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1.2.3. Infrastructura Tehnică și de Transport 

 

Infrastructurile tehnice reprezintă ansamblul sistemelor şi reţelelor tehnice, precum şi a instalaţiilor 

aferente acestora, dezvoltate la suprafaţa solului, apelor sau în subteran, cu rol de asigurare a 

accesului, transportului şi comunicaţiei dintre diferite puncte ale unui teritoriu, care intervin în 

derularea activităţilor social-economice. Având în vedere forma actuală de organizare economică a 

spaţiului (locaţiile de exploatare a materiilor prime, centrele de prelucrare şi pieţele de desfacere se 

află repartizate în diferite puncte ale teritoriului) şi faptul că sistemele socio-umane au un caracter 

deschis, infrastructurile teritoriale reprezintă componenta geospaţială care asigură şi susţine 

existenţa acestor geosisteme. În consecinţă, de gradul de dezvoltare şi complexitatea 

infrastructurilor teritoriale depinde şi gradul de dezvoltare a celorlalte componente antropice ale 

spaţiului (aşezări, forma de valorificare economică a resurselor şi teritoriului, sistemele economice, 

turismul etc.) 

 

 

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale 

 

Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor naturale din Municipiul Piteşti este de 227,7 

km (2013), reprezentând 19,57 % din lungimea conductelor de gaze din judeţul Argeş şi 3,61 % din 

conductele existente la nivel regional. 

 

În anul 2013, în municipiul Pitești, gazele naturale distribuite pentru uz casnic/cap de locuitor arată 

un consum de 232,33 mc/locuitor. Totodată, în acelaşi an, se constată o scădere importantă a 

cantității totale de gaze naturale distribuită față de anul 2010. Astfel, în perioada 2010-2013, 

consumul de gaze naturale a scăzut pe total cu 72,3% iar consumul pentru uz casnic a înregistrat o 

creștere cu 11,98%. Scăderea se datorează, în principal, debranșărilor din sistemul centralizat de 

încălzire a locuinţelor. 

 

Evoluţia principalilor indicatori ai reţelei de distribuţie a gazelor naturale 

 

Anul 2010 2011 2012 2013 

Lungimea simplă a conductelor 231,2 217,9 217,9 227,7 

Gaze naturale distribuite- total  

(mii mc) 
205.796 189.632 165.486 148.801 

Gaze naturale distribuite – uz 

casnic (mii mc) 
34.051 37.120 37.280 38.130 

Sursa: Direcția Județeană de statistică Argeș 

 

La nivel județean, regional și național, în 2013 a fost distribuit un volum total de gaze naturale 

pentru uz casnic de 84.394 mii mc (judeţul Argeş), 376.609 mii mc (regiunea Sud Muntenia) și, 

respectiv, de 2.789.048 mii mc la nivel naţional. Calculând consumul pe cap de locuitor pentru uz 
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casnic la fiecare nivel, rezultă că în județul Argeș, consumul a fost de 139,38 mc/locuitor, în regiunea 

Sud Muntenia de 121,60 mc/locuitor și în toată țara de 139,55 mc/locuitor, de unde rezultă că 

nivelul mediu anual de consum de gaze pe cap de locuitor la nivelul municipiului Pitești se situează 

cu 60,06% peste consumul mediu anual pentru uz casnic, pe cap de locuitor, la nivel național.    

 

În comparaţie cu ceilalți poli de dezvoltare din țară, volumul gazelor naturale distribuite pentru uz 

casnic în cadrul polilor de dezvoltare urbană (2013) situează municipiul Pitești pe locul 8, consumul 

în Pitești fiind de 94,04% din media consumului celor 13 poli de dezvoltare. 

 

Volumul gazelor naturale distribuite pentru uz caznic în cadrul polilor de dezvoltare urbană 

 în anul 2013 

 

Nr crt. Muncipiul 
Gaze distribuite total 

uz casnic (mii mc) 

Gaze distribuite total uz 

casnic/cap de locuitor 

(mc/l) 

Clasament 

1 Galaţi 42.597 138,70 11 

2 Brăila 54.724 252,94 6 

3 Oradea 6.065 27,11 13 

4 Bacău 42.718 219,04 7 

5 Piteşti 38.130 214.05 8 

6 Arad 38.266 211,91 9 

7 Sibiu 62.969 371,29 1 

8 Târgu Mureş 53.710 353,41 2 

9 Baia Mare 44.630 298,87 4 

10 Satu Mare 39.809 319,84 3 

11 Râmnicu Vâlcea 14.174 118,75 12 

12 Suceava 18.323 157,19 10 

13 Deva 19.655 275,68 5 

 Media 36.598 227,60 - 

Sursa: INS, Fişele Localităţii 

 

 

 

