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VOLUMUL  1. MEMORIUL DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
        
Denumirea lucrării:    PLAN URBANISTIC ZONAL

CREAREA UNUI LABORATOR DE CERCETARE PILOT PENTRU 
TESTAREA IN CONDITII REALE A EFICIENTEI ENERGETICE 
PRODUSE DE PANOURI FOTOVOLTAICE SI INSTALATII 
EOLIENE MODERNE

Beneficiar:  S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.R.L.
Mun. Cluj Napoca, str. Franklin Delano Roosevelt, nr. 22, ap. 16, jud. Cluj

Proiectant general:    S.C.  PROIECTANUL  S.A. 
          Mun. Cluj-Napoca,  Str. Deva, nr. 1-7, jud. Cluj   

Proiectant specialitate:    S.C.  ARHIDETAILS  S.R.L. 
          Mun. Turda,  Str. Avram Iancu, nr. 37A, jud. Cluj   

Data elaborării : ianuarie, 2018

1.2. Obiectul  P.U.Z.
Solicitări ale temei program: tema program propune stabilirea zonei functionale pentru crearea

unui  laborator  de cercetare pilot  pentru testarea in  conditii  reale  a efecientei  energetice  produse de
panouri fotovoltaice si instalatii eoliene moderne si amenajarea unor alei de acces necesare intretinerii
ansamblului.

1.3. Surse documentare
- Documentaţie pentru Certificat de Urbanism
- PUG municipiul Cluj-Napoca
- Documentatii si studii specialitate in domeniul energiilor regenerabile- 
- Documentaţie topografică
- Studiu geotehnic

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluţia zonei

Din punct  de vedere urbanistic,  zona in care se doreste a fi  realizata investitia este incadrata
conform PUG in UTR U/PUZ care nu este detaliat. Conform PUG sunt stabilite doar servitutiile de utilitate
publica pentru realizarea tramei stradale pana la nivel de colectoare. De asemenea, zona a fost studiata
in cadrul PUZ Cartier Lomb – parcelare teren pentru construire zona A si zona B aprobat cu HCL 167 /
28.04.2014. Odata cu aprobarea prin HCL 493 / 22.12.2014 a documentatiei de urbanism „Actualizare
Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, perioada de valabilitate a HCL nr, 167 / 28.04.2014
a incetat.  

2.2. Încadrarea în localitate
     Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in afara perimetrului de 
protectie a valorilor istoriece si arhitecturale, în partea de N a municipiului şi este proprietatea societatii 
CLUJ INNOVATION PARK SA conform CF 322857 nr. Cad. 322857 (12.100 mp) si CF 322856 nr. Cad. 
322856 (15.100 mp), teren in suprafata totala de 27.200 mp. Accesul se realizează de pe str. Valea 
Chitaului.

Amplasamentul studiat se invecineaza la nord cu un drum de acces iar la est, sud si vest cu alte 
terenuri proprietate privata.

1. Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii : terenul este situat in intravilanul municipiului Cuj-
Napoca

2.3. Elemente ale cadrului natural
2. Ca relief, zona este de tip depresiune, cu destinaţia iniţială de teren arabil.
3. Geomorfologia terenului: zona studiată apartine unitatii structurale Depresiunea Transilvaniei



4. Structura geologica consta: 0,00 - -2,80 -> argila nisipoasa prafoasa, bruna, cu fragemente de
gresie, tare; -2,80 - -3,20 -> resturi vegetale si turba; -3,20 - -6,80 -> argila nisipoasa, brun-cenusie, cu 
fragmente de gresie, plastic vartoasa; -6,80 - -8,00 -> argila nisipoasa prafoasa, negricioasa, plastic 
moale; -8,00 - -8,70 -> nisip argilos cu fragmnte de gresie.

5. Apa subterana: apa subterana a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj la adancimea
minima de 4,00 m.

6. Zona stuiata se încadrează în zona seismică de calcul F, având coeficientul seismic ag = 0,10.
7. Adâncimea de îngheţ este de 0,80 - 0,90 m de la nivelul terenului natural.
8. Adâncimea de fundare 1,00 m de la nivelul actual conform studiului geotehnic.
9. Pe amplasamentul studiat exista semne de eroziuni ale cadrului natural. Terenul studiat are

relieful cu pantă pe directia sud – nord.
10.  In zona nu sunt prevazute canale de drenare si diguri.  

2.4. Circulaţia
11. Accesul la amplasament se realizeaza prin intermediul unui drum care face legatura intre str.

Valea Chintaului si amplasamentul studiat. Prin PUG al municipiului drumul de legatura a fost fost stabilit 
la un profil de tip II.G. avand o latime de 25 m.

12. Terenul studiat este amplasat cu latura nordica, adiacenta la drumul de legatura. Momentan
accesul se realizeaza pe un drum de pământ cu o singură bandă de circulaţie de lăţime variabilă între 4,00
– 5,00 m.  Circulatia din zona nu va fi  afectata  deoarece investitia nu necesita  acces din drumul  de
legatura decat provizoriu  pe perioada amplasarii panourilor solare si a posturilor de transformare. Inclusiv
in aceasta perioada traficul este foarte redus, iar datorita gabaritului redus al panourilor si al posturilor de
transformare nu sunt necesare utilaje speciale.

2.5. Ocuparea terenurilor
13. Caracteristica funcţiunilor ce ocupă zona studiată este de „teren arabil” . 

2.6.  Echiparea edilitară
14. Stadiul echipării edilitare a zonei  este caracteristic zonelor intravilane periferice, cu reţele de 

transport energie electrică.

