 

[°] 
ID  

Gmax 

[MPa] 15 

cm 

15 

cm 

15 

cm 

SPT 7 18.5 20 22 27 49 51 37 51 37 Îndesat 133 

F3 

SPT 1 4 2 3 2 5 5 8 5 29 Mediu 33 

SPT 2 7.5 2 50 0 50 52 59 52 43 
Foarte 
îndesat 

134 

SPT 3 11 12 11 14 25 26 24 26 34 Mediu 88 

SPT 4 13.5 13 20 26 46 48 41 48 38 Îndesat 128 

SPT 5 16.5 15 21 22 43 44 34 44 36 Îndesat 122 

 

3.2. PRELUCRAREA STATISTICĂ A REZULTATELOR PENTRU STRATUL I – Complex 

argilos – prăfos nisipos 

 Foraj SPT Adâncime 
E' 

[MPa] 
Φ' [°] 

Gmax 

[MPa] 

F1 

SPT 1 3 6 30 37 

SPT 2 4.5 11 32 53 

SPT 3 6 67 50 158 

F2 
SPT 1 2.5 11 33 53 

SPT 2 6.5 43 41 121 

F3 SPT 1 4 5 29 33 

Media (Xm) 24.13 35.89 76 

Nr. valori (n) 6 6 6 

Abatere standard (sx) 25.44 8.05 51.17 

Coeficient de variație (Vx) 1.054 0.224 0.676 

kn 0.670 0.670 0.670 

Val. Caracteristică (Xk) 7 30 41 

 

3.3. PRELUCRAREA STATISTICĂ A REZULTATELOR PENTRU STRATUL II – Complex 

nisipos - prăfos 

 Foraj SPT Adâncime 
E' 

[MPa] 
Φ' [°] 

Gmax 

[MPa] 

F1 

SPT 4 10.5 20 32 74 

SPT 5 12.5 29 34 94 

SPT 6 15 26 33 88 

SPT 7 18 32 33 100 

F2 

SPT 3 9.5 31 36 98 

SPT 4 11.5 44 38 122 

SPT 5 14 48 38 128 

SPT 6 16 54 38 138 

SPT 7 18.5 51 37 133 
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F3 

SPT 2 7.5 52 43 134 

SPT 3 11 26 34 88 

SPT 4 13.5 48 38 128 

SPT 5 16.5 44 36 122 

Media (Xm) 38.74 36.09 111 

Nr. valori (n) 13 13 13 

Abatere standard (sx) 11.74 2.94 21.40 

Coeficient de variație (Vx) 0.303 0.082 0.192 

kn 0.475 0.475 0.475 

Val. Caracteristică (Xk) 33 35 101 
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ANEXA C  

 

 

RAPORT DE DETREMINARE A AGRESIVITĂȚII APEI 

SUBTERANE ASUPRA BETOANELOR ȘI METALELOR  
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ANEXA D  

 

 

FOTOGRAFII COLOANĂ LITOLOGICĂ 
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Figura D.1. - Foraj F1 - Coloană litologică pe adâncimea 0 - 15 m 
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Figura D.2. - Foraj F1 - Coloană litologică pe adâncimea 15 – 22,5 m 

 

Figura D.3. - Foraj F2 - Coloană litologică pe adâncimea 0 – 5 m 
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Figura D.4. - Foraj F2 - Coloană litologică pe adâncimea 5 - 20 m 
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Figura D.5. - Foraj F2 - Coloană litologică pe adâncimea 20 - 25 m 

 

 
Figura D.6. - Foraj F3 - Coloană litologică pe adâncimea 0 - 10 m 
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Figura D.7. - Foraj F3 - Coloană litologică pe adâncimea 10 - 25 m 
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ANEXA E  

 

FOTOGRAFII DIN AMPLASAMENT 
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Figura E.1.   Echipament de realizare foraj geotehnic aflat pe poziția de lucru pe forajul F1  
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Figura E.2. Echipament de realizare foraj geotehnic aflat pe poziția de lucru pe forajul F2 
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Figura E.3. Echipament de realizare foraj geotehnic aflat pe poziția de lucru pe forajul F3 
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CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI 

 

PIESE SCRISE 

 

