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1. Date generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea si amplasamentul investitiei
1.2.Titularul investitiei
1.3.Ordonatorul principal de credite
1.4.Beneficiarul investitiei
1.5.Elaboratorul studiului de prefezabilitate
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind
evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii şi dimensionării obiectivului de investiţii
2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
3. Identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice posibile pentru
realizarea obiectivului de investiţii
3.1. Particularităţi ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafaţa terenului,
dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept
de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/ constrângeri extrase din
documentaţiile de urbanism, după caz);
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau
construite;
d) surse de poluare existente în zonă;
e) date climatice şi particularităţi de relief;
f) existenţa unor:
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi
identificate;
- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate;
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic
preliminar, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi
nivelul maxim al apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu
reglementările tehnice în vigoare;
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(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente
3.2. Date tehnice şi funcţionale ale obiectivului de investiţii:
a) destinaţie şi funcţiuni;
b) caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, date tehnice specifice,
preconizate;
c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
d) nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz.
3.3. Aspecte sociale şi de mediu
3.4. Aspecte instituţionale şi de implementare
3.5. Rezultatele preconizate
3.6. Costurile de investiţie estimate prin raportare la obiective de investiţii similare
3.7. Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la obiective de investiţii
similare
3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare
4. Soluţii fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii
4.1. Propunerea unui număr limitat de scenario / opţiuni dintre cele identificate care vor fi
analizate la faza de studiu de fezabilitate
4.2. Identificarea surselor potenţiale de finanţare a investiţiei publice: fonduri proprii, credite
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
4.3. Concluzii
4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice fezabile
selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate

B. PIESE DESENATE
1. plan de amplasare în zonă;
2. plan de situaţie.
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1. Date generale privind obiectivul de investitii

Denumirea investitiei

Raul Targului - Amenajarea complexa a Raului Targului, Campulung

Amplasamentul
investitiei

de - a lungul malurilor Raului Targului, intre podul DN 73 - Calea
Brasovului la nord, la vest de terenul apartinand CFR, de-a lungul caii
ferate, limita amonte a Acumularii microhidrocentralei MHC de la
Schitul Golesti, limitele de proprietate ale terenurilor si artera de
circulatie pentru trafic greu Strada Grigore Alexandrescu pe partea
estica, delimitat de castrul roman Jidava pe partea sudica, podul
Delicovului.

Titularul investitiei

Primaria Municipiului Campulung

Ordonatorul principal de
credite

Primaria Municipiului Campulung

Beneficiarul investitiei

Primaria Municipiului Campulung

Elaboratorul studiului de
prefezabilitate

Proiectant General:
Tana Nicoleta LASCU – Birou Individual de Arhitectura, Str. Vladeasa
nr.11, sector 6 Bucuresti –
studiu arhitectura, urbanism si peisaj
Proiectant instalatii hidromecanice:
DADU Vergila – Persoana Fizica Autorizata
CUI 37546320, Aleea Diham nr.1, sector 2, Bucuresti
Ing. Vergila DADU
Proiectant constructii:
Serban MIHAI – Persoana Fizica Autorizata
CUI 19662866, Str. Frumoasa nr.50, sector 1, Bucuresti
Ing. Serban MIHAI

Tabelul 1.1. Date generale privind obiectivul de investitii
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Argument
Un parcurs al unui rau intr-un oras impune o strategia care implica actiunile cele mai
complexe si cu raspundere maxima.
In prezent cursul de apa al Raului Targului se intersecteaza cu viata locuitorilor orasului
doar din necesitati pur functionale - aceea de a traversa orasul de o parte si de alta a raului, raul
fiind strain, neglijat, exclus, participand in masura minima la viata orasului. Pornind de la
potentialul Raului Targului atat ca resursa energetica inepuizabila practic, cat si ca resursa de peisaj
pentru cresterea calitatii vietii campulungenilor, apeland la calitatile inca existente si vizibile,
precum si la resursele ascunse ale peisajului, ne-am propus crearea unui nou raport intre rau si
spatiul urban, in cadrul caruia peisajul de - a lungul cursului de apa sa se transforme intr-un spatiu
public de calitate al comunitatii, trait cu intensitate, cu rol central, benefic in viata de zi de zi a
campulungenilor.
O inepuizabla resursa de energie sustenabila si in acelasi timp un parc, o oaza de natura in
mijlocul orasului, care invita la o promenada, si ofera ceva anume pentru fiecare vizitator aflat in
preajma, localnic sau turist.
Studiul unei strategii de interventie in peisajul riveran al Raului Targului caută un răspuns la
întrebări din ce în ce mai frecvente în problematica contemporană:








Ce este de protejat, ce poate fi schimbat, ce trebuie să fie recreat?
Cum pot fi dirijate perceperile oamenilor şi reprezentările lor?
Ce este valoros şi pentru cine?
Cum se vor schimba lucrurile în timp?
Costurile schimbării şi costurile nonacţiunii?
Ce va fi pierdut şi ce va fi câştigat?
Cum se transformă concluziile în termeni evaluabili?

Acest studiu isi propune gaseasca raspunsuri pentru aceste intrebari - cheie.
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2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare. Relatii periurbane, competitivitate
Documentatia prezentului Studiu de Prefezabilitate este intocmita la comanda Primariei
Municipiului Campulung si are scopul de a analiza oportunitatea Amenajarii complexe a Raului
Targului, pe sectorul delimitata intre podul DN 73 - Calea Brasovului, si limita amonte a
Acumularii Apa Sarata pentru microhidrocentralei MHC - Schitul Golesti, in conformitate cu Tema
de Proiectare data prin Nota de Comanda nr. 8705 din 19.03.2018, parte integranta a Contractului
dePrestariServiciinr.21180/14.07.2017.
Pe parcursul studiului, de comun acord intre proiectant si beneficiar, s-a convenit extinderea
ariei de studiu pana la Rezervatia Arheologica de la Castrul Roman Jidava, respectiv Podul
Delicovului.
Realizarea acestei documentaţii se realizează conform legii, respectiv Hotararea de Guvern
HG 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Avand in considerare posibilitatile de punere in valoare a potentialului hidroenergetic,
turistic si de peisaj al zonei riverane Raului Targului, studiul analizeaza preliminar, fara a se limita
la datele din tema de proiectare, necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii
indentificand scenarii / optiuni tehnico – economice posibile si selectand un numar limitat de
scenarii / optiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investitii.
Studiul isi propune sa dea raspuns la urmatoarele intrebari:
 Sectorul de rau propus se justifica a fi avut in vedere pentru realizarea unor studii
aprofundate privind vaorificarea potentialului hidroenergetic disponibil al raului pe
zona mentionata si care sunt parametrii functionali principali ai amenajarii care se
justifica a fi dezvoltata la faza urmatoare de studiu de fezabilitate?
 Care ar fi costurile totale pe care le-ar implica punerea in valoare a potentialului
hidroenergetic disponibil pe sectoul de rau mentionat?
 Care sunt posibilitatile de valorizare a potentialului peisajului riveran al Raului
Targului in dezvoltarea turismului?
 Care sunt resursele care pot fi implicate in cresterea rolului peisajului riveran pentru
bunastarea si cresterea calitatii comunitatii orasului Campulung?
 Care sunt problemele principale care trebuie solutionate inainte si pe timpul realizarii
studiului de fezabilitate ?

