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MEMORIU DE PREZENTARE 

  

1. INTRODUCERE 

1.1  Date  de  recunoastere  a  documentatiei 

• Denumirea lucrarii:  ”CONSTRUIRE FERMA FOTOVOLTAICA DE 

7MW,IMPREJMUIRE SI CONSTRUCTII ANEXE”municipiul Tulcea. 

• Amplasament:    

Tulcea   

  Tarlaua T48, T49 parcela 890, 892, 895 Tulcea,  

judetul Tulcea, CF 50155, CF 50157, CF 50160.                              

• Beneficiarul 

investitiei:   

  PHOTON MASTER ENERGY S.R.L.                                 

Str. Nicu Constantinescu, cartier Orizont, nr. 89, 

Buzau, jud. Buzau                                              

• Sef Proiect 

urbanism                

  Arh. Gabriela Simon    

Tulcea,str.Pacii,nr.7,bl.P21,sc.A,ap.5,tel.0745175153, 

simproiect_sa@yahoo.com  

• Proiectant 

general:    

  S.C. WATER DECOR  S.R.L.  
Str. Miron Caproiu, nr. 71, Breaza, jud. Prahova 

0722351144, elecdan@gmail.com  
 

• Proiectant 

specialitate:    

 Ing.Cirjan Dan 

• Data elaborarii:      Septembrie 2022  

   
1.2 Obiectul PUZ 

Definirea edificabilului ( perimetrul in cadrul caruia constructiile propuse pot lua 

loc ), stabilirea P.O.T. si C.U.T. maxim, stabilirea functiunilor permise cu si fara 

conditii, stabilirea functiunilor interzise si a reglementarilor necesare privind modul de 

utilizare a terenului, asigurarea utilitatilor necesare:  racord la reteaua de distributie a 

energiei electrice. 

-Lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de  producere, 

transport, distributie a energiei electrice pentru Parc Energetic Fotovoltaic 7 MW ----

-Organizare de santier  

-Imprejmuire  

-Amplasare cabina Poarta  

-Racordarea la RED a Centralei Fotovoltaice”  

 Solicitari ale temei program        
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Proiectul are ca obiectiv realizarea unui parc fotovoltaic si presupune crearea unei 

capacitati noi pentru producerea energiei electrice, realizarea racordurilor electrice intre 

componentele parcului si a racordului electric la Sistemul Energetic National (SEN).  

  Oportunitatea investitiei:  

Scopul investitiei este de a valorifica potentialul solar al al judetului Tulcea, cu 

consecinte benefice asupra mediului, prin inlocuirea energiei electrice produse in instalatii 

termoenergetice cu energie electrica produsa din surse regenerabile. Acest lucru se 

realizeaza prin construirea unui parc fotovoltaic pe o suprafata de 8,65 ha.  

Producerea de energie electrica prin conversie fotovoltaica a energiei solare nu 

provoaca emisii de substante poluante in atmosfera si fiecare kWh produs prin sursa 

fotovoltaica permite evitarea raspandirii in atmosfera a 0,62 kg de C02 (gaz responsabil 

pentru efectul de sera) rezultate din producerea unui kWh prin metoda traditionala, 

termoelectrica. In Romania circa 60% din productia de energie electrica este produsa prin 

metode traditionale.  

Preocuparea tarilor membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea independentei 

energetice si dezvoltare durabila, in principal prin utilizarea unor surse de energie 

regenerabila si nepoluanta, este reflectata in cadrul legislativ adoptat. Astfel, unul din cele 

mai importante acte legislative in domeniu este Directiva 2001 7/EC din 27 septembrie 

2001 privind promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie, pe 

piata unica de energie. Directiva stabileste printre altele directiile de actiune in vederea 

atingerii unei tinte de 24% energie produsa din surse regenerabile, in totalul de energie 

electrica la nivelul anului 2020.  

Energia fotovoltaica este una din principalele surse de energie regenerabila, fiind 

valorificata pe scara larga in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana.  

In scopul indeplinirii angajamentelor asumate prin semnarea Protocolului de la 

Kyoto privind protectia mediului si a prevederilor Directivei 2001 7/EC (implementata 

prin HG nr. 443/2003), Romania a adoptat Strategia de valorificare a surselor regenerabile 

de energie.  

Obiectivele urmarite prin Strategie sunt: promovarea, valorificarea si folosirea 

crescanda a noilor surse regenerabile de energie, prin intermediul proiectelor care vizeaza 

realizarea instalatiilor ce au ca scop valorificarea si folosirea surselor regenerabile de 

energie nefosile.  

Totodata, realizarea proiectului propus prezinta si utilitate publica majora prin 

crearea de noi locuri de munca, cresterea veniturilor la bugetul local si al judetului Tulcea 

precum si prin amenajari de infrastructura si crestere a potentialului turistic.  

Mentionam ca in zona unde se va implementa investitia, oras Tulcea, nu exista 

actualmente un parc fotovoltaic sau alte investitii in domeniu.  
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Functiunile propuse zonei aferente vin sa intregeasca necesitatile economice ale zonei.   

 

1.3 .Surse documentare 

• Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. 

- PUG si Regulament Local de Urbanism aferent Municipiului Tulcea, avizat si 

aprobat conform legii; 

- PUZ si Regulament Local de Urbanism aferent Proiectului Parc Fotovoltaic de 

4MW, avizat si aprobat conform legii in 2014 pentru aceeasi locatie 

- date statistice, site-ul oficial al localitatii, prevederi ale programului de 

dezvoltare al comunei, date culese din teren si de la membrii Consiliului Local, 

documentatie tehnica la sistemul fotovoltaic, legislatie specifica. 

- Actele de proprietate şi planul de amplasament si delimitare a corpului de 

proprietate ;  

- Certificatul de urbanism nr. 9  din   07.03.2013; 

• Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ                                                                    

- Ridicare topografica a zonei studiate  

- Studiu geologic la zonei studiate 

- Studiu de mediu al zonei studiate 

- Certificatul de urbanism nr. 400  din   09.06.2022 

•  Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea 

urbanistica a zonei 

-nu exista. 

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 

 2.1.Evolutia zonei 

• Date privind evolutia zonei 

Zona studiata,nu s-a dezvoltat in ultima perioada si nu s-au autorizat lucrarile de 

amenajare propuse prin PUZ-ul aprobat in anul 2014. 

La alegerea amplasamentului propus pentru realizarea investitiei s-au avut in vedere 

urmatoarele criterii:  

- Radiatia solara anuala care va asigura eficienta investitiei;  

- Reducerea impactului asupra factorilor de mediu, prin amplasarea in afara ariilor 

de protectie naturala si utilizarea unor tehnologii si materiale de ultima generatie;  

- Vecinatatea cu retele de transport a energiei electrice care sa permita racordarea in 

conditii optime la Sistemul Energetic National, astfel incat sa fie diminuat impactul 

dezvoltarii unor noi retele de transport, precum si minimizarea pierderilor datorate 

transportului energiei electrice;  

- Existenta unei infrastructuri rutiere care sa asigure accesul in zona.  
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 Terenul este slab productiv, fosta cultura de vie, dezafectata si evacuata, montarea 

panourilor fotovoltaice pe acest amplasament neaducand prejudicii dezvoltarii agriculturii 

in zona. Din suprafata totala, 52 % va fi ocupata cu structuri cu panouri fotovoltaice pe 

fundatii izolate, a caror suprafata reprezinta 3%, iar pe sub structuri se va mentine 

vegetatia, 3% din suprafata va fi ocupata cu echipamente electrice conexe necesare pentru 

operarea centralei si drumuri/alei de acces la instalatie, restul suprafetei va fi intretinuta 

ca spatiu verde.  

•   Prioritatile in interventie 

Obiective specifice definite pentru dezvoltarea viitoare a municipiului Tulcea sunt 

urmatoarele:  

• Dezvoltarea infrastructurii locale, corelata cu implementarea sistemelor adecvate de  

management al capitalului natural si de prevenire si gestionare a riscurilor naturale;   

• Cresterea oportunitatilor de participare pe piata muncii, prin sustinerea culturii 

antreprenoriale,  

a societatii informationale si a inovarii;  

• Managementul eco-eficient al consumului de resurse si valorificarea rationala a 

acestora prin  

promovarea unor practici subordonate cresterii economice sustenabile pe termen lung;  

• Dezvoltarea coeziunii sociale locale prin transparentizarea actului decizional al 

autoritatilor  

publice locale si prin dezvoltarea capacitatii administrative puse in sprijinul comunitatii 

locale. 

