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1.  NOTE METODOLOGICE 

Elaborarea prezentului studiu de fundamentare referitor la echiparea edilitară a 
teritoriului zonei de studiu are ca obiectiv  analiza  stadiului echipării edilitare, 
disfuncţionalităţile în zona de studiu, precum şi propunerile generale de dezvoltare şi de 
atenuare a disfuncţionalităţilor, pe următoarele categorii de echipare tehnico- edilitară: 

- Alimentare cu apă 
- Canalizare 

- Alimentare cu energie electrică  

- Alimentare cu gaze naturale 

 Principalele surse de documentare sunt:    

- Planul Urbanistic General al Municipiului Sighişoara 
- S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. 

- SC ELECTRICA SA, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Mureş, centrul de 
Exploatare Sighişoara 

- E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA 

- TELEKOM S.A. Mures  
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A., Regionala Mureș 

Analizele s-au întocmit pe baza informaţiilor furnizate de regiile prezentate mai sus şi pe 
baza PUG al Municipiului Sighişoara. Întrucât nu toate regiile solicitate au răspuns în 
mod egal, nivelul de detaliere a analizelor pe domenii de echipare este diferit. 

 
 

2.  INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE APE 
UZATE 

2.1. Analiza situației existente 

Zona reglementată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal face parte din municipiul 
Sighișoara și se înscrie în intravilanul orașului, UTR-urile 32, 34, 35 (cf. PUG Sighișoara 
aprobat cu HCL 1/1999, prelungit cu HCL 107/2012, HCL 12/2016 până în 30 decembrie 
2018) și în extravilanul acestuia. Zona are o suprafață de 29,8ha, din care 9,8ha sunt în 
intravilan și este delimitată astfel: 

 la Nord: zona de locuințe ANL, zona industrială, biserica; 
 la Est: pr. Valea Dracului; 
 la Sud: pădurea Henţeş 
 la Vest: detașamentul de pompieri Horea și zona de locuințe individuale „La Leu”. 

Terenul este în cea mai mare parte proprietate privată persoane fizice sau juridice. 
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2.2.  Alimentarea cu apă 

Sistemul centralizat al municipiului Sighișoara deservește cca. 92,3% din populația totală 
a orașului și comuna Albești. Caracteristicile tehnice ale acestuia sunt: 

 sursa de apă este râul Târnava Mare, instalația de captare fiind amplasată în amonte 
de comuna Albești, pe partea stângă a râului. Capacitatea captării este de 360l/s. 
Problemele instalației de captare sunt cele de uzură, specifice perioadei mari de 
funcționare, fiind necesare lucrări de reabilitare; 

 alimentarea municipiului se realizează prin trei unități de pompare aflate în zonele: 
Coșbuc, deservită de 2 stații de pompare reconstruite în anul 2007 prin programul 
SAMTID, Cornești  și Plopilor reconstruită în anul 2007 prin programul SAMTID; 

 potabilizarea apei se realizează într-o stație de tratare, aflată în comuna Albești, care 
asigură un debit maxim de 360 l/s. Stația cuprinde cameră de distribuție, rezervor de 
reacție, decantoare radiale, filtre rapide și bazine de contact. Deficiențele majore în 
tehnica de tratare sunt: turbiditate ridicată în anumite perioade ale anului, fapt care 
influențează negativ procesul de tratare, tehnologie de filtrare relativ învechită, 
decantoarele nu au fost prevăzute cu sisteme de combatere a gheții formată la 
suprafață uzându-se astfel componentele mecanice și elementele constructive ale 
acestora; 

 aducțiunea de apă asigură tranzitul apei tratate din stație în rezervoarele de 
înmagazinare a apei ale orașului. Conducta de aducțiune este din oțel, cu 
Dn=600mm și L=6.250m. Are o vechime mare, iar o parte a conductei se află pe 
teren privat; 

 rezervoarele de înmagazinare a apei au capacitate totală de 9.100m3, 
amplasamentul lor în teritoriul orașului fiind în zona Mihau Viteazu cu 1x2.500m3 și 
1x5.000m3, zona Lunca Poștei cu 1x1.000m3 și zona Cetate cu 2x300m3; 

 rețeaua de distribuție a apei potabile are o lungime de 86,73km, iar branșamentele 
aferente au o lungime de 25,3km. Rețeaua a fost construită din anul 1903 în mai 
multe etape de dezvoltare ale orașului, este realizată din azbociment, oțel, fontă, 
polietilenă și are diametre între 50 – 800mm. Principalele deficiențe ale rețelei sunt: 
conductele din fontă sunt vechi, cca. 60% din conductele de oțel sunt uzate, presiune 
insuficientă pe tronsoanele Andrei Mureșan, Dealu Gării, T. Vladimirescu, Vasile 
Lucaciu. În prezent rețeaua de distribuție este în curs de reabilitare prin proiecte 
finanțate din programe SAMTID și de Compania Națională de Investiții. 

 
2.3.  Canalizarea apelor uzate 

Sistemul de canalizare pentru ape uzate din municipiu funcționează în sistem mixt pe 
ambele maluri ale râului Târnava Mare și în sistem unitar în centrul orașului. Lungimea 
totală a rețelei este de 77,9km. Sistemul deservește cca. 85,9% din populația orașului, 
restul populației evacuând apele uzate în sistem propriu (fosă septică sau bazin 
vidanjabil). Principalele deficiențe sunt legate de funcționarea îndelungată a acesteia, de 
materialele din care este realizată rețeaua, de zonele subdimenionate din rețea. Pe 
unele străzi ale orașului, prevăzute cu reţea de distribuţie a apei potabile, nu există reţele 
de canalizare ape uzate. Această situație conduce la evacuarea apelor uzate în sol sau 
prin rigolele străzilor, având impact negativ asupra mediului și sănătății populației. 
Canalizarea pluvială a orașului are o lungime totală de 17,8km și deservește împreună 
cu canalizarea unitară cca. 70% din populația orașului. 
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Stația de epurare a apelor uzate se află în aval de oraș, pe malul drept al râului Târnava 
Mare, lângă tunelul CFR. Are o capacitate proiectată de 200l/s, un debit mediu anual de 
90-95l/s și două trepte de epurare mecanică și biologică, gradul de epurare realizat este de 
61,5% pentru sustanțe organice și 58% pentru suspensii. Nămolul rezultat din procesul de 
epurare este depozitat în incinta stației, în două iazuri cu capacitatea de 5.000m3 fiecare. 
Aceste iazuri funcționează ca iazuri de decantare, asigurând separarea nămolului. Lichidul 
rezultat este recirculat în procesul de epurare, iar nămolul îngroșat rămâne pe radierul 
iazurilor. Stația este în curs de reabilitare și modernizare printr-un proiect denumit 
„Reabilitarea integrată a sistemelor de alimentare cu apă și stațiilor de epurare în orașele 
cu până la 50.000 locuitori. Extinderea și modernizarea stației de epurare din orașul 
Sighișoara, jud. Mureș, elaborator S.C. Vegyepszer S.A. Budapest – suc. Miercurea Ciuc, 
iar autoritatea contractantă este Compania Națională de Investiții S.A. București. 

Utilizatorii casnici de apă potabilă aflați în zona care face obiectul prezentului Plan 
Urbanistic Zonal sunt 7 blocuri de locuințe și 13 locuințe individuale. Consumul  mediu 
lunar de apă pe utilizatori este pentru: 

 populație - 2,5 m3/persoană; 

 agenți economici – 76,3 3/branșament; 
 instituții - 24,8 mc/branșament. 