MEMORIU GENERAL 

1. INTRODUCERE 

Date de recunoaștere a documentației 

Obiectul lucrării 

Surse de documentare 

2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

Delimitarea sitului  

Caracteristici, utilizare, destinaţie 

3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 Situaţia existentă – ocuparea terenului 

 Regim funcţional 

 Regim juridic 

 Echipare edilitară 

4. PREZENTAREA INVESTIȚIEI ŞI PROPUNERI DE DEZVOLTARE 

URBANISTICĂ 
Implicații economice ale investiției la nivelul zonei 

Implementarea investiției 

5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

 

PIESE DESENATE 

 

1. ÎNCADRARE ÎN P.U.G. MUNICIPIUL GIURGIU 

2. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ  

3. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE   - scara 1/1000 

4. REGLEMENTĂRI URBANISTICE    - scara 1/1000 

5. REGLEMENTĂRI REGIM JURIDIC   - scara 1/1000 

6. REȚELE TEHNICO EDILITARE     - scara 1/1000 
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1. INTRODUCERE 

 

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 

 

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL – – CONSTRUIRE ANSAMBLU                     

LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI DE SERVICII COMPLEMENTARE:Comerț, 

birouri, alimentație publică, showroom și servicii  

Amplasament:     BULEVARDUL BUCUREȘTI NR.57, GIURGIU 

Beneficiar:                     S.C. TOFF RESIDENCE GIURGIU S.R.L. 

Proiectant urbanism:   S.C. ROZUA Asociați S.R.L. 

 

OBIECTUL LUCRĂRII 

 

Proiectul se întocmește în vederea stabilirii oportunității investiției de construire a 

unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de servicii complementare: comerț, 

birouri, alimentație publică, showroom și servicii în zona centrală a orașului, pe un 

teren în suprafață de 5 000,00 mp. Așa cum este prevăzut în Regulamentul Local de 

Urbanism aferent PUG Municipiul Giurgiu (aprobat cu HCLM NR.37/2011), și cum 

este specificat în Certificatul de Urbanism nr. 493/27.07.2021, terenul se află în 

unitatea teritorială de referință C1a – subzona centrului nou conturat a orașului, 

incluzând centrul civic, diverse alte dotări de servire municipală și supramunicipală, 

locuințe cu regim mare de înălțime, în afara centrului istoric, în subzona IS2A - 

subzona destinată construcțiilor pentru comerț și servicii, precum și în CC1- subzona 

transporturilor rutiere, ce include ansamblul rețelei de transport rutier precum și 

incintele cuprinzând activități legate de transportul rutier.  

Prin prezentul studiu se realizează cadrul de reglementare urbanistică necesar 

construirii pe terenul menționat, în vederea implementării investiției – 

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI DE 

SERVICII COMPLEMENTARE: Comerț, birouri, alimentație publică,showroom și 

servicii . 
SURSE DE DOCUMENTARE 

 

PUG actualizat mun. Giurgiu, aprobat prin HCLM 37/2011  

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Giurgiu 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Giurgiu 2014-2020 

Certificat de urbanism nr.493 din 27.07.2021  

Aviz de Oportunitate nr.46857/06.10.2021 

Acte de Proprietate 

Extras de Carte Funciară 
 

2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

 

DELIMITAREA SITULUI 

 

Încadrare în zonă: 

Terenul destinat studiului, în suprafaţă de 5 000,00 mp este amplasat în intravilanul 

oraşului Giurgiu, în zona centrală a orașului, în vecinătatea unor repere funcționale 
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importante ale municipiului, pe aria delimitată de Bulevardul București și Bulevardul 

Mihai Viteazul  

Terenul este format dintr-un lot, având următoarele caracteristici:  

_NC 30134(3404 vechi), CF 30134(3413 vechi), în suprafață de 5 000,00 mp  

Zona studiată se află într-o arie urbană în prezent nestructurată, aflată într-o perioadă 

de definire urbanistică, caracterizată de heterogenitate funcțională, volumetrică, 

arhitecturală. Specificul acesteia este mixitatea, cuprinzând atât structuri 

administrative municipale și supramunicipale, cât și dotări comerciale și locuire. 

Regimul de înălțime este variabil, de la clădiri parter, la imobile de apartamente de 

P+4 etaje.  