• Caracteristici semnificative ale zonei , relationate cu evolutia localitatii 

        Localitatea, in contradictie cu zona de studiu, a evoluat, desi cu perioade de 

stagnare si chiar de regres, dupa asumarea de catre unii dintre localnici a statutului de 

intreprinzatori in domeniu agricol, cu angajarea in localitatile invecinate in domeniul 

energiei si mineritului. 

        Totusi nevoia de dezvoltare este foarte mare, de locuri de munca stabile si de poli 

de dezvoltare locala.  

        Acest plan asta isi propune, sa aduca bunastare locala. 

 

 2.2.Incadrarea in localitate 

• Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii 

 

Terenul ce face obiectul prezentei documenatii de urbanism (studiu de oportunitate, 

PUZ) se afla in intravilanul municipiului Tulcea, respectiv tarlalele T48 si T49, localizate 

in sud-vestul orasului.  
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Tulcea este un important centru industrial. Aici se realizeaza construcții și 

reparații de nave. Un aeroport se afla in apropiere de oraș. Centru de exploatare a 

stufului. Tot aici se afla și unicul producator de alumina calcinata din țara precum și un 

important șantier de construcții navale. Fiind supranumit și Orașul de la Porțile Deltei 

Dunarii, o parte din economie s-a dezvoltat in jurul turismului, fapt atestat prin 

construcțiile si investițiile ce s-au facut pentru construirea de noi hoteluri. Aici 

funcționeaza mai multe centre comerciale:Penny Market, Hipermarket Dunarea, Coral 

Plaza Mall, Billa, Winmarkt, Lidl, Kaufland, Dedeman, Profi.  

Terenul studiat este liber de constructii, nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul 

unei instante judecatoresti si nici obiectul unei revendicari.   

   Terenul are ca vecinatati :  

o La nord  -drum exploatare si terenuri agricole private,NC50159,50287 si la cca 150m, 

statia de 400kV Tulcea  

o La sud – drum exploatare ;terenuri agricole private NC.50154 si la cca.570m, calea 

ferata Tulcea;                                                       

o La est-drum de exploatare NC.51102 si alte terenuri private agricole 

NC.50291,20298 ;la cca.700m est,spre calea ferata si DN22 Tulcea-Constanta,la 

cca.900m. 

o La vest - drum de exploatare din pamant si terenuri private agricole. 

NC.50159,50216,50248 

•     Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, 

cooperarii in domeniul edilitar , servirea cu institutii de interes general 

       Pe marginea drumului de exploatare precum si aproximativ pe mijlocul 

terenurilor exista retea de energie electrica de 20kV ce alimenteaza zonele limitrofe de 

Statia electrica de 400kV Tulcea aflata la 150m de locatia proiectului. 

 Zona studiata nu este racordata la nici una dintre retelele utilitare ale localitatii cu 

exceptia retelei electrice. 

 Aria studiata se afla in municipiul Tulcea, judetul Tulcea, avand ca proprietar peS.C. 

Photon Master Energy S.R.L Buzau. Accesul in zona se face din Drumul DN22 prin 

drumul amenajat spre Statia electrica de 400kV si drumurile de exploatare de pe tarla. 

Terenurile sunt in suprafata totala de 86.500,00 [mp].  

Conform Contractului Vanzare Cumparare nr. 764 din 12 Aprilie 2022, S.C. 

Photon Master Energy S.R.L., cu sediul in municipiul Buzau, str. Nicu Constantinescu, 

cartier Orient, nr. 89, judetul Buzau este proprietara terenurilor sus-amintite.  

  

2.3.Elemente ale cadrului natural 

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: 

relieful, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.    

o Sub aspect climatic  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Penny_Market
http://ro.wikipedia.org/wiki/Penny_Market
http://ro.wikipedia.org/wiki/Penny_Market
http://ro.wikipedia.org/wiki/Penny_Market
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Clima municipiului Tulcea este temperat-continentala cu influențe sub-

mediteraneene. Iarna se face simțit aerul arctic, din nord, care provoaca scaderea 

temperaturii. Temperatura maxima inregistrata a fost de 38,7 grade, iar minima a fost de 

-26,8 grade in anul 1942.  

Temperatura medie anuala din Tulcea este una dintre cele mai ridicate din țara, fiind 

de 10,8 grade. Precipitațiile medii anuale sunt de 350–500 mm. Debitele Dunarii sunt in 

medie, la Tulcea, de aproximativ 5000-6000 mc/s, minimele fiind de 2000 mc/s, iar 

maximele de 15.000-16.000 mc/s.  

Radiatia solara globala prezinta o valoare medie de 125 Kcal/cm2/an.  

Solul predominant este solul  argilos, iar in lunca, solul aluvial. Pe amplasament se 

gaseste solul de tip molisol.  

 Flora  predominanta pentru zona  deluroasa a  localitatii este compusa din culturi 

agricole de vie, cereale, pomi fructiferi si in mica masura paduri de salcie, plop mesteacan 

si foioase.   

Arboretul este constituit din alun, sanger, paducel, porumbar, macesul, murul si 

socul.  In padurile zonei  cresc foarte multe specii de ciuperci majoritatea comestibile 

primavara si toamna, precum: manatarca, buretii iuti, vacarusi si craite.  

Fauna destul  de  diversificata  este  reprezentata  de  animalele  specifice  zonelor 

deluroase precum: vulpea,  viezurele, veverita, iepurele de camp, caprioara si mai rar, 

mistretul.  

 Se intalnesc reptile de tipul gusteri si sarpi de casa.  

 Pasari permanente – vrabia, pitigoiul, sticletele, ciocarlia, cotofana, mierla neagra 

si ciocanitoarea pestrita – si cele migratoare – cucul, pupaza, randunica, pitpalacul, barza– 

vin sa intregeasca  cadrul  natural  atat  de  diversificat  al  locatiei, data fiind apropierea 

de Delta superioara a Dunarii. Datorita cultivarii indelungate a terenurilor din zona, totusi 

prezenta faunei pe amplasament este redusa si intamplatoare. 

o Conditii geotehnice   

Amplasamentul se situeaza in unitatea geomorfologica a Dobrogei de Nord  si se 

prezinta ca o regiune colinara cu pante medii. Amplasamentul urmeaza relieful terenului,  

neremacandu-se in momentul analizei caracteristici geomorfologice deosebite, care sa 

afecteze stabilitatea generala a zonei.    

Din punct de vedere geologic amplasamentul apartine unitatii geologice “Dobrogea 

de Nord ", zona de orogen formata dintr-un fundament de roci paleozoice care ies la zi in 

cateva puncte, din depozite triasice foarte bine reprezentate, din depozite de Liasic si 

Cuaternar reprezentat prin loess. Toate aceste formatiuni vechi, ce formeaza roca din 

fundament, sunt acoperite de loessul cuaternar (prin depunere eoliana) reprezintand 

cuvertura acoperitoare a intregii suprafete a Dobrogei de Nord. Cuaternarul reprezentat 
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prin depuneri loessoide, formeaza cuvertura acoperitoare a regiunii si este constituit din 

loessuri macroporice sensibile la umezire in zonele inalte si din depozie aluviunionare in 

zona joasa.    

   Caracteristicile reliefului  

Relieful judetului Tulcea se caracterizeaza prin existenta a doua unitati fizico- 

geografice distincte: una  mai inalta, in partea central - vestica, in cadrul careia se 

intalnesc elemente ale celui mai vechi relief de pe  teritoriul Romaniei (respectiv unitati 

de orogen vechi, hercinic) si alta mai joasa si mai noua (din cuaternar) in N si NE, 

respectiv lunca si Delta Dunarii.  