În zonă există două rezervoare de apă potabilă, îngropate cu capacitatea de 5.000 m3 și 
2.500 mc, amplasate la cota 403,8. Rețele de distribuție apă potabilă există pe străzile 
Mihai Viteazu, Miron Neagu și pe strada din zona cimitirelor (str. Nicovalei), capacitățile 
acestora sunt Dn=100mm cu Q=6,28 l/s și Dn=600mm cu Q=226,08 l/s. 

Rețea de canalizare pentru apa uzată menajeră și cea pluvială există pe străzile Mihai Viteazu, 
Miron Neagu și au capacități pentru 20 l/s canal apă uzată menajeră și 20 l/s canal pluvial.  

 
2.4.  Disfuncții  

La nivelul infrastructurii hidroedilitare a municipiului principalele probleme sunt:  

 instalația de captare a apei din r. Târnava Mare este uzată, ca urmare a perioadei 
mari de funcționare, fiind necesare lucrări de reabilitare; 

 în stația de tratare probleme sunt la procesul de tratare aplicat care este influențat 
negativ în perioadele de turbiditate ridicată a apei, la tehnologia de filtrare a apei care 
este relativ învechită, la decantoare pentru că nu au fost prevăzute cu sisteme de 
combatere a gheții formată la suprafață, uzându-se astfel componentele mecanice și 
elementele constructive ale acestora; 

 conducta de aducțiune este veche, iar o parte din traseul ei trece prin terenuri private; 

 rețelele de distribuție a apei sunt vechi, uzate, realizate din conductele din fontă și 
oțel,  au presiune insuficientă pe tronsoanele de pe străzile Andrei Mureșan, Dealu 
Gării, T. Vladimirescu, Vasile Lucaciu; 

 rețelele de canalizare apă uzată au deficiențe legate de funcționarea îndelungată și 
de materialele din care este realizată rețeaua, precum și de zonele subdimenionate 
din rețea. Pe unele străzi ale orașului pe care este prevăzută reţea de distribuţie a 
apei potabile, nu există reţea de canalizare ape uzate. Această situație conduce la 
evacuarea apelor uzate în sol sau prin rigolele străzilor, având impact negativ asupra 
mediului și sănătății populației. 

În arealul reglementat prin Planul Urbanistic Zonal, disfuncții prezintă rețelele de 
canalizare a apelor uzate menajere și pluviale ca urmare a înfundării în zona racordurilor. 
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2.5. Concluzii 

Zona care urmează a fi reglementată din punct de vedere urbanistic se află în intravilanul 
municipiului Sighișoara, UTR-urile 32, 34, 35 și în extravilanul acestuia. Zona are o 
suprafață de 29,8ha, din care 9,8ha sunt în intravilan și este delimitată de E 60 – str. 
Mihai Viteazu, zona de locuințe ANL, zona industrială (la Nord), de pr. Valea Dracului (la 
Est), de pădurea ROMSILVA și zona de cimitire (la Sud), de detașamentul de pompieri 
Horea și zona de locuințe individuale „La Leu” (la Vest). Terenul este în cea mai mare 
parte proprietate privată persoane fizice sau juridice. 

Din punct de vedere al echipării cu infrastructuri pentru alimentare cu apă și canalizare 
apă uzată, zona beneficiază de rețea de alimentare cu apă pe străzile Mihai Viteazu, 
Miron Neagu și pe strada din zona cimitirelor (str. Nicovalei), cu capacități de 6,28 l/s 
(Dn=100mm) și 226,08 l/s (Dn=600mm). În această zonă se află și două dintre 
rezervoarele de apă ale orașului, și anume cele care alimentează zona Mihai Viteazu, cu 
capacități de 2500m3 și 5000m3. 

În zonă există și rețea de canalizare apă uzată menajeră și pluvială, amplasată pe 
străzile Mihai Viteazu și Miron Neagu, cu capacități de 20 l/s atât pentru apa menajeră, 
cât și pentru pluvială.  

Disfuncțiile infrastructurilor sunt semnalate doar pentru rețelele de canalizare ape 
menajere și pluviale prin înfundarea acestora la racorduri. 

Administratorul acestor infrastructuri are ca proiecte de modernizare în zonă, înlocuirea 
rețelei de apă potabilă cu Dn=600mm care este din oțel, cu conductă din PEHD, cu 
Dn=450mm. Pentru canalizare se propune executarea unui canal de apă uzată pe 
drumul pietruit din curtea fostei societăți comerciale SC Nicovala SA, care va fi racordat 
la canalizarea de pe str. Mihai Viteazu. 

În acest context, se apreciază că debitele suplimentare de apă potabilă și apă uzată 
rezultate de la locuitorii suplimentari ai zonei reglementate prin acest PUZ vor putea fi 
preluate de rețelele existente. 

 

2.6. Propuneri preliminare 

Pentru îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare ape uzate din 
municipiu, administratorul serviciilor publice de apă și apă uzată are în programul de 
dezvoltare următoarele investiții: 

 reabilitarea stației de tratare a apei prin retehnologizarea procesului de tratare și 
realizarea unor lucrări de reabilitarea a elementelor constructive;  

 strămutarea și reabilitarea unui tronson de cca. 5.100m din aducțiunea de apă 
potabilă a orașului, care este într-o stare avansată de uzură și trece print-un teren 
privat; 

 extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 5.168m; 

 extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 9.134m și realizarea a trei stații de 
pompare apă uzată pentru asigurarea circulației apei către stația de epurare; 

Pentru zona reglementată prin Planul Urbanistic Zonal, se propune înlocuirea conductei 
din oțel cu Dn=600mm, cu o conductă din PEHD cu Dn=450mm, propunere prevăzută și 
în programul POS Mediu. Administratorul serviciilor de apă și apă uzată, Compania 
AQUASERV SA, recomandă execuția unui tronson de canalizare apă uzată menajeră pe 
drumul pietruit aflat în curtea fostei societăți comerciale SC Nicovala SA, care va 
descărca apa uzată în rețeua de pe str. Mihai Viteazu.  
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Propunerile de dezvoltare ale infrastructurilor hidroedilitare din zona reglementată au în 
vedere asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare ape uzate pentru 
toți locuitorii ei. Astfel, pentru îmbunătățirea alimentării cu apă administratorul acestor 
servicii, Companiei AQUASERV SA propune înlocuirea aducțiunii din oțel, cu Dn=600mm 
cu conducte din PEHD, cu Dn=450mm, conform prevederilor din programul POS Mediu. 
Pentru canalizarea apelor uzate administratorul recomandă executarea unui canal pentru 
ape uzate menajere pe drumul din  incinta fostei societăți SC Nicovala SA, cu descărcare 
în canalizarea menajere de pe str. Mihai Viteazu. 

Pentru noua zonă de locuire din extinderea de intravilan propusă prin prezenta 
documentație PUZ, asigurarea cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate pentru cei 300 
de locuitori se reglementează astfel: 

2.6.1. Alimentarea  cu apă 

Necesarul de apă pentru nevoi gospodărești este: 
- Qzi max = 46,8 m3/zi = 0,54 l/s; 
- Qor med = 1,95 m3/h = 0,54 l/s; 
- Qor max = 9,75 m3/h = 2,71 l/s 

Necesarul de apă pentru stins incendiu de 84,75m3 cuprinde volumul pentru incendiu de 
55,5 m3 și volumul de apă pentru consum pe perioada incendiului de 29,25 m3. 