Insula astfel delimitată cuprinde diferite tipuri de țesut urban, de la cel specific zonei 

centrale, la cel de tip periferic, neconstituit. 
Accesibilitate:            

Terenul are acces din Bulevardul Mihai Viteazul. Situl se află amplasat între primele 

2 inele ale orașului – inelul central și inelul principal de circulație, propuse prin PUG 

Municipiul Giurgiu. 

Fiind vorba de o zonă nestructurată urbanistic, nu este o arie cu tranzit intes carosabil 

sau pietonal, așa cum este marcată și în Planul de Mobilitatea Urbană Durabilă al 

Municipiului Giurgiu.  

 
(extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă) 

De asemenea, pe bulevardele care mărginesc insula ce cuprinde terenul studiat, există 

transport în comun ce asigură accesul facil către amplasamentul viitorului ansamblu 

de locuințe colective cu dotări de servicii complementare . 
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(extras Plan Mobilitate Urbană Durabilă) 

CARACTERISTICI, UTILIZARE, DESTINAŢIE 

 

Încadrare funcţională: 

Zona cuprinsă în studiu se încadrează conform P.U.G. – MUNICIPIUL 

GIURGIU unitatea teritorială de referință C1a – subzona centrului nou conturat a 

orașului, incluzând centrul civic, diverse alte dotări de servire municipală și 

supramunicipală, locuințe cu regim mare de înălțime, în afara centrului istoric, 

subzona IS2A - subzona destinată construcțiilor pentru comerț și servicii și subzona 

CC1- subzona transporturilor rutiere ce include ansamblul rețelei de transport rutier 

precum și incintele cuprinzând activități legate de transportul rutier. 
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Principalele prevederi ale Regulamentului de urbanism aferent subzonelor C1a și IS2A și 

CC1 sunt: 

 

C1a - subzona centrului nou conturat a orașului, incluzând centrul civic, diverse 

alte dotări de servire municipală și supramunicipală, locuințe cu regim mare de 

înălțime, în afara centrului istoric 
 

Utilizări admise: 

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel regional si municipal (primărie, 

prefectură, poliție, unități de intervenție în situații de urgență, spital, instituții de 

învățământ, centre culturale etc);  

- sedii ale unor companii şi firme, servicii financiar-bancare, proiectare, cercetare, 

expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale, birouri; - 

servicii sociale, colective şi personale;  

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;  

- lăcaşuri de cult; hoteluri; restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc;  

- parcaje la sol şi multietajate; comert cu amanuntul; spaţii libere pietonale, pasaje 

pietonale acoperite; spaţii plantate  

- se admit conversii ale locuinţelor în alte funcţiuni şi se admit completări cu funcţiuni 

complementare în subteran (comerţ, servicii, recreere, parcaje)  

- se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei pentru: funcţiuni 

publice de interes supramunicipal şi municipal, administrative, culturale, de 

învăţământ, funcţiuni terţiare superioare, media, edituri, agenţii, servicii profesionale 

şi personale, recreere şi turism; 

 

Utilizări admise cu condiționări: 

- se admite extinderea și supraetajarea construcțiilor existente care au funcțiuni 

compatibile, cu condiția încadrării în reglementările permise în zonă;  

- se admite mansardarea blocurilor de locuințe existente, peste terasă putând fi realizate 

maxim două niveluri; pentru mai multe tronsoane alipite mansardarea este obligatoriu să 

fie integrală; mansardarea se poate face numai dacă se îndeplinesc cerințele obligatorii 

pentru zona de locuit (însorire, spații verzi, locuri de parcare etc)  

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

instituțiile și echipamentele publice din zona centrală vor fi incluse în clasa I de 

importanță și expunere la cutremur potrivit P100-1/2006 - în zonele existente se admite 

conversia locuinţelor în alte funcţiuni permise;  

- în cazul locuințelor colective conversia se recomandă să fie integrală; în caz contrar se 

vor respecta reglementările de la capitolul LI1-LI2  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții cu suprafața construită 

desfășurată mai mică de 600 mp se face printr-un Plan Urbanistic de Detaliu avizat și 

aprobat potrivit legii.  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții cu suprafața construită 

desfășurată mai mare de 600 mp se face printr-un Plan Urbanistic Zonal avizat și aprobat 

potrivit legii.  