Unitatile mai inalte de relief sunt dispuse in 3 mari fasii paralele, ocupand circa  

32% din totalitatea jud. Tulcea: fasia de N este constituita din muntii Macinului (cei mai 

vechi munti din Romania), tociti, cu altitudinea max. de 467 m (Varful Tutuiatu sau 

Greci), Podisul Niculitel si Dealurile Tulcei; fasia centrala, extinsa intre Dunare (la V) si 

lacul Razim (la E) este reprezentata prin Podisul Babadag, iar fasia sudica corespunde 

compartimentului nordic al Podisului Casimcea care este parte integranta din Podisul 

Dobrogei Centrale, constituit predominant din sisturi verzi prepaleozoice in fundament 

(care apar adeseori la suprafata) peste care se afla depozite jurasice si cretacice.  

Regiunile joase din teritoriu includ Delta Dunarii, cea mai noua formatiune de 

relief a Romaniei, lunca Dunarii, situata la periferiile de V si N ale judetului Tulcea, 

precum si campia aluviala din preajma lacului Razim. Relieful tulcean variaza intre 0 m 

la nivelul Marii Negre (Sfantu Gheorghe) si 467 m (altitudine in Varful Greci). In cadrul 

Podisului Babadag (parte componenta a Podisului Dobrogei de N) se remarca o 

importanta linie de falie, intre Peceneaga (la NV) si Camena (la SE), care separa Podisul 

Dobrogei de N de Podisul Dobrogei Centrale.  

  Seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata. Totusi, 

amplasamentul este situat intr-un teritoriu de calm seismic, in afara zonelor active. 

Aceasta regiune poate fi afectata numai de evenimente care au loc la cca. 150 – 200 km 

distanta. Perioadele de revenire din Vrancea sunt de 6 ani pentru M = 6, de 30 de ani 

pentru M = 7 si de 100 ani pentru M = 7,5.  

  Din punct de vedre seismic, conform Codului de proiectare seismica P 100/2006, 

pentru zona Tulcea, caracteristicile geofizice sunt:  

- coeficient de seismicitate ag = 0,16 g, conform Figurii 3.1 din Codul de proiectare 

seismica - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei 

terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta 

IMR = 100 ani.  

- perioada de colt Tc = 0,7sec, conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de 

perioada de control (colt), TC a spectrului de raspuns.  
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• Zone expuse la riscuri naturale – Consideratii hidrografice si hidrogeologice:  

Analiza efectuata la nivel zonal pentru amplasament, pe baza datelor cercetate in 

PATN - Sectiunile: Sectiunea a V-a Zone de risc natural rezulta urmatoarele:  

- nu exista zone afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa;  

- nu exista zone expuse alunecarilor de teren cu caracter potential;  

- in zona studiata, precum si in apropierea ei, nu exista zone declarate monumente 

ale naturii sau rezervatii naturale care sa implice restrictii de construire. Conform   

- Reteaua hidrografica are o densitate de 0,2-0,3km/kmp, multe dintre raurile mici 

avand un curs semipermanent, secand in verile secetoase. consumul casnic fiind 

captat in fantani. Mai exista un strat acvifer potabil la aproximativ 35,00 m 

adancime exploatat prin puturi forate individual.  

  

• Resursele Resursele naturale ale judetului Tulcea, resursele subsolului cat si cele  

de suprafata constituie o rezerva importanta de materii prime si materiale .   

Resursele naturale au fost si sunt inca exploatate cu tehnologii care au  impact 

semnificativ asupra unor zone ale judetului si afecteaza imaginea peisagistica.   

   Resursele subsolului : rocile de constructii si alte substante minerale utile  

exploatate timp indelungat sunt departe de a fi epuizate constituind perspective  de 

exploatare interesante.  

Rocile de constructii reprezentate de roci vulcanice de natura porfirica si  granite 

sunt prelucrate in vederea obtinerii de cribluri si nisip. Sunt exploatate  porfirele din 

dealul Consul, Carjelari si Camena si granitele din zona Macin, Turcoaia, Cerna. 

Calcarele sunt exploatate ca roci de constructii in carierele Zebil, Bididia,Trei Fantani, 

Malcoci Sud. Calcarele dolomitice de la Mahmudia  sunt exploatate pentru industria 

siderurgica si fabricarea varului.  

Ca roci ornamentale se exploateaza calcare grezoase de la Nicolae Balcescu, calcare 

dolomitice de la Mahmudia, Carjelari si Codru Babadag.  

Din zona Niculitel-Revarsarea se exploateaza roci bazice, utilizate in  lucrari de 

constructie de drumuri si cai ferate.   

Pentru nevoile locale mai sunt exploatate si multe alte categorii de roci din  

perimetrele consiliilor locale de pe teritoriul judetului: Nalbant, Ciucurova, Baia.  

  

• Resurse naturale regenerabile   

Sunt diversificate, dar limitate. Dintre acestea, cele mai importante sunt: resursele 

de apa, solul, padurile, fauna si flora, energia eoliana, solara.  
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Resursa de apa este cea mai importanta dintre resurse. In judetul Tulcea  apele 

sunt grupate in doua bazine hidrografice - Dunare si Litoral, care ocupa  71% respectiv 

29% din suprafata judetului.   

Resursa de sol este tot atat de importanta ca si resursa de apa. In judetul  Tulcea 

reprezentative sunt : terenurile arabile, viile, livezile si gradinile, pasunile  si fanetele.   

Flora si fauna judetului sunt de o mare varietate, unele fiind unicate sau  chiar 

curiozitati ale naturii.  

Dealurile judetului sunt acoperite, in parte, cu paduri de foioase, in care se imbina 

fosnetul stejarului, carpenului si frasinului cu parfumul teiului. Suprafetele  intinse de 

paduri de tei – unice in Romania - constituie o importanta baza  melifera.  

Fondul forestier al judetului reprezinta in primul rand o valoare ecologica ,  

ecosistemele forestiere sunt caracterizate printr-o flora si o fauna de o diversitate  aparte. 

In al doilea rand au o valoare economica si sociala ridicata, concretizata  prin masa 

lemnoasa, ce poate fi exploatata, prin fondul cinegetic si prin conditiile  ce le ofera 

turismului.   

Delta Dunarii constituie una dintre cele mai intinse zone umede din lume -  ca 

habitat al pasarilor acvatice; cea mai vasta zona de stufarisuri compacte de  pe Pamant si 

un adevarat muzeu al biodiversitatii.  

Energia eoliana – judetul Tulcea are un potential energetic net superior  altor judete 

ale tarii.   

Podisul Dobrogei reprezinta una din cele cinci zone cu potential energetic  eolian 

identificate la nivelul tarii. Vinturile predominante bat 270 zile pe an cu  viteze de peste 

7 m/sec.   

Potentialul energetic eolian este valorificat prin parcurile eoliene construite in 

diferite zone ale judetului, respectiv  amplasarea centralelor eoliene in zona comunei 

Baia, comunei Valea Nucarilor,  comunei Topolog, zona orasului Macin, Agighiol, 

Casimcea, Stejaru, Cerna, Mahmudia, Bestepe.  

Energia solara, subiectul proiectului de fata, este la unul din cele mai mari 

potentiale din tara, la nivel de 1350kWh/mp, situatie ce face deosebit de atractiva zona 

pentru astfel de proiecte.  

 

2.5.Ocuparea terenurilor 

 

2.5.1.Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata 
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Terenul ce face obiectul prezentei documenatii de PUZ se afla in trup de intravilan al 

municipiului Tulcea, respectiv tarlalele T48 si T49, localizate in sud-vestul orasului si 

este format din 3 parcele,separate de drumuri de exploatare,administrate de ADS Tulcea. 

Terenul studiat este liber de constructii, nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul 

unei instante judecatoresti si nici obiectul unei revendicari. 

Aria studiata se afla in municipiul Tulcea, judetul Tulcea, avand ca proprietar pe 

Photon Master Energy SRL.  

Accesul in zona se face din Drumul DN22 prin drumul amenajat spre Statia electrica 

de 400kV si drumurile de exploatare de pe tarla.  

Terenurile sunt in suprafata totala de 86.500,00 [mp]. 

