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Cap. 1 – Introducere 

 

1.1 Prezentare generala 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, este poziţionat în partea central-sudică a României, în partea 

nord-estică a regiunii Sud Vest Oltenia şi în partea central-estică a judeţului Vâlcea. Din 

punct de vedere geografic municipiul este amplasat în Subcarpaţii Getici, la confluența 

râurilor Olt şi Olăneşti, la o altitudine medie de 240-260 m. Este situat la intersecția 

paralelei de 45°07' latitudine nordică cu meridianul de 24°22'21" longitudine estică, în plină 

zonă temperată.  

 

 

Fig. 1.1 – Poziționarea geografică a Mun. Râmnicu Vâlcea 
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Municipiul Râmnicu Vâlcea are o suprafaţă de 8.520 ha. Se întinde la Est de dealul 

Capela, până dincolo de cursul râului Olt, depăşind spre sud confluenţa acestuia cu apele 

râului Olăneşti. Este mărginit la sud de dealul Troian, iar la vest de dealulurile Petrişor şi 

Capela. La nord, limita teritoriului administrativ al municipiului Râmnicu Vâlcea este 

marcată de dealul Cetăţuia. 

 

 

Fig. 1.2 – Municipiul Râmnicu Vâlcea 

 

Situaţia actuală a dispunerii zonelor funcționale în oraș indică o dezvoltare a zonei centrale 

în decursul anilor pornind din centrul istoric, extinzându-se pe direcţiile principale de 

circulaţie peste Râul Olt, şi spre sud, pe sistemul de artere Calea Traian şi Bulevardul Dem 

Rădulescu, pe care se suprapune circulaţia de tranzit către Drăgăşani/Sibiu. O altă 

particularitate a dispunerii, ce poate fi remarcată este existenţa unei zonificări funcţionale 

precise pentru zonele de locuit, de activităţi agrozootehnice, industriale, de depozitare şi, 

parţial, pentru construcţii, transporturi şi gospodărie comunală, spaţii plantate publice şi de 

agrement, precum şi existenţa unui grad ridicat de dispersie a unor servicii publice 
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municipale, a unor activităţi de transporturi, construcţii, depozitări, gospodărie comunală şi 

spaţii plantate publice. 

 

Schema după care este organizată reţeaua principală de trafic din Municipiul Râmnicu 

Vâlcea este una de tip radial, cu 5 direcţii principale (DN 7- spre Bucureşti, respectiv Sibiu; 

DN 64 – spre Drăgăşani, respectiv Olăneşti; DN 67 – spre Horezu), iar circulaţia are 

tendinţa de a se concentra pe câteva artere majore care traversează zona centrală a 

municipiului.  

 

Zona pentru care s-a realizat acest studiu de circulatie este situata in centrul orasului, de-a 

lungul Caii lui Traian si este delimitata de arterele de circulatie: str. Tudor Vladimirescu la 

nord, str. Carol I la vest, str. Dacia la sud si str. Gen. Magheru la est. 

 

Raportul inadecvat între gradul de încărcare şi profilul transversal duce la suprasolicitare 

sau la neutilizarea la capacitate (stradă de importanţă redusă, fără trafic de tranzit dar cu 

profil supradimensionat). Întreruperea unor legături importante pentru reţeaua de trafic şi 

devierea traficului duce la suprasolicitarea unor legături şi intersecţii. La orele de vârf 

există zone în care se concentrază fluxuri mari de vehicule, generând o diminuare a 

fluenţei (viteze de circulaţie scăzute, timpi crescuţi de parcurgere a tronsoanelor, cozi de 

aşteptare, etc.) precum şi o creştere a consumului de combustibili şi al nivelului emisiilor 

poluante. Intersecţiile cele mai afectate sunt cele din zona centrala, generatoare de puncte 

de conflict între traficul de tranzit pe direcţia nord-sud, respectiv est-vest (a se vedea figura 

următoare). 
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Fig. I.2.16 - Puncte de conflict zona centrală 

 

Zona centrala a Municipiului Râmnicu Vâlcea trece printr-un proces de reorganizare si prin 

care se urmăreşte:  

- amenajarea spaţiului public, prin păstrarea unei părţi a actualei amenajări de tip parc 

cu spaţii verzi şi amenajarea unei alte porţiuni ca spaţiu liber de tip piaţă urbană; 

- construirea unui pasaj pietonal, care va subtraversa intersecţia străzii Calea lui 

Traian cu străzile Ştirbei Vodă şi fosta stradă Regina Maria; 

- construirea unei parcări subterane sub fosta stradă Regina Maria, cu două niveluri 

subterane cu o capacitate de 192 de locuri pentru autoturisme şi 8 locuri pentru 

motociclete. 

1 

2 

3 

4 
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Fig. 1.3 - Reorganizarea zonei centrale a Municipiului Râmnicu Vâlcea 

 

1.2 Obiective 
Studiul va avea in vedere urmatoarele: 

 Evaluarea nivelului existent al deservirii necesitatilor, in conditiile de organizare si 

functionare actuala a traficului: 

 Propuneri de solutii si masuri de organizare si dirijare care trebuie implementate in 

scopul asigurarii fluentei circulatiei si al managementului eficient al traficului, 

precum si in vederea asigurarii sigurantei rutiere in ceea ce priveste deplasarea 

vehiculelor si ale participantilor vulnerabili la trafic: 

 

Scop si obiective specifice: 

 Facilitarea şi creşterea mobilităţii populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor generale 

de mediu la nivelul zonei centrale a Mun. Ramnicu Valcea.  

 Fluidizarea circulaţiei, reducerea timpilor de deplasare, facilitarea deplasărilor 

pietonale şi cu biciclete şi extinderea zonelor pietonale urmărind efectele 

benefice asupra mediului general urban (reducerea emisiilor de noxe şi a 

poluării fonice generate de trafic, îmbunătăţirea aspectului urban). 
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1.3 Importanta si necesitatea studiilor de circulatie – metodologie de 
elaborare 

 

1.3.1 Generalităţi 

La începutul secolului XXI omenirea se confruntă nu numai cu problemele rezultate din 

creşterea populaţiei, ci şi cu problemele rezultate ca urmare a procesului de urbanizare şi 

activităţilor socio-economice din zonele urbane. 

 

Una din principalele consecinţe ale fenomenului o constituie creşterea necesităţilor de 

transporturi de bunuri şi persoane. 

 

Problema transporturilor în ziua de azi se pune sub forme noi datorită dorinţelor fireşti de 

satisfacere a necesităţilor de deplasare în condiţii de siguranţă, rapiditate, confort, 

economicitate şi protecţie a mediului înconjurător. 

 

Satisfacerea acestor necesităţi de deplasare vine în contradicţie, în principal, cu: 

 infrastructura, concepută şi realizată în trecut la standarde care nu mai   

corespund momentului actual, şi cu atât mai mult perioadei viitoare; 

 lipsa de fonduri, datorată, în momentul de faţă, situaţiei grele a economiei; 

 dorinţa de păstrare a unor construcţii şi imposibilitatea lărgirii prospectelor unor 

străzi dispuse pe direcţia fluxurilor importante de circulaţie.  

 

În perspectivă este de aşteptat ca necesităţile de circulaţie şi de transport în comun, să 

crească datorită a doi factori importanţi: 

 sporirea indicelui de motorizare (în prezent România, având un număr mediu care 

depăşeşte 200 de vehicule la 1000 de locuitori); 

  sporirea mobilităţii. 

