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MEMORIU DE PREZENTARE 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
1.1. ELEMENTE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI: 

 

 DENUMIRE LUCRARE: 
ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL AMPLASARE PARC FOTOVOLTAIC  

 

 NR. PROIECT: 250/2012 
 

 BENEFICIAR: SC BRASOV SOLAR ENERGY SRL - BUCURESTI 

 

 ADRESA OBIECTIV: 

 PARCELELE A90/1/4, A90/1/5, A90/1/6, A90/1/7, A90/1/8 
extravilan, SACELE, Jud. BRASOV 
 

 FAZA : PUZ 
 

 PROIECTANT GENERAL: S.C. IRMARIS STRUCTURAL S.R.L. - CONSTANTA 
 

 COLECTIV ELABORARE, SUBPROIECTANTI, COLABORATORI: 
 
 

 
 
o URBANISM 
arh. CRUDU GHEORGHE  
cd.arh. GHINEA MIRCEA 
Ing. Dpl. STRIMBEANU IULIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DATA ELABORARII: noiembrie 2012 
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1.2 OBIECTUL P.U.Z 
 
1.2.1. Solicitari ale temei program 
     Obiectivul lucrarii este elaborarea PUZ – Construire parc solar fotovoltaic, in baza CU 
nr. 383 / 14.08.2012.    

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor 
existente, furnizează municipiului stabilitate şi extindere economică solidă. Dezvoltarea 
investiţiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă şi investiţii externe, ceea ce 
va avea un impact pozitiv asupra comunităţii. 

Necesitatea implementarii acestui proiect rezulta si datorita dezideratului lansat la nivel 
national si european in scopul utilizarii energiilor regenerabile intr-o pondere cat mai mare in 
vederea producerii energiei electrice si termice. Astfel, pe langa un impact mai redus asupra 
mediului prin conservarea unor astfel de energii regenerabile, se conserva materii energetice 
neregenerabile sau cu regenerare scazuta (carbune, material lemnos in stare bruta) care, 
utilizate ca si combustibil pot crea un dezechilibru ecologic prin gazele de ardere rezultate in 
urma combustiei si prin disparitia unor suprafete de padure. 

În scopul încadrării în prevederile Uniunii Europene (UE) de a promova dezvoltarea 
durabilă prin gestionarea eficientă a resurselor naturale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii (Legea 
nr. 13/2008 art. 10a), politica UE instituie obligativitatea acţiunilor solidare a statelor membre 
(Legea nr. 13/2008, art. 177a, al. 1, pctc) pentru dezvoltarea de noi surse de energie şi 
energii regenerabile. Statul român a promovat prin Legea nr. 13/2007 şi prin HG nr. 
1892/2004 stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse 
regenerabile de energie. 

      Beneficiarul terenului sus mentionat, are in obiectiv realizarea unei investitii in domeniul 
producerii energiei regenerabile. Aceasta investitie consta in amplasarea unor grupuri de 
panouri fotovoltaice, care vor capta energia solara si o vor transforma in energie electrica. 
Pe langa aceste panouri, pe acest teren se va amplasa un post de transformare. Capacitatea 
preconizata, pentru aceasta instalatie este de 0,99 Mw. 
        Parcul fotovoltaic va fi compus din 99 unitati structurale de sustinere pe care vor fi 
amplasate cate 36 panouri fotovoltaice, in total 3564 de panouri fotovoltaice de 280Wp.  
Structurile de sustinere din OlZn vor fi sustinute de pari metalici din OlZn infipti in pamant la o 
adancime variabila in functie de stratificarea solului. Pentru unitatile de sustinere nu vor fi 
necesare fundatii din beton. De asemenea se va construi un post de transformare 0,4/20kv 
prefabricat pe pat de balast. 
 
       Se propune de asemenea realizarea unui gard de protectie si imprejmuire  transparent 
cu h = 2,50÷3,50 m realizat din stalpi metalici si panouri din plasa metalica si stalpi de 
iluminat pe alocuri. 
       Datorita sistemului inovator al proiectului propus, aceasta investitie va avea un impact 
pozitiv asupra factorilor de mediu si in mod concret va contribui la dezvoltarea durabila si 
protejarea mediului inconjurator, prin reducerea consumului de energie produsa din surse 
clasice generatoare de poluare.   
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Suprafetele de teren, vor fi utilizate doar in scopul edificarii acestei investitii “Parc 

Fotovoltaic”. 
Propunerea privind construirea parcului fotovoltaic pe aceste suprafete de teren, este 

motivata si de urmatorii factori, care in cele din urma, vor suplimenta veniturile aduse la 
bugetul local: 

- necesitatea si oportunitatea realizarii de investitii, in realizarea si atingerea 
scopului, pentru valorificarea superioara a potentialului energetic; 

- atingerea tintelor de dezvoltare si investitia municipiului Sacele; 
- atragerea la bugetul Consiliului Local Sacele de fonduri suplimentare; 

  - crearea unor locuri noi de munca; 
  - atragerea  capitalului  privat in  actiuni  ce vizeaza  satisfacerea unor nevoi  ale 

comunitatilor locale precum si ridicarea gradului de civilizatie, sanatate si confort al acestora. 
 

Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor 
semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:  
- generarea unei zone de producere a energiei electrice, prin valorificarea resurselor 
energetice regenerabile;  
- asigurarea accesului în zona studiata de pe De, prin pietruirea drumului de pamant existent;  
- rezervarea suprafetelor de teren necesare spatiilor verzi;  
 

Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:  

 stabilirea functiunilor permise în cadrul aceastei zone;  

 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;  

 rezolvarea circulatiei si a acceselor carosabile, rezervarea suprafetelor de teren 
necesare viitoarelor drumuri;  

        
1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare pentru zona studiata: 

Regiunea Centru din care face parte si Judetul Brasov unde se afla amplasat terenul 
propus pentru investitie (extravilanul Municipiului Sacele) are un potenţial important pentru 
producerea de energie din surse regenerabile, un potenţial care a fost puţin valorificat până 
în prezent. 

Preocupările pentru promovarea utilizării energiilor regenerabile, care se concretizeaza si 
prin intermediul proiectului RenERg EuReg, se alătură altor iniţiative ale autorităţilor locale 
din regiune şi universităţilor, cu scopul de a crea un mediu propice investiţiilor realizate în 
acest domeniu, atât în sensul dezvoltării tehnologice dar şi al accesului la informaţii 
relevante. Astfel, au fost create în regiune patru agenţii locale ale energiei, iar universităţile 
şi-au extins domeniile de cercetare şi educaţie înspre tematica sistemelor de energii 
regenerabile sau a unor domenii complementare sau adiacente acesteia. Pe de altă parte, 
interesul firmelor din regiune pentru utilizarea surselor regenerabile de energie este foarte 
mare, dar necesită, în acelaşi timp, sprijin pentru facilitarea dezvoltării unor astfel de investiţii 
atât din punct de vedere financiar dar şi legislativ. 

În regiune au fost înfiinţate patru agenţii locale ale energiei (Alba, Sighişoara, Braşov 
şi Miercurea Ciuc), care oferă informaţii în legătură cu politica energetică europeană şi 
promovează utilizarea energiilor regenerabile în scopul creşterii eficienţei energetice. 
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         Amplasamentul 
         propus 
 
 
 
 
 
Beneficiarul, avand ca obiect principal 
de activitate producerea de energie 

electrica, urmareste construirea pe cinci parcele(extravilan) insumand  1,81 ha in municipiul 
Sacele, conform extras CF 2031, CF 1949, CF 1995, CF 1907, CF 1986, a unui parc 
fotovoltaic cu o capacitate electrica de 977 Kwp. 

Propunerea privind construirea parcului fotovoltaic pe aceste suprafete de teren, este 
motivata si de urmatorii factori, care in cele din urma, vor suplimenta veniturile aduse la 
bugetul local: 

- necesitatea si oportunitatea realizarii de investitii, in realizarea si atingerea 
scopului, pentru valorificarea superioara a potentialului energetic; 

- atingerea tintelor de dezvoltare si investitia municipiului Sacele; 
- atragerea la bugetul Consiliului Local Sacele de fonduri suplimentare; 

  - crearea unor locuri noi de munca; 
  - atragerea  capitalului  privat in  actiuni  ce vizeaza  satisfacerea unor nevoi  ale 

comunitatilor locale precum si ridicarea gradului de civilizatie, sanatate si confort al acestora. 
Prin realizarea acestui ,,Parc Fotovoltaic”, se urmareste crearea mai multor  facilitati aduse in 
zona, respectiv asigurarea unei surse de energie electrica suplimentara, atragerea de 
venituri la bugetul local, si ridicarea nivelului de trai prin dotarea cu o infrastructura de 
calitate, corespunzatoare cerintelor impuse de aceasta situatie a noii investitii.   
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“Administrarea rezonabilă a nevoilor energetice curente, fără a afecta posibilităţile 

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, reprezintă unul dintre principiile 
fundamentale ale dezvoltării durabile. Planificarea integrată a resurselor energetice este un 
instrument eficient şi totodată o condiţie preliminară importantă pentru dezvoltarea durabilă. 
Având în vedere toate acestea, administraţia locală a Municipiului Săcele a luat decizia 
elaborării unui Program Energetic Municipal ca prim pas în evaluarea situaţiei prezente, 
planificarea acţiunilor viitoare şi analiza estimativă a efortului financiar necesar pentru 
implementarea acţiunilor propuse.” 
 
1.3.SURSE DE DOCUMENTARE 
1.3.1.  Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ 
Pentru teritoriul din care face parte zona în studiu s-a elaborat „P.U.G. Sacele” in anul 2000 
si aprobat prin Hotararea Consiliului Local cu nr.23 din 22.02.2001, respectiv HCL nr.16 din 
21.02.2011 de prelungire a valabilitatii PUG. 
 
Energii regenerabile şi eficienţă energetică – Şanse pentru Regiunea Centru 
Posibilităţi pentru dezvoltarea de activităţi economice în Regiunea Centru 
Proiectul “RenERg EuReg“, încheiat între Regiunea Centru, România şi Regiunea Lausitz din 
Landul Brandenburg, Germania, este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul 
Programului Cadru 7 pentru Cercetare, subprogramul „Capacităţi: Regiuni ale cunoaşterii“. 
 

Programul Energetic al Municipiului Săcele 2011- 2014 care este este realizat în 
concordanţă cu liniile directoare ale politicii naţionale din domeniul eficienţei energetice. 
Astfel, în data de 8 martie 2011, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea pe tema 
„Planului de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice 2011”, document care va stabili măsuri 
menite să asigure economii de energie de 20% în toate sectoarele şi care va fi urmat de 
propuneri legislative. 
 
Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Sacele care este un document de 
planificare strategica pentru perioada 2008-2015 conceput in corelatiile cu principiile 
dezvoltarii durabile, rezultat al colaborarii si consultarii actorilor locali. 
Reflecta atat proiectele prioritare ale autoritatilor publice locale dar este cunoscuta si 
asumata de catre locuitorii municipiului. 
Strategia prin obietivele propuse respecta directiile de dezvoltare ale judetului Brasov si se 
incadreaza in documetele programatice nationale. 
 
 În urma analizarii documentatiei mai sus mentionate, se pot trage urmatoarele concluzii 
generale:  
- pozitia terenului este in extravilan la nord-estul Municipiului Sacele si apartine de teritoriul 
administrativ Sacele, jud. Brasov.  
- zona propusa spre studiu va avea din punct de vedere al zonificarii functionale, destinatia 
de zona  cu capacitati de producere a energiei regenerabile. 
- pentru realizarea zonelor de mai sus se propune introducerea lor în intravilanul extins al 
localitatii Sacele. 
-  se propune a se dezvolta  echiparea  edilitara cu noi trasee si retele pentru alimentarea cu 
apa, canalizare menajera si retele de furnizare a energiei electrice. 
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1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ                                                                    
  Ridicare topografica a zonei studiate; 
 Studiu Geotehnic pentru amplasamentul analizat; 
 Studiu de solutie (solutia tehnica a echipamentelor si studiu de racord electric) 
  
2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 
2.1. EVOLUTIA ZONEI   
2.1.1.Date privind evolutia zonei  
       

Economia localitatii va cunoaşte 
o dinamică puternică, cu creşteri 
semnalate în sectoarele de 
activitate specifice.  
 
DATE ADMINISTRATIV 
TERITORIALE 

a.     Suprafata totala :32.086 ha 
din  care : 
-         intravilan  :  2.182 ha 

-         extravilan :  29.904 ha. 
 
b.    Suprafata terenurilor pe 
categorii de folosinta: 
-         agricol      :9219,12 ha 

-         neagricol  :22866, 88 ha 

-         pasune     : 5347,46 ha 

-         faneata     : 1211,45 ha 

-         padure      :21371,03 ha. 
 
c.     Numar de gospodarii (locuinte) : 10.340, din care racordate la : 

-         Alimentare cu apa potabila :10.200 

-         Canalizare :7.000 

-         Gaze naturale :10.000 

-         Electricitate :10.100 

-         Telecomunicatii : telefonie fixa – cca. 7.000 de abonati 
                                servicii de cablu  cca. 7.200 abonati 
  

TOTAL POPULATIE :  32.185  locuitori - in iulie 2008 (Conform datelor furnizate de 
Directia Judeteana de Statistica Brasov in data de 29.07.2009), din care (conform datelor 
de la Recensamantul populatiei si locuintelor din 2002) : 

a.    Romani: 21.364 

b.    Maghiari: 7.164 

c.    Rromi:  declarati 1291 (neoficial 8000-9000) 
d.    Alte etnii: 21    
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Municipiul Sacele cu o suprafata de 32000 ha este situat in partea de sud-est a Judetului 
Brasov la 15 km fata de centrul municipiului Brasov. Orasul Sacele a fost constituit 
administrativ din teritoriul comunelor: Baciu, Turches, Cernatu, Satulung. 
In anul 2000 orasul devine unul dintre cele 4 municipii ale judetului Brasov. 
Municipiul Sacele se afla in aproprierea unor importante puncte de trecere transmontane: in 
sud-vest pasul Predeal, in sud-est pasul Bratocea iar in est, pasul Buzau. 
 
2.1.3. Incadrarea in localitate 
       Amplasamentul pe care se propune realizarea obiectivului este situat in extravilanul 
Municipiului Sacele, judetul Brasov.. 

 
 

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii 
 
Beneficiarul urmareste construirea pe cinci parcele (extravilan) insumand 1,81 ha in 

municipiul Sacele, conform extras CF 2031, CF 1949, CF 1995, CF 1907, CF 1986, pentru 
construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate electrica de 998Kwp. 

 Amplasamentul nu este strabatut de sisteme de irigatii, terenul propus fiind plat cu o 

usoara inclinatie catre nord-vest. 
 
 
 

Se învecinează : 

- pe latura de nord - teren agricol – parcela A 90/1/9; 

- pe latura de est – teren agricol parcelele A90/1/58, A90/1/58, A90/1/59, A90/1/60, A90/1/61, 

A90/1/62; 

- pe latura vest – drum de pamant DCL 4369; 

- pe latura de sud- teren agricol – parcela A90/1/3; 
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2.1.4.Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei a accesibilitatii cooperarii in 
domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general  
       Parcul fotovoltaic este conceput si functioneaza in sistem tehnologic de autonomie 
completa, fiind  necesara prezenta personalului calificat  deci  este necesara dotarea cu 
utilitati.  
 
2.1.5. Elemente ale cadrului natural 

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei este situat in afara zonei intravilane. 

Municipiul Săcele este situat în partea de sud-est a Județului Brasov, în imediata vecinătate 

a Municipiului Brasov fiind străbătut de DN1A (Brașov - Vălenii de Munte - Ploiești) și de DN1 
(București - Brașov , principala arteră națională). 