 

2.5.2.Relationari  intre functiuni 

 Nu exista functiuni antropice pe amplasament, nu se pune problema relationarii 

intre acestea. In apropierea imediata exista zone agricole – vie, conexe cu 

amplasamentul si mai departe, zona de servicii Statia electrica de 400kV - la distanta 

de 0,15km, gara de marfuri Tulcea – la distanta de 1,2km, iar distanta cea mai mica 

fata de zona locuibila este de 2,6 km. 

Prezenta retelei de 20kV ce traverseaza terenurile propuse pentru parcul 

fotovoltaic, rezolva racordarea la reteaua nationala a parcului, iar retelele de 

alimentare electrica permit racordarea la retelele de care e nevoie pentru buna lor 

functionare. 

Parcul este independent de celelalte retele utilitare – apa curenta, canalizare, 

incalzire si gaz natural pentru functionare, retele care sunt la mare distanta in 

intravilanul orasului Tulcea, de zona proiectului. 
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2.5.3.Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 

 

Suprafata teren zona studiata=8,650ha. 

Suprafata construita existenta=0,0mp 

P.O.T. existent =0, 0%  C.U.T.existent=0,00 

Pe teren nu exista constructii subterane sau supraterane, civile sau industriale cu 

exceptia liniilor electrice LEA de 20kV care-l traverseaza central si lateral. 

Suprafata teren zona studiata=12,22ha. 

 

• Aspecte calitative ale fondului construit.  

Nu exista un fond construit. 

2.5.4.Asigurarea cu servicii a zonei , in corelare cu zonele vecine 

Pe marginea drumuluide exploatare precum si aproximativ pe mijlocul terenurilor 

exista retea de energie electrica de 20kV ce alimenteaza zonele limitrofe de Statia 

electrica de 400kV Tulcea aflata la 150m de locatia proiectului. 

 Zona studiata nu este racordata la nici una dintre retelele utilitare ale localitatii cu 

exceptia retelei electrice. 

 

2.5.5.Asigurarea cu spatii verzi 

Terenul care compune amplasamentul este ocupat de vegetatie spontana partial si 

de culturi agricole. Nu exista pe amplasament spatii verzi special amenajate cu rol 

decorativ sau de protectie, dar in urma autorizarii si constructiei parcului fotovoltaic, 

terenul liber de drumuri si fundatii va fi insamantat cu iarba pentru a realiza 

acoperirea maxima cu vegetatie si a impiedica degajarea de praf.  

 Praful este pericolul ce reduce productia energetica prin acoperirea panourilor 

fotovoltaice si limitarea energiei captate. 

 

2.5.6.Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau zonele vecine 

 Desi la nivelul localitatii nu au fost inregistrate in decursul timpului  fenomene  

de   alunecari   de  terenuri  si  inundatii  deosebite  in  zona de amplasament a 

proiectului, se recomanda ca autoritatile locale sa  supravegheze continuu aparitia unor 

astfel de fenomene, carora trebuie sa li se acorde o grija deosebita. 

 Cercetand domeniul s-a constatat existenta unei documentatii de specialitate cu 

masuri concrete de eliminare a factorilor de risc  (consolidari maluri, regularizari, 

sisteme de desecare, etc.) atat in afara intravilanelor localitatilor, cat si in interiorul 

acestora. 

 Aceste zone sunt inventariate, delimitate si urmarite  in  general  prin  grija 

Consiliului Judetean Tulcea si a Consiliului Local Tulcea, pe baza cercetarii in teren, 

studiilor  geotehnice  privind  construibilitatea  terenurilor,  informatiilor  de  la  

localnici privind evolutia fenomenelor, ritmicitatea si amploarea lor. 
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 Terenurile pe care se propune realizarea parcului fotovoltaic nu prezinta nici unul 

dintre riscuri. 

➢ Bilant teritorial - situatia existenta 

 

   2.5.7.Principalele disfunctionalitati 

-Lipsa activitatilor industriale, doar transport si transformare energie electrica. 

-Infrastructura comunicatii nemodernizata. 

-Grad redus de echipare tehnico-edilitara. 

- drum de acces,pamant,in stare proasta. 

 

DOMENIU DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI 

A.CIRCULATII Cai de acces neamenajate 

in zona studiata 

Amenajare drumuri acces 

B.UTILITATI Prezenta retelei electrice 

20kv pe terenuri si la 

marginea lor 

Instituire zona de 

protectie 

 Inexistenta infrastructurii 

edilitare 

Necesitatea asigurarii in 

sistem local al 

utilitatilor,apa,canal. 

 

 

2.6.Echipare edilitara 

2.6.1. Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii                     

( debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport 

energie electrica, retele de telecomunicatie, surse de alimentare cu caldura, 

posibilitati de alimentare cu gaze naturale ) 

 Teritoriul localitatii dispune, de asemenea, de resurse subterane de apa, acestea 

fiind folosite in momentul de fata ca apa potabila. 

In Tulcea exista sistem centralizat de alimentare cu apa dar nu ajunge in 

apropierea amplsamentului studiat. 

 Tulcea dispune si de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere 

si de statie de epurare a acestora, dar acesta nu acopera complet toate zonele periferice 

ale localitatii si nu ajunge in apropierea amplasamentului studiat. 

 Canalizarea  pluviala  se  realizeaza  natural, prin  colectarea  apelor  meteorice  

la  santurile deschise, existente pe langa drumurile de exploatare si vaile naturale. 

 Zona este strabatuta de multe circuite electrice de medie si inalta tensiune ce se 

intersecteaza la Statia electrica Tulcea, linii aeriene de 20kV, 110kV si 400kV. Doua 

circuite de 20kV se afla pe amplasamentul proiectului propus. 

Racordurile de medie tensiune sunt construite aerian pe stalpi din beton armat 

cu conductori funie din OL-Al. 

 Telefonia mobila asigura legatura de comunicatii fiind receptati toti operatorii 

principali:  (Vodafone, Orange si Cosmote). 
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 Orasul Tulcea dispune de sistem de alimentare cu caldura, dar care este limitat in 

special la zona de blocuri si cladiri publice. Locuitorii  la case private si chiar 

apartamente  folosesc  sisteme  individuale  de  incalzire centrale termice sau sobe cu 

combustibil solid, gaz natural sau GPL. 

 Exista retea de gaz natural in localitate, dar preturile in crestere pentru gaz, 

situatia financiara a unora dintre locuitori, au condus la utilizarea pentru prepararea 

hranei de recipiente (butelii) si plite pentru combustibil solid in gospodariile neracordate 

la reteaua de gaz. 

 Televiziunea si radiodifuziunea sunt bine receptionate pe teritoriul administrativ 

al orasului, terestru, prin cablu si prin satelit. 

 Internetul este vital pentru o categorie din ce in ce mai mare de utilizatori locali, 

receptionat prin intermediul retelelor de cablu, prin intermediul telefoniei fixe, dar si 

prin receptia pe terminale mobile asigurata de operatorii de telefonie mobila.  

o Amplasamentul in studiu,nu beneficiaza de nici o retea edilitara,cu exceptia celei 

electrice. 

 

2.7.Probleme de mediu si protectia mediului 

 

2.7.1. Relatia cadru  natural – cadru construit  

    Dat fiind ca amplasamentul studiat nu se afla trupul principal de  intravilan, el nu 

are implicatii directe asupra cadrului urbanistic si functional al intravilanului. 

 Obiectivele propuse in prezentul PUZ sunt obiective tehnice, respectiv o centrala 

pentru producerea de energie electrica compusa din panouri fotovoltaice asezate in 

string, care nu creaza imagini urbanistice de amploare, data fiind inaltimea lor redusa, o 

camera tehnica care este un monobloc prefabricat asezat pe o platforma, cu inaltimea 

sub 4 m, posturi de transformare, unitati monobloc de asemenea de volum redus. 

 In aceste conditii relatia cu cadrul urbanistic este una neutra, iar cu cadrul natural 

este una neagresiva.  

 Relatia cu cadrul construit nu pune nici un fel de probleme deosebite, data fiind 

distanta fata de zonele dens construite. 