Analiza cuprinsa in studiul de fata are in vedere obiective care se regasesc in
strategiile de dezvoltare europeana, nationala si locala, realizarea acestora contribuind la
dezvoltarea sustenabila orasului Campulung in perspectiva si cresterea pozitiei sale ca un
pol urban competitiv definitoriu pentru sustinerea dezvoltarii regionale, aflat in relatie
stransa de coeziune cu localitatile limitrofe: Lereşti la nord; la nord-est, comuna Valea
Mare-Pravăţ; la est, comuna Mioarele; la sud, comunele Poienarii de Muscel şi Schitu
Goleşti; la sud-vest, comuna Godeni; la vest, comuna Bughea de Jos; la nord-vest, comuna
Bughea de Sus, prin promovarea unei politici caracterizata prin coeziune teritoriala si
competitivitate.
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In strategia pentru perioada 2014-2035, Consiliul European şi statele membre susţin în mod
accentuat dezvoltarea durabilă teritorială şi urbană, sprijinul zonelor rurale şi rezolvarea
problemelor specifice zonelor defavorizate. Principiile dezvoltării durabile urbane care sunt stabilite
în Charta de la Leipzig privind oraşele europene durabile (2007) 1 accentuează importanţa
abordării localităţilor în relaţie cu ariile teritoriale cu care interacţionează pentru o
dezvoltare sustenabilă şi echilibrată. În relaţie directă cu această viziune integratoare, s-au produs
o serie de decupaje areale care dau politicilor specifice legate de cele trei concepte – coeziune,
competitivitate şi durabilitate - o expresie spaţială / teritorială complexă. Astfel, ariile de relevanţă
a conceptelor în planificarea spaţială care depind de actorii politici sunt, conform Tabelului 1:
- pentru durabilitatea dezvoltării – in perspectivă geografică, deci spaţială / teritorială, sunt
identificate următoarele „arene politice”:

INTEGRARE PE PALIERE
T E R I T O R I AL E
- „ V E R T I C A L Ă”

I N T E G R A R E S E C T O R I A L Ă - „ O R I Z O N T AL Ă ”

f
ECONOMIC

S O C I AL

S P AŢ I AL
(teritoriu +
mediu)

INTERNAŢIONAL

b

UNIUNEA EUROPEANĂ

g

N AŢ I O N AL g

c

d

REGIONAL
JUDEŢEAN
LOCAL

a

h

i
e

Tabelul 2.1 - Arenele politice în contextul abordării integrate2
a) arena transfrontalieră la nivel subnaţional
b) arena internaţională / continentală
c) arena verticală interguvernamentală
d) arena orizontală intra-state
e) arena intra-frontalieră (sau inter-locală)

f) arena intersectorială
g) relaţiile între puterile executive şi
legislative
h) competiţia ideologică / partizană
i) relaţiile public/privat

Obiectivele urmarite prin documentatia de fata se inscriu in obiectivul larg al dezvoltarii
sustenabile, acea dezvoltarea care asigură „satisfacerea actualelor necesităţi ale populaţiei astfel
încât să nu se compromită şansa viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi”,
obiectiv al Uniunii Europeane, începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Maastricht,
fiind adoptat în 2001, la summit-ul de la Göteborg, iar apoi reactualizat prin “Strategia reînnoită
de Dezvoltare Durabilă, pentru o Europă extinsă”, adoptată de Consiliul UE la 9 iunie 2006,
care constituie în prezent un model pentru ţările membre UE pentru elaborarea propriilor strategii
de dezvoltare durabilă. Corelarea strategiilor de dezvoltare spaţială la nivel naţional şi regional se

1

Territorial Agenda of the European Union “Towards a More Competitive and Sustainable Europe of Diverse
Regions”, paragraph 4, Leipzig, 24 / 25 May, 2007
2
Sursa: prelucrare după EU-Committee on Spatial Development – „European Spatial Development
Perspective”, (paragrafe 161-164), Potsdam, May 1999.
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încadrează. În acest cadru se aplică cele trei concepte structurante – coeziune, competitivitate şi
durabilitate a dezvoltării spaţiale / teritoriale (v. Fig. 1).

DEZVOLTARE DURABILĂ

COEZIUNE

COMPETITIVITATE

UNIUNEA EUROPEANĂ

Concept etic fundamental de
orientare a dezvoltării la scară
globală şi obiectiv ţintă asumat
de toate statele membre ONU.
Concept fundamental de formare
şi funcţionare a Uniunii Europene
precum şi de relaţionare mai ales
în interior pe principiul
subsidiarităţii, solidarităţii şi
cooperării dar şi în exterior prin
solidaritate la nivel internaţional .
Concept fundamental şi obiectiv
al Uniunii Europene în domeniul
relaţiilor cu restul statelor lumii şi
care în interior antrenează toate
palierele teritoriale, în special cel
regional.

