
Proiectul “Modernizare infrastructură rutieră 

Piaţa Sudului” 

 
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

Prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 

locale”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 

construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”.  



 
 Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului  

 

Buget: 
 
Valoare totală proiect: 127.140.761,05 lei  
 
Asistenţa financiară nerambursabilă:  
                                      96.442.727,19 lei         
 
Contribuţia proprie în proiect:   
                                        6.284.442,82 lei   
 
 
 
Scop:  
 
Fluidizarea traficului în zona Piaţa Sudului şi rezolvarea problemelor legate de 

lungimea cozii formate la semafor şi de congestie, înregistrate pe direcţia Calea 

Văcăreşti – Str. Niţu Vasile  
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Necesitatea proiectului: 
 

Studiile de trafic au dus la constatarea  unor disfuncţionalităţi ale traficului:  

• cozi lungi la semafoare 

• deplasare cu viteză redusă pe direcţia majoritară datorată traversării 

pietonilor la suprafaţă 

• staţionări frecvente ale autovehiculelor 

• consum sporit de combustibil 

• o congestie de autovehicule pe direcţia Calea Văcăreşti – Str. Niţu Vasile 

• coliziuni inevitabile  
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Obiective: 
 
• circulaţia pietonală se va desfăşura prin intermediul a două pasaje 

subterane paralele cu pasajul  rutier pe direcţia Calea Văcăreşti  -               
Str. Serg. N. Vasile, şi la sol pe direcţia Şos. Olteniţei – Şos. Berceni  
 

• la intersecţia Str. Serg. N. Vasile cu Str. Secuilor circulaţia pietonală         
se va realiza numai prin intermediul pasajului ce subtraversează            
Str. Serg. N. Vasile 
 

• din cele două pasaje subterane din intersecţia Piaţa Sudului se va putea  
accede la peroanele staţiilor de tramvai  
 

• realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege peronul staţiei de  
tramvai aflată pe Sos. Olteniţei si vestibulul staţiei de metrou Piaţa 
Sudului   
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Rezultate aşteptate: 
 

Proiectul va contribui la bunăstarea economică a comunităţii şi a regiunii sub 

tripla sa valenţa – economică, socială şi de mediu: 
 

• În plan economic - facilitarea transportului în zonă, investiţii realizate de 

operatorii economici ale căror bunuri si servicii sunt utilizate pe perioada 

implementării proiectului, creşterea veniturilor şi a consumului la nivelul 

Municipiului Bucureşti şi a Regiunii Bucureşti-Ilfov 
 

• În plan social - proiectul promovează un stil de viaţă civilizat  
 

• În plan ecologic - aplicarea unor soluţii tehnice ”prietenoase” mediului 

înconjurător.  



Primăria Municipiului Bucureşti  

(PMB) 
 

Splaiul Independenţei  nr. 291-293, Sector 6, Bucureşti 

telefon: 021.305.55.00 

fax: 021.312.00.30 

www.pmb.ro 

 

 
Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

http://www.pmb.ro/