Rezerva de apă potabilă a zonei este de 78,9 m3 din care se asigură compensarea 
variației de consum zilnic de 23,4 m3 și rezerva de incendiu de 55,5 m3.  

Cerința de apă la sursă este de 161,8 m3/zi (1,9 l/s) din care se asigură consumul zilnic 
maxim zilnic de apă de 46,8 m3/zi, debitul necesar refacerii rezervei intangibile de apă de 
incendiu de 84,75 m3/zi, precum și pierderile de apă tehnic admisibile din sistemul de 
alimentare cu apă. 

Soluția propusă pentru alimentarea cu apă a zonei este de conectare la sistemul 
centralizat de alimentare cu apă al orașului. 

2.6.2. Canalizarea apelor uzate 

Canalizarea apelor uzate în zona reglementată este propusă prin sistem separativ. 
Debitul de apă uzată menajeră este estimat la 161,8 m3/zi (1,9 l/s), iar debitul de apă 
pluvială este estimat la 0,56 m3/s. 

Se propune racordarea noilor rețele de apă uzată la sistemul centralizat de canalizare al 
orașului. Rețeaua de canalizare ape menajere se racordază la canalul menajer de pe str. 
Mihai Viteazu, iar canalizarea pluvială se racordează la canalul pluvial de pe str. Miron 
Neagu. Ținând seama de relieful din zona reglementată, pentru evacuarea apelor uzate 
în rețelele orașului sunt propuse stații de pompare a apei, câte una pentru fiecare rețea.  

Propunerile de conectare prezentate vor fi aprobate de administratorul lor, respectiv 
Compania AQUASERV SA. De asemena, soluţiile propuse trebuie susţinute prin 
documentaţii tehnice de specialitate, care stabilesc soluţia optimă  din punct de vedere 
tehnic şi economic. 

Pentru asigurarea protecției calității apei distribuite către consumatori se vor instaura și 
păstra prevederile normativului HG 930/2005, și anume:  

 limita minimă a zonei de protecție sanitară cu regim sever la rețele de distribuție de 
3,0m (art. 30, lit. e); 
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 în cazul în care rețelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte de 
ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puțin de 3,0 m de 
acestea, rețeaua de apă potabilă se va așeza totdeauna mai sus decât aceste canale 
ori conducte, cu condiția de a se realiza adâncimea minimă pentru prevenirea 
înghețului (art 32, (1)). 

 
Soluţiile de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate propuse respectă prevederile 
legislaţiei în vigoare: 

 SR 1343-1/2006 – Alimentare cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă 
pentru localităţi urbane şi rurale; 

 STAS 1478/1990 – Alimentări cu apă la construcţii civile şi industriale; 

 SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de 
canalizare; 

 SR 1846-2/2007 – Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice; 
 STAS 4165/88 – Rezervoare de beton armat şi beton precomprimat;  

 SR 8591/1997 – Reţele edilitare subterane – Condiţii de amplasare;     

 HG 930/2005 – Hotărâre pentru aprobarea „Normelor specifice privind caracterul şi 
mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică”. 

 
BREVIAR CALCUL  
1. Consumatori: 

P = 300 loc. în zone cu instalaţii interioare de apă și canalizare şi prepararea individuală 
a apei calde 

 
2. Debit specific şi coeficienţi de corecţie:  

qpop = 120 l/om zi,  Kzi = 1,30  

Ko = 5 variaţia orară 
Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă 

Kp = 1,15 pierderi admisibile în sistemul de apă 
 
3. Necesar de apă 

3.1 nevoi gospodăreşti 
Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi 

Qo med = 1/24Qzi max 

Qo max = 1/24Qzi max Ko = Qo med Ko 

Qzi max = 1/1000x300x1,3x120 = 46,8m3/zi (0,54 l/s) 
Qo med = 1/24Qzi max = 1/24x 46,8= 1,95m3/h (0,54 l/s) 
Qo max = Qo med Ko = 1,95x5= 9,75m3/h (2,71 l/s) 
3.2 necesar pentru combaterea incendiului (rezerva intangibilă de incendiu) 
VRI = Vinc + Vconsum      

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600), în care: nii = 1 incendiu int., qii =2,5l/s, 

Tii =10min, nie =1 incendiu ext., qie = 5 l/s, Tie = 3ore 
Vinc = 1/1000(1x2,5x10x60+1x5x3x3600) = 55,5m3 
Vconsum = a Qo max Tie , în care a = 1 stingerea incendiului din reţeaua de apă 
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Vconsum = 1x9,75x3 = 29,25m3 
VRI = 55,5+29,25 = 84,75m3 

QRI = VRI/TRIx24 = 84,75/24x24 = 84,75m3/zi (0,98 l/s) refacerea rezervei de apă pt. 
incendiu , TRI =24 ore 

 

4. Rezerva de apă potabilă 
V I rez = Vcompensare + Vinc 

V II rez = Vcompensare + V avarie 

Vcompensare = a Qzi max = 0,5x46,8m3 = 23,4m3 , în care: a = 0,5 coef. variabil funcţie de 

numărul locuitorilor 

Vavarie = 60%Qo medTavarie = 0,6x1,95x10 = 11,7m3  
Se alege valoarea cea mai mare 

V Irez = 23,4 + 55,5= 78,9m3  
 V IIrez = 23,4 + 11,7=  35,1m3  
 
5. Cerinţa de apă la sursă 
C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,15(46,8+84,75) = 161,8m3/zi (1,9 l/s) 

 
6. Debit de ape uzate 

6.1 ape uzate menajere 
Quz = C  =  161,8m3/zi (1,9 l/s) 
6.2 ape meteorice 

Qmet = m i S Φ, în care: m = 0,8 reducere debit fcţ. capacitate de înmagazinare canale 
i = 140 l/s ha, pt. f = 1/2, t = 15min 

S.mineralizată = 5,0ha , Φ = 0,90 
Ssp verde = 5,0ha, Φ = 0,10 

Qmet = 0,8x140 (5x0,90+5x0,10) = 560 l/s = 0,56m3/s 
 



 

 

11 

3.  INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ȘI GAZE 
NATURALE 

3.1.  Analiza situaţiei existente 

Municipiul Sighișoara este amplasat în zona climatică III, temperatura exterioară de 
calcul, conform SR 1907-1 / 1997 „Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. 
Prescripţii de calcul”, fiind te = – 18oC. Conform aceluiaşi standard, municipiul se află în 
zona eoliană IV viteza convenţională a vântului de calcul în localitate şi în afara localităţii 
fiind v = 4 m/s.  

Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Sighișoara este asigurată de operatorul E-
ON GAZ Distribuție ce administrează 97,9 km rețea de distribuție (în anul 2016), 
cantitatea totală de gaze naturale distribuită în anul 2016 fiind de 18138 mii mc, din care 
10192 mii mc pentru uz casnic.  

Zona studiată nu a beneficiat de alimentare centralizată cu energie termică, fiind o zonă 
slab dezvoltată, cu locuințe individuale, situată la limita intravilanului. De asemenea, 
zona nu beneficiază în prezent de alimentare cu gaze naturale, rețeaua de distribuție 
gaze nefiind extinsă în această zonă. Există totuși două ramificații ale rețelei de 
distribuție gaze în zonă: o ramificație din strada Mihai Viteazul pe strada Nicovalei și o 
alta ce pornește din zona DN 13 (spre Albești) și pătrunde în zona studiată perpendicular 
pe strada Nicovalei. De asemenea în zonă se află o stație de reglare masurare gaze 
naturale, SRMP.  