- detalierea reglementărilor de construire pentru construcții care presupun un mare număr 

de utilizatori (necesită minim 50 locuri de parcare potrivit normelor de la capitolul 9 din 

cadrul titlului I) se va face pe baza unui PUZ care va include un studiu al influenței 

asupra circulației în zonă.  

- detalierea reglementărilor pentru clădiri mai înalte de 20,0 m se va face pe baza unui 

PUZ cu studiu de altimetrie.  
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Înălțimea maximă admisibilă: 

- înalţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre 

aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de 

volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de 

cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.  

Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)  

- POT maxim = 60%. 

Coeficientul maxim de utilizare a terenului : 

- CUT maxim = 4,0 mp. ADC/mp. teren  

 

IS2a - subzona destinată construcțiilor pentru comerț și servicii 

 

Utilizări admise: 

- spații comerciale și de servicii cu rază mare, medie și redusă de servire  

- sedii ale unor companii şi firme, servicii financiar-bancare; servicii sociale, colective 

și personale; hoteluri; restaurante, baruri, cofetîrii, cafenele etc;  

- parcaje la sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spații închise destinate destinderii, sportului, spaţii plantate 

- activități manifacturiere, expunerea și desfacerea produselor respective 

- pentru subzonele C1A, C1B, C2, C3 se admit conversii funcționale în alte funcțiuni 

admise sau admise cu condiții la capitolele respective  

- pentru serviciile dispersate în alte zone funcționale se admit conversii numai în 

funcțiunile permise în vecinătate sau complementare funcțiunilor din vecinătate;  

- se admit completări cu funcţiuni complementare precum și cladiri multifuncționale 

care includ servicii 

 

Utilizări admise cu condiționări: 

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

instituțiile și echipamentele publice din zona centrală vor fi incluse în clasa I de 

importanță și expunere la cutremur potrivit P100-1/2006  

- amplasarea de unități comerciale tip mic gros nu este permisă în zonele C1A și C2 și în 

vecinătatea funcțiunilor protejate  

- amplasarea de unități comerciale en-gros se poate face numai în zona I2 sau pe baza 

unui PUZ în cadrul căruia să se analizeze relația cu vecinătatea și traficul generat  

- sunt admise lăcașuri de cult numai dacă sunt amplasate la mai mult de 100 m de 

localuri de alimentație publică ce desfac băuturi alcoolice 

- amplasarea de localuri de alimentație publică care desfac băuturi alcoolice se va putea 

face numai la minim 100 m de lăcașuri de cult, spitale, unități de ocrotire și unități de 

învățământ pentru minori  

- amplasarea de unități care comercializează țigări și alimente catalogate ca 

nerecomandate se vor amplasa la minim 100 m de unități de ocrotire și unități de 

învățământ pentru minori  

- amplasarea stațiilor de alimentare cu carburanți se va face pe arterele de acces în oraș și 

în vecinătatea arterelor principale de circulație, cu respectarea distanțelor normate față de 

alte funcțiuni  

- detalierea reglementărilor pentru clădiri mai înalte de 20,0 m se va face pe baza unui 

PUZ cu studiu de altimetrie.  

 

Înălțimea maximă admisibilă: 

- înalţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre 

aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de 

volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de 

cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.  
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Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)  

- POT maxim = 60%. 

Coeficientul maxim de utilizare a terenului : 

- CUT maxim = 4,0 mp. ADC/mp. teren  

 

CC1- Subzona transporturilor rutiere ce include ansamblul rețelei de transport rutier 

precum și incintele cuprinzând activități legate de transportul rutier 

 

Utilizări admise: 

- cai de comunicatie rutiera: drumuri nationale, judetene, comunale, strazi de 

categoriile I-IV  

-  lucrari de arta aferente cailor de comunicatie rutiera activităţi legate de transporturi la 

distanţă pe căi rutiere pentru călători şi mărfuri:  

- autogări şi alte construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de 

transport rutiere cu tonaj şi gabarit admis pe străzile din Municipiu, pentru transportul 

de călători şi mărfuri, precum şi serviciile anexe aferente; 

-  construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de transport greu 

rutier şi pentru transferul mărfurilor transportate în mijloace de transport cu tonaj şi 

gabarit care nu sunt admise în localitate, instalaţii tehnice de transfer, precum şi 

serviciile anexe aferente, parcaje, garaje;  

- construcţii şi amenajări pentru depozitarea, reambalarea şi expedierea produselor 

transportate, spaţii şi construcţii de expunere şi comercializare a produselor pentru 

comerţul en-gros şi pentru comerţul en-detail numai cu mărfuri care nu pot fi 

transportate la domiciliu cu automobilul personal (elemente de construcţie şi finisaj, 

mobilier, ambarcaţiuni şi diverse alte produse pentru întreţinerea grădinilor, camping 

etc.)  