TERRA

Fig. 2.1 - Competitivitate şi Coeziune în dezvoltarea durabilă
Coeziunea presupune o colaborare permanentă între toţi factorii implicaţi în dezvoltarea
teritorială la nivel politic, administrativ şi tehnic (Agenda teritorială a Uniunii Europene, 2007),
numit drept guvernanţă teritorială. Coeziunea poate fi abordată prin prisma a trei dimensiuni:
economică, socială şi teritorială, ultima fiind ceea mai complexă şi având drept obiectiv
fundamental realizarea unei dezvoltări echilibrate a tuturor spaţiilor prin reducerea decalajelor
dintre acestea.
Conceptul de coeziune teritorială se extinde dincolo de noţiunea de coeziune economică şi
socială, obiectivul său fiind să ajute la realizarea unei dezvoltări mai echilibrate, la întemeierea unor
comunităţi durabile în zonele urbane şi rurale şi să caute o mai mare coerenţă cu alte politici
sectoriale care au impact spaţial. Aceasta implică şi îmbunătăţirea integrării teritoriului şi
încurajarea cooperării între regiuni, precum şi în interiorul lor. În regiunile urbane, accentul ar
trebui să fie pus pe îmbunătăţirea competitivităţii (prin grupuri şi reţele) şi pe obţinerea unei
dezvoltări echilibrate între oraşele cele mai puternice din punct de vedere economic şi restul reţelei
urbane. Principiile directoare sunt:






Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-economice
echilibrate şi prin creşterea competitivităţii.
Stimularea dezvoltării generate de funcţiunile urbane şi îmbunătăţirea relaţiilor
dintre oraşe şi sate.
Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate.
Facilitarea accesului la informaţii şi cunoaştere.
Reducerea degradării mediului.
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Valorificarea şi protecţia resurselor şi a patrimoniului natural.
Valorizarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare.
Dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii.
Promovarea turismului durabil şi de calitate.
Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale

PALIERE TERITORIALE

ARIA DE RELEVANŢĂ A CONCEPTELOR
Dezvoltare
Coeziune
Competitivitate
durabilă

INTERNAŢIONAL
UNIUNEA EUROPEANĂ
NAŢIONAL
REGIONAL
JUDEŢEAN
LOCAL
componente spaţiale
independente de limitele
teritoriilor administrative

teritoriu
mediu

Tabelul 2.2 - Aria de relevanţă a conceptelor în politicile de dezvoltare teritorială
Conceptul de coeziune, în contextul amenajării teritoriale, este definit drept capacitatea de
menţinere a unităţii teritoriale prin adaptarea programelor de dezvoltare la necesităţile,
caracteristicile şi oportunităţile geografice specifice fiecărei componente teritoriale. Coeziunea
presupune o colaborare permanentă între toţi factorii implicaţi în dezvoltarea teritorială la nivel
politic, administrativ şi tehnic (Agenda teritorială a Uniunii Europene, 2007), numit drept
guvernanţă teritorială. Coeziunea poate fi abordată prin prisma a trei dimensiuni: economică,
socială şi teritorială, ultima fiind ceea mai complexă şi având drept obiectiv fundamental realizarea
unei dezvoltări echilibrate a tuturor spaţiilor prin reducerea decalajelor dintre acestea. Coeziunea
teritorială, bazată pe principiul şanselor egale, are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări policentrice
a Uniunii Europene în ansamblu, precum şi dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriilor cu
caracteristici şi particularităţi diferite, conservând, în acelaşi timp, diversitatea acestora; aplicarea
acestui concept trebuie să ofere tuturor cetăţenilor şanse egale de a exploata şi dezvolta bunurile şi
potenţialul regiunilor lor. Coeziunea economică şi socială reprezintă expresia solidarităţii între
statele membre şi regiunile UE şi favorizează dezvoltarea echilibrată a teritoriului comunitar,
reducerea diferenţierilor structurale între regiunile comunitare şi promovarea de oportunităţi reale
pentru cetăţenii acestora fiind transpusa prin diverse măsuri financiare, în cadrul Fondurilor
structurale şi a Fondurilor de coeziune.
Conceptul de coeziune teritorială se extinde dincolo de noţiunea de coeziune economică şi
socială, obiectivul său fiind să ajute la întemeierea unor comunităţi durabile în zonele urbane şi
rurale şi să caute o mai mare coerenţă cu alte politici sectoriale care au impact spaţial. Aceasta
implică şi îmbunătăţirea integrării teritoriului şi încurajarea cooperării între regiuni, precum şi în
interiorul lor.
Competitivitatea este un nou indicator pentru evaluarea performanţelor economice şi sociale
ale naţiunilor, introdus şi analizat de către Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea
Managementului din Lausanne, conform căruia competitivitatea economică reprezintă ,,abilitatea
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STRATEGII, POLITICI, PROGRAME ŞI
PLANURI DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ LA
NIVEL DEPARTAMENTAL / JUDEŢEAN
STRATEGII, POLITICI, PROGRAME ŞI
PLANURI DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ LA
NIVEL LOCAL

CONCEPTE STRUCTURALE
NATIONALE ADAPTATE
LA NIVEL REGIONAL

STRATEGII, POLITICI, PROGRAME ŞI
PLANURI DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ LA
NIVEL REGIONAL

CONCEPTE STRUCTURALE
COMUNE CU U.E. ADAPTATE
LA NIVEL NAŢIONAL

STRATEGII, POLITICI, PROGRAME ŞI
PLANURI DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ LA
NIVEL NAŢIONAL

CON CEPTE STR U CTU RALE CO MUN E
CU U NIU NE A EU R OPEA N Ă
dezvoltare durabilă
coeziune
competitivitate

unei ţări pentru a crea valoare adăugată şi astfel, pentru a creşte nivelul de bunăstare naţională
prin administrarea activelor şi proceselor, prin agresivitate şi atractivitate, prin abordări în
termeni de globalitate şi proximitate, precum şi prin integrarea tuturor acestor categorii de
probleme într-un model economic şi social robust Competitivitatea reprezintă o însuşire a
indivizilor, a colectivităţilor, a sistemelor social-economice, politice, a teritoriilor de a suporta
concurenţa celorlalte unităţi similare.

Fig. 2.2. Integrarea conceptelor de coeziune, competitivitate şi durabilitate a dezvoltării în strategii,
politici, programe şi planuri de dezvoltare teritorială 3

În prezent sunt considerate ţări cu o economie competitivă cele care îndeplinesc următoarele
condiţii:






3

facilitează internaţionalizarea sectoarelor tradiţionale;
dezvoltă sectorul comercializant în relaţie optimă cu celelalte subsisteme;
creează cadrului legislativ necesar pentru un transfer rapid de informaţii;
au un raport optim între atractivitate şi “agresivitate”;
au capacitate de adaptare a sistemului economic la schimbările previzibile sau
imprevizibile (flexibilitatea).