 

Între Municipiul Săcele și Municipiul Brașov există relatii strânse de colaborare în diverse 

domenii: cooperare între unități economice, forță de muncă ce se deplasează zilnic din 

Săcele spre Brașov și invers, acces la anumite facilități de transport, de cultură, sănătate și 
învățământ ale Municipiului Brașov. 

Localizarea orașului pe harta României  

Coordonate: 

45°37′12″N 25°42′35″E; 

45°37′12″N 25°42′35″E 

 

 

 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83lenii_de_Munte
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=S%C4%83cele&params=45_37_12_N_25_42_35_E_type:city&language=ro
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=S%C4%83cele&params=45_37_12_N_25_42_35_E_type:city&language=ro
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Municipiul Săcele este străbătut de reţele importante de drumuri naţionale: DN1A şi 

DN1 (Bucureşti – Braşov). 
 

Pe cale rutieră, accesul în Săcele se poate face pe drumurile naţionale DN1A Braşov 
– Săcele – Cheia – Mâneciu – Vălenii de Munte şi DN1 Bucureşti – Ploieşti – Predeal – 
Sacele – Braşov. În plus, accesul se poate face şi pe calea ferată. 
 

Municipiul Săcele împreună cu alte 12 localităţi din vecinătatea Municipiului Braşov 
face parte din Zona Metropolitană Braşov, în acest fel asigurându-se un suport pentru 
dezvoltarea strategică a zonei, cât şi facilităţi de accesare a resurselor europene de 
finanţare. 

 
Incadrare in P.U.G. – ul aprobat al Municipiului Sacele: 
 

 
 
 

Amplasamentul propus 
 
 
 

Conform masuratorilor topografice, coordonatele amplasamentului (Stereo70) sunt urmatoarele: 

 
Parcela(A90/1/4)   

Nr. 
Pct. 

     Coordonate pct.de contur Lungimi 
laturi 

D(i,i+1)  
 

X[m] Y[m]  
 5 

6 
1 
4 

458822.424 
459116.517 
459126.041 
458832.676 

556821.521 
556534.997 
556546.486 
556832.301 

410.593                                               
14.923 

 409.577 
14.877 

S(A90/1/4)=6100.17mp P=849.970m 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

http://pct.de/
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Parcela(A90/1/5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nr. 
Pct. 

Coordonate pct.de contur Lungimi 
laturi 

D(i,i+1)  
 

X[m] Y[m]  
 1 

2 
3 
4 

459126.041 
459132.455 
458839.581 
458832.676 

556546.486 
556554.224 
556839.561 
556832.301 

10.051 
408.892 

10.019 
409.577 

S(A90/1/5)=4099.90mp P=838.539m  

Parcela(A90/1/6)  

Nr. 
Pct. 

Coordonate pct.de contur Lungimi 
laturi 

D(i,i+1)  
 

X[m] Y[m]  
  2 

1 2 
1 1 
  3 

459132.455 
459137.156 
458844.640 
458839.581 

556554.224 
556559.894 
556844.881 
556839.561 

7.365 
408.391 

7.341 
408.892 

S(A90/1/6)=2999.95mp P=831.989m  

Parcela(A90/1/7)  

Nr. 
Pct. 

Coordonate pct.de contur Lungimi 
Laturi 

 
D(i,i+1) 

 
 

X[m] Y[m]  
 11 

12 
7  
8 

458844.640 
459137.156 
459139.979 
458847.679 

556844.881 
556559.894 
556563.299 
556848.077 

408.391 
4.423 

408.090 
4.410 

S(A90/1/7)=1800.08mp P=825.315m  

Parcela(A90/1/8)  
Nr. 
Pct. 

Coordonate act.de contur Lungimi 
laturi 

 
D(i,i+1) 

 
 

X[m] Y[m]  
 7 

8  
7 
9 

10 
8 

459139.979 
458847.679 
459139.979       
459144.846   
458852.918 
458847.679 

556563.299 
556848.077 
556563.299 
556569.170 
556853.585 
556848.077 

408.090 
408.090 

7.626 
407.571 

7.602 
408.090 

S(A90/1 /8)=3100.05mp P=1647.070m  

 
Relieful pe care se întinde oraşul Săcele, situat în extremitatea sudică a Ţării Bârsei, este 
favorabil agriculturii, fiind străbătut de râul Tărlung, iar clima este de tip temperat continental, 
cu o medie a temperaturilor anuale în jurul valorii de 12° Celsius. 
În apropiere de Săcele se află masivele muntoase Postăvarul şi Piatra Mare, acoperite în 
trepte de păduri de fag, brad, molid şi pin, unde se întâlnesc toate formele geografice 
specifice locului, câmpia piemontană, colinele piemontane, precum şi culmile înalte ale 
munţilor Ciucaş şi Munţilor Bârsei. 

Nu există elemente ale cadrului natural care să intervină în organizarea urbanistică a 
zonei studiate. Terenurile sunt relativ plane. 

 
 

http://pct.de/
http://pct.de/
http://pct.de/
http://act.de/
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Pe un fundament detritic ce apare si pe albia raului Timisul Sec, au fost depuse 

formatiuni sedimentare – depozite de terasa – formate din bolovanisuri si pietrisuri de 
provenienta cristalina si sedimentara (calcare cu umplutura de pamanturi nisipoase 
argiloase) peste care gasim depozite de pamanturi argiloase slab nisipoase. Peste acestea 
s-a format un strat de sol vegetal. Aceste formatiuni sunt compactizate, stabilizate si au 
permeabilitate mare. 