Alimentarea cu energie termică a zonei studiate se realizeză în prezent în sistem local, în 
principal cu sobe de teracotă ce funcționează cu combustibil solid (lemne, cărbuni). 
Prepararea apei calde se realizează pe  aragaz, sau cu boilere electrice, iar prepararea 
hranei se face cu butelii de aragaz.   

În exteriorul zonei studiate, la nord-estul acesteia, se află conducta de transport gaze 
naturale (de presiune înaltă) Țeline-Sighișoara (ᴓ10"), a cărei distanță de siguranță de 
20 metri stânga-dreapta față de axul conductei nu intersectează zona studiată. Doar o 
parte din zona de siguranță, de 200 metri stânga-dreapta față de axul conductei, 
intersectează parțial zona studiată, astfel că, pentru realizarea oricărei construcții în 
această zonă este necesară obținerea avizului operatorului conductei, respectiv 
Transgaz SA.  
 

3.2.  Disfuncționalități 

Lipsa rețelei de distribuție gaze naturale în zona studiată reprezintă o disfuncționalitate 
principală.  

O disfuncţionalitate aparte este dată de izolarea termică necorespunzătoare a clădirilor 
de locuit existente în zonă, fapt care conduce la inconfort termic, consum mare de 
energie necesară pentru încălzire, apariţia condensului – ce duce în timp la deteriorarea 
construcţiilor prin fenomenul de îngheţ-dezgheţ a masei de vapori în interiorul structurii 
anvelopei. Se recomandă ca gazele naturale de la aragaz să nu fie utilizate pentru 
încălzirea spaţiilor, fapt ce duce la un confort termic insuficient şi la apariţia condensului 
în spaţiile respective, inclusiv în pereţii exteriori.  

Neutilizarea surselor regenerabile de energie din zonă (în principal solară) constituie de 
asemenea o disfuncţionalitate, în condiţiile în care este necesară exploatarea raţională a 
resurselor şi protejarea mediului ambiant. 
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3.3.  Propuneri preliminare 

Pentru creșterea gradului de confort al clădirilor din zona studiată se propune extinderea 
rețelei de distribuție gaze naturale în municipiul Sighișoara, în zona PUZ Miron Neagu. 
Alimentarea cu gaze naturale a zonei studiate se poate face în două variante:  

1. din SRMP existentă în zonă, distribuția făcându-se cu presiune redusă.  

2. prin racordare la cele două conducte ale rețelei de distribuție gaze ce intră în zonă; 
pentru această variantă se vor calcula diametrele necesare ale celor două conducte 
existente (care se vor înlocui cu noi conducte având diametre calculate) din care se va 
alimenta zona, astfel încât acestea să stisfacă necesarul de gaze pentru clădirile 
existente și viitoare din zonă.  

Conductele rețelei de distribuție se vor amplasa pe toate străzile existente și propuse în 
zonă. Toate conductele rețelei stradale de distribuție gaze se vor monta în subteran.  

Asigurarea necesarului de gaze pentru zona studiată trebuie studiată de către o firmă de 
specialitate agrementată de ANRE, care să analizeze cele două variante propuse și să 
stabilească, prin proiect tehnic, varianta optimă. 

Conform normelor tehnice în vigoare, în localităţi conductele subterane de distribuţie se 
pozează numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii 
subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei 
pietonale, carosabil. Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele 
din oţel cu protecţie exterioară anticorosivă se montează îngropate direct în pământ, 
adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m de la generatoarea superioară. Se 
recomandă pentru conductele de distribuţie montate subteran să fie utilizate conductele 
de polietilenă, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de montare. 

În paralel cu execuţia reţelelor, trebuie realizată operaţiunea de cartografiere a lor, 
inclusiv pe suport magnetic, pentru a fi posibilă informarea rapidă a solicitanţilor, 
remedierea avariilor, branşarea noilor consumatori, extinderea reţelelor, reechilibrarea lor 
etc. Este necesar ca pozarea reţelelor de gaze naturale şi, pe cât posibil, a 
branşamentelor, ca şi a celorlalte reţele, să se realizeze înainte de realizarea 
carosabilului ţinând seama de circulaţiile şi lotizările proiectate.  

La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că în spaţiul 
disponibil urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, 
canalizaţie telefonică etc. şi de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare pentru montarea 
acestora, precum şi distanţele de siguranţă între aceste reţele; astfel, trebuie prevăzute 
culoare pentru pozarea conductelor, cu respectarea distanţelor de securitate prevăzute 
de SR 8591 – 1997 „Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în 
săpătură”, precum şi în Tabelul 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008”. 

Pentru locuinţele individuale se recomandă realizarea unui branşament prevăzut cu 
regulator de presiune comun la câte două locuinţe ale căror curţi sunt alăturate, 
micşorându-se astfel numărul de branşări la conducta publică de distribuţie. 

Conductele de distribuţie a gazelor, branşamentele, racordurile şi instalaţiile interioare 
vor fi realizate cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate de către 
organismele abilitate din România în conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 şi 
HGR 796 / 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru 
construcţii.  
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Pentru conductele de repartiţie (medie presiune – între 2 şi 6 bari) şi de distribuţie 
(redusă presiune - sub 2 bar) a gazelor naturale, este obligatoriu să se respecte 
prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui ANRE nr. 5/2009 şi publicate în MO 255 bis/16.04.2009 (care au înlocuit 
Normele tehnice  pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale – indicativ NT-DPE-01/2004), modificate şi completate prin Ordinul nr. 19 din 6 
iulie 2010. 

În Anexa nr. 1 sunt indicate distanţele minime dintre conductele subterane de gaze din 
oţel şi polietilenă şi diferite instalaţii, construcţii sau obstacole conform „Normelor tehnice 
pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 
NTPEE 2008”. 

În Anexa nr. 2 sunt indicate distanţele de securitate între staţii sau posturi de reglare sau 
reglare – măsurare şi diferite construcţii sau instalaţii, conform aceloraşi Norme tehnice 
NTPEE 2008, modificate prin Ordinul nr. 18 din 6 iulie 2010 al preşedintelui ANRE. 

Se recomandă echiparea tuturor clădirilor din zona studiată cu centrale termice proprii, 
pentru diminuarea punctelor de foc şi implicit a riscului de incendiu şi accidente. Există în 
acest fel şi posibilitatea preparării apei calde menajere şi utilizării ei la toate punctele de 
consum din aceste clădiri. În cazul încălzirii centrale, cazanele/centralele termice utilizate 
trebuie să fie automatizate, cu grad redus de poluare, urmând a se acorda o atenţie 
deosebită realizării unui ansamblu corect calculat şi executat arzător–cazan–coş. Coşul 
va fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere al prevenirii incendiilor, 
respectiv izolat termic şi amplasat la distanţă faţă de elementele combustibile ale clădirii, 
fiind etanş la gaze arse şi scântei.  

Este de remarcat faptul că utilizarea (micro)centralelor termice, dar şi a sobelor cu 
arzătoare automatizate funcţionând pe gaze naturale în locuinţele individuale creează 
mai puţine riscuri decât în blocurile de locuinţe, inclusiv datorită responsabilităţii unice a 
utilizatorului final. 