Sursa:Prelucrare după ESPON Programme - Project 3.3. – “Territorial Dimension of the LisbonGothenburg Strategy”, First interim report, pag. 40, 2004/2005.
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Fig.2.3 – Conceptul de coeziune
Un document european cu relevanta deosebita in abordarea in cadrul studiului de fata este
Carta Nouă a Atenei, adoptată de Consiliul European al Urbaniştilor - CEU, formulată la Atena în
1998 şi revizuită la Lisabona la 20 noiembrie 20034, cuprinde o viziune asupra oraşelor secolului al
XXI-lea.
Axata pe conceptul de oras coerent, Noua Cartă şi această revizuire se concentrează asupra
locuitorilor şi utilizatorilor oraşului şi asupra nevoilor acestora într-o lume în schimbare rapidă. Ea
propune o viziune de oraş coerent care ar putea realizata prin cooperarea complexa a mai multor
specialisti: arhitecti, urbanisti, specialisti in trafic si mobilitate, ingineri, sociologi, ecologi etc în
colaborare cu alte profesiuni. Ea propune, de asemenea, noi sisteme de administrare şi căi pentru a
permite angajarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, utilizând beneficiile noilor forme de
comunicare şi tehnologiile de informare. În acelaşi timp, ea reprezintă o viziune realistă, care face
distincţie între aspectele dezvoltării oraşului în care urbanismul poate exercita o influenţă reală şi
aspectele în care acesta joacă un rol limitat.
Este viziunea unei reţele de oraşe care:
4

Noua Cartă de la Atena a fost adoptată de Consiliul European al Urbaniştilor (CEU) în luna mai 1998, la
conferinţa internaţionala de la Atena. Cu acea ocazie, s-a hotărât ca CEU să menţină Carta într-un proces de revizuire
permanentă şi să o actualizeze la fiecare patru ani. Prezentul document, elaborat de un comitet de redactare al CEU, este
rezultatul acestui proces de revizuire.
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- vor pastra bogatia culturala si diversitatea care rezulta din îndelungata lor istorie;
- vor fi legate printr-o mulţime de reţele, pline de conţinut şi funcţiuni utile
- vor ramane creative şi competitive, dar, în acelaşi timp, vor căuta
complementaritatea şi cooperarea;
- vor contribui in mod decisiv la bunăstarea locuitorilor lor şi, în general, la mai binele
tuturor.
In paralel cu aceste consideraţii privind utilizarea solului şi a spaţiilor, atractivitatea proprie
fiecărui oraş al Europei va fi prezervată şi pusă în valoare, contribuind astfel la îmbunătăţirea
calităţii vieţii celor mai mulţi, dat fiind că aproape trei sferturi din populaţia Europei locuieşte la
oraş. Astfel, arta şi compoziţia urbană vor fi elementele esenţiale ale renaşterii oraşelor. Acestea
permit să se corecteze clivajele între părţile oraşului şi să se urmărească prezervarea caracterului
specific al fiecărui oraş prin diferitele forme de politici ale spaţiului urban şi prin diferitele categorii
de măsuri şi de intervenţii în care urbanistul joacă un rol cheie. Spre exemplu:







relansarea artei de a construi oraşele şi a compoziţiei urbane în scopul protejării şi punerii în
valoare a străzilor, a pieţelor, a aleilor pietonale şi a altor trasee, ca instrumente ale relaţiilor
sociale şi ale continuităţii cadrului urban;
reabilitarea formelor urbane inumane sau degradate;
transformări necesare pentru facilitarea contactelor inter-personale şi pentru înmulţirea
locurilor de destindere şi recreere;
măsuri pentru îmbunătăţirea sentimentului individual şi colectiv de siguranţă, care este un
element esenţial pentru libertatea şi bunăstarea individuale;
eforturi pentru crearea unor ambianţe urbane simbolice, derivate din spiritul propriu al
fiecărui loc, punând astfel în valoare diversitatea caracterului fiecărui oraş;
menţinerea şi impunerea unui înalt nivel estetic în toate spaţiile oraşului.