- servicii pentru transportatorii în tranzit: birouri, telecomunicaţii, moteluri, restaurante, 

destindere; vamă;  

- Spaţii verzi amenajate – in general ca plantatii de aliniament;  

- parcaje pentru salariaţi şi pentru călători 

 

Utilizări admise cu condiționări: 

- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor 

publice trebuie:  

o să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme 

de transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de 

acelaşi gen);  

o să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, 

siguranţă);  

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii rutiere se 

vor autoriza numai cu avizul administratorului drumului, conform reglementarilor 

legale;  

- zona de protecţie a infrastructurii rutiere cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de 

proprietar, cu lăţimea prevazuta in Legea Drumurilor, situată de o parte şi de alta a 

drumului, precum şi terenurile destinate sau care servesc sub orice formă funcţionării 

acestora; 

- depozitele şi anexele vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi 

de asigurare împotriva riscurilor de incendiu şi explozie; 
Înălțimea maximă admisibilă: 

- înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi 

nici înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia 

instalaţiilor tehnice 
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Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) : 

- conform studiilor de specialitate dar nu mai mult de 50% 
Coeficientul maxim de utilizare a terenului : 

- conform studiilor de specialitate dar nu mai mult de 1,0 
 

Infrastructura edilitară 

Zona dispune de infrastructură edilitară. 

Propunerile de dezvoltare ulterioară vor ţine cont de strategiile de dezvoltare a infrastructurii, 

conform avizelor şi condiţionărilor deţinătorilor de utilităţi. 

 

Disfuncţionalităţi 

Principalele disfuncţionalităţi  existente în zona studiată sunt legate în primul rând de faptul că aria 

este neconstituită, nestructurată din punct de vedere urbanistic, precum și de diferența foarte mare 

de țesut ăn cadrul insulei urbane din care face parte terenul. Tendințele de dezvoltare sunt evidente, 

dar deocamdată aleatorii, fără a ilustra o regulă generală urbană. Cele câteva intervenții sunt de 

tipul serviciilor comerciale, determinând astfel o tendință a zonei. 

Zona este caracterizată de mixitate funcțională, cuprinzând atât structuri administrative 

municipale și supramunicipale, cât și dotări comerciale și locuire. Regimul de înălțime este 

variabil, de la clădiri parter, la imobile de apartamente de P+4 etaje. 

 

Potenţialul de dezvoltare 

Lucrarea « PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE 

COLECTIVE CU DOTĂRI DE SERVICII COMPLEMENTARE: Comerț, birouri, 

alimentație publică, showroom și servicii, BULEVARDUL BUCUREȘTI NR.57” se referă 

la terenul în suprafaţă de 5000,00 mp cuprins în insula delimitată de Bulevardul 

București, Bulevardul Mihai Viteazul și Bulevardul CFR.  

Lucrarea se întocmeşte în vederea reglementării modului viitor de construire a terenului 

menţionat, ţinând cont de oportunităţile de dezvoltare şi de necesitatea de structurare spațial-

urbană, de circulaţii şi accesibilitate. 

Studiul răspunde temei formulate de beneficiar şi se elaborează raportându-se la 

prevederile „P.U.G. – Municipiul Giurgiu”. 

Pentru documentația în cauză au fost emise Certificatul de Urbanism nr. 493/27.07.2021 

și Avizul de Oportunitate nr. 46857/06.10.2021. 

 

Obiective principale 

Au fost urmărite cu precădere următoarele obiective: 

• stabilirea unui mod de organizare coerentă precizând toate elementele 

necesare (funcţiuni, circulaţii, infrastructură edilitară, accese, regim de aliniere, regim de 

înălţime, mod de ocupare, mod de plantare, etc) 

• configurarea unui cadru spaţial-volumetric, ambiental şi de imagine al 

noului ansamblu propus corelat cu vecinătăţile  

 

Necesitatea de structurare urbană a ariei studiate susţine propunerea proiectului de faţă. Planul 

Urbanistic Zonal analizează posibilitatea de realizare a unui ansamblu de locuințe colective cu 

dotări de servicii complementare: comerț, birouri, alimentație publică, showroom și servicii 

pe terenul de la adresa Bulevardul București nr.57.     
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3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII – ANALIZA EXISTENTULUI 

 

 OCUPAREA TERENULUI 

Terenul are o suprafaţă de 5 000,00 mp şi este liber de construcții. 