 

Ţinând seama de necesitatea de satisfacere a nevoilor actuale, dar mai ales a celor de 

perspectivă, organizarea circulaţiei urbane, care are rolul de a asigura funcţiunile de 

transport de bunuri  şi persoane, devine prioritară, deoarece: 

 transporturile de bunuri sunt necesare atât pentru activitatea de producţie şi de 

servicii, cât şi pentru aprovizionarea oraşului cu bunuri de consum necesare 

populaţiei; 
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 transportul de persoane trebuie să constituie o prioritate,  în special pentru 

satisfacerea necesităţilor de deplasare în relaţia locuinţă-loc de muncă, întrucât 

greutăţile întâmpinate în acest domeniu au repercusiuni asupra activităţii de 

producţie şi deci a economiei în general. 

 

Răspunsurile la problemele pe care le ridică circulaţia urbană se obţin prin efectuarea de 

studii de circulaţie. 

 

Astăzi, în condiţiile tranziţiei de la economia planificată la economia de piaţă, 

modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de circulaţie rutieră reprezintă o necesitate obiectivă. 

Această acţiune trebuie să se facă în cadrul programelor generale privind sistematizarea 

teritorială şi urbană, ţinându-se seama de două grupe de probleme care se 

intercondiţionează: 

 - elementele componente ale procesului de sistematizare; 

 - funcţiunile predominante ale zonelor urbane. 

 

Schematic, intercondiţionarea dintre cele două grupe de probleme, din punct de vedere al 

căilor de circulaţie şi al comunicaţiilor se prezintă în figura 1.4. 
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Elementele componente     Funcţiuni ale zonelor 
       ale procesului de      urbane şi  teritoriale 
          sistematizare       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.4 - Intercondiţionarea dintre circulaţie şi celelalte elemente ale  

procesului de sistematizare 

 

Prin sistematizare se înţelege, în general, un mod de organizare, amenajare şi dotare a 

teritoriului, corespunzătoare cerinţelor economice, sociale, culturale şi de protecţie a 

mediului înconjurător. 

 

Astfel, odată cu sistematizarea teritoriului se pun în evidenţă şi direcţiile necesare de urmat 

pentru dezvoltarea căilor de circulaţie. 

 

Acţiunile ce se întreprind cu privire la reţeaua de drumuri şi străzi se bazează pe o cât mai 

bună cunoaştere a volumului şi caracteristicilor traficului rutier şi a necesităţilor de 

transport în comun.  

 

Pentru stabilirea volumului şi caracteristicilor traficului se utilizează tehnici şi metode ale 

“ingineriei de circulaţie”, specialitate tehnică ce se ocupă de studiul, cercetarea şi 

Cadrul natural si  
construit Economice 

Unitati de productie 
si dotari 

Administrative 

CAILE DE  
CIRCULATIE 

COMUNICATIE 

Ecologice - recreere 

Locuire 

Populatia si zonele 
de locuinte 
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determinarea modului de acţionare, în prezent şi în perspectivă a fenomenelor şi legilor 

circulaţiei, în scopul proiectării şi realizării drumurilor, a străzilor şi autostrăzilor, astfel încât 

să se asigure desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă, de confort, de rapiditate, 

de continuitate şi de economicitate.  

 

Fenomenele legice ale traficului rutier se referă la modul de formare şi de desfăşurare a 

circulaţiei în prezent şi în viitor. Pe baza cunoaşterii acestor fenomene, "ingineria de 

circulaţie" permite găsirea soluţiilor pentru rezolvarea în condiţii optime a problemelor 

ridicate de circulaţie, atât din punct de vedere tehnic (siguranţă, confort, rapiditate, 

capacitate), cât şi din punct de vedere economic şi ecologic. 

 

Pe baza soluţiilor astfel obţinute se trece la planificarea, proiectarea şi realizarea 

dispozitivelor de circulaţie. 

 

Complexitatea problemelor ce trebuie abordate în cadrul studiilor de circulaţie şi numărul 

mare de factori care influenţează circulaţia rutieră necesită culegerea şi prelucrarea unui 

volum foarte mare de date şi efectuarea de multiple calcule pentru determinarea soluţiilor 

optime. Acest lucru nu se poate face decât prin utilizarea de sisteme informatice complexe, 

care să opereze cu modele matematice, toate prelucrările făcându-se cu ajutorul softurilor 

specializate.  

 

Pe de altă parte, pentru studierea fenomenului de circulaţie se operează cu date cu 

caracter aleator obţinute din măsurători directe (număr de vehicule, viteză, accidente, etc.). 

De aceea, prin natura fenomenelor pe care le studiază, ingineria de circulaţie face în 

permanenţă apel la metodele de calcul din următoarele domenii mai importante ale 

matematicii: statistica matematică, teoria probabilităţilor, cercetarea operaţională, teoria 

grafelor, precum şi la discipline din cadrul ştiinţelor sociale. 

 

1.3.2 Metodologie de elaborare 

1.3.2.1 Transporturile şi urbanizarea 

Transporturile şi urbanizarea constituie un sistem interactiv în care cele două elemente se 

influenţează reciproc. Acest lucru pare evident, dar datorită interacţiunii dintre transporturi 

şi dezvoltarea urbană este dificil să se facă cuantificări datorită complexităţii mecanismelor 

urbane, care nu permit să se izoleze cauzele şi efectele lor. 
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Procesul poate fi descris simplificat prin trei considerente principale: 

1). transformările structurilor spaţiale realizate fie prin extindere (dezvoltare de-a 

lungul unor axe sau prin crearea unor zone de locuinţe periferice, fie prin îndesirea 

ţesutului urban, modifică volumul şi repartiţia necesităţilor de deplasări; 

2). satisfacerea necesităţilor de circulaţie presupune crearea unei infrastructuri de 

circulaţie pentru a face mai accesibile şi mai atractive anumite zone din spaţiul urban; 

3). fiecare acţiune (localizarea funcţiilor urbane sau crearea unei infrastructuri 

rutiere) declanşează efecte care modifică starea sistemului, satisfăcând o necesitate, sau 

crearea unei noi necesităţi, sau revigorarea unei situaţii existente. 

 

Transformările rapide ale repartiţiei spaţiale a zonelor de locuinţe şi a celor cu activităţi de 

producţie şi servicii antrenează modificări în geografia originilor şi destinaţiilor deplasărilor, 

în intensitatea fluxurilor de circulaţie şi în lungimea parcursurilor. 

 

În principiu, administraţiile caută să creeze infrastructuri şi mijloace de transport pentru a 

face faţă la creşterea necesităţilor de circulaţie, dar creşterea cererilor de transport de 

persoane şi bunuri nu este, în general, însoţită de o adaptare imediată a sistemului de 

transport în sectoarele cele mai solicitate ale sistemului urban. Constrângerile care apar 

sunt cauzate de: resurse limitate, costuri ridicate pentru realizarea infrastructurii de 

transport urban, obstacole politice, administrative şi instituţionale, precum opoziţia 

colectivităţilor învecinate. 

 

Considerentele arătate mai sus conduc la necesitatea corelării acţiunilor de sistematizare 

urbană cu cele de modernizare a reţelelor de circulaţie, ambele trebuind să se bazeze pe 

studii aprofundate realizate de profesionişti. 