O sarcină importantă o reprezintă găsirea mijloacelor financiare pentru punerea în valoare şi
protejarea zonelor naturale şi a biodiversităţii. Nevoia de a avea un mediu durabil presupune
totodată o gestiune atentă a spaţiului, pentru care urbanismul şi amenajarea strategică a teritoriului
reprezintă unelte esenţiale.
Includerea Rezervatiei Arheologice de la Castrul Roman Jidava ca zona cu potential pentru
traseul cicloturistic propus apare ca un obiectiv in sensul Convenţiei de la La Valetta pentru tutela
patrimoniului arheologic, 1992, semnată de România în 1996 şi ratificată de România prin Legea
nr. 150/24 iulie 1997. Luarea in considerare a valorificarii potentialului toristic a Rezervatiei
Arheologice de la Castrul roman Jidava ca o resursa a peisajului, urmareste conservarea si punerea
in valoare a patrimoniului arheologic ca unul dintre ţintele politicilor de planificare urbană şi
regională, în vederea unei conservări optime a patrimoniului arheologic. punand accent pe accesul
publicului în siturile arheologice şi pe educaţia pentru conştientizarea faţă de valoarea acestui bun.
Conventia Europeană a Peisajului, (Florenţa, 2000), acordand o atentie deosebita nu
numai peisajelor valoroase ci si celor degradate, defineste peisajul ca fiind: „o parte de teritoriu
perceput ca atare de populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor
naturali şi/sau umani de-a lungul timpului.” Prin recunoaşterea juridică a peisajelor ca o
componentă esenţială a cadrului de viaţă, stabilirea de politici ale peisajului şi de instrumente
aferente în scopul protecţiei, managementului şi amenajării acestuia, integrarea peisajului în
politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism şi în cele culturale, de mediu, agricole, sociale şi
economice, stabilirea de măsuri de conştientizare a societăţii, de participare a populaţiei şi de
formare a specialiştilor în domeniu.
In acest context, amenajarea complexa a potentialului peisajului riveran al Raului Targului
prin valorizarea peisajelor deosebite prin posibilitatea explorarii perceptive a spatiului pe parcursul
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unui traseu pietonal, prin conexarea acestui traseu in cadrul pietonalului de tip mobilitate lenta /
spatiu in devalmasie - destinat pietonilor si ciclistilor ocazional carosabil cu limitare de viteza
20km/ora (slow mobility / shared space) pentru vizitarea unor zone cu valoare arhitecturala,
arheologica sau muzeala deosebita, urmareste spiritul definitiei peisajului ca “patrimoniu comun”,
prin integrarea obiectivelor Convenţiei Europene a Peisajului care promoveaza, referindu-se atat la
peisajele valoroase in stare exceptionala, cat si la cele degradate sau cotidiene:
- recunoaşterea peisajelor ca o componentă esenţială a cadrului de viaţă
– stabilirea şi aplicarea politicilor de protecţie, management şi amenajare
– mărirea gradului de conştientizare în ceea ce priveste valoarea peisajelor şi rolul
transformării lor
– găsirea unor noi instrumente pentru protecţia, managementul şi amenajarea
peisajului
– Peisajul este definit ca “patrimoniu comun” care
• contribuie la formarea culturilor locale
• este o componentǎ a patrimoniului natural şi cultural european
• contribuie la bunǎstarea umanǎ
• contribuie la consolidarea identităţii europene
• impune în management o “dezvoltare durabilǎ” prin armonizarea necesitaţilor
sociale cu activitaţile economice şi cu aspectele de mediu.
Prin obiectivele Strategiei Energetice a României pentru perioada 2011-2020 şi ale
Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României (Orizonturi 2013-2020-2030) se
urmăreşte satisfacerea necesarului de energie atat in prezent, cat şi pe termen mediu şi lung, la un
preţ cat mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, in
condiţii de calitate, siguranţă in alimentare, prin promovarea şi aplicarea unor măsuri adaptate la
efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile. De asemenea,
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României –România policentrică 2035, prin cadrul său de
obiective, propune creşterea calităţii vieţii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a
serviciilor publice in vederea asigurării unor spaţii urbane de calitate, atractive şi incluzive.
Analizand politicile locale, unul dintre obiectivele strategice prioritare al G.A.L. Muscel este
valorificarea potenţialului natural şi al aşezării geografice a teritoriului, înscopul susţinerii
dezvoltării turismului, iar amenajarea hidroenergetică a râului Târgului face parte din obiectivele
stabilite la nivel general, în compatibilitate cu obiectivele UE., prin Planul de Actiune privind
Energia Durabila, Anexa la HCL nr.12/28.02.2017 iar Pachetul de proiecte alocate pe obiectivele
tematice Europa 2020, obiectivele generale şi specifice ale Strategiei de dezvoltare teritorială
integrată a teritoriului ,,Argeş – Muscel” conţine numeroase măsuri generale (de modernizare a
echipării edilitare, a infrastructurii de circulaţie, de promovare a cercetării, a culturii etc.), pentru
realizarea unui “Complex energetic teritorial” pentru producerea energiei electrice din resurse
regenerabile (hidro, solar si deseuri).
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
Prima capitala Tarii Romanesti, atestata documentar din secolul al XIII-lea, orasul
Campulung isi pastreaza in continuare rolul sau cultural istoric si economic in contextul actual
national.
Conform PATN 2001, În conformitate cu Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, Campulung apare
ca localitate urbana de rangul II, fiind municipiu cu importanta judeteana si interjudeteana cu rol de
echilibru in reteaua de localitati, cu un numar de locuitori de 43634 la nivelul anului 1999; astazi nr
de locuitori este de 31767, în scădere faţă de 38.209 locuitori în 2002.
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In cadrul Proiectului ESPON 2006 1.1.1. – Potenţial pentru dezvoltarea policentrică în
Europa, prin care au fost stabilite ariile funcţionale urbane FUA (Functional Urban Areas
reprezintă cele mai mici elemente constitutive ale unei dezvoltări policentrice, bazate pe existenţa
unui nucleu urban şi a unei arii înconjurătoare integrate din punct de vedere al dezvoltării
economice) şi zonele metropolitane de creştere din România, alaturi de zone metropolitane de
creştere Bucureşti şi Timişoara, si alte 57 FUA, Campulung apare ca o arie functionala urbane de
importanţă regionala şi locală cu rol activ in relatia teritoriala cu localitatile limitrofe si in
regiune.
Codul Patrimoniului mentioneaza situl urban „Oraşul istoric Campulung”, inscris in Lista
monumentelor istorice cod LMI AG-II-s-A-13545, ca fiind unul dintre cele mai valoroase nuclee
urbane istorice din tara. Elementele de baza ale tesutului urban istoric al orasului – trama stradala,
parcelar, fond construit, amenajari peisagistice, impreuna cu relatille stabilite intre ele – modul de
ocupare al terenului, raportul spatiu construit-spatiu liber, retragerile si aliniamentele, incadrarea in
relief, la care se adauga valoarea deosebita arhitectural-istorica a cladirilor, alcatuiesc un ansamblu
unic, care si-a conservat, in foarte mare masura, autenticitatea si integritatea, facand din orasul
istoric Campulung cel mai bine conservat centru urban istoric din Tara Romaneasca”.
Studiile de fundamentare ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Teritoriala sesizeaza cateva
aspecte definitorii, relevante in cel mai inalt grad pentru cazul Municipiului Campulung, la nivelul
dezvoltării teritoriale:
- existenta unei regiuni cu caracteristici istorice, sociale şi geografice diferite, ale cărei
trăsături culturale comune creează unitate (dezvoltare durabilă);
- Existenţa unei diversităţi naturale, culturale şi peisajere în mediile urban şi rural care
generează condiţii atractive pentru locuire şi activităţi economice, în condiţiile unei coeziuni
sociale şi culturale bazate pe structuri tradiţionale şi pe potenţialul major de inovaţie al
populaţiei (competitivitate teritorială);
- Existenţa unui spaţiu rural cu mare tradiţie şi vitalitate, ale cărui resurse sunt catalizate de
sistemul urban în expansiune (coeziune teritorială)”.
In pofida fondului architectural, configurarii urbane si de peisaj deosebit de valoroase, se
constata dezvoltarea extensiva a constructiilor cu ocupari abuzive pana in limita albiei majore a
raului, in defavoarea spatiului verde, fara planificare spatiala, sau cu aport la cresterea calitatii
mediului, generatoare de probleme de trafic, poluare etc.. contribuind la deprecierea peisajului
natural şi construit, precum şi slaba echipare teritorială în termeni de echipamente şi servicii.
Se constata o degradare a zonei albiei raului, precum si lipsa calităţii şi coerenţei spaţiilor comune
şi publice.
Constructiile noi sunt realizate cu materiale, forme si gabarite inadecvate, diminuand grav
calitatile estetice ale peisajului riveran, sacrificand imaginea valoroasa existenta si caracteristicile
traditionale ale localitatilor in anumite zone. In momentul de fata, orasul nu se deschide spre rau,
de-a lungul malurilor raului situandu-se doar partea din spate a loturilor locuintelor existente.
Raul Targului a fost amenajat hidroenergetic pe toata zona amonte si pe o parte din zona
aval de Municipiul Campulung, urmand ca zona oraseneasca sa fie inclusa intr-un program de
amenajare complexa care sa tina seama de interesele edilitar-gospodaresti ale acestui municipiu.
Regularizarea s-a realizat pe zona Municipiului Campulung in anul 1979, prin praguri din