 
 Stratificatia formatiunilor de suprafata este orizontala si este data de sortarea 

elementelor detritice. Grosimea depozitelor are dimensiuni de zeci si chiar sute de metri in 
anumite zone ale depresiunii. 

Structura terenului este următoarea:  
- 0,00 - 0,25m = sol vegetal brun cu radacini de plante 
- 0,25 – 1,60m = pamanturi prafoase slab nisipoase, brun roscate 
- 1,60 – 6,00m = depozite de pietrisuri nisipoase de provenienta calcaroasa si 

cristalina, rulate, cu umplutura de pamanturi prafoase argiloase. 
 
Pe amplasamentele studiate se pot executa construcţii. 
Fundarea se va face la o adancime de minim 1,10m, daca cladirile vor avea demisol, 

fundarea se va face cu 0,50m sub cota pardoselii subsolului. 
Presiunea conventionala de baza la H=2,00m si B=1,00m conform STAS 3300/2/85 a 

terenului de fundare este Pconv=275 kPa. 
 
Apa subterana s-a intalnit la adancimea de -9,00m.  
 
Adâncimea de îngheţ este de 1,10m. 
Intensitatea seismică, zona „D”, perioada de colt Tc=0,7 sec. 

 

Clima, 

Clima judetului Brasov are un specific temperat-continental caracterizandu-se prin nota de 
tranzitie intre clima temperata de tip oceanic si cea temperata de tip continental: mai umeda 
si racoroasa in zonele de munte, cu precipitatii relativ reduse si temperaturi usor scazute in 
zonele mai joase.  
Inversiunile de temperatura nu sunt numeroase; de aceea, temperaturile minime din timpul 
iernii nu se inscriu in valorile extreme. Cantitatea de precipitatii este relativ mai ridicata ca 
urmare a contrastelor diurne mici.  
Temperatura medie multianuala a aerului este de 7,6 C, temperatura maxima absoluta fiind 
de 37 C in luna august. Numarul mediu al zilelor de vara este de aproximativ 50 pe an. 
Numarul mediu al zilelor de iarna este de aproximativ 50 pe an. Umiditatea aerului are valori 
medii anuale de 75%. Precipitatiile atmosferice au valori de 600-700 mm/an. Vantul la sol are 
directii predominante dinspre vest si nord-vest si viteze medii cuprinse intre 1,5 si 3,2 m/s.  

Fenomenele de inversiune termică nu sunt foarte numeroase, astfel temperaturile minime 
pe perioada iernii nu înregistrează valori extreme. 
Umiditatea aerului are valori medii anuale 70% 
Vântul la sol are direcţii predominante dinspre vest şi nordvest şi viteze medii 1,5 şi 3,2 m/s 
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Potenţialul energiilor regenerabile în Regiunea Centru 
Munţii Carpaţi au rol de barare a influenţelor climatice externe, Regiunea Centru 
caracterizându-se printr-un climat blând. Furtunile puternice sunt rare. În contextul aderării la 
Uniunea Europeană şi a provocărilor legate de schimbările climaterice, a crescut importanţa 
surselor de energie regenerabilă. Obiectivele stabilite în Strategia Energetică a României 
pentru anii 2007 până în 2020 se bazează pe ample analize şi evaluări efectuate: 
 

Sursa Potenţial anual Utilizare 

Energie solară 60 PJ Căldură 
 1,2 TWh Electricitate 

Energie eoliană 23 TWh Electricitate 

Energie hidro 36 TWh Electricitate 
din care sub 10 MW 3,6 TWh  

Biomasă şi biogaz 318 PJ Căldură 
  Electricitate 

Geotermie 7 PJ Căldură 

Sursa: Strategia Naţională Energetică a României 2007-2020 
 
Harta de insolaţie a Romaniei 

Harta prezintă potenţialul solar al zonelor . Potenţialul este calculat ca şi media anuală a 
sumei valorilor zilnice a radiaţiei globale la unghiul optim de înclinare şi la orientare sudică. 
Luând în considerare harta prezentată, putem afirma că proiectul propus este localizat în 
zonă cu potential maxim solar la nivel naţional. 
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2.2. CIRCULATIA 
Accesul la reteaua de cai ferate (distanta pana la cea mai apropiata statie sau halta CFR): 
accesul la calea ferata se face prin  statia Brasov ( situata la ap. 16 km), situata pe 
magistrala Bucuresti-Brasov-Cluj Napoca-Oradea  sau prin halta Darste (situata la ap. 6 km), 
pentru trenuri personale, de pe acceasi magistrala feroviara; 

 Accesul la reteaua de drumuri nationale, judetene, comunale, forestiere: 
-         Accesul rutier, dinspre importante centre urbane si puncte de frontiera, prin intermediul 

unor drumuri de mare importanta nationala sau europeana, se realizeaza astfel: 

       E60 (Constanta – Urziceni – Bucuresti – Ploiesti - Predeal - Sacele - Brasov-Cluj 
Napoca - Oradea-punct de frontiera RO/HU: Bors/Artand ) 

       E 574 ( E 70/E/79/Craiova-Pitesti-Brasov/Sacele - Bacau/E 81) 

       DN 1A (Bucuresti-Buftea-Ploiesti-Cheia-Sacele/E60) 
  

 Dotari edilitar-gospodaresti (lungimea retelelor si starea lor tehnica): 
-         Drumuri nationale, judetene, comunale, forestiere, pe teritoriul administrativ al 
localitatii: 