2.7.  Probleme de mediu
15. In stadiul actual, procentul de ocupare al cadrului natural este superior cadrului construit,

neexistând probleme de mediu în zonă.

2.8.  Opţiuni ale populaţiei
16. Atât populaţia din zonă cât şi administraţia publică locală încurajează politica de dezvoltare în

concordanţă cu standardele Uniunii Europene.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.    Concluzii ale studiilor de fundamentare
17. Investitia propusa vine in intampinarea eforturilor realizate de Romania in domeniul valorificarii

surselor regenerabile de energie in conformitate cu obligatiile ce-i revin ca stat membru al Uniunii 
Europene, asa cum rezulta din prevederile Directivei 2011/77/EU din 17 septembrie 2001 privind 
promovarea energiei produse din surse regenerabile. 

18. In „Cartea Verde – o strategie europeana pentru energie durabila, competitiva si sigura” elaborata 
de Comisia Europeana in anul 2000, se pun bazele pentru o noua politica energetica europeana, prin 
intermediul careia se urmareste diminuarea dependentei exagerate fata de sursele energetice externe, 
reducerea nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera, sa se puna bazele unei piete de energie interna 
competitive. Una dintre modalitatile cele mai importante de punere in aplicare a noilor politici energetice, 
este tocmai cresterea gradului de utilizare a energiei provenite din surse regenerabile. 

19. Desi inca o sursa relativ minora de energie electrica pentru majoritatea tarilor (acestea producand
ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electrica la sfarsitul anului 2006), productia 
energiei solare a crescut considerabil intre 1999 si 2006. 

20. Energia solara reprezinta o resursa din ce in ce mai mult utilizata la nivel mondial, fiind sursa de



energie cu cea mai rapida crestere in ultimii ani. Se estimeaza ca potentialul tehnic mondial al energiei 
solare poate sa asigure de cinci ori mai multa energie decat este consumata acum. In ceea ce priveste 
potentialul solar al tarii noastre, Romania beneficiaza de cel mai ridicat potential din sud-estul Europei. 

Descrierea investitie :
Consumul de energie electrica aferent parcului stiitific si tehnologic Cluj Innovation Park, este 

prevazut a fi asigurat in totalitate de catre operatorul de distributie energie electrica Electrica Distributie 
Transilvania Nord SA prin intermediul unor linii electrice subterane de medie tensiune si posturi de 
transformare in anvelopa de beton.

Parcul Stiitific si Tehnologic Cluj Innovation Park se desfasoara pe o suprafata de 18 ha, suprafata 
ocupata de cele doua centre de dezvoltare TEAM si CREIC.
TEAM (Technology Evolution Entrepreneurship Microenterprises) – 10680 mp din care:
- 3301 mp - Cladiri Birouri
- 1538 mp – Hale microproductie
Centru de dezvolatere afaceri dedicat microproductiei si dezvoltarea serviciilor
CREIC (Regional Center of Excellence for Creative Industries ) – 7330 mp din care:
- 2230 mp - Cladiri Birouri
- 966 mp – Spatii comerciale
- 600 mp – Studiouri filmari
- 1056 - spatii multifunctionale
Centru de dezvolatere afaceri dedicat industriei creative(R&D) si IT&C

Prin implementarea proiectului propus se doreste implementarea unei unitati de productie de 
energie electrica distribuita ce va asigurarea consumului partial de energie electrica a cladirilor din 
cadrul Cluj Innovation Park, implicit acest proiect va contribui la dezvoltarea unei microretele 
inteligente de distributie, productie si stocare de energie electrica.
Puterea totala a instalatiei este de 1100mWh/an.

Parcul fotovoltaic are urmatoarele componente principale:
- 3250 buc panouri fotvoltaice Monocristaline de 305W/panou
- 50 buc invertoare tip string, 20 kW / invertor
- 250 buc structuri metalice cu orintare Est-west
- Sistem de masura si control Offgrid
- Sistem de stocare energie electrica 40 KWh si putere maxima de 10 kW
- 2 buc Turbine eoliene verticale ( VAWT) putere 10 kW
- 1 buc post de transformare in anvelopa de beton MT/JT
- Sistem de supraveghere video
     a. Panouri fotovoltaice

Celulele solare ( fotovoltaice) sunt compuse din diferite materiale semiconductoare. 
Semiconductorii sunt materiale care devin conductoare din punct de vedere electric, cand sunt alimentate 
cu lumina sau caldura, dar care functioneaza ca si izolatori la temperaturi scazute. Peste 95 % dintre celule 
solare produse pe piata internationala folosec drept material semiconductor siliciul (Si). Siliciul care este al 
doilea element ca pondere in scoarta terestra, are avantajul de a fi disponibil in cantitati mari si in plus 
prelucrarea lui nu afecteaza mediul. Pentru a produce o celula soalra, semiconductorul estecontaminat sau 
„dopat”. Doparea consta in introducerea intentionata de elemente chimice, pentru a se optine un surplus de 
purtatatori de energie pozitiva ( strat semiconductor conducator de tip P) sau negativa ( de tip N) in 
materialul semiconductor. Cand materialele semiconductoare de tip n si p vin in contact, electronii in exces
se deplaseaza din zona de tip N in cea de tip P. Rezultatul este aparitia la interfata dintre cele doua zone a 
unei incarcari pozitive in zona de tip N si o incarcare negativa in zona de tip P. Datorita fluxului de 
electroni si goluri, cele doua componente semiconductoare se comporta ca o baterie, generand un camp 
electric in zona comuna de contact- asa numita jonctiune de tip P/N. La aceasta jonctiune apare un camp 
electric interior care duce la separarea purtatorilor de sarcina produsi de radiata solara.