Rețeaua de alimentare cu energie termică 

 

Alimentarea cu energie termică centralizată în municipiul Piteşti este asigurată de S.C. TERMO 

CALOR CONFORT S.A., care a preluat în anul 2002 centralele electrice de termoficare CET Pitești Sud 

și CET Pitești Găvana, având ca obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energiei termice către populație și agenții economici din Municipiul Pitești, comunele Bascov, 

Mărăcineni și orașul Ștefănești. 
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Activitatea este structurată astfel: 

 

� CET Sud I - funcționează cu combustibil gazos și păcură, cu o putere electrică instalată de 

136MW și, respectiv, de 261 MWt; 

� CET Găvana - funcționează cu combustibil gazos și păcură cu o putere electrică instalată de 6 

MW și, respectiv, de 556 MWt. 

 

CET Pitești Găvana a fost construită, în anii ’60, ca urmare a necesității de a satisface alimentarea cu 

energie electrică și termică a consumatorilor industriali de pe platforma de nord a municipiului și a 

consumatorilor urbani din Municipiul Pitești.  

 

CET Pitești Găvana dispune și de stațiile de reducere-răcire de 40/22 bar, 40/13 bar și 40/6 bar. 

Combustibilii folosiți la CET Pitești Găvana sunt gazul metan și păcura.  

 

Alimentarea cu gaz metan se face din rețeaua națională de gaze, prin intermediul unei stații de 

reglare și măsurare a gazelor, cu o capacitate de 29.000 Nmc/h.  

 

Alimentarea cu păcură se face cu cisterne CFR, păcura fiind stocată în gospodăria de combustibil 

lichid a centralei.  

 

Gospodăria de păcura aferentă CET Pitești Găvana cuprinde: 

� rampă de descărcare; 

� depozit de păcură; 

� stație de pompare, preîncălzitoare; 

� filtre și conducte de transport a combustibilului lichid. 

 

Depozitul de păcura cuprinde: 

� un rezervor subteran cu capacitatea de 2000 mc; 

� un rezervor suprateran de 3000 mc; 

� două rezervoare supraterane de 400 mc. 
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Harta rețelei de termoficare din municipiul Pitești 

 
Sursa: Geoter Proiect Pitești 

 

 

Alimentarea cu apă a CET Pitești Găvana se face, în circuit deschis, din stația de pretratare Budeasa, 

cu apă de suprafață. Cea mai mare parte din apa intrată în centrală se folosește ca adaos în circuitul 

de termoficare sau în circuitul de alimentare al cazanelor, după ce a fost tratată în stația de tratare 

chimică. Cealaltă parte se folosește ca apă de răcire la lagărele agregatelor de bază și auxiliare din 

CET, fiind evacuată în râul Argeș. 

 

Centrala dispune de o stație electrică de distribuție de 6 KV echipată cu două secții de bare 

colectoare și cuplă longitudinală prevazută cu AAR. Pe barele acestei stații debitează grupul de 6 

MW. Legatura cu SEN se realizează prin două linii de 20 KVdin stație, de 20KV, stație ce este 

alimentată din stația de 6 KV prin intermediul a două transformatoare de 10 MVA. 

 

CET Pitești Sud I a fost construită pentru satisfacerea nevoilor de energie termică și electrică a 

consumatorilor industriali din cadrul Platformei Petrochimice ARPECHIM Pitești și a consumatorilor 

urbani. 

 

Combustibilii folosiți de CET Pitești Sud I sunt: gazul metan și păcura. 
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CET Pitești Sud I este alimentat cu gaze naturale din rețeaua magistrală de gaze Mediaș - București, 

prin stații de reglare și măsurare a gazelor (SRMG) ce aparține CN Transgaz SA  Mediaș. Alimentarea 

SRMG se face prin 2 conducte Dn 500, Pn 6 kgf/cmp, iar ieșirea din stație se realizează pe o conductă 

Dn 700, pe care este montată o buclă de masură electronică.  Capacitatea RMG este de 46.000 

Nmc/h. 

 

Alimentarea cu păcură a gospodăriei de păcura din CET Pitești Sud I se efectuează prin pompare 

directă din Rafinăria Pitești. Păcura este stocată în două rezervoare supraterane de 700 mc fiecare. 

Pomparea păcurii spre cazane se realizează în două trepte. 

 

Circuitul hidrotehnic al apei de răcire aparținând CET Pitești Sud I este în sistem închis, fiind format 

din 2 turnuri de răcire cu tiraj natural și circulație în contracurent, 7 pompe de circulație, răcitorii de 

aer ai electropompelor de alimentare și ai generatoarelor, răcitorii de ulei ai turbinelor și ai 

electropompelor de alimentare. Prin același circuit se realizează răcirea lagărelor ventilatoarelor 

cazanelor de abur și alimentarea cu apă a circuitului de incendiu. 