 

1.3.2.2 Modul de abordare a studiilor de circulaţie 

Factorul circulaţie a fost întotdeauna elementul prin care activitatea omenească, 

manifestată pe un teritoriu mai întins sau mai restrâns şi-a găsit posibilitatea de 

desfăşurare şi de valorificare. 

 

Necesitatea de a se stabili contacte şi legături între oameni sau grupuri de oameni a 

condus la cerinţa de deplasări, a căror frecvenţă a crescut, evidenţiindu-se fenomenul 
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denumit astăzi circulaţie. Astfel, circulaţia rutieră poate fi definită ca fiind mişcarea 

generată de vehicule şi persoane, concentrată pe anumite suprafeţe de teren amenajate 

special în acest scop, legată de desfăşurarea vieţii şi activităţii omeneşti. 

 

Dezvoltarea economică şi creşterea progresivă a condiţiilor materiale facilitează extinderea 

utilizării autovehiculelor. S-a ajuns astfel în prezent la situaţia cunoscută în multe oraşe 

unde, datorită multitudinii de relaţii care rezultă în mod necesar în desfăşurarea vieţii 

omeneşti, ca circulaţia să devină deosebit de intensă. Acest fapt creează probleme 

deosebite de fluenţă a traficului datorită şi faptului că în oraşe se concentrează cea mai 

mare parte a parcului auto. 

 

Datorită acestui lucru apare necesitatea unei reţele stradale majore pentru asigurarea 

circulaţiei orăşeneşti de mare volum şi viteză corespunzătoare, amplasată în vecinătatea 

marilor unităţi urbanistice şi al unei reţele de masă situată în interiorul acestor unităţi 

pentru asigurarea circulaţiei locale şi de acces caracterizată prin mărime şi viteze reduse. 

 

Astfel apare necesitatea unei noi organizări a oraşelor faţă de aceste probleme ale 

diferitelor categorii de transporturi. În aceste condiţii se pune problema executării unor mari 

artere de circulaţie, a sistematizării intersecţiilor, a executării unor poduri, pasaje, etc. 

 

Stabilirea corectă a reţelei stradale semnificative a unui oraş necesită pe lângă 

considerente de ordin urbanistic, cunoaşterea circulaţiei actuale şi de perspectivă de pe 

fiecare arteră de circulaţie mai importantă din oraş. Acest lucru este necesar deoarece 

numai solicitarea cauzată de circulaţia vehiculelor asigură elementele necesare pentru 

dimensionarea diferitelor artere. 

 

Proiectarea/dimensionarea unei artere stradale necesită: 

a) stabilirea celor mai logice trasee între două sau mai multe centre de interes date, 

respectând reţeaua stradală existentă; 

b) studierea de trasee noi între diverse puncte de interes actuale sau viitoare; 

c) determinarea secţiunilor transversale ale străzilor magistrale pentru circulaţia de viitor, 

capabile de a asigura scurgerea fluxurilor de trafic de viitor; 
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d) adoptarea de secţiuni transversale, astfel încât actualele modernizări sau construcţii de 

străzi să se încadreze în soluţiile de perspectivă, putând oricând să fie extinse fără 

sacrificii prea mari. 

 

Pentru a răspunde acestor probleme, este necesar să fie întocmite studii de specialitate 

bine fundamentate, astfel încât factorii de decizie să poată oricând adopta cele mai bune 

soluţii de sistematizare şi organizare a circulaţiei în mod deosebit, dar şi a dezvoltării 

urbanistice a oraşului, în concordanţă cu dezvoltarea celorlalte funcţiuni principale:  

locuinţe, industrie, cultură, etc. 

 

În general, astfel de studii se sprijină pe rezultatele unor îndelungate cercetări 

experimentale, care au la bază recensământuri şi anchete de circulaţie origine-destinaţie 

(O-D), analize statistice ale circulaţiei, realizate în mod ştiinţific pe perioade sezoniere, pe 

un an, pe mai mulţi ani sau chiar permanent. Această observare atentă şi constantă în timp 

a evoluţiei circulaţiei este necesară datorită multiplelor legături între fenomenul numit 

circulaţie şi desfăşurarea curentă a activităţilor într-un oraş, activităţi care la rândul lor 

evoluează, se schimbă, apar orientări noi în privinţa amplasării şi dezvoltării industriei, 

locuinţelor, zonelor de agrement, etc. 

 

Dat fiind faptul că periodic se întocmesc studii cu privire la dezvoltarea urbanistică a 

oraşelor, în speţă se reactualizează planurile generale de urbanism, tot aşa este necesar 

ca periodic să se întocmească studii de fundamentare pentru propunerile privind reţeaua 

stradală, astfel încât aceste propuneri să răspundă tuturor problemelor ce se ridică cu 

privire la dezvoltarea în viitor a oraşelor. 

 

În general studiul circulaţiei rutiere comportă patru faze principale: 

I. Analiza circulaţiei actuale (Diagnoza circulaţiei). 

II. Studiul transportului în comun. 

III. Determinarea structurii  şi a fluxurilor de circulaţie de perspectivă (Prognoza 

circulaţiei). 

IV. Dimensionarea şi verificarea în plan a dispozitivelor de circulaţie (Terapia 

circulaţiei). 

 

Pentru  fiecare din fazele de mai sus s-au întocmit diverse metodologii de studiu şi 
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programe de calcul. Aceste metodologii se bazează pe cercetări experimentale 

îndelungate, periodice, cercetări ce îşi propun să găsească legităţi atât cu privire la 

evoluţia în timp a circulaţiei rutiere cât, şi cu privire la organizarea şi sistematizarea 

circulaţiei. 

   

1.3.2.3 Simularea cu ajutorul modelelor matematice 

Pentru a studia funcţionarea sistemelor complexe, cum sunt şi sistemele de circulaţie, ce 

au un număr mare de elemente în interacţiune şi dacă nu se doreşte limitarea numai la 

observaţii, se construiesc modele.  

 

Circulaţia urbană a devenit astăzi atât de complexă încât nu poate fi studiată decât 

utilizând metode de simulare cu ajutorul modelelor matematice. 

 

1.3.2.3.1 Definirea simulării 

Simularea este definită ca tehnica amplasării unui model stocastic în locul unui sistem real, 

care niciodată nu suprasimplifică sistemul, din care cauză sistemul devine trivial şi nici nu 

încorporează atât de multe caracteristici ale sistemului real astfel ca sistemul să devină 

greu de mânuit. 

 

Atunci când fenomenul real se schematizează în aşa fel încât elementele se supun legilor 

matematice cunoscute şi pot să se pună în ecuaţii, se spune atunci că avem un “model 

matematic”. 

 

Modelul matematic intervine între teorie şi sistemul real şi trebuie testat în raport cu 

realitatea exprimată de obiect. Teoria se modelează şi se concretizează într-un model 

sintetic care exprimă caracteristicile de bază ale obiectului de analizat. Un fenomen, 

respectiv obiect, poate fi modelat din mai multe puncte de vedere şi după gradele de 

izolare la care este supus. Punctul de vedere trebuie să conducă la adevăr, iar gradul de 

izolare trebuie realizat în aşa fel încât să se reflecte în model corelaţiile esenţiale ale 

modelului cu mediul. 