        Drumul european E 60/ DN 1 (H/RO – Bors - Cluj – Brasov -  Bucuresti  - Urziceni – 
Harsova – Constanta) 

        Drumuri nationale (lungime totala 7.8 km): DN 1 A (Bucuresti – Buftea – Ploiesti – 
Cheia – Pasul Bratocea – Sacele – Brasov/E 60) care se suprapune cu strazile B-dul 
Brasovului (4,50 km) si B-dul Moroianu (3,25 km) 

      Drumuri judetene: 
    DJ 102l (Campina – Valea Doftana – Sacele, 13,68 km lungime pe teritoriul administrativ 

    DJ 103B (DN 1 A Sacele – Carpinis- Budila – Teliu – Bicfalau – Ozun/DN 11) sub 1 km 
(0,89 km) pe teritoriul administrativ 

        Reteaua stradala cuprinde 113 strazi care insumeaza 101 km lungime (55 km 
imbracaminte asfaltica, iar 46 km pietruite). 

        Drumuri de exploatare (forestiere) cumuleaza o lungime totala de circa 62 km pe 
teritoriul administrativ al localitatii; aceste drumuri se suprapun de multe ori cu traseul 
potecilor turistice. 
 
2.3. OCUPAREA TERENURILOR 
2.3.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata 
        Repartizarea pe folosinta si functiuni a suprafetei zonei studiate care este în prezent 
teren extravilan cu destinatia de teren arabil.  
         Din punct de vedere juridic amplasamentul  pentru care s-au cerut Certificatul de 
Urbanism, este  de 1,81ha,  apartinand domeniului privat luat in folosinta conform 
contractului de superficie, in extravilanul mun. Sacele. In prezent terenul este liber de 
constructii.  
          
2.3.2. Relationari intre functiuni 
          Nu este in prezent, dar dupa punerea in functiune se pot demara colaborari . 
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2.3.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 
      POT existent = 0,00 
      CUT existent = 0,00 
 
2.3.4. Aspecte calitative ale fondului construit 
       Nu exista fond construit in zona.  
 
2.3.5. Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele invecinate 
       Nu este cazul 
 
2.3.6. Principalele disfunctionalitati 
- nu exista dotari cu utilitati 
- acces neamenajat corespunzator 
 
 
2.4. ECHIPAREA EDILITARA 
 
2.4.1. Stadiul echiparii edilitare a zonei in corelare cu infrastructura localitatii 
 
1. Alimentare cu apa 
    Obiectivul   nu necesita alimentarea cu apa. 
 
2. Canalizarea 
     Obiectivul propus  nu necesita racordarea la canalizarea menajera. Pentru uzul 
personalului vor fi amplasate grupuri sanitare ecologice. 
 
b)   Ape pluviale 
      Apele pluviale care cad pe platforme si alei de circulatie, ape conventional curate, se vor 
colecta printr-o rigola deschisa si vor curge gravitational spre zonele verzi din incinta  
   
3. Alimentarea cu energie electrica 
    Obiectivul propus   va fi racordat la reteaua de energie electrica conform studiului de 
solutie elaborat. 
 
4. Evacuarea deseurilor 
        In incinta cu propuneri nu se vor produce deseuri. Viitoarele constructii cu destinatia de 
spatii administrative si de monitorizare din zona studiata vor incheia contracte de colectarea 
deseurilor cu societati specializate din zona daca va fi cazul 
 
    2.5. Probleme de mediu 
2.5.1. Relatia cadru natural – cadru construit  
      Terenul in jur este teren arabil, teren cu diferente de nivel de pana la 20%. 
 
2.5.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice  
      Nu s-au semnalat in PUG-ul aprobat; 
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2.5.3. Marcare punctelor si traseelor din sistemul cailor de transport si din categoria echiparii 
edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona 
      Nu sunt semnalate, in zona nu exista artere cu trafic intens.  
 
2.5.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie  
      Nu sunt semnalate, amplasamentul nu figureaza pe listele primariei locale sau a 
Ministerului Culturii 
 
2.5.5. Terenuri sau cladirii cu destinatie speciala 
       Nu sunt in zona si nici pe o raza de 3-4 km. 
 
 
3.  PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
     Tema si zona sunt fara importanta majora, deci nu s-au facut studii de fundamentare. 
 
3.2. PREVEDERI ALE PUG APROBAT  
     Terenul se afla in extravilan cu destinatia de teren arabil. Dupa aprobarea PUZ  terenul 
devine  teren intravilan edificabil. 
  
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
      Nu este cadru natural care sa poata fi valorificat. 
  
3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 
  Amplasamentul studiat este accesibil printr-un drum  de exploatare care face legatura 
cu terenurile agricole din zona si paralel cu DJ 103B. 

 Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei rutiere:  
 - zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent 
caracter de păşune sau teren arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de 
exploatare existente   
- trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii 
de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere. 
       Pentru a servi aceasta functiune drumul de exploatare se va amenaja  prin extinderea in 
exteriorul parcelei, unde  se va largi  partea carosabila asigurandu-se  o latime de 3,50m  
pentru  ca traficul sa se desfasoare in conditii de siguranta. 
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3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI 
 
POT si CUT existent sunt 0, indicii se vor stabili prin PUZ conform Certificatului de Urbanism. 
 