 

Instalațiile electrice din cele două etape ale CET Pitești Sud I: etapa 3x12 MW și 2x50 MW pot 

funcționa independent, iar pentru manevre sau cazuri de avarie există legături, în ideea asigurării 

continuității în funcțiune.  

 

În centrală există patru nivele de tensiune: 110KV; 10,5 KV; 6 KV; 0,4 KV. 

Ambele etape sunt interconectate cu SEN prin câte două linii electrice aeriene – LEA - de 110 KV, 

proprietatea CEZ România SA. 

 

La etapa 2x50MW, legatura cu SEN este realizată prin intermediul a două transformatoare de 80 

MVA, iar alimentarea serviciilor proprii se face prin două transformatoare de 15 MVA. 

La etapa 3x12 MW, legatura cu SEN se realizează prin intermediul a două transformatoare de 40 

MVA. 

 

Legatura cu consumatorii urbani din municipiul Pitești se realizează din instalația de termoficare 

(RER) din cadrul CET Pitești Sud I prin 2 conducte magistrale Dn 800. 

 

Rețeaua urbană de transport a apei fierbinți de pe teritoriul municipiului Pitești – magistrale, 

ramificații, racorduri – totalizând o lungime de traseu de 113 km. Diametrele conductelor sunt 

cuprinse între 80 și 800 mm. Conductele sunt amplasate subteran (71%) și suprateran (29%). 

 

Rețeaua secundară de distribuție (încalzire, apă caldă de consum, recirculație) are o lungime 

totală de 295 km, amplasată subteran, din care 40% sunt preizolați. 

 

Contorizarea consumatorilor de energie termică este realizată în proporție de 100% pentru apa 

caldă de consum și de 100% pentru încălzire. 
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Sursele de producere furnizează agent termic sub formă de apă fierbinte, pentru  producerea apei 

calde menajere și pentru încălzire, prin intermediul rețelei proprii de termoficare, alimentând un 

număr de 75 de P.T.–uri pentru populație și 55 P.T.-uri pentru agenți economici. 

 

Evoluția energiei termice distibuite în municipiul Pitești* 

 

 
2010 2011 2012 2013 

 

Energia termică distribuită (Gcal) 

 

307.747 

 

260.974 

 

215.911 

 

180.780 

Sursa: Direcția Județeană de statistică Argeș 

 

*Energia termică distribuită (Gcal) reprezintă energia termică distribuită prin cumpărare de la 

centralele electrice de termoficare și centralele termice din zonă, precum și energia termică 

distribuită de microcentralele termice de bloc sau cvartal, aparținând unităților administrației locale. 

 

 

Rețeaua de alimentare cu energie electrică 

 

Acoperirea reţelei de distribuţie a energiei electrice la nivelul municipiului Piteşti este de 100%, 

asigurând alimentarea tuturor categoriilor de consumatori, care sunt în număr de 72.161, din care: 

81 mari consumatori, 2.505 mici consumatori (agenți economici) şi 69.575 consumatori casnici.  

 

Instalațiile electroenergetice prin care se face distribuția energiei electrice sunt:   

� stații de transformare 110/MT – 5;   

� puncte de alimentare 20/0,4 kv – 10;   

� posturi de transformare – 459 buc.;   

� linii electrice aeriene – 426,87 km din care: 48 km linii de 110 kv, 164,27 km linii de 20 kv, 

214,6 km linii de joasă tensiune (0,4 kv); 

� linii electrice subterane – 1.221,7 km, din care: 10,4 km linii de 6 kv, 222,4 km linii de 20 kv, 

988,9 km linii de joasă tensiune (0.4 kv).  

 

În ceea ce priveşte nivelul de eficiență energetică a clădirilor rezidențiale şi comerciale din municipiul 

Piteşti, trebuie remarcat faptul că, în timp ce edificiile nou construite îndeplinesc cerinţele minime 

de performanţă energetică prevăzute de Legea nr. 372/2005, activitatea de reabilitare a clădirilor 

multietajate existente a fost redusă. 
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Harta rețelei electrice din municipiul Pitești  

 
Sursa: Geoter Proiect Pitești 

 

 

 

Telecomunicații 

 

Infrastructura de telecomunicații cuprinde telefonia, telegrafia, radioul, televiziunea și internetul.  