 

Modelele se împart în două mari categorii: una numită “perioadă cu perioadă”, iar cealaltă 

numită “ eveniment cu eveniment”. În cazul unei simulări “perioadă cu perioadă” se 

examinează ansamblul sistemului la intervale regulate. În cazul unei simulări “eveniment 
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cu eveniment” se definesc stările sistemului, care vor fi practic în număr finit. Un 

“eveniment” va fi trecerea sistemului de la o stare la altă stare (urmând legi de evoluţie 

date). Se ţine o contabilitate a evenimentelor viitoare şi nu se examinează sistemul decât 

de fiecare dată când se produce un eveniment. 

 

1.3.2.3.2 Etapele simulării 

Etapele simulării în studiul problemelor de circulaţie sunt următoarele: 

 definirea problemei în mod specific, în termeni cunoscuţi împreună cu limitele 

necesare; 

  formularea modelului, inclusiv formularea premizelor, alegerea criteriilor pentru 

optimizare şi selectarea procesului operaţional sau a regulilor drumului 

respectiv; 

 construirea diagramei generale ce stabileşte relaţiile funcţionale dintre 

componentele sistemului care urmează să fie simulat; 

    determinarea “input” - urilor pentru programul de simulare; 

    întocmirea programului de simulare pe calculator; 

 supravegherea desfăşurării experimentărilor şi stabilirea limitelor de      

certitudine; 

    evaluarea şi testarea sistemului simulat. 

 

Referitor la simularea diferitelor aspecte privind traficul rutier, cea mai importantă etapă 

într-o simulare pe calculator este formularea modelului împreună cu simplificarea 

premizelor. La formularea modelului, un aspect important este acela al stabilirii regulilor 

sau modalităţilor de evaluare a rezultatelor sistemului simulat. 

 

1.3.2.3.3 Utilizarea simulării în cadrul studiilor de circulaţie 

Domeniile de utilizare a simulării în cazul studierii traficului rutier, se referă cel mai adesea 

la: 

  simularea generării, distribuirii şi repartizării traficului; 

  dirijarea circulaţiei în intersecţii, tuneluri, etc.: 

  studiul desfăşurării circulaţiei vehiculelor pe diferite axe rutiere; 

  studierea fenomenului accident de circulaţie; 

  studierea transportului în comun. 
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Anumite aspecte privind simularea circulaţiei rutiere ca generarea, distribuirea şi 

repartizarea traficului se pretează foarte bine a fi studiate cu ajutorul modelării matematice, 

utilizând tipul de simulare “eveniment cu eveniment”. 

 

Pentru alte probleme, cum sunt de exemplu cele de dirijare a circulaţiei, acest tip de 

simulare nu dă decât rezultate parţiale şi adesea înşelătoare. Acest lucru se datorează 

complexităţii fenomenului de circulaţie, a caracterului aproximativ al unei apropieri 

macroscopice a modelului faţă de situaţia reală a sistemului (de exemplu dirijarea 

circulaţiei într-o intersecţie cu ajutorul semafoarelor). Într-un astfel de caz se apelează la 

tipul de simulare “perioadă cu perioadă” (intervalele la care se examinează sistemul fiind 

de regulă de ordinul secundelor). 

 

Simularea ca metodă de studiu pentru problemele de trafic are un domeniu de utilizare 

larg, întrucât este net superioară în raport cu alte metode posibile de studiu. De exemplu, 

se poate aminti problema prognozei fluxurilor de circulaţie, prognoză care se poate efectua 

fie prin metode de simulare, fie prin metode simple de exploatare. 

 

Prin metode de simulare, fluxurile de circulaţie de prognoză se determină, ţinând seama 

de mai mulţi factori ce caracterizează dezvoltarea în viitor a teritoriului şi funcţie de reţeaua 

rutieră preconizată pentru etapa de viitor.  

 

Prin metoda extrapolării, traficul de viitor se determină în funcţie de observaţii anterioare 

(fluxuri rezultate din recensăminte anterioare), fără a considera (fără a simula) evoluţia 

factorilor ce influenţează generarea noilor valori de trafic. Rezultatele ce se obţin prin 

extrapolare sunt inferioare faţă de cele obţinute prin simulare. 

 

Superioritatea simulării ca instrument de studiere a traficului constă în capacitatea de a 

include efectul naturii aleatoare a traficului. 

 

Datorită considerentelor arătate mai sus, se propune ca studiul de circulaţie pentru zona 

centrala a Mun. Ramnicu Valcea să fie elaborat utilizând metode de simulare cu ajutorul 

modelelor matematice. 
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1.3.2.4 Metoda propusă 

 

În cadrul studiului de trafic pentru zona centrala se disting următoarele componente 

principale: 

 analiza la nivel macro care consta în  actualizarea modelului de transport al 

municipiului Rm Valcea pentru orele de vârf de dimineață – A.M. și după amiază – 

P.M., pentru anul de baza 2017, și analiza performanței traficului și transportului public 

pentru anul de bază; 

 analiza la nivel micro: pe baza datelor de trafic din prima etapă se vor detalia 

elementele stradale și se vor stabili soluțiile de detaliu folosind programe de calcul de 

macromodelare și microsimulare. 

 

Analiza la nivel macro cuprinde următoare patru faze: 

 generarea traficului, fază în  care se caută să se determine numărul total de deplasări 

emise de o anumită zonă de origine sau atrase de o anumită zonă de destinaţie; 

 distribuirea deplasărilor, fază în care se determină necesităţile de circulaţie între 

fiecare pereche de zone origine – destinaţie; 

 splitarea modală, fază în care se evaluează pentru fiecare pereche origine - destinaţie 

procentajele de deplasări cu diferitele mijloace de transport şi care apare ca necesară 

de regulă la studiile ce includ şi transportul în comun; 

 repartizarea traficului pe reţeaua rutieră (sau afectarea reţelei), fază în care se 

calculează fluxurile pe fiecare sector al reţelei rutiere distinct pe sensuri de circulaţie. 

 

Succesiunea celor patru faze, împreună cu ipotezele de bază şi rezultatele ce se obţin, 

aferente fiecăreia dintre acestea, se prezintă schematic în figura 1.5. 
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IPOTEZE         FAZE DE      REZULTATE 
     CALCUL   OBŢINUTE SAU 
            INTRODUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Parcurgerea acestor patru faze a devenit aproape unanim acceptată în prezent, atât 

pentru analiză, cât şi pentru prognoza traficului.  

 

În cele ce urmează se prezintă pe scurt definirea noţiunilor de generare, distribuire, 

splitarea modală şi repartizare. 

 

Generarea traficului 

În urma unor analize efectuate asupra modului în care se formează traficul, s-a constatat 

că frecvenţa deplasărilor generate de o anumită zonă de trafic depinde de activitatea 

Parametrii social - 
economici 

Emisiile şi atracţiile zonelor 

GENERARE 
Activitate 

social - economică 

Funcţii de  

rezistenţă 

a rutelor 

Ponderea diferitelor 

moduri de  

transport 

Descrierea  

reţelei 

DISTRIBUIRE 

SPLITARE  
MODALA 

REPARTIZARE 

Matrice O - D 

Fluxuri de circulatie 

Matrice O - D 
pentru fiecare 

mod de transport 

Fig. 1.5 - Schema principalelor faze pentru elaborarea unui studiu de circulaţie 
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social - economică ce se desfăşoară în zona respectivă.  