beton si din zidarie de piatra, radiere de disipare a energiei hidraulice a apei si peree din beton
prevazute cu grinzi de sustinere. De atunci nu s-au mai realizat decat mici lucrari de intretinere, in
prezent, lucrarile de regularizare fiind puternic degradate, iar pe unele locuri, chiar distruse complet.
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Astfel in prezent se constata importante depuneri de material solid in albia raului care afecteaza
capacitatea de scurgere si pun in pericol stabilitatea si siguranta malurilor a terasamentului caii
ferate Campulung- Argesel si chiar a unor obiective social economice sau a unor gospodarii
individuale.
In interiorul UAT Campulung pe cursul raului zonele cu potenţial de producerea eroziunilor
sunt cele generate de degradarea lucrărilor. Este necesară cel puţin remedierea parţială, mai ales in
zona gării.
Pe valea R. Targului precipitaţiile pot produce inundare pe malul drept in zona dintre str.
Drumul Morii şi digul lateral al acumulării CHEMP Schitu Goleşti. Imediat aval de incinta Staţiei
de Epurare se produc băltiri in sezonul ploios. Situaţia poate fi imbunătăţită prin realizarea unui
sistem de drenaj care să conducă apele pluviale in aval de structurile CHEMP. Este probabil
necesară o staţie de pompare.
In aceasta perioada s-au realizat in amonte de zona care strabate Municipiul Campulung
proiectele de valorificare a potentialului hidroenergetic al raului precum barajul Rausor si centralele
hidroelectrice Leresti, Voinesti si s-au incheiat cu amenajarea Schitu Golesti situata in zona aval de
Campulung. Acumularea Rausor din amonte de Campulung reprezinta un important rezervor de apa
pentru atenuarea viiturilor, regularizarea debitelor si pentru alimentarea consumatorilor din aval si
care a permis alimentarea cu apa potabila a municipiului Campulung in regim gravitational.
Avand in vedere faptul ca realizarea de noi amenajari hidroenergetice pe raza municipiului
Campulung a fost sistata si nu sunt perspective de a fi reluata, se considera necesar sa se analizeze
realizarea unor lucrari de regularizare a sectorului cuprins intre podul DN 73 si limita amonte
a acumularii Apa Sarata pentru MHC Schitul Golesti.
2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung
privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii şi dimensionării obiectivului de
investiţii
În România ultimelor trei decenii, oraşele de dimensiuni mici, ca urmare a procesului de
dezindustrializare, îşi recapătă rolul istoric de coagulare a zonelor rurale învecinate, vocaţie
indispensabilă dezvoltării zonelor rurale, principal atu al ţării în context European.
În cazul Municipiului Câmpulung, oraş de dimensiuni medii, rolul sau administrativ de
capitală de judeţ a creat, istoric, o arie de influenţă de mai mari dimensiuni. Revenirea către acest
statut reprezintă una din căile de accelerare a dezvoltării locale şi teritoriale. Până la o eventuală
reorganizare adinistrativă, în care vechiul judeţ Muscel să fie recreat, rolul Municipiului Câmpulung
trebuie consolidat, atât în legătură cu aria rurală înconjurătoare, ca centru industrial, comercial şi de
servicii, cât şi ca bază turistică pentru un teritoriu de mai mari dimensiuni în care valorile naturale,
culturale şi peisgere sunt remarcabile.
Crearea imaginii de capitală turistică, reprezintă – credem – una dintre opţiunile majore de
dezvoltare în intervalul următor. Această opţiune este în măsură să susţină dezvoltarea, asigurând în
acelaşi timp păstrarea echilibrului urban / rural, este compatibilă cu particularităţile României în
plan european şi se adaptează noilor tendinţe de migrare dinspre mediul urban spre cel rural şi de
omogenizare a condiţiilor de viaţă. Imigrarea poate fi luată în considerare în procesul de dezvoltare
pentru interalul următor tocmai graţie avantajelor poziţiei sale, ceea ce vom dezvolta mai jos.
Conform PATN 2001, În conformitate cu Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, Campulung apare
ca localitate urbana de rangul II, fiind municipiu cu importanta judeteana si interjudeteana cu rol de
echilibru in reteaua de localitati, cu un numar de locuitori de 43634 la nivelul anului 1999; astazi
numarul de locuitori este de 31767, în scădere faţă de 38.209 locuitori în 2002.
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Tendinţa de descreştere a populaţiei este susţinută de tendinţa de creştere accentuată a
populaţiei vârstnice, care ar putea depăşi 10.000 de locuitori în 2030, ceea ce ar reprezenta mai mult
de 1/3 din populaţia oraşului.
În acelaşi timp, populaţia tânără s-ar putea reduce la mai puţin de 3.000 de locuitori dacă natalitatea
va evolua conform tendinţei actuale. În acest context, indicele de îmbătrânire va creşte rapid odată
cu cel de dependenţă, indicând o presiune din ce în ce mai mare a populaţiei întreţinute (tineri şi
vârstnici) asupra populaţiei active (productive), care se va reduce foarte mult (fig. 2).
Aceste tendinţe negative vor afecta viaţa socio-economică a oraşului prin lipsa forţei de muncă şi a
potenţialului de creştere demografică, de aceea întreruperea şi redresarea lor reprezintă principala
ţintă a strategiei de dezvoltare a municipiului pe termen mediu şi lung.
În concluzie, Municipiul Câmpulung se găseşte în situaţia de a putea dezvolta o ofertă
turistică structurată exact în sectorul în creştere în ceea ce priveşte turismul rural în areale montane
sau submontane; turismul sportiv şi de aventură. Este situat favorabil, într-o zonă de intersecţie a
rutelor turistice eistente şi de perspectivă, într-un areal al cărui potenţial natural şi cultural este
deosebit de mare.
Dezvoltarea turismului cultural şi al circuitelor tematice, în creştere în ultimii ani, a
turismului religios precum şi a turismului sportive sau de week-end, în contextul apropierii faţă de
bazinul de populaţie din jurul oraşului Bucureşti determină o poziţie bună în ceea ce priveşte
alegerea destinaţiilor turistice la nivel naţional. Din punctul de vedere al vizibilităţii internaţionale,
situarea pe o rută cotată de ghidul Michelin cu două stele (Culoarul Rucăr - Bran) reprezintă un
punct pozitiv.
Acelaşi studiu menţionează, ca oportunităţi, faptul că scăderea densităţii populaţiei
determină reducerea aglomerării, a nivelului de poluare, ceea ce face să crească atractivitatea
oraşului pentru activităţi de recreere. Forţa de muncă disponibilă, cu nivel de pregătire mediu şi
superior, reprezintă potenţial de dezvoltare a activităţilor economice din diverse domenii.
Restabilirea rolului istoric al oraşului ca centru al unui teritoriu mai larg decât cel actual poate să se
bazeze pe o strategie de dezvoltare care să ia în seamă potenţialul administrativ, comercial şi, nu în
ultimul rând, potenţialul turistic al teritoriului municipiului Câmpulung şi al comunelor învecinate.
Reabilitarea sistemelor de transport integrate în aria de influenţă a municipiului Câmpulung,
susţinute activ de municipalitate ca factor polarizator, cu contribuţia administraţiilor publice ale
comunelor învecinate reprezintă un element importat în procesul de dezvoltare locală. Finanţarea
măsurilor de reabilitare a infrastructurii rutiere, de creare a unei infrastructuri de vizitare, inclusiv
prin trasee turistice şi de legătură între localităţi în zone cu potenţial turistic reprezintă o prioritate.
Ţinand cont de amplasarea geografică a judeţului Arges şi caracteristicile zonei in care este situat
municipiul Campulung, există posibilitatea utilizării surselor regenerabile de energie in scopul
producerii energiei electrice, atat pentru creşterea eficienţei energetice, cat şi ca mijloc de protejare
a mediului ambiant. Potenţialul existent este reprezentat de un potenţial ridicat de energie solară şi
potenţial microhidroenergetic, implementarea sistemelor de energii regenerabile de mare
capacitate(parcuri fotovoltaice, parcuri eoliene, micro-hidrocentrale) in vecinătatea comunităţii şi
prin valorificarea deşeurilor (rezidenţiale, din staţiile de epurare) ca surse de energie fiind o conditie
a comunitatilor durabile.
2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
În procesul de fundamentare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a Romaniei,problematica
cercetată este prezentată, pe larg, în Studiul 19. Noile legăturiurban-rural şi dezvoltarea locală1.
Preluăm aici un fragment, important pentruînţelegerea situaţiei cu care se confruntă Municipiul
Câmpulung şi zona sa deinfluenţă; situaţia este similară altor cazuri din ţară.
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Obiectivele de calitate a locuirii trebuie urmărite în paralel cu o politică de natură culturală,
în măsură să creeze coeziune între teritorii şi, mai cu seamă, să urmărească obiectivele de
dezvoltare ale României în context european. Printre aceste obiective se numără existenţa unor
comunităţi competitive, rurale şi urbane, adaptate sistemelor actuale. Problema identitară şi cea
patrimonială reprezintă componente de bază ale acestui proiect de anvergură.
În oraşe, învechirea fondului construit, densitatea excesivă şi lipsa calităţii şi coerenţei
spaţiilor comune şi publice (în special în noile extinderi şi în comunele suburbane) reprezintă
principalele probleme, ce se manifestă pe fondul unei tendinţe accentuate de scădere demografică.
în mediul rural, deficienţele sunt date în primul de nivelul slab de echipare şi de starea proastă a
fondului construit. în mediul urban, cele mai afectate sunt oraşele mici şi zonele periferice.