 

În municipiul Piteşti funcţionează mai mulți operatori ce oferă servicii complete în domeniul  

telecomunicațiilor (telefonie fixa și mobilă, internet, televiziune): 

 

� TELEKOM 

� RDS&RCS 

� VODAFONE ROMANIA SA 

� ORANGE ROMANIA SA 

� UPC  

� AKTA 
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Harta rețelei de telecomunicații din municipiul Pitești

 
Sursa: Geoter Proiect Pitești 

 

 

Rețeaua de distribuție a apei potabile 

 

Sistemul municipal de distribuţie a apei deserveşte, pe lângă municipiul Pitești și alte localități 

învecinate: Ștefănești, Bascov, Albota, Bradu, Moșoaia, Mărăcineni, Căteasca, Teiu, Ungheni - sat 

Ungheni, Stolnici (sate Stolnici, Cochinești, Izbășești), Lunca Corbului, Topoloveni, Costești și zone 

limitrofe. 

 

Sistemul cuprinde un sistem centralizat alimentat din sursa de suprafaţă, lacul de acumulare 

Budeasa de pe râul Argeş, (care asigură 93% din necesarul de apă potabilă) şi captarea subterană 

Mărăcineni (care asigură restul de 7%). Staţia de tratare a apei, Uzina de apă Budeasa, este 

amplasată în apropierea lacului de acumulare Budeasa, are o capacitate proiectată de 2.250 l/s şi 

este dotată cu 3 rezervoare de apă filtrată. Tratarea apelor reziduale se realizează aproape în 

totalitate în staţia de epurare şi tratare a oraşului. 
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Lungimea simplă a rețelei de distribuire a apei potabile, în anul 2013 era de 275,6 Km, față de anul 

2010, când avea 503,5 km. Această scădere semnificativă este justificată prin faptul că în ultimii ani, 

în municipiul Pitești, au dispărut industriile care aveau implicit un consum ridicat de apă (ex: 

ARPECHIM, ROLAST). 

 

 

Harta rețelei de alimentare cu apă din municipiul Pitești 

 
Sursa: Geoter Proiect Pitești 
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Toate aducţiunile funcţionează prin pompare, iar 90% din lungimea traseelor aducţiunilor se află în 

intravilan. 

 

Reţeaua de distribuţie funcţionează : 

 

� gravitaţional prin alimentare din rezervoarele Războieni, Smeurei şi Schitului (45% din 

lungimea reţelei); 

� prin pompare prin SP Mărăcineni, SP Războeni, SP Smeura şi SP Schitului (55% din lungimea 

reţelei); 

 

 

Rețeaua simplă de distribuție a apei potabile 

 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 

Lungimea totală a rețelei simple de 

distribuție a apei potabile (km) 
498,9 

 

503,5 274,1 274,1 275,6 

Capacitatea instalațiilor de 

producere a apei potabile (mc/ zi)** 
209.736 114.150 114.150 133.000 133.000 

Cantitatea de apă 

potabilă distribuită 

consumatorilor (mii 

mc)*** 

Total 14.304 11.848 10.454 10.023 9.415 

Uz casnic 9.968 6.812 6.489 6.360 6.226 

 

*Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor și 

conductelor instalate pe teritoriul localității respective, pentru transportul apei potabile de la 

conductele de aducțiune sau de la stațiile de pompare, până la punctele de branșare a 

consumatorilor. Lungimea rețelei de distribuție se va înscrie ca rețea simplă, avându-se în vedere ca 

în cazul în care pe aceeași stradă există două sau mai multe conducte instalate, se va lua în 

considerare lungimea lor însumată. Se includ atât rețelele de serviciu, cât și arterele principale și 

secundare de distribuție. Nu se include în lungimea rețelei de distribuție lungimea branșamentelor 

sau lungimea conductelor de aducțiune. Lungimea conductei de aducțiune nu se include chiar dacă la 

ea sunt racordați o serie de consumatori.  

 

**Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile reprezintă cantitatea maximă de apă 

potabilă ce poate fi debitată de instalația de alimentare cu apă într-o unitate de timp. Se determină 

pentru fiecare instalație de captare - tratare în parte, atât pentru apa industrială cât și pentru apa 

potabilă, luându-se în considerare capacitatea prevazută în documentația tehnică respectivă în cazul 

când există această documentație confirmată prin procesul verbal de recepție, avându-se în vedere și 

eventualele modernizări și reutilări care duc la mărirea capacității inițiale. Dacă la o instalație există 

diferență între capacitatea de captare și capacitatea de tratare, se va lua în calcul capacitatea cea 
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mai mică. În capacitatea totală a instalațiilor de captare se vor include numai acelea care deservesc 

instalațiile centralizate de alimentare cu apă și nu cele ale unităților pentru nevoile industriale 

proprii. 

 

***Apa potabilă distribuită consumatorilor exprimă cantitatea totală de apă potabilă livrată efectiv 

tuturor consumatorilor, populației și agenților economici pentru nevoi productive și neproductive 

(casnice, băi publice, clădiri social-culturale și administrative, hoteluri, stropitul străzilor, spații verzi, 

etc.) prin rețele de distribuție sau direct prin conductele de aducțiune: se determină cu ajutorul 

apometrelor instalate la consumatori, iar în lipsa acestora pe baza normelor de consum pausal.  