 

Astfel, emisia traficului, sau formarea traficului, se poate defini prin emisia de circulaţie, 

emisie care reprezintă totalitatea plecărilor dintr-o zonă înspre toate celelalte zone, într-o 

anumită perioadă de timp. 

 

În mod similar se defineşte şi atracţia de circulaţie care reprezintă totalitatea sosirilor în 

zonă dinspre toate celelalte zone. 

 

Distribuirea traficului 

Prin distribuirea traficului se înţelege repartizarea emisiilor şi atracţiilor de circulaţie pe 

relaţii de circulaţie, obţinându-se matricea de trafic. 

 

O relaţie de trafic reprezintă totalitatea deplasărilor ce se efectuează de la o zonă oarecare 

“i” către o zonă “j” într-o anumită perioadă de timp, fără a fi precizată ruta pe care se 

desfăşoară aceste deplasări. 

 

Splitarea modală 

Studiile globale privind deplasările de persoane necesită stabilirea modului în care aceste 

deplasări se repartizează pe diferite moduri de transport (mijloace de transport individuale, 

mijloace de transport în comun). Acest lucru se realizează în cadrul fazei de splitare 

modală, splitarea făcându-se în general funcţie de distanţa de călătorie şi de mărimea 

indicelui de motorizare. 

 

În cadrul studiilor de circulaţie se iau în considerare valorile de trafic referitor la deplasările 

de persoane cu autovehicule proprii, exprimate în număr de autovehicule şi cele cu 

transportul în comun (tramvaie, autobuze şi troleibuze) exprimate de asemenea în număr 

de autovehicule, fie fizice, fie etalon. 

 

De obicei, în cadrul studiilor numai de circulaţie rutieră, faza de splitare modală poate să 

lipsească deoarece de la început, încă din cadrul fazelor de generare şi distribuire se 

introduc date referitoare numai la circulaţia rutieră, iar transportul în comun face obiectul 

unui studiu separat. 
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Repartizarea traficului 

În vederea obţinerii fluxurilor de circulaţie pe întreaga reţea rutieră dintr-un anumit teritoriu 

este necesar ca relaţiile de circulaţie din matricea de trafic să fie transpuse pe rutele pe 

care acestea se desfăşoară. Această operaţie poartă denumirea de repartizare sau 

afectare a traficului. 

 

În continuare, s-a efectuat analiza la nivel de ora de vârf, pentru întreaga zonă, prin 

realizarea microsimularii a zonei centrale  

 

Programele de microsimulare folosesc modele comportamentale ale şoferilor pentru a 

predicţiona mişcarea traficului prin reţea. Programul calculează mişcările pentru fiecare 

vehicul şi pieton din reţea, pe o perioadă foarte scurtă de timp (de obicei, între 0,1 şi 0,5 

secunde) şi ia în considerare modul în care vor interacţiona aceştia. Totodată, modelează 

controalele de genul: cedează trecerea şi semafoare, la un nivel înalt de detaliu.  

 

Reţeaua de transport este reprezentată într-o interfată grafică 2D sau 3D, iar mişcările 

vehiculelor sunt rulate pe aceasta în timp real. Această capacitate permite observatorilor, 

atât tehnici, cât şi netehnici, să înţeleagă cum vor lucra schemele posibile. VISSIM permite 

modelarea unor diferite moduri de transport, cum ar fi pietoni, biciclişti, autovehicule, 

autobuze şi tramvaie, în acelaşi model.  

 

Fiind un sistem de simulare a traficului bazat pe un computer de uz general, programul 

modelează intersecţiile corelate între ele şi reţelele „mici” la un nivel înalt al detaliilor şi 

este extrem de eficient atunci când comportamentul „ne-standard” al şoferilor influenţează 

capacitatea intersecţiei. 

 

Elementul de bază din reţeaua rutieră este una sau mai multe legături multi-bandă. 

Reţeaua este compusă din legături şi conectoare. Un conector poate fi plasat în orice 

poziţie, pe o legătură. Poate fi folosit de către toate vehiculele, doar de anumite tipuri de 

vehicule (de exemplu, autobuze) sau pentru un set de vehicule (de exemplu, numai 

vehiculele care virează la dreapta). De asemenea trebuie plasate secţiuni transversale 

pentru decizia de viraj. Semafoarele sunt modelate prin plasarea acestora în poziţiile 
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corespunzătoare de la liniile de stop.  

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.6 - Microsimularea zonei de studiu 
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Viteza dorită nu derivă direct din datele tehnice ale unui autovehicul, ci din geometria 

drumului şi intersecţiilor. Mişcările semi-compatibile sunt modelate prin acceptarea 

pauzelor. Valorile acceptării pauzelor şi poziţiile de aşteptare sunt definite de către 

utilizator.  

 

Modelul de calcul a fost creat pentru o oră de vârf precedat de 30 de minute perioada de 

„încălzire” şi urmat de 30 minute perioada de „răcire”. Perioada de „încălzire” a modelului 

de trafic este necesară pentru a ne asigura că fluxurile de trafic şi cozile de vehicule sunt 

prezente în model la momentul începerii perioadei de vârf. 

 

Perioada de „răcire” se foloseşte pentru a ne asigura că toate fluxurile de trafic din 

perioada de vârf au fost încarcate corect în modelul de trafic. 

 

În vederea calibrării modelului de trafic la nivel micro au fost obţinute următoarele 

informaţii: 

 Ciclurile de semaforizare au fost preluate de la firma care administrează 

reţeaua de semafoare din zona centrală; 

 S-au introdus liniile de transport în comun care operează în zona de studiu, 

inclusiv alveolele pentru staţii; 

 S-a adaptat modelul de trafic la viteza de circulaţie din zona de studiu; 

 În cadrul modelului de trafic capacităţile de circulaţie luate în calcul au fost cele 

reale, pentru a ţine cont de limitările parţii carosabile din cauza parcării 

vehiculelor pe partea carosabilă; 

 S-au folosit debitele orare din modelul de trafic la nivel macro, prezentat mai 

sus; 

 În baza planurilor cadastrale s-au elaborat planurile de marcaje pentru zona de 

studiu. Planurile de marcaje constituie elementul de background (de fundal) 

care permite reconstituirea reţelei stradale la scara; 

 S-au efectuat măsuratori manuale privind fluxurile de vehicule si pietoni. 
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Cap. 2 – Analiza situatiei actuale a traficului rutier (Diagnoza 
circulatiei) 

 

2.1 Generalitati 
 

Ca urmare a creşterii gradului de motorizare şi implicit al traficului dinamic şi staţionar in 

ultimii ani, mutaţiile care s-au produs în structura parametrilor socio-economici generatori 

de trafic, circulaţia in zona centrala se desfăşoară cu dificultăţi din ce în ce mai mari. Se 

constată că reglementările existente ale circulaţiei nu mai sunt adecvate necesităţilor 

actuale. 

 

Acest studiu îşi propune să ofere soluţii pe termen scurt pentru realizarea unui salt calitativ 

în fluenţa şi siguranţa circulaţiei, iar pe termen lung soluţii de dezvoltare a reţelei stradale 

care să asigure condiţii pentru dezvoltarea durabilă a municipiului. 