Fig. 2. 4. Relatia intre politica cultural istorica si planificare spatiala

Obiectivul principal al documentatiei este ca, printr-o analiza atenta a traseului raului, sa se
evidentieze propuneri si variante de amenajare complexă a intregului sector de rau avut în vedere.
Propunerile si solutiile preconizate vor viza:
A. - Regularizarea albiei pentru debitul maxim tranzitat de cca 100 m3/s; propunem sa se precizeze
un debit cu o asigurare clara de 10% sau 5%. Conform statiei de la Voinesti debitul propus de
100m3/s este mai mic decat debitul cu asigurarea de 10% (115)
B. - Sursa de rezerva pentru alimentarea cu apa a consumatorilor municipiului Campulung;
C. – Racordurile de scurgere la rau a conductelor magistrale de colectare a apelor pluviale pe
ambele maluri la debite maxime care se vor defini (numar de conducte, diametru conducta, material
conducta, panta minima, numar de racorduri, etc.) de catre Beneficiar
D. – Conductele de scurgere a apelor reziduale din canalizarea orasului spre statia de tratare care
se vor defini (numar conducte, diametru conducta, material conducta, panta minima, numar
racorduri, etc.) de catre Beneficiar;
E. - Valorificarea potentialului hidroenergetic pe sectorul anali
F. – Oportunitatea si posibilitatea de amplasare a unui parc fotovoltaic.
G.- Valorizarea potentialului ecologic, arhitectural-urbanistic si peisager al sitului Raului
Targului, ca element care marcheaza puternic peisajul Campulungului, cu rol major in continuitatea
unei retele verzi-albastre - green blue network - , dar si capabil de a integra un nou fron urban avand
perspectiva cu deschidere la apa. In modul acesta, Raul Targului va capata valente arhitecturalurbanistice si de peisaj noi, constituindu-se ca un parcurs cu semnificatii noi.
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3. Identificarea şi prezentarea scenariilor / opţiunilor tehnico-economice posibile
pentru realizarea obiectivului de investiţii
3.1.Particularităţi ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului
Raul Targului face parte din bazinul hidrografic al raului Arges fiind al patrulea ca
importanta dupa Arges, Dambovita si Doamnei. El isi colecteaza apele din zona de sud a masivului
Iezer-Papusa din cadrul Muntilor Fagaras si se uneste cu raul Doamnei in zona localitatii Colibasi
dupa care ajung in Arges in zona Municipiului Pitesti (Fig. 3.1).