Campul electric determina deplasarea electronilor din semiconductor catre suprafata negativa, unde 
devin disponibili pentru circuitul electric. La acelasi moment de timp, golurile se deplaseaza in directie 
opusa, catre suprafata pozitiva, unde asteapta sosirea electronilor.

Principalele tipuri de celule fotovoltaice folosite pe scara larga in lume sunt:



Celulele cu siliciu mono-cristalin (mono): realizate folosind celule taiate dintr-un singur cristal cilindric 
de siliciu,a ceasta este cea mai eficeinta tehnologie fotovoltaica. Principalul avantaj al celulelor mono-
cristaline il reprezinta eficienta crescuta acestora, in jur de 14 – 19 %, desi procesul de fabriecatie este mai 
complicat, rezultand costuri de productie mai mari decat la alte tehnologii
Celulele cu siliciu multi-cristaline( Poly) : realizata din celula taiata dintr-un lingou de siliciu topit si 
recristalizat. Celulele multi-cristaline se obtin printr-un proces tehnologic mai simplu, avand un cost mai 
redus, insa o eficienta mai redusa cuprinsa intre 13-16%.
Celulele cu siliciu amorf : celulele cu siliciu amorf sunt compuse din atomi de siliciu, dispusi intr-un strat 
fin si omogen, asemnator structurii unui cristal. Siliciul amorf absoarbe lumina mai eficient radiatia ca si 
siliciul cristalin, deci celula poate fi mai subtire. Din acest motiv siliciul amort este cunoscut si ca 
tehnologia fotovoltaica de tip „film subtire”. Siliciul amorf poate fidepozitat intr-o gama larga de 
substraturi rigide sau flexibile, ceea ce il face ideal pentru suprafete curbe si module pliabile. Celulele 
amorfe sunt insa mai putin eficeinte ca cele cristaline, cu o eficineta tipica de 5 – 7 %, dar sunt mai usor de 
produs, implicit cele mai ieftine.

   Panourile fotovoltaice alese pentru acest proiect sunt de tip monocristalin si o putere de 305 W.
Cantitate totala necesara pentru implementarea proiectului 3250 buc, grupate in siruri a cate 13 panouri.

Amplasarea panourilor  solare.  Panourile  fotovoltaice se vor monta pe cadre metalice la  o
distanta prestabilita unul fata de celalalt, pentru evitarea umbririi si pentru o captare maxima a radiatiilor
solare. Orientarea ideala a structurilor este sudica. Se va pastra o distanta adecvata intre panouri pentru a
avea acces in timpul instalarii si a procedurilor de mentinere periodice. Inclinarea panourilor se va face in
functie de panta terenului  pe care vor fi  montate pentru maximizarea cantitatii  de radiatii  captate pe
parcursul unui an. 

Inclinatia ideala este de 35º.Structura pe care vor fi amplasate panourile este o stuctura fixa din
otel galvanizat si aluminiu. Panourile vor fi prinse pe structura cu accesorii speciale. Materialele folosite
pentru structura au o compozitie usoara si durabila. 

Evacuarea puterii energetice generate de parcul solar catre statia de transformare se va face prin
cabluri electrice subterane.

Nr.Crt Caracteristici Electrice Valoare 
1. Putere nominala 305 W
2. Interval de toleranta a puterii 0 .. +5 W
3. Tensiune la putere maxima (Vmpp) 46 V
4. Curent la putere maxima (Impp) 9A
5. Curent in scurtcircuit (Isc) 8,95 A
6. Eficienta panoului 15,80 %
7. Dimensiune panou (Lxlxh) 1956x992x50
8. Numar celule / panou 72
9. Dimensiune celula / TIP Mono 156x156
10. Tensiunea maxima a sistemului CC 1000V
11. Temeperatura de operare (-40 - +85) C

b. Structuri metalice cu orintare Est-west



Structura de sustinere de tip Traker orizontal cu maxim 14 panouri. Fundatii din metal clasa 11 insurubate 
in sol pe care se prinde structura de sustinere a panoului. Prin intermediul unui actuator liniar, structura este
actionata pentru a urmarii radiatiile solare de la Est la Vest
Parametri tehnici şi funcţionali:
Numar de panouri fotovoltaice: maxim 13 panouri pe cadru
Suprafata de montaj : maxim 26 mp
Piloni suport : otel zincat
Unghi de rotatie: EST-Vest 15-90 grade
Sincronizare cu mai multe unitati;
Temperatura ambianta: -25 oC ...+ 85 oC
Rezistenta la actiunea vantului: max 144 km/h
Setare, modificare pozitie, monitorizare si activare via PC
Functie anti-umbrire;

c. Invertorul
Pentru transformarea tensiunii continue in tensiune alternativa se vor folosi invertoare trifazice, clasificate, 
in literatura de specialitate, in functie de puterile maxime convertite, asfel:
a) String inverter – utilizate pentru aplicatii cu putere maxima de 8 KW/invertor
b) Multi string inverter - utilizate pentru aplicatii cu putere maxima de 20 KW/invertor
c) Central inverter – invertoare centrale, utilizate in aplicatii industriale cu puteri cuprinse intre 100-
1000KW/invertor
Invertoarele  sunt  echipate  cu  protectii  moderne  si  capacitati  de  reglaj,  armonizate  cu  standardele
internationale  de  specialitate  precum  IEE1547,  IEC61727,  IEC6034-7-712:2002,  VDE0126-1-1,
VDE0100-712 .
Protectiile de baza sunt prezentate mai jos:

In ceeea ce priveste capacitatile de reglaj ale invertoarelor au fost dezvoltare si implementate o serie functii
precum:
a) Functii de baza :
-controlul curentului injectat in retea din perspectiva reducerii armonicilor si a THD sub limita de 5%
-controlul curentului inhectat la variatii mari ale impendatelor retelei
- controlul tensiunii continue si adaptarea la variatia tensiunii retelei
- sincronizarea cu retea si timpi de revenire, la regimuri tranzitorii, foarte redusi
b) Functii specifice invertoarelor fotovoltaice:
- functie de urmarire optima a punctului de functionare la putere maxima (MPPT)
-functionare stabila la puteri reduse de pana la 1% puterea instalata
-detectie si deconectare la dispatitie tensiune „ Anti-Islanding protection ”
-monitorizarea retelei si capacitatea de reglaj a factorului de putere in limita 0 capacitativ si 0 inductiv
-detectare defect izolatie conductoare DC cat si AC
-monitorizarea generatorului fotovoltaic, diagnostiv panouri fotovoltaice si detectia umbririi partiale
c) Functii speciale (Grid support):
- controlul tensiunii si a factorului de putere
- suportul retelei la goluri de tensiune



Caracteristici electrice  Valoare
Putere nominală DC 20kW
Numar de trackere MPP 1
Curent maxim intrare / MPP 33A 
Plaja de tensiune in DC 320 - 800V
Tensiune de pornire 150 V
Tensiune maxima fara sarcina 1000 V
Iesire nominala (400V) 20kVA
Curent in AC 32A
Frecventa nominala 50HZ 

Eficienta maxima 98,1%
Eficienta europeana 97,9%
Consum pe timp de noapte <1W
Interfata WLAN, USB, RS485
Cutie de legatura DC inclusa DA
Protectie la supratensiuni OVP Type II
Standard de protectie IP 66

d. Post de transformare in anvelopa de beton MT/JT
Compartiment Operator de Distributie :
- 2 buc - celula linie cu separator de sarcina motorizat 24V DC, bare 630A, 16KA, 24 kV
- 1 buc celula masura 24 kV, 630 A, 16kA cu 3 TT (20:r3/0,1:r3/0,1:3) cls 0.5 si 3TC 30/5A, cls. 0.2s si 
separator de sarcina motorizat 24V DC
Compartiment Beneficiar:
- 1 buc - cu separator de sarcină si intrerupator in VID, cu acţionare motorizată 24Vcc, releu de protectie 
digital, reductori de current 30/5A cls 0.5
- 1 buc - celula linie cu separator de sarcina motorizat 24V DC, bare 630A, 16KA, 24 kV
- 1 buc - TRANSFORMATOR ulei cuvă etanşă, 1250kVA, 20/0,4 kV, Dyn 05, IP 00, USC=6%, Pierderi: 
ECO Design
- 1 buc - tablou TDRI echipat cu int. 2000 A, debrosabil si 10 plecari MPR NH2 400A
- 1 buc - dulap servicii interne echipat cu redresor si baterie CC
- 1 buc – analizor calitate energie

e. Sistemul de monitorizare si contorizare energie electrica
Invertoarele , trackerele cu 1 axa, sistemul de stocare cat si sistemul eolian pot fi monitorizate si controlate 
fie local sau de la distanta. Datele referitoare la productia energiei electrice, iradiatia solara, temperatura 
mediului ambiant, temperatura la nivelul paniurilor fotovoltaice, viteza vantului si altele, sunt colectate si 
afisate in timp real de catre sistemul de monitorizare si contorizare energie electrica.
Parametri tehnici şi funcţionali:
Software de monitorizare si control invertoare: Permite monitorizare status invertoare, productie si 
parametrii electrici in timp real. Control invertoare de la distanta . Permite control invertoare pentru 
productie energie reactiva fara energie activa.
Valori instantanee, orare, zilnice, saptamanale, lunare si anuale pentru:
- putere activa
- energie produsa
- tensiune
- curent
- temperatura exterioara
- temperatura pe spatele panourilor
- radiatie solara
- indicator de performanta (PR)
- erori/semnalizari echipamente
Sistemul de telemasura va fi compus astfel:
- Aplicatie software accesibila WEB ( inclusv baza de date pentru minim 100 utilizatori)
- 1 contor masura directa montat la delimitarea cu Operatorul de Distributie, inclusiv modem GPRS