În cazul în care utilizatorii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomandă montarea 
de arzătoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 şi 
0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT care respectă Norma europeană 90/396/EEC. 
Aceste arzătoare utilizează plăci ceramice radiante care asigură ardere completă în 
sistem turbojet, dezvoltând temperaturi de cca. 1000ºC. Această ardere reduce nivelul 
noxelor la cel mai redus nivel posibil, în comparaţie cu arzătoarele utilizate în prezent. 
Sistemul complet de automatizare asigură întreruperea gazului atunci când se 
detectează lipsa de oxigen, lipsa tirajului la coş sau când scade presiunea din reţeaua de 
gaze; se asigură, de asemenea, protecţia la aprinderi accidentale, funcţionarea la 
presiune constantă, aprinderea piezoelectrică fără conectare la priza electrică şi 
posibilitatea reglării temperaturii ambiante. 

La instalaţiile de utilizare a gazelor naturale este necesară respectarea următoarelor: 

 Încăperea în care vor fi amplasate aparate consumatoare de gaze naturale va 
corespunde din punct de vedere al volumului, suprafeţei vitrate şi ventilării 
prevederilor Normelor tehnice mai sus menţionate şi, din punct de vedere al structurii, 
prevederilor Normativului P 118-1999 de siguranţă la foc a construcţiilor. 

 Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de 
construcţie specială (securizat, tip Termopan etc.) este obligatorie montarea 
detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan 
(CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a 
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conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili 
gazoşi. În cazul utilizării detectoarelor, suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 mp/mc 
de volum net de încăpere. 

 Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale, în toate cazurile, se asigură 
ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul 
exterior al acestora, între încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului 
clădirilor la canale de ventilare naturală, special destinate acestui scop, în afara 
ventilaţiilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor. Pentru 
evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze care se pot acumula în casa scărilor 
clădirilor etajate, fără suprafeţe vitrate, se prevede la partea superioară a acestora, în 
acoperişul clădirii, un orificiu cu diametrul de 150-200 mm, prevăzut cu un tub 
racordat la un deflector. Este interzisă racordarea la sistemul de distribuţie gaze 
naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute mai sus. 

Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centrale termice trebuie să respecte prevederile 
Ordinului 1007 din 21 mai 2010, prin care se aprobă Prescripţiile tehnice: PT A1 – 2010 
– „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale 
≤ 400 kW”,  PT C2 – 2010 ”Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi” şi PT C11 – 2010 
”Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente 
cazanelor”, privind: 
 Instalarea şi montarea aparatelor 

 Punerea în funcţiune a aparatelor şi admiterea funcţionării 

 Repararea şi întreţinerea aparatelor 
 Condiţii pentru efectuarea verificărilor  

 Scoaterea din uz şi casarea aparatelor 
 Utilizarea aparatelor 

 Atestări şi autorizări etc. 

Fiecare utilizator final trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare, autorizarea făcându-se 
de către o firmă autorizată ISCIR la prima punere în funcţiune şi periodic, cel puţin o dată 
la 2 ani.  

Pentru PUZ Miron Neagu  se estimează un numărul de 80 de gospodarii în zona de 
extindere a teritoriului intravilan (toate avand destinatia de locuire), numărul total al 
gospodăriilor fiind de 151 (în intravilan și extravilan). 

Pentru calcul necesarului de gaze în zona studiată, se estimează debitele instalate de 
gaze naturale pentru o gospodǎrie astfel: 

 Pentru încǎlzirea cu sobe, debitul instalat de gaze g1 = 3,39 m3N/h*gospodǎrie, 
defalcat astfel:   
- 2,04 m3N/h - încălzire - 3 focuri x 0,68 m3N/h*foc  

- 0,68 m3N/h – cazan de baie pentru preparare apă caldă menajeră    

- 0,67 m3N/h -  maşină de gătit tip aragaz pentru prepararea hranei 

 Pentru încǎlzirea cu microcentrale termice, debitul instalat de gaze g2 = 4,17 
m3N/h*gospodǎrie ≈ 4,20 m3N/h*gospodǎrie, defalcat astfel:   
- 3,5 m3N/h – microcentrală termică pentru încălzire şi preparare a.c.m.  

-  0,67 m3N/h -  maşină de gătit tip aragaz pentru prepararea hranei 

Deoarece nu e o diferență apreciabilă între debite se poate estima un debit de calcul 
gaze naturale de 4,20 m3N/h*gospodărie. 
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Pentru 151 de gospodării se poate estima un consum maxim orar de gaze naturale de:  

G max. orar = 151 gosp. x 4,20 Nm3/h = 634 Nm3/h.  

În zona studiată este necesară reabilitarea termică a tuturor clădirilor de locuit. Este 
important ca anvelopa construcţiilor, prin care acestea pierd căldura în timpul iernii (şi o 
primesc din mediul exterior vara) să îndeplinească o serie de condiţii care sunt prevăzute 
în Normativul C 107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 
clădirilor (în special Partea 1–Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare 
termică la clădirile de locuit C 107/1), publicat în Monitorul Oficial nr. 1124 bis din 
13.12.2005, şi modificat prin Ordinul nr. 2513 din 22.11.2010 – intrat în vigoare din 
01.01.2011. 

Detaliile de execuţie ale anvelopei şi izolaţiilor termice se vor definitiva în condiţii de 
eficienţă economică, pentru ca toate clădirile din zonă să se încadreze în prevederile  
normativului amintit şi, implicit, ale Legii 372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor. 

Cele mai importante condiţii care trebuie îndeplinite de anvelopa construcţiilor sunt: 
 Asigurarea unei rezistenţe termice cât mai ridicate, în condiţii de eficienţă economică. 

 Realizarea unui coeficient global de izolare termică sub valoarea normată. 
 Realizarea unei diferenţa minime între temperatura aerului interior şi cea a suprafeţei 

interioare a elementelor de construcţie. 

 Masivitatea termică a elementelor de construcţie care să permită reducerea 
amplitudinii oscilaţiilor temperaturii aerului exterior care se resimt în interior. 

 Asigurarea unei defazări în timp între variaţia temperaturii exterioare şi variaţia  
resimţită în interior.  

Pentru îmbunătăţirea gradului de confort din clădirile de locuit unde se montează 
tâmplărie etanşă cu geam termoizolant tip termopan se recomandă montarea unor 
sisteme de ventilaţie higroreglabile pentru păstrarea în încăperi a unei umidităţi 
corespunzătoare (φ=45…60%), cuplată cu instalaţii de evacuare mecanică din bucătării 
şi băi, eventual cu montarea de recuperatoare de căldură. 

Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca şi până acum, în sobe clasice de 
teracotă cu acumulare de căldură, precum şi în alte surse de energie termică care pot 
alimenta mai multe încăperi, unele dintre ele fiind cazanele care funcţionează pe 
principiul gazeificării lemnului. 

Pentru toate clădirile din zonă se recomandă studierea soluţiilor de preparare a apei 
calde menajere utilizând energia solară prin intermediul panourilor solare înglobate în / 
montate pe acoperişul clădirilor sau pe terase în concordanţă cu adoptarea unei orientări 
şi unui unghi favorabile captării cu maximum de eficienţă a energiei solare. 
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4.  INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 

4.1.  Introducere  
În zona situată în intravilan, principala funcțiune este cea de locuire individuală  și  case 
de vacanță. O altă funcțiune care se regăsește în zonă este cea de gospodărie 
comunală (cimitire și dotări tehnico-edilitare de deservire locală).  

