
Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie



1. Aplicarea marcajului rutier la trecerile 
pentru pietoni, în combinație alb/roșu, din 

termoplast. Primordial în adiacentul 
instituțiilor de învățământ și pe sectoarele 

de drum cu grad de siguranță redus

1 m2 = 500 lei

Suprafața estimativă a 
unei treceri pentru 
pietoni este de 30 m2

Costul estimativ pentru 
o trecere pentru pietoni 
15000 lei



2. Iluminarea suplimentară  a trecerilor 
pentru pietoni

Costul estimativ al unui corp de iluminat 3700 lei

Costul estimativ al unui pilon este de 1350 lei

Costul estimativ de iluminare a unei treceri 
pentru pietoni este de 10100 lei



3. Instalarea secțiunilor suplimentare 
destinate orientării pietonilor la 

obiectivele de semafoare existente

Costul estimativ a 
unui segment 
pietonal destinat 
orientării pietonilor 
este de 12000 lei per 
unitate

Costul estimativ al 
unui obiectiv pentru
patru direcții (8 
segmente) este de 
96000 lei



4. Amenajarea trecerilor pentru 
pietoni în formă de denivelări 

artificiale pe toată lățimea trecerii



Amenajarea și semnalizarea unei treceri pentru pietoni denivelate cu aplicarea 
marcajului termoplast pe un drum cu 4 benzi, constituie 50 000 lei



5. Înlocuirea indicatoarelor rutiere 
5.50.1 și 5.50.2 (trecere pentru 

pietoni), cât și indicatoarele rutiere 
1.21 (copii) cu indicatoare de tip nou 

cu marginile reflectorizante în 
adiacentul instituțiilor de învățământ

Costul estimativ al unui 
indicator rutier cu instalarea 
acestuia este de 1500 lei



6. Semnalizarea stațiilor de așteptare a 
transportului public cu indicatorul 

rutier 5.6.1 (stație pentru vehiculele de 
rută) și marcarea acestora cu marcajul 

rutier 1.17

Numărul de indicatoare rutiere necesare este de 751
Costul total 1 126 500 lei



7. Instalarea parapetului de protecție 
care suplimentar va avea rolul de 

restricționare a accesului pietonilor 
către partea carosabilă

Costul estimativ a unei secțiuni de parapet 
pietonal de 2m este de 705 lei



8. Intervenția operativă a ÎM ”AGSV” în 
vederea defrișării ramurilor care reduc 

vizibilitatea indicatoarelor rutiere



9. Amenajarea insulelor de siguranță 
pentru pietoni în perimetrul trecerilor 
pentru pietoni pe sectoarele de drum 
a căror constructiv permite acest lucru

Costul estimativ 
de amenajare a 
unei insule 
pietonale este 
de 17000 lei



10. Construcția pasajelor denivelate 
pentru pietoni pe sectoarele de drum 

cu flux sporit de circulație rutieră



11. Securizarea participanților la trafic 
prin instalarea parapetului rutier de 
protecție și restabilirea iluminatului 

public pe str. Calea Moșilor

Costul estimativ a 1 metru de parapet 
pentru separarea fluxului de transport este 
de 1000 lei







12. Modificarea locului de întoarcere 
din str. Calea Moșilor

Gara Nord



13. Reparația și modernizarea trecerilor 
subterane cu instalarea mecanismelor de 

urcare/coborâre a persoanelor cu 
handicap locomotor și asigurarea 

iluminatului și accesului liber 24/24



14. Includerea în curicula școlară a 
cursurilor de instruire suplimentară a 

copiilor privind regulile de siguranță rutieră 