In zona studiata:   

 

                        B I L A N T     T E R I T O R I A L 
  

Nr. TERITORIU AFERENT 
         
EXISTENT          PROPUS 

crt.   ha % ha % 

1 CLADIRI 0 0.00 0.02 0.53 

2 PLATFORME 0 0.00 0.22 5.82 

3 SPATII VERZI 0 0.00 0.385 10.19 

4 SPATII CIRCULATIE 0 0.00 0.57 15.08 

5 SUPRAFETE PANOURI 0 0.00 0.615 16.27 

            

6 TOTAL INCINTA TEREN ANALIZAT 1.81 47.88 1.81 47.88 

            

7 DRUMURI, ACCESE 0.14 3.70 0 0.00 

8 TALUZURI, SPATII DE PROTECTIE 0 0.00 0 0.00 

9 CLADIRI 0 0.00 0 0.00 

10 SPATII NEUTILIZATE 0.19 5.03 0.19 5.03 

11 SUPRAFETE CULTIVATE 1.64 43.39 1.64 43.39 

            

12 TOTAL SUPRAFETE SITUATE IN AFARA INCINTEI 1.97 52.12 1.97 52.12 

13 TOTAL ZONA STUDIATA 3.78   3.78 100 

      

 

SUPRAFATA TEREN =  18100 mp 
  

 

■      Suprafata studiata =  37800 mp 
  

 

■      Suprafata aferenta obiectivului  18100 mp 
  

 

■      Suprafata panouri fotovoltaice  6150 mp 
  

 

■      Suprafata constructii, anexe 174 mp 
  

 

■      Suprafata construita accese 2196 mp 
  

 

■       POT - raportat la suprafaţa aferentă 
obiectivului; 35 % 

  

 

■       CUT - raportat la suprafaţa aferentă 
obiectivului; 0.35 
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3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 
         Nu este necesara dezvoltarea echiparii edilitare deoarece obiectivul propus  nu 
necesita racordul la retele edilitare. 
 Racordarea centralei la reteaua de energie electrica este propus a se face in statia 
electrica situata la distanta de 740m de obiectivul studiat. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
amplasament  
propus 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. PROTECTIA MEDIULUI 

Deoarece scopul acestui proiect constă in montarea de echipamente moderne si 

fiabile, se va avea ca rezultat reducerea impactului asupra mediului inconjurător. 

Pentru a se evalua impactul pe care il are asupra mediului inconjurător se va analiza 

in acord cu regulile si normele impuse in Romania si cu normele si recomandările 

europene referitoare la protectia mediului, atât in perioada implementării proiectului, cât si 

in perioada de exploatare a centralei fotovoltaice. 

Este de asteptat ca proiectul să aibă un impact favorabil asupra mediului, atât la 

scară locală cât si la scara globală, datorită modului de producere al energiei electrice 

obtinute prin valorificarea fortei resursei regenerabile care este soarele. 

       Problemele de protectia mediului sunt analizate in concordanta cu GM 10/200 
coroborat cu HG 1213/2006 – MO 805/25.09.2006, anexa 1, 2,  3 – criterii selectie in 
stabilirea necesitatii evaluarii asupra mediului, cap. 1, 2, 3 si ordin de aplicare L 50 (91-
nr.1430) 2005din MO 525 bis / 13.09.2005 anexa 1, 2, 3. 
        Pe baza acestor elemente, analizand prevederile HG 1076/2004 – anexa 1: criterii 
pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului apreciem 
urmatoarele: 
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1. Caracteristicile planului : 
a) Gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati 
viitoare fie in ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in 
privinta alocarii resurselor 
     Planul PUZ creeaza in totalitate cadrul pentru ca activitatile viitoare preconizate 
(producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile -solare) 
sa fie in concordanta cu prevederile legale privind amplasamentul, natura si amploarea 
investitiei, conditii concrete de functionare si sa nu prezinte nici un efect semnificativ, 
potential negativ asupra mediului.  
b. Gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele 
care se integreaza sau care deriva din ele 
     Realizarea prezentului PUZ nu influenteaza alte planuri si programe in zona, dar poate fi 
si trebuie coordonat cu eventualele documentatii de urbanism ce se vor elabora pentru 
terenurile adiacente sau limitrofe amplasamentului studiat 
c. Relevanta planului sau programului pentru integrarea consideratiilor de mediu mai ales din 
perspectiva promovarii durabile 
    PUZ-ul este aliniat in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile asigurand din prima 
faza pana la atingerea capacitatii finale respectarea normelor si consideratiilor de mediu, 
asigurand pe durata normala de exploatare toate utilitatile necesare bunei functionari si 
eliminarii riscului de poluare. 
 
