
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 268/06.10.2022 

privind împuternicirea Municipiul Bucureşti pentru realizarea proiectului „Modernizarea și 

extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și 

prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării 

traficului și reducerii poluării”- etapa 2 (modernizări aferente Centrului de trafic existent, 

software și hardware) şi etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersecţii existente, 

incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse stadii de degradare), prin intermediul 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 

specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 
nr. ..............., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ......... 
și nr. ........; 
 Luând în considerare prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență aprobat 
de către Comisia Europeană la data de 27.09.2021 și de către Consiliul Uniunii Europene la 
data de 28.10.2021; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Ghidului Specific pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Componenta C10 – Fondul Local; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) şi art. 166 alin. (2) lit. r) și alin. (3),             

art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;       

  Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă împuternicirea Municipiul Bucureşti pentru realizarea proiectului 
„Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului 
București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței 
rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării” - etapa 2 (modernizări aferente Centrului de 
trafic existent, software și hardware) şi etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersecţii 
existente, incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse stadii de degradare), prin 
intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local,               
Axa I.1.2.. 

  
 
 

 

ROMÂNIA 
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AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
   
Art. 2. Se aprobă depunerea de către Primăria Municipiului București a cererii de 

finanţare cu titlul „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă 
(Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în 
vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării” - etapa 2 
(modernizări aferente Centrului de trafic existent, software și hardware) şi etapa 3 (modernizarea 
a aproximativ 185 de intersecţii existente, incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse 
stadii de degradare), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin direcțiile și instituțiile publice implicate vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,               
în termenul prevăzut de lege. 
 

         

INȚIATOR PROIECT                                                                  AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                       Demirel Spiridon 
 

                   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind împuternicirea Municipiul Bucureşti pentru realizarea proiectului „Modernizarea și 

extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și 

prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranţei rutiere, fluidizării 

traficului și reducerii poluării” - etapa 2 (modernizări aferente Centrului de trafic existent, 

software și hardware) şi etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersecţii existente, 

incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse stadii de degradare), prin intermediul 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 

 

Prin Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 - Fondul Local, 

Axa I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri 

TIC, apelul de proiecte derulat în perioada 1 aprilie – 30 mai 2022, a fost depus în 

parteneriat între Primăria Municipiului București, Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 4, 

Sectorul 5 și Sectorul 6 proiectul Modernizarea și extinderea sistemului de 

semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea 

vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranţei rutiere, fluidizării 

traficului și reducerii poluării. Prin această iniţiativa a fost propusă finanţarea 

pregătirii studiului de fezabilitate integrat si execuţia etapei 1.  

Prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 

C10 – Fondul local, Axa I.1.2., apelul de proiecte octombrie 2022, se pot finanţa 

proiecte în domeniul ITS, prin urmare finanţarea următoarelor etape, (2 şi 3)  vine ca  

consecinţă firească a etapei anterioare prezentate și în corelare cu documentaţia 

tehnico-economică aflata în curs de atribuire. 

Astfel, în a doua etapa, proiectul presupune modernizările aferente Centrului 

de trafic existent, software și hardware inclusiv noi funcţionalităţi recomandate, 

pentru conectarea intersecţiilor aferente întregului proiect. 

A treia etapa, presupune realizarea unui Sistem Integrat de Management al traficului 

la nivel Metropolitan pentru fluidizarea traficului, reducerea poluării, creșterea 

siguranţei rutiere și promovarea transportului public, prin modernizarea a 

aproximativ 185 de intersecţii existente, incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în 

diverse stadii (fără conexiune prin fibră optică, bucle inductive nefuncţionale, etc.).  

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

Se au în vedere noi soluţii de detecţie a vehiculelor (camere video, senzori magnetici, 

etc.) 

În temeiul prevederilor 139 alin. (3) lit. f) și art. 166 alin. 2 lit. r) din O.U.G.                  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 

hotărâre privind privind împuternicirea Municipiul Bucureşti pentru realizarea 

proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă 

(Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, 

în vederea creșterii siguranţei rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”-etapa 2 

(modernizări aferente Centrului de trafic existent, software și hardware) si etapa 3 

(modernizarea a aproximativ 185 de intersectii existente, incluse în sistemul actual BTMS 

dar aflate în diverse stadii de degradare) ,prin intermediul Planului Naţional de Redresare 

şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 
 



 

 

 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind împuternicirea Municipiul Bucureşti pentru realizarea proiectului „Modernizarea și 

extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și 

prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării 

traficului și reducerii poluării”-etapa 2 (modernizări aferente Centrului de trafic existent, 

software și hardware) si etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersectii existente, 

incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse stadii de degradare)  

,prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul 

local, Axa I.1.2. 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferă oportunitatea de obținere a fondurilor 

nerambursabile prin intermediul Componentei 10 – Fondul local, în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C10, care abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din 

zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană, susținând o transformare durabilă 

(urbană și rurală) prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale. Prin intermediul componenței C10 - 

Fondul Local se vor aborda provocările legate de disparitățile  teritoriale și sociale din zonele 

urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a 

susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.  