- 1 contor masura semidirecta montat la nivel de joasa tensiune a centralei fotovoltaice, inclusiv Modem 
GPRS -
- cate un contor pentru fiecare consumator racordat la reteaua interna de JT sau MT proprietate Cluj 
Innovation Park

f. Sistemul de stocare energie electrica
Parametri tehnici şi funcţionali:
Tehnologie: Vanadium Flow Battery
Putere nominala maxima continua de incarcare: 10 KW
Putere nominala maxima continua de descarcare pentru un ciclu de 10 ore :
Capacitate de incarcare: minimum 40 kWh
Grad de descarcare maxim posibil fara deteriorarea bateriei: 100%;
Numar de cicluri incarcare descarcare: minimum 20.000;
Eficienta globala: pina la 85%

g. Sistemul de comutare off Grid – SEN
Reducerea puterii prin control de la distanta
Pentru a evita suprasarcini de putere in reteaua de distributie, operatorii de distributie prescriu limite de 
putere activa ce trebuiesc a fi atinse in cel mai scurt timp. Valorile prescrise se pot reception prin protocol 
Modbus sau canale digitale sau analogice de intrare
Reglaj nivel tensiune prin control al puterii reactive
Pentru a mentine nivelul tensiunii in microretea este necesar ca invertoarele sa produca energie activa dar si
energie electrica reactiva (capacitiva sau inductiva). Se poate opta pentru mentinerea unui nivel de
tensiune constant sau stabilirea unui nivel maxim de tensiune in punctul de conexiune si in microretea.
Control a puterii active pentru reglaj al frecventei
Daca exista o modificare a frecventei in afara unui interval stability, invertoarele reactioneaza automat prin 
reducerea puteri active injectate in conformitate cu o curba definite de utilizator
Control dinamic al retelei
Invertoarele raman conectate la retea in timpul golurilor de tensiune pe durata unui interval stabilit de 
utilizator. Pe durata golului de tensiune acestea injecteaza puterea reactiva maxima pentru cresterea 
nivelului de tensiune la pragul normal de functionale. Pe durata noptii aceste permit producerea de energie 
reactiva fara productie de energie activa.
Parametri tehnici şi funcţionali:
Permite control: Tensiune, Putere Activa, Puterea reactiva si fator putere
Tip comunicatie: 2xLAN , 10 BASE-T si 100 BASE-T(X) ;
Protocoale de comunicatie: Modbus / TCP, Modbus / UDP, FTP server;
Intrari Analogice: 4mA - 20 mA, -10 V- +10V
Iesiri analogice: 4mA - 20 mA;
Intrari Digitale: 24 V Dc
Iesiri Digitale: 250 V AC sau 30 V dc, 5A

h. Turbine Eoline VAWT
Parametri tehnici şi funcţionali:
Putere: 10 KW, generator trifazat
Tip Turbina: VAWT
Numar Pale: 3
Greutate total: max 2500 kG
Viteza de conectare: 3 m/s
Viteza de deconectare: 16 m/s
Invertor: trifazat si sitem de franare electrica turbinei
Monitorizare de la distanta a parametrilor turbinei in timp real
Statie Meteo

i. Sistem de supraveghere video
Parametri tehnici şi funcţionali:
NVR: - 16 ch Full HD, IPNVR: inregistreaza 16 camere Full HD 1080 p, 1920x1080 la 480 fps (30 
fps/camera)



- 100 Mbps, playback sincron 16 ch local & remote
- compresie H 264
- iesire HDMI Full HD 1920x1080
- 1 port LAN, RS485
Camera Supravheghere: FULL HD
- compresie H.264, MPEG4, MJPEG
- senzor 1/3 CMOS
- rezolutie 1920x1080, 30 fps
- 3 megapixel
- lentila varifocala 3 - 9 mm, autoiris
- alimentare POE
 

Reteaua electrica va contine urmatoarele echipamente:
   Circuit de joasa tensiune(jt)- curent continuu, invertoare, curent alternativ
   Circuit auxiliar pentru consumul propriu
    Protectii si contorizare
    Priza de pamant
    Circuite de medie tensiune(mt)
    Racord la retea

Circuitele de joasa tensiune asigura legatura dintre panourile fotovoltaice si infasurarea de joasa
tensiune  a  transformatorului.  Circuitele  de  curent  continuu  asigura  conexiunea  dintre  panourile
fotovoltaice si invertor.
  Circuitele auxiliare de jt folosesc la autoconsum, monitorizare, protectii, iluminat, etc. PTAB1 este
prevazut cu un transformator suplimentar de 63 kVA  20/0.4, conectat la barele de medie tensiune ale
ansamblului de celule Linie-Linie-Trafo 20 kV, printr-o celula MT cu separator de sarcina si fuzibil.

Masura energiei injectate/consumate  se va realiza  in celula 20 kV PTab 1 (celula masura), pe
medie tensiune. Centrala fotovoltaica va avea prevazute toate protectiile necesare functionarii corecte cu
asigurarea Normelor de Protectia Muncii prevazute in normele in vigoare.
  Sistemul de impamantare  va fi conform standardelor in vigoare, prin legare la pamant a tuturor
elementelor metalice, care in mod normal de functionare nu sunt sub tensiune.
  Reteaua de medie tensiune de 20 kV(exclusiv  instalatia de racord la  RED)  asigura evacuarea
puterii produse intr-un mod eficent prin conductor de Al de sectiune 150 mmp trifazat in lungime totala de
aproximativ 3x500 m.
  Sistemul de monitorizare  este folosit pentru supravegherea functionarii centralei solare si pentru
asistenta  in  caz  de  mentenanta.  Astfel  centrala  va  fi  prevazuta  cu  o  statie  meteorologica  pentru
masuratori de : temperatura, radiatii, viteza vantului, umiditate, etc. In caz de defecte sistemul va emite
mesaje de avertizare echipei de mentenanta. 
  Sistemul se bazeaza pe un sistem de achizitii de date conectat la invertoare, unde informatiile sunt
transmise catre un ruter de comunicatie, apoi aceste informatii sunt transmise spre stocare- Datalogger.
Invertoarele vor comunica cu ruterul prin protocolul Modbus. In caz de defect, datele vor fi stocate local si
vor putea fi citite de acolo pana la remedierea defectului.
 Marimile  electrice  masurate  sunt:  tensiunea(continua  si  alternativa,  curentul,  puterea  activa,
puterea reactiva, puterea aparenta, factorul de putere, frecventa, randamentul, defectele)
  Pentru protectie perimetrul va fi imprejmuit cu gard de 2.5 m inaltime si va fi supravegheat cu
camere video cu supraveghere de la distanta.
  Cerinte de monitorizare si reglaj, inclusiv interfata cu sistemul SCADA ale centralei:
  - Se va folosi sistemul GPRS ca si canal de comunicatie in SCADA, cu modem
  - trebuie sa se asigure limitarea puterii  active sau deconectarea la cererea OD/OTS in scopul
mentinerii sigurantei in SEN
  - in cazul pierderii stabilitatii, centrala va fi prevazuta cu protectii care vor asigura deconectarea
automata
 - calitatea energiei  electrice trebuie sa se incadreze in limitele standardelor in vigoare la nivel
international privind nivelul tensiunii si perturbatii ca: fluctuatii, armonici, nesimetrii
   - producatorul va trebui sa furnizeze OTS prognoze de productie