 

2.7.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice  

        Riscurile antropice nu pot fi supuse analizei atata timp cat nu exista activitati 

complexe generatoare de riscuri in zona. Pe amplasamentul studiat se va realiza un 

ansamblu de echipamente tehnice, o centrala solara. Acest tip de functiune este extrem 

de prietenos cu mediul, nu presupune nici un fel de riscuri pentru mediu si pentru 

asezarile umane.  

Zona de amplasament nu este o zona inundabila.  

Terenul nu este supus hazardului de alunecari de teren. Riscul seismic nu este mai 

accentuat decat nivelul mediu al judetului. 
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2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de transport si din 

categoria echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona 

       Nu s-au constatat asemenea riscuri, in conditiile exploatarii antropice corecte.  

 

2.7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie  

       Nu exista valori de patrimoniu in apropierea terenului propus pentru realizarea 

proiectului fotovoltaic. 

 Se vor respecta cu strictete masurile de exploatare a terenului pe care le va 

impune autoritatea pentru protectia mediului in baza Raportului de mediu la P.U.Z. 

 

 2.7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic: 

 Pe terenul studiat nu exista dotari balneare.  

Despre potentialul general al zonei s-a vorbit in capitolele precedente. Pe 

amplasament nu exista dotari turistice. 

 

2.8 Optiuni ale populaţiei 

 Optiunile generale ale populatiei sunt, ca peste tot in tara, cele care sustin 

dezvoltarea localitatii, cresterea venituilor populatiei, reducerea somajului, cresterea 

veniturilor administratiei publice locale, cresterea nivelului de trai si fixarea fortei de 

munca locale. 

 Pentru consultarea populatiei cu privire la proiectul de fata, s-au dat doua anunturi 

intr-o publicatie locala de mare tiraj referitor la intentia de realizare a obiectivelor 

propuse. 

 De asemenea, la sediul Primariei orasului Tulcea, proiectul a fost expus pentru a fi 

consultat. Eventualele observatii se vor depune la sediul Primariei, in termen de 15 zile 

de la expunerea proiectului spre consultarea populatiei, la sediul APM Tulcea, in termen 

de 18-15 zile de la aparitia anunturilor in presa. Pentru consultarea populatiei se va 

aplica procedura prevazuta de lege. Investitia propusa prin prezentul proiect va genera 

cateva locuri de munca noi si este de natura sa contribuie la fixarea fortei de munca 

locale. Punctul de vedere al elaboratorului proiectului este exprimat prin rezolvarea 

urbanistica si functionala propusa pentru avizare. Proiectul raspunde cerintelor temei-

program a beneficiarului si ofera solutii la problemele pe care le pune tema si 

amplasamentul. 

Dupa opinia elabortorului, proiectul evidentiaza in mod corespunzator viziunea temei-

program. 

  

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 

 3.1.Concluzii ale studiilor de fundamentare 
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Au fost  cercetate  o  serie  de  documentatii  referitoare  la  dezvoltarea  

orasului Tulcea din care se mentioneaza: 

 - Planul de  Amenajare  a  Teritoriului  judetului  Tulcea,   

 - planuri topografice,  scara  1:2000  si  1:25000  asigurate  de  O.C.P.I.  Tulcea  

si A.N.C.P.I. Bucuresti, aduse la  zi si prin contributia substantiala a organelor tehnice 

din cadrul Consiliului Primariei; 

 - studiu de  fundamentare  a  planului  de  amenajare  Municipiul Tulcea   

 - Planul Urbanistic General al orasului Tulcea 

- studiu topografic 

- studiu geotehnic 

      Concluzia studiilor este ca aprobarea PUZ pentru realizarea proiectului 

fotovoltaic nu aduce prejudicii localitatii, locuitorilor ei, mediului, furnizorilor de 

utilitati in zona, drumurilor nationale sau CFR-ului.  

 

 3.2.Prevederi ale P.U.G. 

Planul Urbanistic General al orasului Tulcea prevede pentru aceasta locatie ca este 

destinat activitatilor agricole si serviciilor de tipul transportului si transformarii energiei 

electrice.  

Terenul care a generat prezenta documentatie este proprietate privata a S.C. Photon 

Master Energy SRL Buzau si are o suprafata de 86.500,00 mp.  

Suprafata teren zona studiata=122.224,0mp 

Functiunile propuse prin documentatia de urbanism sunt urmatoarele:  

- parc fotovoltaic;  

- retele electrice interne;  

- imprejmuiri;  

- circulatii pietonale si auto;  

-  put de mica adancime.  

- racord la reteaua nationala a parcului fotovoltaic  

Nu exista indicatori urbanistici aprobati prin PUG pentru aceasta zona sunt. 

Totodata prin PUG sunt stabilite zonele de protectie active pe locatia planului: 

- zona de protectie de 35m pe fiecare latura,fata de Statia de  400kV , limitrofe 

amplasamentului, nu il afecteaza. 

- zona de protectie retea LEA 20kV - 12m din ax retea.  

• REGIM TEHNIC conform R.L.U.M.T :Conform regulamentului local de urbanism 

al Municipiului Tulcea, imobilul este situat in U. T.R. Nr. 31, Zonă TAG - Terenuri 

agricole.   

• ZONIFICAREA FUNCTIONALA, conform P.U.Z. 'AMENAJARE Șl 

CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTERE 4 MW". aprobat 

prłn H.C.L. nr. 23/30.01.2014;imobilul se afla in intravilan,zona de echipare tehnico-

edilitara. 

• REGIMUL JURIDIC: 
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-Terenurile se afla siuate in intravilanul localitatii; 

-terenurile sunt proprietate privata,conf.Act notarial nr.764/12.04.2022,emis de NP 

Mihai Petra; 

• REGIMUL ECONOMIC 

-folosinta actuala:teren arabil 

-destinatia zonei: conform P.U.Z. 'AMENAJARE Șl CONSTRUIRE PARC 

PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTERE 4 MW". aprobat prłn H.C.L. nr. 

23/30.01.2014;imobilul se afla in intravilan,zona de echipare tehnico-edilitara. 

• UTILIZAREA FUNCTIONALA :  

-Utilizari permise :utilizari permise ale terenurilor si cladirilor:parc fotovoltaic si 

functiuni complementare. 

-Utilizari permise cu conditii:---- 

 

 3.3.Valorificarea cadrului natural 

 Orice interventie umana in cadrul natural este datoare sa aiba in vedere 

prezervarea conditiilor de integritate si nealterare a factorilor de mediu. In acest sens 

titularul va intreprinde toate masurile pentru asigurarea unei functionalitati nepoluante a 

investitiei, prin tehnologiile si materialele de constructii utilizate, prin modul de 

exploatare a constructiilor si spatiilor exterioare. 

 Constructiile principale ale panourilor fotovoltaice au fost orientate tinand cont de 

punctele cardinale, pe directia est - vest in grupari si in linie, pentru eficienta maxima a 

instalatiilor. 

 

 3.4.Modernizarea circulatiei 

 

• Organizarea circulatiei si a transportului in comun 

Accesul la zona reglementata se va face de pe DN22 printr-un drum de exploatare 

existent.  

Acesta se cere a fi modernizat ca si geometrie si structura, pe portiunea de 150m 

dupa iesirea de pe segmentul ce deserveste Statia de transformare, astfel incat sa fie 

corespunzator normelor in vigoare.  

In interiorul incintei s-a prevazut un drum de acces perimetral pentru intretinerea 

si repararea unitatilor functionale, drumul va fi stabilizat, cateva spatii de parcare pentru 

autoturisme si autoutilitate fiind amenajate langa intrarea cladirii operative. 

 

3.5.Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 

 

  Conform temei de proiectare, s-au propus constructii si amenajari specifice 

programului de centrala solara cu camp de panouri fotovoltaice. 

 Constructiile principale sunt cele ale unitatilor de panouri fotovoltaice si camera 

tehnica -posturi de transformare. 
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 Categoria de importanta conform HG 766 / 1995 aprobata prin Ordin MLPAT nr. 

31 / N /1997 este « C », clasa III. 

 Lucrari de constructii:  

          Pentru realizarea instalatiei de producere a energiei electrice,folosind panouri 

fotovoltaice care sa debiteze in SEN,pe terenul alocat se vor monta urmatoarele 

obiective: 

Obiect 1-Arie de panouri fotovoltaice interconectate si sistem de colectare a puterii 

electrice pe partea de curent continuu. 