 

În conformitate cu prevederile Legii calității apei potabile 458/2002 republicată, S.C. APĂ CANAL 

2000 S.A PITEȘTI are obligația întocmirii Programului de monitorizare de control apă potabilă pe 

zone de distribuție pentru toata aria de operare, avizat anual de Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Argeș. 

 

Scopul monitorizării de control este de a produce periodic informații despre calitatea organoleptică 

și microbiologică a apei potabile produsă și distribuită, despre eficiența tehnologiei de tratare, în 

scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor 

parametrilor relevanți stabiliți prin lege. 

 

Punctele de prelevare apă potabila (robinet rezervor înmagazinare + robinet consumator conform 

Programului de monitorizare) pentru municipiul Pitești sunt următoarele: 

Zona de distribuție Războieni 

� punct de prelevare: Pitești, bazin Războieni, robinet 

Zona de distribuție Smeura 

� punct de prelevare: Pitești, bazin Smeura, robinet 

Zona de distribuție Schitului 

� punct de prelevare: Pitești, bazin Schitului, robinet 

Zona de distribuție ZIN 

� punct de prelevare: Pitești, bazin Zin, robinet 

 

 

Rețeaua de canalizare 

 

Sistemul de canalizare deserveşte aproximativ 98% din populaţia municipiului Piteşti şi de asemenea 

preia parţial apele uzate din localitățile învecinate. Aşezarea geografică a municipiului face posibilă 

folosirea colectării şi transportului gravitaţional a apei uzate către staţia de epurare situată în partea 

sudică a municipiului. Reţeaua de canalizare în municipiul Pitești avea o lungime simplă de 222,7 km 

în anul 2013, față de anul 2010, spre exemplu, când lungimea totală simplă a conductelor de 
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canalizarea era de 516, 3 km. Volumul de apă uzată evacuată anual prin reţeaua de canalizare a 

oraşului este de 21,276 milioane mc. 

 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 

Lungimea totală simplă a 

conductelor de canalizare (km) 
483,3 516,3 219,3 222,7 222,7 

 

Așa cum se poate observa din datele furnizate de Institutul Național de Statistică, ca și în cazul 

rețelei de distribuție a apei potabile, se înregistrează o scădere semnificativă, din cauza faptului că 

au dispărut o parte din industriile din municipiul Pitești.  

 

Prețurile și tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare – epurare pentru 

utilizatorii din aria de deservire a SC APA CANAL 2000 SA PITEȘTI, aplicate cu data de 01.01.2015: 

Nr. 

Crt. 

Specificație Preț/tarif 

actual  

lei/mc 

Preț/tarif  

actual cu 

TVA(24%) 

lei/mc 

1. Apa potabilă pentru întreaga arie de operare 3,67 4,55 

2. 
Canalizare epurare ape uzate pentru întreaga arie 

de operare 
3,79 4,70 

3. Canalizare ape pluviale 0,12 0,15 

4. 
Tarif de epurare pentru utilizatorii care dețin fosă 

sau bazin vidanjabil 
1,09 1,35 

5. Tarif grupa I de risc 0,37 0,46 

6. Tarif grupa II de risc 0,55 0,68 
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Harta rețelei de canalizare din municipiul Pitești 

 

 
Sursa: Geoter Proiect Pitești 

 

 

 

Transporturile în municipiul Pitești 

 

Reţeaua de căi rutiere 

 

Municipiul Piteşti era menţionat în Evul Mediu ca un important centru urban din Ţara 

Românească care era legat de marile oraşe prin drumuri importante. Acest lucru este dovedit şi 

prin denumirile pe care le păstrează unele căi de acces în oraş: Calea Craiovei, Calea Bucureşti,  

Calea Câmpulung, Calea Drăgăşani, Calea Giurgiului (în prezent Bulevardul Petrochimiştilor). 
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Calea Craiovei         Calea București   Podul viilor-una din căile de 

acces în oraș  

 

                         
 Sursa:www.ziarulprofit.ro 

 

În zona centrală a oraşului, precum şi în zona traversării Râului Argeş se concentrează toate 

penetraţiile şi drumurile de tranzit dinspre Bucureşti, Slatina-Craiova, Câmpulung-Braşov, Curtea de 

Argeş, Râmnicu Vâlcea-Sibiu, Drăgăşani. Datorită acestui fapt în partea centrală a oraşului se 

formează un nod central de reţea rutieră, suprasolicitat de trafic. Acest lucru este amplificat şi de 

dezvoltarea longitudinală a oraşului. 