 

Realizarea dezideratului de „siguranţă a circulaţiei” impune însă ca trama stradală a 

municipiului să fie tratată în viitor în raport cu structura de bază ce asigură condiţiile de 

siguranţă şi fluenţă.   

 

Studiul are ca scop, datorită necesităţilor actuale şi de perspectivă ale traficului rutier, 

oferirea de elemente necesare dimensionării reţelei stradale semnificative şi a principalelor 

dispozitive de circulaţie, precum şi elaborarea detaliilor de circulaţie pentru unele noduri 

rutiere de importanţă deosebită în vederea fluidizării traficului rutier şi sporirea siguranţei 

circulaţiei în zona centrala a municipiului Ramnicu Valcea. 

 

Acest studiu a fost structurat respectându-se următoarele obiective: 

1. Realizarea recensământului circulaţiei şi determinarea valorilor de trafic pe categorii 

de autovehicule în zona centrală afectată de multiple disfuncţionalităţi. 

2. Stabilirea concretă a străzilor cu sens unic de circulaţie 

3. Stabilirea concretă a mijloacelor de semnalizare rutieră necesare pentru asigurarea 

unei siguranţe sporite a circulaţiei rutiere şi pietonale 

4. Precizarea amplasamentelor pentru mijloacele de semnalizare rutieră în intersecţii 

şi în lungul străzilor, conform reglementărilor legale în vigoare, precum şi alcătuirea 
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unor planşe pe care vor fi amplasate mijloacele de semnalizare rutieră şi 

caracteristicile acestora. 

 

2.2 Evaluarea situatiei actuale a traficului rutier 

 

Circulaţia actuală a fost determinată pe bază de măsurători de trafic şi modelarea 

matematică a traficului în funcţie de diferiţi parametri socio-economici, generatori de trafic. 

 

Arterele de circulatie analizate sunt: 

- Calea lui Traian intre str. Tudor Vladimirescu si str. Dacia; 

- str. Carol I intre str. Capitan Negoescu si Aleea Olanesti; 

- Splaiul Independentei intre Calea lui Traian si str. Carol I; 

- al. Olanesti intre Calea lui Traian si str. Carol I; 

- str. Gen. Magheru intre Calea lui Traian si str. Tudor Vladimirescu; 

- str. Tudor Vladimirescu intre Calea lui Traian si str. Gen. Magheru 

 

Debitele de trafic orare exprimate in vehicule etalon pentru pentru toata zona studiate au 

fost colationate in figura de mai jos: 
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Carol I Calea lui Traian

690

30 734 35

48 80 str. C. Brancoveanu
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624 16 20 588 168 71

162 166

104
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MALL Calea lui Traian 116 73
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940 144 90 Gib Mihaescu
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286

880

Splaiul Indep Splaiul Indep

306 13 600

200 888 820

286 General Magheru

128

200 582

Raul Olanesti 1014 Raul Olanesti

Raul Olanesti

POD 1662 Calea lui Traian

Aleea D. Chirita 456

69 14 1014

18 1644

Aleea D. Chirita

1188

1188 1014

320

864 324 428

108 Dacia

16

400

694

76

770

Calea lui Traian

 

 

 

Pe langa arterele de circulatie mentionate anterior s-au avut in vedere si arterele de acces 

in zona studiata: str. Stirbei Voda, str. Dacia, str. Gib Mihaescu, str. Regina Maria. 

 

Activităţi specifice derulate pentru analiza situaţiei actuale au fost: 

a) Organizarea, elaborarea instrucţiunilor de culegere a datelor, obţinerea planurilor de 

Fig. 2.1 - Debitele de trafic existente 
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situaţie; 

b) Culegerea datelor privind reţeaua stradală actuală şi a reglementărilor de circulaţie 

existente. 

c) Descrierea grafului asociat reţelei stradale actuale şi zonificarea de trafic a teritoriului 

studiat. 

d) Culegerea/determinarea parametrilor socio-economici generatori de trafic şi agregarea 

lor conform zonificării adoptate; 

e) Culegerea datelor de trafic prin recensământuri de circulaţie; 

f) Modelarea matematică a traficului şi simularea fluxurilor de trafic actual pe reţeaua 

stradală actuală semnificativă; 

g) Analiza critica a situatiei actuale şi evidenţierea disfuncţiilor; 

 

In urma investigatiilor din teren si a rularii modelului de trafic se observa urmatoarele: 

- la intersectia cu sens giratoriu dintre Calea lui Traian si bd. Tudor Vladimirescu cozile de 

vehicule sunt situate intre 18 m si 39 m. Nivelurile de serviciu pentru toate bratele 

intersectiei sunt B, existand rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 40% din 

volumul traficului actual; 

- la trecerea de pietoni de pe Calea lui Traian spre cartierul Cetatuia se formeaza 

ocazional cozi de vehicule; 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 - Intersectia dintre Calea lui Traian si bd. Tudor Vladimirescu 
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Tab. 2.1 - Cozile de vehicule existente exprimate in metri la intersectia Calea lui Traian si 
bd. Tudor Vladimirescu rezultate in urma rularii modelului de trafic 

Etapa de modelare 
Interval de 

timp 

Braț al intersecției 

Calea lui Traian 
spre cartier 

Cetatuia 

bd. Tudor 

Vladimirescu  

Calea lui Traian spre 
centru 

Ora de vârf 

00:00-00:15 18 28 37 

00:15-00:30 33 36 39 

00:30-00:45 35 33 33 

00:45-1:00 38 42 33 

    

 

- la intersectia in T dintre str. Carol I si str. Brancoveanu cozile de vehicule sunt situate 

intre 15 m si 64 m. Nivelul de serviciu pentru str. Brancoveanu este C si A pentru restul de 

brate ale intersectiei, existand  rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 15% din 

volumul traficului actual; 

 

 

 

- la aceasta intersectie se observa cozi de vehicule remanente pe str. Carol I, provenite de 

la intersectia din aval cu str. Stirbei Voda; 

Fig. 2.3 - Intersectia dintre str. Calea lui Traian si bd. Tudor Vladimirescu 
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- la intersectia in cruce dintre str. Carol I si str. Stirbei Voda cozile de vehicule sunt situate 

intre 25 m si 345 m. Nivelurile de serviciu variaza intre A si E, existand rezerve ale 

capacitatii de circulatie minimale; 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 - Cozi de vehicule pe str. Carol I la intersectia cu str. Stirbei Voda 

Fig. 2.5 - Bratul str. Stirbei Voda la intersectia cu Carol I 



INS 

  2017 

Organizarea circulatiei in zona centrala a Municipiului Ramnicu Valcea 

31 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.2 - Cozile de vehicule existente exprimate in metri la intersectia str. Carol I si str. 
Stirbei Voda  rezultate in urma rularii modelului de trafic 

Etapa de modelare 
Interval de 

timp 

Braț al intersecției 

Carol I spre 
Splaiul 

Independentei 

Stirbei Voda spre 

Calea lui Traian  
Stirbei Voda spre 

Olanesti 

Ora de vârf 

00:00-00:15 288 78 25 

00:15-00:30 285 67 27 

00:30-00:45 345 91 25 

00:45-1:00 261 84 26 

    

 

- la intersectia amenajata ca un sens giratoriu dintre str. Carol I si Splaiul Independentei, 

cozile de vehicule sunt situate intre 20 m si 54 m. Nivelurile de serviciu pentru toate bratele 

intersectiei sunt intre A si C, existand  rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 40% 

Carol I 
Stirbei Voda 

Calea lui 
Traian 

Bd. T. 
Vladimirescu 

Fig. 2.6 -Cozi de vehicule rezultate si in modelul de trafic pe str. Carol I 
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din volumul traficului actual. Datorita multitudinii punctelor de conflict de la aceasta 

intersectie, siguranta circulatiei este mult diminuata. 