Sunt asigurate toate conditiile pentru integrarea aspectelor privind consideratiile de mediu 
aflate in curs de derulare in procesul integrarii UE.  
       Prin destinatia de baza, respectiv producerea energiei electrice prin valorificarea 
resurselor energetice regenerabile, nu exista riscul poluarii zonei sau afectarii persoanelor 
din zona, aceasta investitie avand un impact pozitiv asupra factorilor de mediu si in mod 
concret la dezvoltarea durabila si protejarea mediului inconjurator prin reducerea consumului 
de energie produsa din surse clasice generatoare de poluare.   
d. Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si 
comunitare de mediu (de ex. Planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau 
gospodarirea apelor) 
     Nu genereaza sau cuprinde probleme relevante de mediu, activitatea preconizata fiind  
nepoluanta. 
e. Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si 
comunitare de mediu (de ex. Planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau 
de gospodarirea apelor) 
    Nu este relevant pentru programele nationale sau comunitare de mediu, nefiind o unitate 
activa care produce sau genereaza deseuri toxice, substante periculoase, ape sau lichide cu 
continut mare de substante poluante, etc.  
2. Caracteristicile efectelor sau zonei posibil a fi afectata: 
a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor 
    Probabilitatea de a afecta mediul este nula – ca durata sau frecventa – ca atare nu se 
pune problema reversibilitatii efectelor, tocmai datorita destinatiei de baza a investitiei – 
producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. 
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b. Natura cumulativa a efectelor - Nu se pune problema cumularii efectelor, toate materialele 
utilizate in realizarea investitiei sunt neutre, netoxice, creeate si agrementate pentru medii in 
care stau sau locuiesc oameni. 
c. Natura transfrontaliera a efectelor -  Efectul transfrontalier este exclus, amplasamentul nu 
se afla in aproprierea zonei de  frontiera. 
d. Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu 
    Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu nu exista nici in conditii accidentale, nici 
in conditii normale, natura activitatii nu afecteaza sanatatea oamenilor sau starea mediului 
inconjurator, vecinatatile, nu sunt surse de noxe sau activitati neautorizate, toate materialele 
sunt destinate aprioric utilizarii de catre oameni. 
e. Marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential 
afectate) - Efectele - ca areal de suprafata cat si numar de populatie posibil afectata – 
consideram ca sunt practic nule, neafectand practic utilizatorii. 
f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat 
   Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil de afectat este foarte mica,  nu se pune 
problema de alt areal si nici de valoarea acestuia 
g.Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural-nu sunt elemente ale patrimoniului 
cultural (national, regional sau local) in zona;nu exista caracteristici naturale speciale 
h. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului    
- nu este posibila depasirea standardelor sau valorilor limita de calitate a mediului, in incinta 
nefiind desfasurate activitati generatoare de noxe, risc poluare, accident.  
i. Folosirea terenului in mod intensiv 
- este exclusa folosirea terenului in mod intensiv, procentul maxim de ocupare a terenului 
studiat cu constructii : POT max = 35,00%  
j. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan 
national, comunitar sau international 
      In zona (si pe o raza de kilometeri) nu exista zone sau peisaje cu statut de protejare 
national, comunitar sau international .  
      Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu 
caracterul activitatii din zona si luand in considerare situatiile cu investitii similare, apreciem 
ca investitia nu este un risc pentru mediu. 
     Aceasta incadrare e sustinuta de faptul ca la toate investitiile similare realizate in tara si 
UE au fost autorizate de organele competente in protectia mediului fara probleme, fiind 
aprioric o activitate nepoluanta, dar care contribuie activ la dezvoltarea durabila si protejarea 
mediului inconjurator, prin reducerea consumului de energie produsa din surse clasice 
generatoare de poluare.   
      Proiectantul considera ca prezenta documentatie PUZ se incadreaza in prevederile HG 
1076/2004, cap. II, art. 5(3)a care precizeaza: la o activitate nepoluanta se impun evaluari de 
mediu numai daca pot avea efecte semnificative asupra mediului, iar in HG 1213/06 cap 3 – 
ce se incadreaza in criteriile de selectie.    
                                                            
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 
3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica 
          Modernizarea unui drum de exploatare 
 
 



PARC FOTOVOLTAIC SACELE –BRASOV                                                   Page 22 

 S.C IRMARIS STRUCTURAL S.R.L. 
  

                Aleea Caprioarei nr. 1, Constanta, Tel. / Fax: 0341.145.794 
  

NRRC: J 13 /1422/2010; CUI: 27265794;  

    
 

  . 
                                                                          AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV 

  

 
3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona 
           Proprietate privata 
 
3.8.3. Determinarea circulatiei terenului intre detinatori, in vederea obiectivelor propuse 
           Pentru a servi aceasta functiune drumul de exploatare va fi largit cu suprafata 
necesara care va trece in Domeniul Publica al localitatii. 
 
4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 
    Realizarea obiectivului propus consideram ca se incadreaza ca functiune si volumetrie 
amplasamentului, fiind in imediata vecinatate a unui corp de padure. 
    Prin respectarea legislatiei in vigoare realizarea proiectului de executie va cuprinde atat 
elemente de constructie, de monitorizare pe parcursul existentei obiectivului propus cat si de 
inchidere  si monitorizare a acesteia conform normelor U.E. 
 
5. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUTIEI: 
      Elaborarea PUZ-ului s-a facut pentru stabilirea masuratorilor de conformare a 
obiectivului, care prin functionalitatea sa si prin amplasament trebuie sa fie optim din punct 
de vedere urbanistic. 
Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:  

 stabilirea functiunilor permise în cadrul aceastei zone;  

 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;  

 rezolvarea circulatiei si a aceselor carosabile  

 crearea de noi locuri de munca 
 
        Consideram oportuna realizarea acestei investitii deoarece beneficiarul prin 
implementarea prezentului proiect îşi propune sa îndeplinească urmatoarele  obiective 
specifice : 
- Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, prin realizarea unei investitii in 
domeniul  producerii energiei regenerabilei. 
 
 - PROTECTIA MEDIULUI  prin reducerea  consumului de energie produsa din surse clasice 
generatoare de poluare. 
 
                     
 
 Întocmit : 
    
 Urbanism:              Arh. Crudu Gheorghe 
                                                                
Ing. Strimbeanu Iuliana 
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