Prezenta documentaţie tratează la faza P.U.Z. instalaţiile electrice necesare alimentării 
cu energie electrică pentru locuinţele, case de vacanţă şi eventualele dotări pentru 
comerţ şi servicii. Pentru  realizarea alimentării cu energie electrică a zonei studiate sunt 
necesare următoarele lucrări: 

 demontarea liniei electrice aeriene de medie tensiune existentă şi refacerea acesteia 
cu cablu subteran; 

 realizarea unor posturi de transformare cu reţelele electrice adiacente – reţea 
electrică de joasă tensiune, branşamente şi reţea de iluminat public; 

Beneficiarul acestor lucrări este Municipiul Sighişoara şi proprietarii parcelelor existente 
în zona analizată. 

La baza elaborării documentaţiei au stat: 

 Planul de situaţie; 

 Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z; 
 Normele şi normativele în vigoare cu privire la realizarea şi modernizarea reţelelor de 

energie electrică, realizarea branşamentelor de energie electrică şi realizarea şi 
modernizarea teţelelor de iluminat public; 

 Planurile de arhitectură privind situaţia existentă şi cea proiectată conform 
documentaţiei realizată în concordanţă cu contractul nr. 24549/14.09.2017 elaborată 
de S.C. Quatro Desind SRL; 

 Date culese în teren. 
 Date furnizate de distribuitorul de enegie electrică existent în zona analizată SC 

ELECTRICA SA, SDEE Transilvania Sud, CEM MT-JT Sighişoara. 

 

4.2.  Situaţia existentă 

În zona studiată există următoarele instalaţii electrice: 

 Posturi de transformare: PT 96 şi PT 104 (20/0,4kV, 100kVA), proprietatea SC 
ELECTRICA SA, SDEE Transilvania Sud; 

 LEA 20 kV, care alimentează postul de transformare nr. 104, proprietatea SC ELECTRICA 
SA, SDEE Transilvania Sud, racordată în staţia 110/20/0,4kV Sighişoara; 

 LEA 20 kV, care alimentează alte posturi de transformare, proprietatea SC ELECTRICA 
SA, SDEE Transilvania Sud, racordată în staţia 110/20/0,4kV Sighişoara; 

 LES 20 kV, care alimentează postul de transformare nr. 96, proprietatea SC 
ELECTRICA SA, SDEE Transilvania Sud, racordată în staţia 110/20/0,4kV 
Sighişoara; 

 LES 0,4kV şi LEA 0,4kV care alimentează cu energie electrică consumatorii existenţi 
în zonă; 

 Reţea de iluminat public. 

În zona analizată sunt în prezent un număr de 101 consumatori. 

Şters: consumatirii
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4.3.  Disfuncţionalităţi 

Disfuncționalitățile prezente în zona reglementată din punct de vedere al alimentării cu 
energie electrică sunt: 
 Lipsa parţială a rețelelor electrice (posturi de transformare, reţele de distribuţie a 

energiei electrice şi reţele de iluminat public), fapt ce determină efecte negative 
directe asupra populației, calității vieţii și a confortului populaţiei;  

 Dezvoltarea continuă a parcelarului în contextul existenței unor diferențe relativ mari 
de nivel au determinat nivelul scăzut al accesibilității în special în partea centrală, de 
sud și sud-vest a zonei reglementate.   

 Lipsa unor spații comerciale şi de servicii. 

 

4.4. Propuneri preliminare 
Se remarcă o puternică exindere a zonei de locuit din intravilan către zona situată în 
extravilan, aici existând un număr relativ mare de parcele ocupate de locuințe individuale 
și case de vacanță construite în ultimii ani precum și grădini amenajate pe parcelele 
libere de construcții.    

Zona reglementată se află într-o continuă dezvoltare, remarcându-se numeroase zone în 
care s-au realizat divizări ale unor parcele cu suprafețe mari. Astfel au rezultat parcele cu 
suprafețe variate, mare parte dintre acestea fiind deja ocupate cu locuințe individuale 
sau case de vacanță, iar parcelele libere sunt folosite ca și grădini.  

Prezenta lucrare tratează instalaţiile electrice de alimentare şi utilizare a energiei 
electrice aferente zonei studiate pentru construirea locuinţelor, a caselor de vacanţă şi 
eventualelor dotări pentru comerţ şi servicii.  

Lucrarea propune dezvoltarea în zona studiată a: 

 Locuințe individuale; 

 Case de vacanță; 
 Gospodărie comunală – cimitire și dotări tehnico-edilitare de deservire locală 

(funcțiuni păstrate); 
 Comerț și servicii (maxim 25% din suprafața construită desfășurată pe parcelă); 

 Spaţii libere pietonale; 
 Spaţii verzi publice; 

 Locuri de joacă 

 Dotări tehnico-edilitare 
În prezenta lucrare se tratează problemele legate de reţelele electrice de alimentare şi 
distribuţie precum şi instalaţiile electrice aferente proiectului şi cuprinde următoarele 
capitole: 

1. Eliberarea amplasamentului. 

2. Alimentarea cu energie electrică. 
3. Instalaţia de iluminat public. 

4. Instalaţia de protecţie. 
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4.4.1.  Eliberarea amplasamentului 

Pentru a exista posibilitatea construirii locuinţelor în zona propusă este necesară 
execuţia unor lucrări de eliberare amplasament. 

Eliberarea amplasamentului implică următoarele lucrări: 

 Demontarea celor două LEA 20 kV aflate în zona aferentă cimitirelor, a parcelelor cu 
destinaţia de locuinte şi case de vacanţă şi pe str. Nicovalei până la postul de 
transformare nr. 104; 

 Demontarea stâlpilor aferenţi LEA 20kV existente; 
 Realizarea a două LES 20 kV, amplasate în zona de trotuar a drumurilor proiectate şi 

existente în limita zonei studiate pe str. Nicovalei; 
 Demontarea LEA 0,4kV existentă pe str. Nicovalei şi a stâlpilor aferenţi şi realizarea a 

două LES 0,4kV, una aferentă reţelei de distribuţie a energiei electrice şi un aferentă 
reţelei de iluminat public. 

 

4.4.2. Alimentarea cu energie electrică 

În vederea alimentării cu energie electrică a viitorilor consumatori din zonă se va studia 
fiecare nou obiectiv din punct de vedere al puterii instalate Pi şi al puterii de calcul  Pc, 
avându-se în vedere puterea maximă simultan absorbită Psa. 

 Case     
- Pi = 20 kW 

- Pc =  4 kW 
 Spaţii comerciale şi servicii  

- Pi = 100  500 kW 

- Pc =  50  350 kW 

Pentru stabilirea necesarului de putere consumată, respectiv puterea maximă simultan 
absorbită, pentru întreaga zonă studiată, calculele de dimensionare a reţelelor se fac 
conform PE 132/2003. 

Pentru stabilirea necesarului de putere instalată şi putere consumată, respectiv puterea 
maximă simultan absorbită pentru întreaga zonă s-a avut în vedere coeficientul de 
simultaneitate şi coeficientului de utilizare. 

Ţinând cont de coeficienţii de simultaneitate şi de utilizare se ajunge la o putere 
necesară simultan absorbită totală de Psa = 615 kW defalcată astfel: 
 P sa locuinţe = 350 kW 

 Psa iluminat = 15 kW 
 Psa spaţii comerciale şi servicii = 250 kW 

Acest necesar de putere poate fi asigurat prin construirea, în etape, funcţie de creşterea 
consumului şi de dezvoltarea zonei, a unor posturi de transformare cu unităţi trafo de 
100 - 630 kVA, la tensiunea de 20/0,4 kV. 