 

Rețeaua stradală actuală prezintă, în linii mari, o structură octogonală orientată după cele două axe 

naturale, axa paralelă cu râul Arges și axa perpendiculară pe acesta, de mai mică importanță. În 

municipiul Pitești converg 12 drumuri publice din extravilan.  

 

Aceste drumuri reprezintă 4 penetrații cardinale: 

� La Sud – Bulevardul Petrochimistilor; 

� La est – Calea Bucuresti; 

� La Nord – Bulevardul Nicolae Bălcescu; 

� La Vest – Strada Craiovei. 

 

Geometria radial-concentrică a rețelei generează un bulb central de rețea suprasolicitat de trafic, 

orașul având și o accentuată dezvoltare longitudinală, pe direcția nord-sud, pe circa 12 km lungime.  

În ceea ce privește numărul de autoturisme, municipiul Pitesti este unul dintre orașele cu cel mai 

mare număr de autoturisme raportat la mia de locuitori. 

 

Caracteristicile căilor de comunicații sau de acces existente se prezintă astfel: 

� lungime străzi - 222 km, din care străzi modernizate 165 km; 

� suprafață străzi 1.048.798 m.p.; 

� suprafață trotuare - 354.309 m.p.;  

 

Caracteristica rețelei stradale este structura geometrică dezvoltată longitudinal pe direcția N - S, pe 

axa Drumului Național 7. În zona centrală a orașului, precum si în zona traversării Râului Arges, se 
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concentrează toate penetrațiile și drumurile de tranzit spre București, Slatina-Craiova, Câmpulung – 

Brașov, Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea, Drăgășani. 

 

Construirea centurii ocolitoare a Piteștiului a condus la fluidizarea traficului, în special în cartierul 

Prundu, separând fluxul de tranzit/transporturi de mărfuri de circulația internă, reducându-se 

totodată traficul și gradul de poluare în municipiu. 

 

O problemă o reprezintă aglomerația la intrarea/ieșirea din oraș la ore de vârf, cauzată de lățimea 

insuficientă a benzilor de circulație și creșterea numărului de autovehicule. Numărul mare de 

autovehicule din ultimii ani a dus la insuficiența locurilor de parcare, precum și la parcarea incorectă 

pe benzile de circulație și pe trotuare. 

 

Raportat la elementele stradale, există următoarele disfuncționalități:  

� străzi cu gabarite necorespunzătoare categoriei; 

� străzi cu capacitate de circulație depăsită; 

� intersecții amenajate, la care capacitatea de circulație este depășită; 

� intersecții neamenajate corespunzător; 

� discontinuități în asfaltarea străzilor. 

 

În zona centrală, pietonii beneficiază de trasee pietonale în spații proprii, existând o zonă exclusiv 

pietonală care valorifică din punct de vedere turistic centrul municipiului și constituie un spațiu de 

plimbare pentru locuitorii și vizitatorii orașului. 

 

Poziționarea geografică a orașului reprezintă o problemă strategic importantă, ce se manifestă si în 

domeniul infrastructurii, circulației și numărului insuficient de parcări etc. Rețeaua de transport a 

municipiului Pitești este afectată și de traficul intens, explicat într-o anumită măsură și de 

poziționarea geografică, dar și de faptul că orașul se află la conexiunea cu Autostrada București – 

Pitești.  

 

Chiar dacă s-a construit o șosea de centură pentru ieșirea către București, se simte încă nevoia unor 

alte centuri ocolitoare care să decongestioneze traficul, astfel încât fluxul de tranzit/transporturi de 

mărfuri înspre alte centre din regiune, să nu se mai desfășoare pe străzile municipiului Pitești, 

perturbând circulația în oras și ridicând gradul de poluare peste limitele admisibile. În ceea ce 

privește circulația rutieră, există disfuncționalități generale din cauza lipsei unor legături funcționale, 

care să permită traversarea pe direcția est-vest, și între centrul orașului și marile cartiere de locuit, 

datorate existenței unor străzi cu gabarite necorespunzătoare categoriei; străzi cu capacitate de 

circulație depășită; intersecții amenajate la care capacitatea de circulație este depășită; intersecții 

neamenajate corespunzător, etc. Circulația este îngreunată și de numărul extrem de mare de 

automobile și de arhitectura centrului orașului, fapt care creează dificultăți în aprovizionarea 

magazinelor din centru. 
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Totodată, în zona centrală, se constată fluxuri mari de pietoni care se suprapun peste fluxuri auto 

importante, neexistând trasee pietonale în spații proprii. De asemenea, zona centrală este 

aglomerată din cauza spațiilor de parcare ce deservesc centrul municipiului, amenajat ca zonă 

pietonală de interes turistic și spațiu de loisir pentru cetățeni. 