Pe amplasamentul studiat se propune realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu dotări 

de servicii complementare: comerț, birouri, alimentație publică, showroom și servicii, cu 

parcare subterană și supraterană, zone pietonale, zone verzi, accese carosabile și utilități. 

Funcţiunea solicitată este compatibilă cu funcţiunile existente în zonă, și se înscrie în 

tendințele de dezvoltare ale acesteia. 

 

 REGIM FUNCŢIONAL 

Amplasamentul se învecinează la Sud și la Est cu o zonă de supermarket(Lidl), la Nord și la 

Vest cu Bulevardul Mihai Viteazul.  

Dimensiunea terenului, amplasarea acestuia precum și tendințele de dezvoltare ale zonei 

constituie argumente pentru edificarea imobilelor rezidențiale propuse, în condițiile 

specificate în regulament. 

 

 REGIM JURIDIC 

Terenul cuprins în documentaţia PUZ în suprafaţă de  5 000,00 mp este proprietatea S.C. 

TOFF RESIDENCE GIURGIU S.R.L., conform actelor atașate prezentei documentații. 

 

 ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ 

Zona dispune actualmente de un echipament edilitar de capacitate bună.   

Propunerile vor respecta condiţionările impuse de avizele emise de către deţinătorii de utilităţi 

din zonă. 
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4. PREZENTAREA INVESTIȚIEI ŞI PROPUNERI DE DEZVOLTARE 

URBANISTICĂ 

 

IMPLICAȚII ECONOMICE ALE INVESTIȚIEI LA NIVELUL ZONEI 

Construirea unui ansamblu de locuințe colective cu dotări de servicii complementare: comerț, 

birouri, alimentație publică, showroom și servicii pe terenul studiat este susținută de nivelul 

ridicat de accesibilitate, demonstrat în capitolele anterioare. De asemenea, încadrarea 

urbanistică din PUG Municipiul Giurgiu permite dezvoltarea funcțiunii menționate. 

Avantajele dezvoltării propuse constau în  

- Structurarea urbană a zonei 

- Animarea zonei în prezent foarte puțin accesată, în dezacord cu amplasarea centrală 

- Crearea de locuri de muncă 

 

IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

Investiția propusă va fi suportată de către beneficiarul proiectului (ansamblul de locuințe 

colective ,spațiile comerciale, birourile, etc).  

Realizarea viitorului prospect al  Bulevardului București (20 m) și a străzilor din cadrul 

insulei urbane din care face parte terenul studiat se vor face de către autoritatea publică, fiind 

proiecte publice prevăzute în cadrul unor documentații anterioare, și preluate în prezenta 

documentație. 

 

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

Cumulând concluziile provenind din încadrarea în reglementările locale, din analizele 

anterioare și datele prezentate, construirea pe terenul studiat este o necesitate atât motivată 

economic, dar și funcțional și spațial urban, într-o zonă centrală nestructurată urbanistic. 

Situl studiat, prin poziția în oraș şi caracterul zonei, se structurează ca oportun pentru 

dezvoltarea propusă, nu introduce noi activități în zonă, continuând tendința deja începută în 

vecinătățile imediate, și răspunde unei necesități urbane și economice în acord cu profilul 

specific al terenului și ariei analizate.   

Potenţialul este reprezentat de următoarele elemente: 

_poziţia favorabilă în cadrul orașului – situarea în zona centrală, într-o zonă mixtă; 

_funcțiunea ce se încadrează în prevederile urbanistice ale zonei, în acord cu valențele 

acesteia; 

_necesitatea de „umplere” a golului urban constituit în prezent de situl studiat, precum și de 

generarea unei direcții de structurare urbană a insulei; 

_legătura facilă cu restul orașului. 

 

 

        ÎNTOCMIT, 

        urb. Andreea Băcanu 

arh. Cristina Enache 
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