Pentru alimentarea cu energie electrică a viitorilor consumatori din zona studiată sunt 
necesare următoarele lucrări de construcţie reţele electrice: 

 Posturi de transformare 20/0,4 kV (minim 2 bucăţi) în anvelopă (de metal sau de 
beton), cu unităţi transformare de 100 - 630 kVA, amplasate în centrele de consum, 
în funcţie de puterile solicitate (etapizat); 
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 Pozarea de linii electrice subterane LES 20 kV între reţeaua de 20kV existentă şi 
posturile de transformare noi; 

 Din tablourile de distribuţie ale posturilor de transformare proiectate se vor poza linii 
electrice subterane LES 0,4 kV (folosindu-se cabluri tip ACYY 3x150+70 mm2) şi 
firide de distribuţie a energiei electrice, pentru realizarea reţelelor de distribuţie joasă 
tensiune în zonă; 

 Din tablourile de distribuţie ale posturilor de transformare proiectate se vor poza linii 
electrice subterane LES 0,4 kV (folosindu-se cabluri tip ACYY 3x150+70 mm2) până 
la tablourile electrice generale care vor alimenta cu energie electrică spaţiile 
comerciale şi de servicii; 

 Branşamentele pentru locuinţe se vor realiza din liniile electrice subterane LES 0,4 kV 
şi firidele de distribuţie a energiei electrice, folosindu-se cabluri subterane tip ACYY 
cu secţiuni dimensionate în concordanţă cu puterea maxim simultan absorbită 
solicitată de către actualii şi viitorii consumatori, până la blocurile de măsură şi 
protecţie monofazate/trifazate care se vor monta la consumatori. 

Blocurile de măsură şi protecţie (BMP) vor fi prevăzute cu disjunctoare şi dispozitive de 
protecţie la supratensiuni. Măsurarea energiei electrice consumate de fiecare 
consumator se va realiza cu ajutorul contoarelor care se vor monta în blocurile de 
măsură şi protecţie (BMP) sau în posturile de transformare corespunzător fiecărui tip de 
nou consumator. 

Liniile electrice subterane vor fi protejate în tuburi PVC în toate zonele de subtraversare 
a străzilor şi a intrărilor (unde este cazul). 

La intrarea conductoarelor blocurile de măsură şi protecţie (BMP) acestea se vor proteja 
în tub. 

 

4.4.3. Instalaţia iluminat public 

În zona studiată este necesară extinderea unei reţele de iluminat public. 

Pentru aceasta este necesară o putere instalată de Pi = 30 kW şi o putere maxim 
simultan absorbită de Psa =  15 kW. 

Lucrările necesare a se executa pentru realizarea iluminatului public sunt: 
 Montarea lângă posturile de transformare a câte unei cutii de iluminat echipată cu 5 

circuite (un circuit pentru alimentarea cu energie electrică a cutiei de iluminat, 2 
circuite pentru alimentarea reţelei de iluminat public proiectată şi 2 circuite de 
rezervă). Comanda de pornire a iluminatului stradal se va realiza cu ajutorul unei 
celule fotosensibile; 

 Din tablourile de distribuţie ale posturilor de transformare proiectate se vor poza linii 
electrice subterane pentru alimentarea cu energie electrică a cutiilor de iluminat. 

  Se vor construi linii electrice aeriene sau subterane pentru realizarea circuitelor de 
iluminat public necesare. Reţelele aeriene de iluminat vor fi amplasate pe stâlpii 
reţelelor de distribuţie joasă tensiune sau se vorplanta stâlpi noi cu destinaţia strictă 
de reţea de iluminat public. 

 Stâlpii pentru realizarea reţelei vor fi dotaţi cu corpuri de iluminat cu lampi cu led cu o 
putere de minim 80W. 
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4.4.4. Instalaţia de protecţie 

Sistemul de protecţie împotriva electrocutărilor este prin legarea la pământ, fiind 
principalul mijloc de protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. 

În acest scop toate elementele conductoare (care nu fac parte din circuitul curenţilor de 
lucru), dar care în mod accidental ar putea ajunge sub tensiune se vor lega la instalaţia 
de protecţie respectându-se prevederile STAS 6119 şi STAS 6616. 

Împotriva tensiunilor de atingere se vor realiza câte o instalaţie de legare la pământ 
exterioară la fiecare stâlp proiectat, cu o rezistenţă de dispersie de maximum 4 ohmi, 
formată din 3 electrozi verticali din teava OlZn 2” si în lungime de 2,5 m fiecare, plantaţi 
în pamânt la 0,8m adâncime şi legati între ei cu platbanda OlZn 40x4 mm, lungime 
minimum 10m. 

Împotriva tensiunilor de atingere se vor realiza o instalaţie de legare la pământ exterioară 
la cutiile de iluminat, cu o rezistenţă de dispersie de maximum 4 ohmi, formată din 4 
electrozi verticali din teava OlZn 2” si în lungime de 2,5 m fiecare, plantaţi în pamânt la 
0,8m adâncime şi legati între ei cu platbanda OlZn 40x4 mm, lungime minimum 10m. 

Pentru blocurile de măsură şi protecţie se vor realiza prize de pământ din plat bandă 
OlZn 40x4mm, cu rezistenţa de dispersie de maxim 4 ohmi. 

Prizele de pământ pentru posturile de transformare. 

Împotriva tensiunilor de atingere şi de pas se vor realiza câte o instalaţie de legare la 
pământ pentru fiecare post de transformare. Instalaţiile de legare la pământ vor avea o 
rezistenţă de maximă de 1 ohm, fiind formate fiecare din 10 electrozi din ţeavă de OL – 
Zn   de 2,5“ şi 1-2,5 m plantaţi vertical în pământ la 0,8m şi legaţi între ei cu banda de OL 
– Zn de 40x4 mm. Instalaţiile proiectate se completează cu instalaţii de dirijare a 
potenţialului realizate din banda de OL de 40x4 mm sau similar. Legarea posturilor de 
transformare la prizele de pământ se vor executa cu banda de OL – Zn de 40x4 mm prin 
două piese de separaţie montate în punctele special amenajate de furnizorul (furnizorii) 
posturilor de transformare. Aparatajul din cabine este legat din fabricaţie la structura 
metalică a postului de transformare (se verifică) excepţie făcând transformatorul de 
putere si terminalele pentru cablu, care se leagă la poziţie. 

La centura interioară de legare la pământ sunt racordate următoarele elemente: 
 părţile metalice ale unităţii, celulele de linie şi celulele de transformator 

 nulul transformatoarelor de putere 20/0,4 kV 
 învelişurile metalice ale cablurilor 

 părţile metalice ale tabloului de joasă tensiune 

 alte elemente conducătoare care nu fac parte din circuitul de lucru (îngrădiri de 
protecţie, uşi de acces, suporţi de fixare, etc.) 

Se vor lega la priza de pământ ambele capete ale ecranului cablurilor de 20kV. Instalaţia 
generală de legare la pământ va avea o rezistenţă de maxim 1 ohm, iar tensiunea de 
atingere şi de pas vor avea valoarea maximă de 40V. 

După execuţie se vor măsura valorile rezistenţei prizelor de pământ, iar în cazul în care 
se depăşeşte valoarea  de 4 / 1   prizele de pământ se vor îmbunătăţii cu bentonită. 