 

O altă problemă este cea a străzilor neasfaltate în zonele periferice precum și în zone apropiate de 

centrul orașului. În centrul municipiului nu există parcări publice mari subterane sau supraterane, 

aceasta determinând ocuparea parțială a trotuarelor și a părții carosabile, fapt care îngreunează și 

mai mult circulația. 

 

Lungimea străzilor la nivelul municipiului Pitești 

 

 

An 

Lungimea străzilor  

(Total km) 
Din care modernizate 

2007 181 146 

2008 185 152 

2009 191 166 

2010 199 178 

2011 202 189 

2012 202 194 

2013 204 197 

 Sursa : www.statistici.insse.ro    

 

Bine conectat cu principalele orașe învecinate prin infrastructuri de transport rutier și feroviar, 

Piteștiul este localizat la o răscruce de drumuri, fiind un nod de comunicații cu deschidere internă și 

internațională. Legăturile cu importante localități ale țării, dintre care București, capitala țării, sunt 

asigurate prin drumurile europene E81 / DN1 (București – Pitești – Sibiu – Cluj-Napoca – Satu-

Mare), E574 (Bacău – Onești – Brașov – Pitești – Craiova), DN7 (București – Găești – Pitești) și 

DN67B (Pitești – Smeura – Drăgășani).  

 

Județul Argeș, în care se află municipiul, se învecinează cu 6 județe – Dâmbovița, Teleorman, Olt, 

Vâlcea, Sibiu și Brașov – neavând granițe externe. 
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Drumuri europene și naționale ce străbat Municipiul Pitești 

 

DN1  București – Pitești – Sibiu – Cluj-Napoca – Satu-Mare 

DN7 București – Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Arad 

DN7C (Transfăgărășan) Cartisoara – Curtea de Argeș – Pitești, drum cu acces numai pe vară 

DN73 Pitești – Brașov 

DN73C Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea 

DN65 Pitești – Slatina – Craiova  

DN65A Pitești – Costești – Roșiorii de Vede – Turnu Măgurele 

DN67B Târgu Jiu – Drăgășani – Pitești 

E81 București – Pitești – Sibiu – Cluj-Napoca – Satu-Mare 

E574 Bacău – Onești – Brașov – Pitești – Craiova 

E70 (A1) Autostrada București – Pitești  

 

 

Harta căilor de comunicație din municipiul Pitești 

 

 
Sursa: Geoter Proiect Pitești 
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Transportul în comun în municipiul Pitești 

 
Sursa: www.publitrans.ro 
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În municipiul Pitești numărul autovehiculelor a crescut de peste 3 ori din anul 1989 și până în 

prezent.  

 

Sistemul actual de transport public de persoane în municipiul Pitești cuprinde: 

 

� Transport cu autobuze – realizat de S.C. Publitrans 2000 S.A. cu peste 100 de autobuze, pe 

trasee ce străbat orașul, unind toate cartierele municipiului Pitești. 

� Mai sunt deservite trasee prelungite, spre centrele comerciale de la marginea orașului: 

Baumax S.C. Metro România S.R.L., PiteștiMall, S.C. Auchan România S.R.L.,  Carrefour 

 

Utilizatorii acestor modalități de transport se împart în două mari categorii: persoane care fac naveta 

zilnic, săptămânal sau la diferite intervale de timp (aceștia au cea mai mare pondere) și turiștii. 

În general, ei se înscriu în grupa celor cu venituri medii si mici, deoarece persoanele cu posibilități 

financiare superioare preferă să călătorească cu mijloace proprii. 

 

Transportul în comun în municipiul Pitesti prezintă următoarele particularități: 

a) configurația liniilor de transport urbane s-a realizat în diverse etape de dezvoltare, în funcție 

de necesitățile orasului; 

b) existența unor ore de vârf în care mijloacele de transport sunt supraaglomerate, perioadă ce 

este considerată a fi critică, din cauza numărului mare de elevi care pleacă sau se întorc de la 

școală; 

c) absența unor sisteme alternative, gestionate de Consiliul Local pentru transportul public de 

persoane; 

d) număr redus de mijloace de transport adecvate pentru persoanele cu handicap 

 

 

Transportul de mărfuri 

 

Transportul de mărfuri se efectuează cu vehicule de mică, medie și mare capacitate, atât în regim 

propriu, cât și prin operatori specializați. 

 

Desele aglomerări și blocaje în trafic sunt generate atât de inexistența pasajelor de sub sau supra - 

traversare rutiere și feroviare, cât și de insuficientele rute ocolitoare ale zonelor centrale. Punerea în 

circulație a șoselei de centură a mai diminuat aceste aglomerări și blocaje, însă ele se mențin încă la 

ieșirea din municipiu. 