- Grupul de masura, 2 sensuri, cu teletransmisie, trebuie sa aiba clasa de exactitate maxim 0.5
 



3.2. Prevederi ale PUG
Zona in care se doreste a fi realizata investitia este incadrata conform PUG in UTR U/PUZ care nu 

este detaliat. Conform PUG sunt stabilite doar servitutiile de utilitate publica pentru realizarea tramei 
stradale pana la nivel de colectoare. De asemenea, zona a fost studiata in cadrul PUZ Cartier Lomb – 
parcelare teren pentru construire zona A si zona B aprobat cu HCL 167 / 28.04.2014. Odata cu aprobarea
prin HCL 493 / 22.12.2014 a documentatiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al 
municipiului Cluj-Napoca”, perioada de valabilitate a HCL nr, 167 / 28.04.2014 a incetat.  

Conform PUG al municipiului Cluj-Napoca, pentru aceasta zona in afara servitutiilor de utilitate 
publica, celelalte reglemetari se vor stabili pe baza PUZ.

3.3. Valorificarea cadrului natural
21. Terenul din zona  studiată prezintă o pantă pe directia dus- nord, condiţiile de fundare fiind

foarte slabe. Terenul se va stabiliza cu grile geotextile de stabilizare. Fundatiile turbinelor se vor realiza
prin forarea de piloti de beton armat de mare adancime.

22. Se vor amenaja alei de acces in interiorul parcelelor fara a se interveni negativ asupra
terenului - drumuri de pamant, iar montarea panourilor fotovoltaice se va realiza prin intermediul unor
fundatii izolate suport pentru structurile metalice de montaj. Posturile de trasformare sunt prefabricate si
nu necesita fundatii, ele fiind amplasate pe un pat de nisip.

3.4. Modernizarea circulaţiei
23. Circulatia din zona nu va fi afectata deoarece investitia genereaza trafic suplimentar doar pe

perioada amplasarii panourilor solare si a posturilor de transformare. Inclusiv in aceasta perioada traficul
este foarte redus, iar datorita gabaritului  redus al panourilor si  al posturilor de transformare nu sunt
necesare utilaje speciale. 

24. Căile de acces şi de legătură dintre construcţiile propuse, în incintă, vor fi din pamant.

3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
25. principalele funcţiuni propuse ale zonei vor fi :
26. Zona studiata de PUZ = 27.200 mp
ZER -subzona de producţie energie din surse regenerabile = 26.238 mp
S subzona de circulaţie publică – servitute de utilitate publica = 962 mp

BILANŢ TERITORIAL
Propus 

Zone funcţionale mp %

Zona studiată 27.200,00 100
Constructii - posturi de transformare 55,00 0,20
Alei intretinere 0,00 0,00
Zone inierbate 26183,00 96,26
Servitute de utilitate publica 962,00 3,54
POT  zonă studiata= - 0,20
CUT  zonă studiata= - 0,002
POT  max teren = - 5
CUT  max teren = - 0,1

Subzona  de  producţie  energie  din  surse  regenerabile  este  formata  din  2  parcele  cu  forma
neregulata:

S parcela = 27.200 mp
S constr.  = 55 mp
Sdesf.      = 55 mp
P.O.T.     = 0,20 %
C.U.T.     =0,002

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare     
27. alimentarea cu apă : nu este necesara



28. alimentarea cu gaz : nu este necesara
29. alimentarea cu energie electrică : Statia de transformare va fi racordată la SEN prin intermediul

unei linii de joasa tensiune. Parcul solar se poate conecta la reteua electrica aflata in zona .

3.7. Protecţia mediului
30. Investiţia propusă este în conformitate cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene şi prin

realizarea acesteia, unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene. 
31. Deşeurile menajere se vor colecta în saci şi se vor transporta la rampa de deşeuri a localităţii .

3.8. Obiective de utilitate publică
Suprafetele de teren, servitutiile de utilitate publica – 962 mp – vor fi trecute in domeniul

public al mnicipiului Cluj-Napoca. Nu se vor efectua modificari la retele existenta in zona.