Astfel, Componenta 10, prin intermediul categoriei de investiții I.1.2 – Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local) permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de 

transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor), de exemplu: sisteme 

pentru siguranța în trafic, sisteme de e-ticketing, sistem inteligent de transport în comun, 

sisteme inteligente de management a clădirilor publice pentru eficientizarea consumurilor de 

energie, sisteme de detecție și semnalizare incendiu, sisteme de monitorizare, sisteme de 

eficientizarea interacțiunii cu publicul. 

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE 
LOCALĂ, DIGITALIZARE, PROIECTE CU 

FONDURI EXTERNE 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

În acest sens, în primul apel  de proiecte derulat în perioada 1 aprilie – 30 mai 2022, a fost 

depus în parteneriat între Primăria Municipiului București, Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 4, 

Sectorul 5 și Sectorul 6 proiectul privind Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare 

inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport 

public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării.  Astfel, 

prin această inițiativă a fost propusă finanțarea pregătirii studiului de fezabilitate integrat și 

execuția etapei 1. 

Etapa 1 constă în  modernizarea și integrarea în sistemul existent de managementul traficului 

a intersecțiilor aferente unui număr de 5 axe principale de circulație (coridoare) de pe teritoriul 

Municipiului București, proiectul presupunând intervenții asupra unui număr de aproximativ 85 

de intersecții (semaforizate și incluse în sistemul BTMS, semaforizate dar neincluse în sistemul 

BTMS, nesemaforizate). Numărul efectiv al acestor intersecții va fi determinat ca urmare a 

studiului de fezabilitate, parte din proiect. 

Coridoarele propuse sunt: 

- Drumul Radial DR11 (Șoseaua București-Târgoviște - Bulevardul Bucureștii Noi - Calea 

Griviței - Strada Berzei - Strada Vasile Pârvan - Splaiul Independenței) 

- Drumul Radial DR3 (Șoseaua Colentina - Calea Moșilor - Strada Mântuleasa - 

Bulevardul Corneliu Coposu) 

- Drumul Radial DR14 (Șoseaua Berceni - Intrarea Nețea) 

- Drumul Radial DR8 (Șoseaua Alexandriei - Calea Rahovei - Bulevardul George Coșbuc - 

Bulevardul Regina Maria) 

- Drumul Radial DR10 (Bulevardul Iuliu Maniu - Șoseaua Cotroceni - Splaiul 

Independenței) 

 Așa cum este definit în caietul de sarcini al achizițiilor serviciilor de consultanță pentru 

realizarea documentației tehnico-economice, Studiul de fezabilitate va cuprinde 4 etape. Astfel, 

suplimentar etapei 1 descrise anterior, următoarele conțin o serie de activități distincte.  



 

 

În a doua etapa, proiectul va presupune modernizările aferente Centrului de trafic existent, 

software și hardware, inclusiv noi funcționalități recomandate, pentru conectarea intersecțiilor 

aferente întregului proiect. 

A treia etapa presupune realizarea unui Sistem Integrat de Management al traficului la nivel 

metropolitan pentru fluidizarea traficului, reducerea poluării, creșterea siguranței rutiere și 

promovarea transportului public, prin modernizarea a aproximativ 185 de intersecții existente, 

incluse în sistemul actual BTMS, dar aflate în diverse stadii (fără conexiune prin fibră optică, 

bucle inductive nefuncționale, etc.). Se au în vedere noi soluții de detecție a vehiculelor 

(camere video, senzori magnetici, etc.) 

În a patra etapă, proiectul cuprinde reabilitarea/ modernizarea unui număr de 194 intersecții 

semaforizate existente și înrolarea în sistemul actual BTMS, la care se adaugă un număr de 80 

de  intersecții sau treceri de pietoni, nesemaforizate dar care necesită semaforizare și 

includere în BTMS, din perspectiva eficientizării Sistemului Integrat de Management al 

Traficului. 

Prin intermediul Planului Național de Redresare şi Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, 

Axa I.1.2., apelul de proiecte octombrie 2022, se pot finanța proiecte în domeniul ITS, prin 

urmare finanțarea etapelor 2 și 3 vine ca și consecință firească a etapelor anterioare 

prezentate și sunt corelare cu documentația tehnico-economică aflată în curs de atribuire. 

Precizăm că propunea finanțării etapei 2 și 3 aparține Primăriei Municipiului București.  

Având în vedere că etapele 2 și 3 vizează modernizarea infrastructurilor deja existente (centru 

de managementul traficului și intersecțiile semaforizate deja incluse în BTMS), precum și faptul 

că Primăria Municipiului București, prin Administrația Străzilor gestionează în prezent sistemul 

de Management al Traficului și sistemul BTMS, vă înaintăm Raportul de specialitate e în 

vederea analizării oportunității de inițiere și aprobare de către Consiliul Local Sector 6 a unui 

proiect de hotărâre privind împuternicirea Municipiul Bucureşti pentru realizarea proiectului 

„Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului 

București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței 



 

 

rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”- etapa 2 (modernizări aferente Centrului de 

trafic existent, software și hardware) si etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersectii 

existente, incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse stadii de degradare), prin 

intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa 

I.1.2. 
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