 

 

Transportul feroviar 

 

Rețeaua de căi ferate ocupă un rol deosebit de important în circulaţia mărfurilor şi a persoanelor. 
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Prin Piteşti trece magistrala feroviară 101, construită încă din anul 1872 şi care leagă oraşul de 

Bucureşti (108 km) Slatina (81 km), Piatra Olt (98 km), Craiova (142km). Această magistrală are 

mai multe ramificaţii spre Câmpulung pe linia 105 (55 km, prin Goleşti - dată în folosinţă în 

1887), spre Curtea de Argeş (38 km, dată în folosinţă în 1898), Costeşti (22 km), Roşiori-Nord 

(86 km) şi Turnu Măgurelele(136km). 

 

Sistemul feroviar din Piteşti se compune din gările: Piteşti Sud şi Piteşti Nord pentru 

transportul de persoane şi mărfuri, gara Goleşti pentru triaj şi mărfuri, şi staţiile tehnice şi de 

mărfuri Ştefăneşti, Bascov şi Bradu. 

 

Liniile de cale ferată în exploatare(km) 

Argeș 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 227 227 227 227 227 227 

Cu o cale 205 205 205 205 205 205 

Cu două căi 22 22 22 22 22 22 

Densitatea liniilor pe 

1000 kmp teritoriu 
33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

Sursa: www.arges.insse.ro 

 

În prezent, sistemul feroviar pentru călători și mărfuri se compune din stațiile Pitești Sud și Pitești 

Nord, tranzitul mediu zilnic de călători fiind de 5.300 călători/ zi. 

 

Situată în afara principalelor trasee de transport feroviar, fără căi ferate modernizate și electrificate, 

circulația feroviară nu constituie o alternativă viabilă, nici pentru transportul de mărfuri, nici pentru 

cel de călători. Analiza are la bază rolul pe care administrația publică locală îl poate juca la nivelul 

gestiunii orașului, acela de a coordona toate acțiunile publice și private inițiate în dezvoltarea 

acestor rețele. 

 

Infrastructura feroviară 

În Pitești se poate ajunge și prin intermediul căilor ferate, principalele rute fiind București – Pitești – Piatra Olt 

și Costești – Roșiori de Vede. 

 

Dezvoltarea în domeniul transportului trebuie să aibă în vedere următoarele obiective specifice: 

a) asigurarea legăturilor funcționale între marii poli de dezvoltare inter și intra-regionali; 

b) asigurarea dreptului la mobilitate; 

c) asigurarea legăturilor funcționale între polii de dezvoltare și zonele turistice și industriale; 



 
Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014 - 2020  

1 
 

Profilul municipiului PiteProfilul municipiului PiteProfilul municipiului PiteProfilul municipiului Piteștiștiștiști 

 

  
 

 

 
73 

 

itești 2020 P 

d) refacerea echilibrului între diferitele modalități de transport și dezvoltarea intermodalității; 

e) revitalizarea căilor ferate, legarea acestora prin centre intermodale de mai multe cartiere ale 

municipiului și de localitățile ce pot fi cooptate într-o dezvoltare metropolitană a 

municipiului Pitești;  

f) creșterea calității serviciilor în transporturi prin implementarea unor sisteme informatice 

integrate de care să beneficieze toate modalitățile de transport; 

g) construcția de infrastructură rutieră de acces și ocolire a zonelor urbane congestionate; 

h) dezvoltarea unui sistem de transport urban de înaltă calitate prin susținerea unui transport 

nepoluant eficient; 

i) electrificarea, dublarea și modernizarea căii ferate care poate fi transformată într-un 

“metrou terestru”; 

j) dezvoltarea unui sistem de centuri al municipiului Pitești. Se poate avea în vedere realizarea 

unei structuri diferențiate a parcului auto în conformitate cu cererea de transport și 

configurația traseului, adică a autobuzelor de mare capacitate (articulate), acolo unde 

cererea de transport este foarte mare și traseul este fără declivități sau curbe, respective 

utilizarea autobuzelor de medie capacitate pe celelalte linii de transport, precum și a unor 

autobuze cu podea coborâtă, pentru accesul persoanelor cu handicap. 

 

Legat de traficul feroviar trebuie menționat că municipiul Pitești nu este nod feroviar, iar 

infrastructura feroviară este învechită. 

Ca puncte slabe se identifică următoarele probleme strategice: 

� infrastructura municipală (circulație și transport, rețeaua de utilități, fond locativ) nu 

corespunde nevoilor actuale; 

� potențialul turistic al centrului nu poate fi valorificat din pricina problemelor de circulație; 

� lipsa integrării zonei periurbane într-un proiect de dezvoltare coerent; 

� transportul în comun se desfășoară pe rețeaua stradală majoră, influența lui făcându-se 

considerabil simțită în orele de vârf. 

 

 