Pentru toate clădirile care se vor construi în zona studiată (locuinţe şi spaţii comerciale şi 
servicii) se vor realiza instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor (paratrasnet), iar 
valoarea rezistenţei prizei de pământ pentru aceasta nu va depăşi valoarea de 1 ohm. 

Se va respecta distanţa impusă de normativul NP-I7-11 între aparatele electrice şi 
elementele metalice legate la pământ (ţevi metalice, calorifere, etc.). 
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4.4.5. Menţiuni finale 

La următoarea fază de proiectare se vor detalia instalaţiile electrice tratate la faza P.U.Z. 

Ţinând cont de complexitatea lucrărilor necesare pentru realizarea reţelelor de distribuţie 
a energiei electrice în zona studiată, soluţiile definitive de alimentare cu energie electrică 
a viitorilor consumatori vor fi stabilite prin Fişe de soluţie, Studii de Soluţie şi Proiecte 
Tehnice, întocmite de firme atestate ANRE şi avizate de Comisia Tehnico – Economică a 
SC ELECTRICA SA, SDEE Transilvania Sud, în calitatea sa de distribuitor al energiei 
electrice. 

Standarde şi normative de referinţă 

 I 7 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 
1000Vca şi 1500Vca 

I 7.1 Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice din clădiri 
de locuit 

I 18 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii din 
clădiri civile şi industriale 

P 118 Norme tehnice de proiectare şi de realizare a construcţiilor privind protecţia împotriva 
focului 

NTE 7/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice 

PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari 

STAS 553/2 Aparate de comutaţie până la 1000Vca şi până la 4000A, Condiţii tehnice 

STAS 881 Maşini electrice asincrone trifazate. Puteri, tensiuni, turaţii nominale 

STAS 2612 Protecţie împotriva electrocutărilor. Limite admise 

STAS 3184  Prize, fişe şi cuple pentru instalaţiile electrice până la 380Vca şi până la 25A. Condiţii 
tehnice speciale de calitate 

STAS 5325 Grade nominale de protecţie asigurate prin carcase. Clasificare şi metode de 
verificare 

STAS 6865 Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţiile electrice fixe 

STAS 6990 Tuburi pentru instalaţiile electrice din policlorură de vinil neplastificată 

STAS 8114/42  Corpuri de iluminat. Condiţii tehnice generale 

STAS 8666 Întreruptoare automate mici pentru protecţia conductoarelor din instalaţiile electrice de 
curent alternativ până la 415V şi 82A 

STAS 8778/1,2 Cabluri de energie cu izolaţie şi manta de PVC 

STAS 9954/1,2,3 Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie. Prescripţii de 
proiectare şi montare 

STAS 1220/1,4,5,6 Cabluri şi cordoane cu izolaţia de cauciuc 

STAS 12604 Protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Instalaţii electrice fixe. 
Prescripţii generale 

STAS 12604/5 Protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Instalaţii electrice fixe. 
Prescripţii de proiectare şi execuţie 

C 56 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente 

 

Prezenta listă nu este restrictivă. Se ia în considerare întotdeauna ultima ediţie a actului 
normativ. 
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5.  ANEXE 

5.1. ANEXA 1 
Distanţele de securitate între conductele (reţelele de  istribuţie/instalaţiile de 
utilizare) subterane de gaze naturale şi diferite construcţii sau instalaţii 

Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 modificat prin Ord. ANRE nr. 19 din 6 iulie 
2010 

Distanţa minimă în [m] de la 
conducta de gaze din PE de: 

Distanţa minimă în [m] de la 
conducta de gaze din oţel de: 

Nr. 
crt. 

Instalaţia, 
construcţia sau 

obstacolul pj pr pm pj pr pm 
1 Clădiri cu subsoluri 

sau aliniamente de 
terenuri susceptibile 
a fi construite 

1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 
3 Canale pentru reţele 

termice, canale 
pentru instalaţii 
telefonice, 
televiziune etc. 

0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 

4 Conducte de 
canalizare 

1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 

5 Conducte de apă, 
cabluri electrice de 
forţă, cabluri 
telefonice montate 
direct în sol, cabluri 
TV  sau căminele 
acestor instalaţii 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru 
reţele termice, 
telefonice şi 
canalizare sau alte 
cămine subterane 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 
8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
9 Linii de cale ferată, 

exclusiv cele din 
staţii, triaje şi incinte 
industriale: 
• în rambleu 
• în debleu, 
la nivelul terenului 

 
 
 

1,5* 
3,0** 

 
 
 

1,5* 
3,0** 

 
 
 

1,5* 
3,0** 

 
 
 

2,0* 
5,5** 

 
 
 

2,0* 
5,5** 

 
 
 

2,0* 
5,5** 

Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între limitele 
exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 

*) De la piciorul taluzului; 
**) Din axul liniei de cale ferată. 

Conductele, fitingurile şi armăturile din pe se montează îngropat direct pământ, 
adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m. 

Se interzice montarea reţelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundaţiilor 
clădirilor, pe trasee paralele cu acestea, până la distanţa de 2 m de la clădire. 

Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20 m de linii 
electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune. 
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5.2. ANEXA 2 
Distanţele de securitate intre statii sau posturi de reglare sau reglare – 
masurare si diferite constructii sau instalatii 

Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor 
de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 modificate conf. Ord. 19 din 6 iulie 2010 

Distanţele de siguranţă [m], pentru staţii de capacitate: 
până la 6.000  m3/h 6.000 … 30.000 m3/h peste 30.000 

m3/h 
Presiunea la intrare [bar] 

Nr. 
crt. 

Destinaţia 
construcţiilor 

învecinate 

< 2 2…6 > 6 < 2 2…6 > 6 < 6 > 6 
 
 
 

7 

 
 
 

10 

 
 
 

12 

 
 
 

11 

 
 
 

13 

 
 
 

18 

 
 
 

22 

 
 
 

27 

7 10 15 12 15 20 25 30 

1. Clădiri industriale şi 
depozite de materiale 
combustibile 
- risc  foarte ridicat de 
incendiu , asociat 
pericolului de incendiu  
- rezistenţă redusă la foc  
- risc mediu sau redus     
de incendiu 

7 10 12 10 12 15 20 25 
2. Instalaţii industriale în aer 

liber 
7 10 13 11 13 18 18 27 

3. Clădiri civile (inclusiv cele 
administrative de pe 
teritoriul unităţilor 
industriale) 
- rezistenţă mare la foc 
 - rezistenţă mică la foc. 

7 
7 

10 
12 

12 
15 

10 
12 

12 
15 

15 
20 

20 
25 

25 
30 

20 20 20 20 20 20 25 30 
4.  Linii de cale ferată : 

• curentă 
• de garaj 

20 20 20 20 20 20 20 25 

5. Marginea drumurilor 
carosabile 

4 5 8 4 6 10 6 10 

6. Linii electrice de înaltă 
tensiune 

20 20 20 20 20 20 20 40 

 

Art. 3.20 (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1000 m3/h se 
pot alipi de un perete al clădirii învecinate, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la 
explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uşi) pe: 

a) o lungime care depăşeşte 5 m limitele staţiei în ambele direcţii; 

b) o înălţime de 3 m, deasupra postului. 

(2) Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse 
cu max. 50% pentru lit. a) şi cu max. 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin 
una dintre următoarele soluţii tehnice: 

a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze; 

b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a 
imobilului în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale. 

Art. 3.21 Pentru posturile de reglare sau reglare – măsurare de capacitate până la 250 
m3/h, distanţa minimă de securitate faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m. 

 
 