4. Concluzii
Terenul studiat este amplasat intr-o zona cu risc mare / foarte mare de alunecari de teren. 

Amenajarea unui centru de cercetare pilot pentru testarea in conditii reale  a eficientei energetice produse
de panouri  fotovoltaice  si  instalatii  eoliene  moderne poate fi  realizata  prin  adoparea unor  masuri  de
stabilizare a terenului. Greutatea redusa a echipamentelor necesare face posibila realizarea obiectivului
dorit, in ciuda problemelor de stabilitate ale terenului.

Obiectivul propus poate fi considerat un beneficiu pentru municipalitate, asigurand totodata
dezvoltarea durabilă a zonei.

Terenul  dintre  cele  2 parcele  studiate  apartine domeniului  public  (CF322854).  Pentru aceasta
parcela a fost dat  acord favorabil de trecere de catre Primaria Municipiului Cluj-Napoca prin adresa nr.
306874/45/455 din 04.07.2018 emisa de Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii – Biroul
Evidenta Strazi.  

                              
VOLUMUL    2.   REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Art. 1.  Rolul Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z.
1.1. Regulamentul  Local  de  Urbanism  (R.L.U.)  este  o  documentaţie  de  urbanism  cu  caracter  de
reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întreaga suprafaţă
a P.U.Z. durata de valabilitate a P.U.Z. şi R.L.U. este de până la 10 ani.
1.2. R.L.U. aferent P.U.Z., explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.,
pentru oras Cluj-Napoca şi a regulamentului aferent neaducând modificări majore acestora.
1.3. R.L.U. aferent P.U.Z., constituie act de autoritate al Administraţiei Publice Locale a orasului Cluj-
Napoca şi se aprobă de către Consiliul Local Cluj-Napoca.
1.4. Modificarea R.L.U. aferent P.U.Z. care detaliază prevederile P.U.G. pentru orasul Cluj-Napoca, se
poate face cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială şi pe
baza documentaţiilor întocmite de profesionişti autorizaţi.

Art. 2.  Baza legală
Regulamentul  Local  de  Urbanism  cuprinde  norme  obligatorii  pentru  autorizarea  lucrărilor  de

construcţii în interiorul zonei studiate.
Baza  legală  a  elaborării:  Legea  nr.  50/1994  (republicată),  privind  autorizarea  executării

construcţiilor, H.G.R. nr. 525/1996 , Ordinul 91/1991 al MLPAT, metodologia cadru vizând Regulamentul
local de urbanism, aprobat cu Ordinul nr. 80/N/18.XI.1996

Art. 3.  Domeniul de aplicare
1. Domeniu de aplicare: planul de urbanism zonal împreună cu regulamentul , devin odată cu
aprobarea lor, acte de autoritate ale administraţiei publice locale pe baza cărora se eliberează certificatele 
de urbanism şi autorizaţiile de construire pe teritoriul zonei studiate.
2. Prezentul PUZ împreună cu R.L.U. aferent, cuprind  norme obligatorii pentru autorizarea executării 

construcţiilor pe orice categorie de teren din perimetrul studiat în PUZ. Zona studiata a fost 
studiata in PUZ Lomb iar PUG a incadrat zona in UTR = U/PUZ. Aceasta este o unitate teroitoriala 
pentru care PUD nu prevede reglementari noi fata de cele aprobate anterior. Saunt stabilite doar 
sevitutiile de utilitate publica pentru realizarea tramei stradale pana la nivel de colectoare.



Art. 4     Corelări cu alte documentaţii
Prezentul P.U.Z. şi R.L.U. aferent stabilesc prevederile urbanistice ale zonei pentru completarea

P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca şi regulamentul Local de urbanism, fără a le aduce modificări majore,
(stabilire de zonă funcţională, întindere, etc.).

Detalierea s-a făcut pe ridicări topografice sc. 1/2000 .

Art. 5       Diviziunea terenurilor în zone şi subzone şi unităţi teritoriale de referinţă
Pentru suprafaţa studiată ca funcţiune dominantă se propune cea de activitati  de producere a

energiilor regenerabile, circulaţii şi accese, toate propuse pe o zonă rezervată terenurilor agricole, s-au
delimitat următoarele zone:

ZER -subzona de producţie energie din surse regenerabile.

Art. 6         UTR ZER. Utilizare funcţională
Art. 7       Utilităţi admise

Activitatea principala - zona industriala mixta-productie energii din surse regenerabile.
Se pot utiliza lucrări noi dacă acestea urmăresc ameliorarea condiţiilor de muncă, modernizarea

proceselor  tehnologice,  măsuri  pentru  combaterea  sau  diminuarea  efectelor  poluante,  ameliorarea
aspectului estetic al zonei, al unităţii de producţie în ansamblu sau al unei singure construcţii.
           
Art.8          Funcţiuni complementare admise cu condiţionări

Autorizaţiile de construire pentru construcţii noi şi pentru modificările la construcţiile existente se
vor elibera numai în condiţiile existenţei  unui studiu privind modul de preîntâmpinare a pericolului  de
poluare, studiu avizat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Art.9       Utilităţi interzise
Sunt  interzise  orice  alte  activitati  mai  putin  cea  de  baza  -  producere  de  energii  din  surse

regenerabile si agricultura.
Este  interzisa  amplasarea  oricarui  tip  de  constructii,  inafara  de  cele  destinate  posturilor  de

transformare (P.T.).

   CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Art. 10                 Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)
Pentru a fi functionale, parcelele destinate activităţilor de producere a energiilor regenerabile, vor

avea o suprafaţă minimă de 1,0 ha. 
Art. 12     Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare

Construcţiile (posturile de transformare) vor fi retrase cu min. 3,00 m fata de limite de proprietate,
iar panourile fotovoltaice cu min. 2,00 m.

Construcţiile noi  ale unităţilor de producţie se vor amplasa în limitele existente ale terenurilor
aferente  fiecărei  unităţi,  cu  păstrarea  distanţei  minime între  clădiri,  egală  cu  cel  puţin  jumătate  din
înălţimea la cornişă a celei mai înalte construcţii, dar nu mai puţin de 3,00 m.
Fiecare parcelă va avea acces asigurat la o cale de circulaţie publică, fie direct, fie prin servitute.

Art. 13     Amplasarea clădirilor una faţă de altele pe aceeaşi parcelă
Distanţa dintre clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse, dar nu

mai puţin de 3,0 m. Se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme specifice.

Art. 14     Circulaţii şi accese
Pentru a fi construibile toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată sau să

beneficieze  de servitute de trecere  legal  instituită  dintr-o  proprietate adiacentă străzii,  cu lăţimea de
minim 4,0 m. 

Proiectele elaborate pentru construcţii noi sau reamenajări vor cuprinde prevederi privind accesul
mijloacelor de transport specifice activităţilor de producţie ale unităţilor respective, accesul mijloacelor de
intervenţie în caz de incendiu, în caz de avarii şi pentru intervenţii la reţele.



Art. 15 Staţionarea Autovehicolelor 
Staţionarea se va face în afara drumurilor publice. Au fost propuse 3 locuri de parcare in interiorul

parcelelor pentru autovehiculele de interventie si intretinere. 

Art. 16 Înălţimea maximă a clădirilor
Inaltimea maxima la streasina calculata de la cota +-0.00 va fi de 4,00 m, iar inatimea maxima a

constructiilor propuse va fi de 5,00 m de la cota +-0.00

Art. 17 Aspectul exterior al clădirilor (suprafete, forme, dimensiuni)
           Constructiile  statiilor de transformare vor fi de tip parter (P), prevazute cu cai de acces destinate 
atat pentru manevrarea echipamentelor, cat si pentru personalul de deservire operativ. Constructiile vor 
adaposti toate echipamentele necesare bunei functionari si supravegherii parcului fotovoltaic (invertoare, 
contoare, sisteme de monitorizare, sigurante, etc).
           Dimensiunile in plan ale unui post de transformare sunt de 4,00m x 2,50m, cu o suprafata 
construita de 10 mp / post de transformare, suprafata desfasurata a unui post de transformare este de 10
mp. Forma planului constructiilor va fi dreptunghiulara.
           Regimul maxim de inaltime este Parter - P.
           Solutiile constructive propuse pentru aceste constructii sunt urmatoarele:

- constructiile vor fi realizate din module prefabricate transportate pe terenul 
studiat si amplasate pe pat de nisip.

-cromatica finisajelor exterioare- materialele si culoarea peretiilor exteriori ai 
modulelor prefabricate si tamplariile exterioare se vor alege de catre beneficiar si proiectant din catalogul 
producatorului, astfel incat sa se incadreze in mediul inconjurator, fara a avea impact vizual negativ 
asupra zonei studiate.

Art. 18 Condiţii de echipare edilitară
Construcţiile noi şi reamenajarea celor existente se vor autoriza în condiţiile racordării acestora la

utilităţile unităţilor de producţie învecinate.

Art. 19 Spaţii libere şi spaţii plantate
Suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi inierbate. 

Suprafeţele libere neocupate de circulaţii şi platforme vor fi înierbate, se vor asigura minim 20 % spaţii
verzi în proporţii variabile.

Art. 20 Imprejmuiri
Zonele de producţie vor fi imprejmuite cu gard din stâlpi de beton sau metalici şi plasă din sârmă

împletită.

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 21   Procentul maxim de ocupare a terenului                                            5%

Art. 22   Procentul maxim de utilizare a terenului                                            0,1  ADC

Art. 23  UTR T – Zonă circulaţie auto şi pietonale
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art. 24  Utilizări admise
Lucrări şi amenajări specifice menite să asigure o circulaţie fluentă şi sigură pentru toţi participanţii

la trafic
Lucrări edilitare sau racordurile pentru reţele edilitare

Art. 25  Utilzări interzise
Orice construcţie definitivă sau provizorie care ar putea afecta zona de siguranţă carosabilă



DISPOZIŢII FINALE
Situaţii când se pot admite derogări de la regulament
Orice  modificare  a  prezentului  Regulament  se  va  putea  face  numai  împreună  cu  modificarea

Planului Urbanistic Zonal şi numai în spiritul şi limitele Regulamentului Local de Urbanism, urmând aceeaşi
filieră de avizare şi aprobare pe care au urmat-o documentaţia de faţă.

Modificări  se  vor  admite  numai  dacă  se  vor  constata  aspecte  speciale,  referitoare  la  natura
geotehnică a terenului sau dacă vor interveni date de temă ulterioare aprobării PUZ   incompatibile cu
prezentele prevederi.

Derogările  se  vor  propune  şi  aviza  de  către  Consiliul  Local,  după  care  se  vor  putea  opera
modificările  respective,  care  pot  fi  referitoare  la  condiţiile  de  amplasare,  conformare  şi  echipare  a
construcţiilor. 

Intocmit, Coordonator
arh. Dan Stefan ADACE arh. Zoltan Stefan MARINA