 

 

 

 

Tab. 2.3 - Cozile de vehicule existente exprimate in metri la intersectia str. Carol I si Splaiul 
Independentei  rezultate in urma rularii modelului de trafic 

Etapa de modelare 
Interval de 

timp 

Braț al intersecției 

Carol I spre 
Splaiul 

Independentei 

Splaiul 
Independentei 

spre Calea lui 

Traian 

Splaiul Independentei 

spre Olanesti 

Ora de vârf 

00:00-00:15 54 6 0 

00:15-00:30 66 0 0 

00:30-00:45 43 20 0 

00:45-1:00 71 0 0 

    

 

- la intersectia amenajata ca un sens giratoriu dintre Aleea Dorin Chirita si Calea lui Traian, 

cozile de vehicule sunt situate intre 6 m si 15 m. Nivelurile de serviciu pentru bratele 

intersectiei sunt intre A si B, existand  rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 45% 

din volumul traficului actual. 

Fig. 2.7 - Intersectia dintre Splaiul Independentei si str. Carol I 
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- la intersectia amenajata cu sens giratoriu dintre str. Dacia si Calea lui Traian, cozile de 

vehicule sunt situate intre 6 m si 15 m. Nivelurile de serviciu pentru bratele intersectiei sunt 

intre B si C, existand rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 25% din volumul 

traficului actual; 

- datortia prezentei unei treceri de pietoni semaforizate de pe strada Dacia se formeaza 

cozi de vehicule, care blocheaza intersectia de mai sus. 

Fig. 2.8 - Intersectia dintre Aleea Dorin Chirita si str. Calea lui Traian 
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Fig. 2.9 - Intersectia dintre str. Dacia si str. Calea lui Traian 

Fig. 2.10 - Cozi de vehicule pe str. Dacia genrate de trecerea de pietoni  
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Tab. 2.4 - Cozile de vehicule existente exprimate in metri la intersectia str. Calea lui Traian 
si str. Dacia  rezultate in urma rularii modelului de trafic 

Etapa de modelare 
Interval de 

timp 

Braț al intersecției 

Calea lui Traian 
spre Dragasani 

Calea lui Traian 
spre Sibiui 

Dacia 

Ora de vârf 

00:00-00:15 24 22 91 

00:15-00:30 33 65 32 

00:30-00:45 59 51 85 

00:45-1:00 14 72 105 

    

 

- intersectia dintre str. General Magheru si str. Gib Mihaescu este partial semaforizata, 

pentru a permite trecerea pietonilor in siguranta. Nivelul de serviciu pentru toate bratele 

intersectiei este A, cu rezerve mari ale capacitatii de circulatiei. Str. Magheru are sens unic 

pana la aceasta intersectie. 

Fig. 2.10 - Cozi de vehicule rezultate si in modelul de trafic pe str. Dacia 
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- datorita faptului ca str. Gib Mihaescu se intersecteaza cu o cale ferata la nivel se 

formeaza cozi de vehicule pe aceasta strada in momentul in care barierele sunt coborate. 

 

 

 

 

 

- intersectia dintre str. Geneal Magheru si Str. Regina Maria pentru sporirea sigurantei 

circulatiei s-a amenajat o minigiratie provizorie. Nivelul de serviciu pentru toate bratele 

intersectiei este A, cu rezerve mari ale capacitatii de circulatiei. Str. Gen. Magheru are 

sens unic pana la aceasta intersectie. 

Fig. 2.11 - Intersectia dintre str. Gen. Magheru si str. Gib Mihaescu 

Fig. 2.12 - Cozi de vehicule pe str. Gib Mihaescu datorita trecerii la nivel CF 
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Nivelurile de serviciu in situatia existenta rezultate in urma rularii modelului de trafic sunt 

prezentate mai jos: 

Fig. 2.13 - Intersectia dintre str. Gen. Magheru si str. Regina Maria 
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Probleme constatate: 

- o parte semnificativa din traficul de tranzit vehicule călători pe axa Nord-Sud se 

realizează prin reţeaua stradală interioară a municipiului, impactul major manifestându-se 

pe Calea lui Traian în zona centrală a oraşului; 

- din cauza volumelor mari (în special la orele de vârf) care se concentreaza pe unele 

artere si a numeroaselor puncte de conflict,  apar congestii de trafic; 

- existenţa unui număr mare de pietoni, care interfereaza la unele intersectii cu fluxurile de 

trafic; 

- un  număr insuficient de locuri de parcare pentru întreaga zonă centrală; 

- semnalizare rutiera deficitara, cu marcaje partial sterse sau lipsa unor indicatoare rutiera; 

- intersectia dintre str. Carol I si str. Stirbei Voda necesita o optimizare a timpilor de 

semaforizare; 

- este necesara reconfigurarea elementelor geometrice ale intersectiilor dintre Splaiul 

Independentei si str. Carol I, precum si dintre str. Gen. Magheru si str. Regina Maria 

 

Pentru vizualizarea situatiei existente a se vedea Anexa 1 – Ramnicu Valcea – Situatie 

existenta. 

 

2.3 Solutii propuse 

 

Pentru rezolvarea problemelor prezentate mai sus au fost luate in considerare urmatoarele 

solutii tehnice: 

- completarea marcajelor si semnalizarii in toate intersectiile din zona studiata; 

- organizarea circulatiei in dublu sens pe podul peste raul Olanesti de pe Calea lui Traian; 

- amenajarea unei benzi dedicate pentru virajul la stanga spre Splaiul Independentei pe 

acelasi pod; 

- introducerea unui separator de sens pe Calea lui Traian intre intersectia cu bd. Tudor 

Vladimirescu si str. Mihai Eminescu. Se va permite accesul doar riveranilor in scuarul 

Mircea cel Batran; 

- introducere unei minigiratii la intersectia str. Carol I - Splaiul Independentei. Minigiratia va 

avea raza insulei interne (necirculabile) de 3 m si o supralargire carosabila de 1 m; 

- eliminarea sensului giratoriu de la intersectia Calea lui Traian cu str. Dacia si a relatiilor 

de stanga din aceasta intersectie; 
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- amenajarea unei minigiratii la intersectia dintre str. Gen. Magheru si str. Regina Maria. 

Minigiratia va avea raza insulei interne (necirculabile) de 3 m si o supralargire carosabila 

de 1 m; 

- introducerea unui sens de circulatie (cu o banda de circulatie) pe str. Carol I intre 

intersectia cu Splaiul Indepedendentei si str. Stirbei Voda; 

- extinderea timpului de verde pentru pietoni la trecerea de pe Calea lui Traian de la 

intersectia cu str. Gen. Magheru; 

- introducerea circulatiei in ambele sensuri pe strada Mihai Eminescu; 

- interzicerea opririi vehiculelor pe partea stanga, directia N-S a strazii George Cosbuc; 

- desfiintarea trecerii de pietoni de pe strada Dacia, din dreptul Lidl, dupa intersectia cu str. 