Panourile se vor monta pe o structura din profile metalice formate la rece si vor fi 

inclinate in 2 pozitii fixe, una la 32° fata de sol, alta la 56° cea de iarna, orientate spre sud.      

Modulele vor fi grupate in siruri de cate 18 panouri legate in serie, cate 4 siruri pe 

fiecare invertor de 60kW. Invertoarele se vor monta exterior pe structura unuia dintre 

siruri. 

In total se vor monta 15.222 panouri de 460W si 117 unitati invertor de 60kW, 

precum si 2 transformatoare montate in 2 cladiri container, totalizand 7.021 kWp 

puterea de varf instalata a panourilor fotovoltaice. S.constr.fundatii=200,0mp 

Panourile se vor racorda grupat prin intermediul invertoarelor la o serie de cutii de 

distributie, care se racordeaza la randul lor in tablourile de distributie aferente postului 

de transformare din dotarea parcului fotovoltaic. 

Regimul de inaltime nu depaseste nivelul standard al unui parter. Centrala solara va 

functiona in paralel cu Sistemul Energetic National. Racordarea centralei la sistemul 

national de transport energetic, va fi realizata printr-un punct de conexiune situat in 

incinta. 

Pentru cresterea eficientei parcului s-a optat pentru panouri de ultima generatie, 

tehnologie PERC cu celule jumatate si bifacial tip JAM72D20 de 460Wp.  

Aceste panouri convertesc lumina atat din fata, cat si din spatele panoului, au 

pierderi mai mici la umbrire si la incalzire, produc mai multa energie si au rezistenta 

mecanica superioara.  

Dimensiune lor este 2,12 x 1,05m si se monteaza in siruri de 18 panouri, formand 

un front de 19 x 2,12m cu unghi semireglabil. 

Pilonii structurii de sustinere a unui modul se insereaza in sol prin vibro-presare,  

rezultand 11 stalpi cu lungimea de 2700mm, din care 900mm necesari fixarii in pamant.  

Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica santuri cu adancimea de 1,20 m 

si latimea de 0,8 m. Dupa pozarea cablurilor pe pat de nisip santurile se umplu cu pamant 

compactat refacandu-se astfel forma initiala a terenului.  

Dupa terminarea lucrarilor de constructii, suprafata totala a terenului va fi 

intretinuta ca spatiu verde.  

Obiect 2-Cladire modulara in container(modul birou+modul grup sanitar+camera 

tehnica de lucru-depozit)Supraf.constr.=50,0mp 
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Obiect3-Post de transformare in cabina metalica 0,4/20Kv-3buc.dimens.6x2,5m, 

Supraf.constr.totala=50mp.  

Obiect 4-Punct conexiune 

Obiect 5-Platforme si alei acces,sistematizare verticala.  

Pentru circulatia de intretinere s-a propus un drum semicarosabil de 4,00 m 

latime, accesibil pentru toate tipurile de autoutilitare: pompieri, salvare, politie, altele.  

Supraf.platforme,parcare=180,0mp,Supraf.alei acces=2600,0mp 

Spații de parcare salariati/garare: in incintă,min.6 locuri 

Nu se pune problema unor riscuri naturale in zona, de tip alunecari de teren sau 

inundatii, dar pentru determinarea conditiilor de realizare specific acestui obiectiv se are 

in vedere concluziile studiului geotehnic.  

Obiect 6-Spatii plantate 

Suprafata destinata parcului fotovoltaic, va fi o zona verde pe care panourile vor fi 

amplasate pe suporti care vor permite cresterea vegetatiei.  

Intre randurile de panouri fotovoltaice ramane terenul natural cu vegetatie. 

In cadrul investitiei propuse pe terenul in suprafata de 8,65 ha se va asigura un 

procent maxim de spatiu verde din suprafata totala a zonei, cca. 50% din suprafata.  

Procentul de spatiu verde minim pentru functiunea propusa va fi conform 

HOTARARII Nr. 525 Republicata din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului 

General de urbanism Anexa Nr.6 la Regulament Spatii verzi si Plantate.  

Obiect 7-Imprejmuire perimetrala. 

Imprejmuirea se va realiza din panouri de gard din plasa metalica pe montanti din 

teava infipti in pamant, cu inaltimea maxima de 2,00 m.  

Imprejmuirea va fi transparenta, cu zone opacizate acolo unde sclipirile panourilor 

ar putea deranja vecinatatile imediate ( drum public, altele ). 

Accesul va fi asigurat in trei puncte prevazute cu porti metalice batante, cu 

deschiderea de 5,00 m. 

Obiect 8-Iluminat autonom cu LED,perimetral incintei si in zona interioara. 

• Personalul operator si intretinere,2 persoane,va avea toate conditiile de lucru asigurate 

din punct de vedere al utilitatilor si conditiilor climatice interne,pentru toate 

anotimpurile. 

  Lucrari necesare de sistematizare verticala:  

Nu sunt necesare lucrarile speciale de sistematizare verticala.  

Sistematizarea pe verticala a terenului va avea ca scop asigurarea declivitatilor necesare 

pentru circulatiile propuse cat si o buna scurgere a apelor de suprafata.  

 Terenul este usor inclinat spre est,cu o panta de cca.2,5% si de la sud la nord,cu 

cca.2,6% denivelarile fiind acceptabile din punct de vedere fotovoltaic. 

Cotele terenului variaza intre 56 la vest si 47 la est ; 62 la sud si 55 la nord. 

• Edificabil 
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Limita edificabil fata de aliniament: 10 m față de aliniament. cu excepția cabinelor de 

poartă. a posturilor de transformare și a SRMS, care pot fi amplasate, respectand 

prevederilor Codului Civil.  

 

Bilanț Teritorial pe Suprafața Zona Studiată  

ZONE FUNCȚIONALE 

Existent Propus  

Suprafața  

Procent 

din total 

zonă 

Suprafața  

Procent 

din total 

zonă  

(mp) (%) (mp) (%)  
Zona ferma fotovoltaica 0,00  0,0% 86.500,00  70,8%  
Zona teren agricol 112.224,00  91,8% 25.724,00  21,0%  
Zona circulații-drumuri exploatare 10.000,00  8,2% 10.000,00  8,2%  
Zona spații verzi 0,00  0,0% 0,00  0,0%  
TOTAL ZONA STUDIATĂ 122.224,00  100% 122.224,00  100%  

P.O.T.(zona TE) 0% 70%  

C.U.T. 0,00 0,70  

 

 

Bilanț Teritorial pe Suprafața ce a generat PUZ 

ZONE FUNCȚIONALE 

Existent Propus 

Suprafața  

Procent 

din total 

zonă 

Suprafața  

Procent 

din total 

zonă 

(mp) (%) (mp) (%) 

Zona construcții 0,0  0,00% 300,0    0,4%  

Zone restrictionate(vegetatie naturala) 0,0  0,0% 8.600,0  9,9% 

Zone verzi(culturi agricole ,mici) 86.500,0  100,0% 74.820,0  86,5% 

Zona platforme 0,0  0,0% 180,0  0,2% 

Zona drumuri 0,0  0,0% 2.600,0  3,0% 

TOTAL TEREN PUZ 86.500,0  100% 86.500,0  100% 

P.O.T.min. 0% 0,40% 

C.U.T.min. 0,00 0,004 

     

➢ Indicatori urbanistici:  

 

FUNCTIUNE POT 

Max. 

CUT 

max 

Rh 

Max. 

H 

max 

TE-zona constructii tehnico-

edilitare :parc fotovoltaic 

1% 0,01 4,0 P 

 



PLAN URBANISTIC ZONAL- Ferma Fotovoltaica 7MW-MEMORIU DE PREZENTARE  

 

 

24 

 

• Procentul de Ocupare a Terenului (POT) – care reprezinta raportul dintre aria 

construita la sol si suprafata terenului considerat;  

Pentru proprietatile situate in interiorul zonei studiate se propune respectarea 

urmatorilor indicatori:  

Procentul de ocupare al terenurilor (P.O.T.)proiectati: 0,4 %;   

Indicatori maxim admisi:POT=1%. 

• Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) – care reprezinta raportul dintre aria 

desfasurata a constructiilor si suprafata terenului considerat.  

Coeficientul de utilizare al terenurilor (C.U.T.)proiectati: 0,004;   

CUT maxim admis=0,01 

• Regim de inaltime 

Regimul de inaltime nu depaseste nivelul standard al unui parter,cca.4,0m 

• Zone de restrictie 

La faza de PUZ,s-au determinat urmatoarele zone de restrictie : 

a) zona de protectie de 35m pe fiecare latura,fata de Statia de  400kV , limitrofe 

amplasamentului, nu il afecteaza. 

b) zona de protectie retea LEA 20kV - 12m din ax retea.  

c) zona de protectie pe o raza de 5 m in jurul containerelor invertoare/transformator. 

• Aliniament si retrageri 

Panourile vor fi dispuse la distante de min.10m fata de limita de proprietate. 

• Regimul de aliniere 

Nu este cazul stabilirii unui regim de aliniere strict al panourilor. 

 

• REGLEMENTARI U.T.R. 

 

Parcelele  de teren se afla in proprietate privata.  

Nu se propun schimburi intre proprietarii de teren.  

• Modul de utilizare a Terenului  

INDUSTRIE NEPOLUANTA – PARC FOTOVOLTAIC   

• Categoria de importanta “C” – cf. H.G. 766/97  

• Clasa de importanta – III – cf. P100 - 1/2006  Gradul de rezistenta la 

incendiu – II   

• Categoria de pericol la incendiu “E” – cf. P118  

Conform temei de proiectare, s-au propus constructii si amenajari specifice 

programului de camp de panouri fotovoltaice. 

Constructiile principale sunt cele ale unitatilor de panouri fotovoltaice si camera 

tehnica - posturi de transformare. 



PLAN URBANISTIC ZONAL- Ferma Fotovoltaica 7MW-MEMORIU DE PREZENTARE  

 

 

25 

 

Posturile de transformare vor transforma curentul electric de joasa tensiune in 

curent electric de 20 kV, pentru a putea fi injectat in sistemul energetic national. 

Containerul monobloc al camerei tehnice, cu suprastructura prefabricata integral, 

se va monta pe o placa ( cuva ) de beton armat ( avand compartimente separate 

pentru cabluri si retentie ulei ) care se va monta pe un pat de piatra sparta si nisip 

bine compactate . 

Panourile se vor racorda grupat prin intermediul invertoarelor la o serie de cutii de 

distributie, care se racordeaza la randul lor in tablourile de distributie aferente postului 

de transformare din dotarea parcului fotovoltaic. 

Regimul de inaltime nu depaseste nivelul standard al unui parter. Centrala solara va 

functiona in paralel cu Sistemul Energetic National. Racordarea centralei la sistemul 

national de transport energetic, va fi realizata printr-un punct de conexiune situat in 

incinta. 

• Se propune zonificarea intr-o unitate teritoriala U.T.R.distincta ca functiune si 

reglementari,avand o singura zona functionala TE 

 

Zona TE-GENERALITĂȚI:  

Subzone funcționale: zonă instalații fotovoltaice, zonă tehnico - edilitară, zonă 

verde, zonă drumuri și platforme;  

Funcțiuni dominante: echipare tehnico - edilitară;  

Funcțiuni complementare admise: anexe echipare edilitară:  

Funcțiuni permise fără conditii: căi de circulație;  

Funcțiuni interzise: orice altă funcțiune în afară de funcțiunea dominantă, de 

funcțiunile complementare sau permise cu condiții sau fără condiții;  

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ:  

Utilizări permise ale terenurilor si clădirilor: parc fotovoltaic și funcțiuni 

complementare;  

Utilizări permise cu condiții:  

Interdicții temporare de construire:   

CONDIȚII DE CONFORMARE Șl AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR:  

Amplasarea construcțiilor fata de aliniament: 10 m față de aliniament. cu excepția 

cabinelor de poartă. a posturilor de transformare și a SRMS, care pot fi amplasate 

,respectand prevederilor Codului Civil.  

- Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei: se interzice edificarea 

construcțiilor în zona rețelelor, cu respectarea zonei de protecție a acestora și a 

dreptului de servitute impus;  

- Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie 

asigurată în interiorul parcelei.  
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- Accesul carosabil: orice construcție trebuie să fie accesibilă dintr-un drum public 

sau privat. Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va tace după caz in 

etape de investiție, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și 

standarde: Accesul auto în incintă al utilitarelor de stins incendiul, salvarilor și 

utilitarelor tehnice sunt obligatorii.  

- Accesul pietonal: nu este obligatorie asigurarea acceselor pietonale, zona fiind 

departe de zone populate și nu este de interes public;  

- Racordarea tuturor clădirilor la utilitatile propuse prin proiect:  

- In prezent,nu exista retele edilitare in zona,cu exceptia retelei electrice de medie 

tensiune 20Kv. 

- Celelalte utilitati vor fi asigurate in sistem individual. 

- Înălțimea construcțiilor:   Parter 

- Spații de parcare/garare: in incintă;  

- Spatii verzi: minim 50% din suprafața totală a terenului:  

 

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 

 

Alimentarea cu apa : 

Ansamblul centralei fotovoltaice nu necesita apa pentru functionarea 

echipamentelor. 

Apa potabila pentru consumul operatorilor va fi imbuteliata si aprovizionata prin 

societati specializate, iar apa sanitara va fi aprovizionata printr-o cisterna de catre 

societatea specializata cu deversare intr-un rezervor de 2-3 mc,  montat subteran, ce va fi 

umplut ori de cate ori e nevoie. 

 

 Canalizare menajera 

 Ansamblul centralei solare nu necesita canalizare menajera.  

Apa uzata sanitara va fi dirijata catre o fosa septica izolata vidanjabila, ce 

deserveste grupul sanitar al cladirii operatorului, vidanjabila prin contract cu societatea 

specializata de cate ori este necesar. 

 Canalizare pluviala 

 Apele meteorice si de suprafata se vor conduce natural catre santurile de pe 

marginea drumurilor, in regim gravitational. 

 Incalzire 

 Cladirea de operare va fi dotata cu sistem de incalzire pe baza de pompa de 

caldura aer-aer cu actionare electrica. 

 Alimentare cu energie electrica : 
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 Se va realiza racordul la sistemul national de transport energetic prin puncte de 

transformare in baza avizelor de racordare ale detinatorului local de retea. Racordul se 

va realiza pe directia nord catre statia electrica Tulcea. 

 Solutia finala de racord se va stabili pe baza unei documentatii de specialitate in 

fazele urmatoare de proiectare. 

 Telecomunicatii : 

 Telefonia/internetul.vor fi asigurate fie prin fibra optica,fie prin transmisie radio 

individuala. 

 Alimentare cu gaze naturale : 

 Ansamblul parcului fotovoltaic nu necesita alimentare cu gaze naturale. 

 Gospodarie comunala : 

Ansamblul nu produce deseuri ,cu exceptia cladirii de operare si a celor 2 

angajati. 

Deseurile menajere,vor fi colectate diferentiat si evacuate de operatorul cu care 

societatea va avea contract. 

 

3.7. Protectia mediului  

  

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari etc)  

 Orice interventie antropica in mediu are repercursiuni asupra acestuia. Obiectivul 

propus prin prezentul proiect este un ansamblu ecologic cu minim impact asupra 

mediului. Singurul impact este cel din perioada de executie in care se vor realiza lucrari 

de fixare si montare a panourilor, platforma pentru camera tehnica monobloc si drumul 

stabilizat de incinta, imprejmuirea. 

 Elementele de panou care se vor inlocui in situatia unor reparatii se vor transporta 

si depune la locuri special amenajate pentru neutralizarea deseurilor speciale. 

Din punct de vedere al protectiei mediului, sursa regenerabila solara reduce 

semnificativ impactul asupra padurilor si beneficiile pe termen lung sunt substantiale. 

 Un mare avantaj al acestui tip de energie este ca indiferent de impactul 

schimbarilor climatice globale sursa de energie ramane constanta si nealterata. 

Ferma fotovoltaica genereaza economii financiare importante. 

 

 Prevenirea producerii riscurilor naturale 

 Se realizeaza prin corecta proiectare la solicitari ale elementelor parcului si 

alegerea produselor corespunzatoare: determinarea corecta a sectiunii fundatiei stalp 

metalic pentru rezistenta la sarcina vantului si zapezii, precum si la seism, determinarea 

adancimii de fundare, determinarii sectiunii si structurii de sustinere panouri, utilizarea 
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de panouri rezistente la umiditate, incendiu si socuri mecanice, utilizarea de conductori 

corect dimensionati la sectiune si lungime, prevederea de invertoare, transformatoare si 

echipamente rezistente la mediu pentru montare exterioara, dotarea cu sistem de 

paratraznet, realizarea de impamantari corecte, montarea panourilor la inaltime de  0,9m 

desupra solului. 

Epurarea si preepurarea apelor uzate 

 Apele uzate vor fi colectate intr-o fosa septica izolata, vidanjabila, ce va fi 

vidanjata periodic de societatea agrementata zonala, cu care se va contracta acest 

serviciu.  

 Depozitarea controlata a deseurilor 

 In exploatare nu se produc nici un fel de deseuri ( altele decat cele menajere al 

operatorilor ), nu se foloseste nici un fel de materie prima tangibila, nu vor exista 

elemente care sa impieteze asupra integritatii factorilor de mediu, apa, aer, sol, subsol, 

asezari umane. 

 Totusi petru evitarea oricarui risc, in vecinatatea cladirii operative se va turna o 

placa de beton de 1x1m pentru depozitarea pubelei de gunoi menajer si se va contracta 

cu societatea specializata serviciul preluarii gunoiului menajer produs.  

 Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone 

verzi etc. 

 Montarea panourilor se face pe structura metalica asamblata pe stalpi infipti in 

pamant, procedura foarte putin invaziva a mediului, fara degradarea solului. Daca se va 

face in perioada ploioasa, stratul vegetal va fi partial deteriorat, ceeace va necesita 

completarea lui cu iarba.  

 La sfarsitul perioadei de functionare, panourile vor fi preluate si tratate intr-un 

mod ecologic. Terenul va fi adus in starea initiala prin umplerea cu pamant a gropilor 

ramase dupa demontare. 

 Programul de parc fotovoltaic se refera la valorificarea resurselor regenerabile de 

energie pentru producerea energiei verzi. In acest context, parcul fotovoltaic este 

inofensiv fata de toti factorii de mediu: apa, aer, sol, subsol, asezari umane. 

 Organizarea sistemelor de spatii verzi : 

 In interiorul incintei, suprafata terenului va fi acoperita cu gazon sau vegetatie 

spontana joasa. Nu se vor realiza plantatii care sa ecraneze lumina si energia solara si 

nici un fel de constructii sau amenajari care sa aiba efect de paravan. 

 Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate   

 Bunurile de patrimoniu aflate pe teritoriul orasului vor fi protejate prin corecta 

exploatare si utilizare a ansamblului propus, prin asigurarea unei functionari corecte a 

obiectivelor si dotarilor si prin respectarea prevederilor PUZ.  
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Zona de amplasament nu prezinta bunuri de patrimoniu cunoscute ce necesita 

protectie. 

 Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana  

 Nu se pune problema reabilitarii urbane. In ce priveste peisajele, obiectivul propus 

nu va modifica configuratia acestora. 

 Valorificarea potentialului turistic si balnear   

 Pe amplasament, in sine, nu exista asemenea oportunitati. 

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al 

retelelor edilitare majore. 

 Disfunctionalitatile in domeniul cailor de comunicatie sunt solutionate prin 

racordul la reteaua de telefonie fixa pentru conexiune internet fie prin cablu ingropat, fie 

prin canal radio la societati specializate din localitate. 

 Nu exista disfunctionalitati referitoare la celelalte utilitati, conform celor 

prezentate. 

 Obiective propuse : 

 Obiectivele principale propuse sunt : 

  Camp de panouri fotovoltaice 

  Camera tehnica, posturi de transformare 

  Accese semicarosabile 

  Echipare edilitara 

  Imprejmuire ( va permite trecerea animalelor mici - vulpea ) 

 Terenul se afla in proprietate privata, in intregime. 

  

3.8. Obiective de utilitate publica  

 

 3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica:  

Avand in vedere ca terenul se afla in proprietate privata, singurele obiective ale 

planului care sunt de utilitate publica sunt accesele si reteaua LEA20Kv. 

        Accesele si insertia in Drumul de exploatare al Statiei de transformare se vor 

reglementa in urma unui proiect de specialitate si a avizelor specifice. 

  

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona 

           Terenurile in zona sunt de mai multe tipuri de proprietate: terenul din plan este in 

proprietate privata a PHOTON MASTER ENERGY S.R.L.  , inconjurate de alte terenuri 

private si racordate la drum acces in proprietatea consiliului local si mai sunt terenuri in 

proprietatea unor societati comerciale, precum Enel, Transelectrica, societati agricole. 
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3.8.3. Determinarea circulatiei terenului intre detinatori, in vederea 

obiectivelor propuse 

           Drumurile de exploatare cu conexiune in drumul amenajat de Transelectrica 

pentru Statia de transformare Tulcea, aflate in proprietatea primariei Tulcea vor deservi 

atat proiectul fotovoltaic, cat si ceilalti utilizatori din amplasament, proprietari privati ai 

terenurilor lor. 

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

 

Prezenta documentatie s-a intocmit in scopul stabilirii conditiilor de construibilitate 

a terenului - in vederea realizarii obiectivului propus, in concordanta cu solicitarile 

beneficiarilor.   

Conditiile existente in teren, ca si conditiile de construibilitate ale parcelelor, au 

condus la solutiile urbanistice prezentate.  

Consideram ca functiunea propusa se inscrie corect in cadrul existent in zona, 

constituind in acelasi timp premiza dezvoltarii economice a zonei si a comunei Tulcea.   

In baza P.U.Z., se vor urmari etapele ulterioare de proiectare si avizare a 

documentatiilor:  

-documentatii pentru obtinerea avizelor de la forurile interesate;  

-documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire. Se avizeaza de catre 

organele administratiei publice locale;  

-proiect de executie (P.T. si D.E. sau faza unica). Se executa de catre proiectant 

autorizat. Se verifica de  verificatori tehnici atestati  M.L.P.T.L;  

Aceste documentatii fac obiectul unor noi proiecte, in baza noilor comenzi de 

proiectare.  

Dezvoltarea necesita energie iar producerea ei este foarte important sa fie 

economica, sigura, prietenoasa cu mediu. 

 Multe alte avantaje se pot enumera in sustinerea acestei solutii tehnice : 

- Existenta unui producator de energie regenerabila in zona va facilita 

atragerea investitorilor privati. 

- Se va reduce pana la eliminare, poluarea mediului generata de proiect. 

- Se vor crea locuri de munca noi pe plan local. 

- Se va ridica gradul de civilizatie, confortul si calitatea vietii in zona 

Din analiza situatie existente si a propunerilor de dezvoltare a zonei, se poate 

concluziona ca propunerile urbanistice in cauza se inscriu in tendinta mondiala de 

evolutie puternica a tehnologiilor pentru productia de energii nepoluante, respectiv 

energii regenerabile si tehnologi care vizeaza protectia mediului inconjurator. 

        Planul Urbanistic Zonal se va supune avizarii organismelor interesate, conform 

Certificatului de Urbanism care sta la baza elaborarii lui. 

 Planul Urbanistic Zonal se supune dezbaterii si avizarii Comisiei Tehnice de 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului de pe langa Primaria Tulcea. 
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 Planul Urbanistic Zonal se supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al 

orasului Tulcea, dupa care, reglementarile cuprinse in documentatie vor fi respectate 

conform prevederilor legale in vigoare. 

 Pentru realizarea investitiei, beneficiarul va face demersurile necesare in 

continuare,potrivit legii. 
 

Intocmit :            sef proiect -arh. Gabriela Simon 

     Proiectant specialitate- drd.ing. Dan Cirjan 
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