G. Cosbuc pe directia spre cart. Ostroveni. 

 

Debitele de trafic orare exprimate in vehicule etalon pentru pentru toata zona studiata au in 

urma implementarii masurilor mentionate mai sus au fost colationate in figura de mai jos: 

 



INS 

  2017 

Organizarea circulatiei in zona centrala a Municipiului Ramnicu Valcea 

41 

Carol I Calea lui Traian

690

30 734 35

48 80 str. C. Brancoveanu

90 316 45

600 66 686

str. C. Brancoveanu 64

223 439

286 174

110

796 662

172

84 260

886 264 T.Vladimirescu

532 560

Cpt Negoescu 11 300

0

98 286 402

Carol I 394

G. Stanoievici 886 140 General Magheru

796 244

30

524

40 88 48 Calea lui Traian 96

148 262

758 88

36 318

Stirbei 446 67 20 Stirbei Regina Maria

20

624 16 20 588 168 71

162 30 166

104

104 232 40

167 206

100

692 132

940 197

206

Carol I MALL Calea lui Traian 116 73

268

940 144 90 Gib Mihaescu

692 28

68 E. Avramescu 56 140

60

286

880 52 230

Splaiul Indep 145 Splaiul Indep 462

306 13 600

200 466 236

286 General Magheru

236

55 108

Raul Olanesti 1122 Raul Olanesti

Raul Olanesti Calea lui Traian

POD 1043

462

Aleea D. Chirita

69 14 1122

18 1025

Aleea D. Chirita

1025

1487 1122

428

1487 0 428

0 Dacia

694 76

76

770

Calea lui Traian  

 

 

 

In urma rularii  modelului de trafic se observa urmatoarele: 

- la intersectia cu sens giratoriu dintre Calea lui Traian si bd. Tudor Vladimirescu cozile de 

vehicule si nivelurile de serviciu raman similare cu situatia existenta. 

 

Fig. 2.13 - Debitele de trafic previzonate dupa implementarea proiectului 
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Tab. 2.5 - Cozile de vehicule existente exprimate in metri la intersectia Calea lui Traian si 
bd. Tudor Vladimirescu rezultate in urma rularii modelului de trafic 

Etapa de modelare 
Interval de 

timp 

Braț al intersecției 

Calea lui Traian 
spre cartier 

Cetatuia 

bd. Tudor 

Vladimirescu  

Calea lui Traian spre 
centru 

Ora de vârf 

00:00-00:15 18 28 37 

00:15-00:30 33 36 39 

00:30-00:45 35 33 33 

00:45-1:00 38 42 33 

    

 

- la intersectia in T dintre str. Carol I si str. Brancoveanu cozile de vehicule sunt situate 

intre 15 m si 64 m. Nivelul de serviciu pentru str. Brancoveanu este C si A pentru restul de 

brate ale intersectiei, existand rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 15% din 

volumul traficului actual; 

 

- la intersectia in cruce dintre str. Carol I si str. Stirbei Voda cozile de vehicule sunt situate 

mult diminuate in raport cu situatia actuala si se situeaza intre 26 m si 195 m. Nivelurile de 

serviciu variaza intre A si C,  existand  rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 17% 

din volumul traficului actual. In figura de mai jos este prezentata o propunere de optimizare 

a timpilor de semaforizare pentru aceasta intersectie. 
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Tab. 2.6 - Cozile de vehicule existente exprimate in metri la intersectia str. Carol I si str. 
Stirbei Voda  rezultate in urma rularii modelului de trafic 

Etapa de modelare 
Interval de 

timp 

Braț al intersecției 

Carol I spre 
Splaiul 

Independentei 

Stirbei Voda spre 

Calea lui Traian  

Stirbei Voda spre 

Calea lui Traian 

Ora de vârf 

00:00-00:15 195 99 26 

00:15-00:30 193 87 26 

00:30-00:45 159 139 31 

00:45-1:00 144 83 32 

    

Carol I 
Stirbei Voda 

Calea lui 
Traian 

Bd. T. 
Vladimirescu 

Fig. 2.14 - Cozi de vehicule rezultate si in modelul de trafic pe str. Carol I 
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- la intersectia amenajata cu noua minigiratie dintre str. Carol I si Splaiul Independentei, 

cozile de vehicule sunt situate intre 19 m si 53 m. Nivelurile de serviciu pentru toate brate 

intersectiei sunt intre A si B, existand  rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 40% 

din volumul traficului actual.  

 

Tab. 2.7 - Cozile de vehicule existente exprimate in metri la intersectia str. Carol I si si 
Splaiul Independentei  rezultate in urma rularii modelului de trafic 

Etapa de modelare 
Interval de 

timp 

Braț al intersecției 

Carol I spre 
Splaiul 

Independentei 

Splaiul 
Independentei 

spre Calea lui 

Traian 

- Splaiul 

Independentei spre 

Olanesti 

Ora de vârf 

00:00-00:15 53 17 13 

00:15-00:30 43 25 11 

00:30-00:45 44 43 19 

00:45-1:00 31 28 6 

    

 

 

Fig. 2.15 - Diagrama de semaforizata propusa la intersectia str. Carol I si str. Stirbei Voda  
unde V1- Carol I spre Splaiul Independentei, V2- Carol I spre Brancoveanu, V3- Stirbei 

Voda spre Calea lui Traian, V4- Stirbei Voda spre Calea lui Traian, P1,P2- pietoni 
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- la intersectia amenajata in T dintre Aleea Dorin Chirita si Calea lui Traian, cozile de 

vehicule sunt situate intre 15 m si 29 m. Nivelurile de serviciu pentru bratele intersectiei 

sunt intre A si B, existand  rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 45% din volumul 

traficului actual. 

 

- la intersectia amenajata cu sens giratoriu dintre str. Dacia si Calea lui Traian, cozile de 

vehicule sunt situate intre 6 m si 15 m. Nivelurile de serviciu pentru bratele intersectiei sunt 

intre A si B, existand rezerve ale capacitatii de circulatie de cel putin 35% din volumul 

traficului actual; 

- datorita lipsei relatiilor de stanga pe str. Dacia nu se mai formeaza cozi de vehicule, care 

blocheaza intersectia de mai sus. 

 

- la intersectia dintre str. Gen. Magheru si str. Gib Mihaescu, precum si intersectia dintre 

str. Gen. Magheru si Str. Regina Maria nivelurile de serviciu si cozile raman neschimbate. 

 

- se propune extinderea timpului de verde pentru pietoni la trecerea de pe Calea lui Traian 

de langa intersectia cu str. Gen. Magheru, conform diagramei de mai jos. 

 

 

 

Fig. 2.16 -Diagrama de semaforizata propusa Calea lui Traian de langa intersectia cu str. 
Gen. Magheru unde V1- Calea lui Traianl  spre T. Vladimirescu, V2- Calea lui Traianl  spre 

Dragasani,, P1, - pietoni 
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Nivelurile de serviciu in situatia existenta rezultate in urma rularii modelului de trafic sunt 

prezentate mai jos 

: 

 
 

 

Pentru vizualizarea grafica a situatiei propuse, a se vedea Anexa 2 – Situatie propusa. 
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