Fig. 3.1. Bazinul hidrografic Arges in zona amonte
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Zona studiata se afla in intravilanul Municipiului Campulung, de-o parte si de alta a albiei
majore a Raului Targului, fiind delimitata de podul DN 73 - Calea Brasovului la nord, la vest de
terenul apartinand CFR, de-a lungul caii ferate, urmand limita amonte a Acumularii
microhidrocentralei MHC de la Schitul Golesti, limitele de proprietate ale terenurilor si artera de
circulatie pentru trafic greu Strada Grigore Alexandrescu pe partea estica, si spre partea sudica
Rezervatia Arheologica de la castrul roman Jidava prin podul Delicovului.

Fig. 3. 2. Vedere generala a zonei Campulung ce urmeaza a fi amenajata
Suprafata terenului se desfasoara de-a lungul a aproximativ 12 km, de la Calea Brasovului
DN 73 pana la aleea Decovitului la intrarea sudica a orasului, fiind orientata NNE – SSV. Aria
riverana analizata a fost considerata intre 5 m si 20 m in functie de limita terenului de utilitate
publica. Considerand o medie de 15 m de o parte si de alta de-a lungul abiei raului se obtine o arie
de 36 ha a zonei cuprinse in studiu.
Delimitarea exacta a zonei de interventie cu stabilirea exacta a regimului juridic de
proprietate va face obiectul studiului de fezabilitate.
b) relaţii cu zone învecinate, accese existente şi / sau căi de acces posibile
Traversarile de o parte si de alta a malurilor raului se fac prin intermediul unor accese
carosabile sau pietonale dupa cum urmeaza:
POD 1 - Calea Brasovului - carosabil
POD 2 - Calea Magurei - pietonal
POD 3 – Strada Colonel Stanescu – carosabil
POD 4 – Strada Nae Leonard – Parc Kretzulescu - pietonal
POD 5 – Strada Istrate Rizeanu - carosabil
POD 6 - Strada Nicolae Balcescu- relatie cu Turnul Baratiei spre zona centrala - pietonal
POD 7 – Strada General Teodorescu – traversare carosabila catre Flamanda si Matau
POD 8 – Gara – Strada Izvorului – carosabil relatie prin pasarela peste sina de cale ferata catre
centrul orasului
POD 9 – pasarela pietonala
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POD 10 – Statia de epurare – pasarela pietonala folosita cu precadere de lucratorii de la statia de
epurare
POD 11 – MHC Apa Sarata- carosabil
POD 12 – Drumul Uzinei - carosabil
POD 13 – Aleea Decovitului - pietonal
Distantele aproximative intre poduri sunt dupa cum urmeaza:
-

Pod 1 - pod 2 - o distanta de 700m,
pod 2 - pod 3 - o distanta de 1150 m,
pod 3 - pod 4 – o distanta de 820 m,
pod 4 – pod 5 –o distanta de 310 m
pod 5 - pod 6 - o distanta de 450m
pod 6 - pod 7 - o distanta de 450 m
pod 7 - pod 8 - o distanta de 700m
pod 8 - pod 9 – o distanta de 1500m
pod 9 - pod 10 - o distanta de 700 m
pod 10 – pod 11 - o distanta de 700 m
pod 11 - pod 12 - o distanta de 1800 m
pod 12 - pod 13 - o distanta de 400 m

Pentru zona centrala se constata distante mai mici intre traversari, amplasari mai dese si
alternarea podurilor carosabile cu cele pietonale.
Zona pietonală din centrul istoric se reduce la aria centrală, a Bulevardului zis “Pardon”; este
compusă dintr-o arie pavată şi plantată centrală, situată între Bd. Negru Vodă/Republicii şi paralelă
cu acestea, între intersecţiile cu străzile Mihai Eminescu şi Istrate Rizeanu (lungime cca 300 m);
Podul Băilor reprezintă un pod pietonal peste Râul Târgului, care face legătura între Primărie și DC
33 spre Satul Valea Rumâneștilor (în zona autogării). O altă pasarelă pietonală face legătura dintre
cele două maluri ale râului, în dreptul Gării Câmpulung.
In perspectiva realizarii unui parcurs cicloturistic se propune ca traversarile podurilor 1, 3, 5 sa
permita pe trotuare traseu de biciclete in regim shared space, deasemenea realizarea unui parcurs
turistic shared space in dreptul podului de la str. Nicolae Balcescu, spre Biserica Baratiei si apoi
spre zona gradinii publice.
Relatia in zona centrala poate beneficia de o traversare in zona Vaii Rudarilor paralela cu
apeductul existent, deasemenea in partea de sud pentru realizarea unui traseu cicloturistic coerent se
propun realizarea a doua pasarele pietonale si pentru biciclete, una in vecinatatea podului de la
MHC si cealalta pentru inchiderea traseului de biciclete.
In corelare cu studiul de fundamentare pentru PUG s-a luat in considerare revitalizarea
vechiului traseu pe sina de cale ferata prin reluarea unui traseu pentru un tren local pentru navetisti
si turisti, si amplasarea unor halte / ministatii in vecinatatea podurilor.
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale
sau construite;
orientarea NNE – SSV a zonei studiate ofera terenurilor aflate in zona riverana o insorire
optima.
Orientarea catre apa, relatia cu cadrul natural dar si fata de cadrul arhitectural si arheologic
cu valoare deosebita care urmeaza a fi puse in valoare: relatia cu parcul Kretzulescu si Baile
Kretzulescu, Rezervatia Arheologica de la Castrul Roman Jidova, relatia pietonala cu centrul istoric
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al orasului, in dreptul strazii Nicolae Balcescu, relatia cu sina de cale ferata si gara orasului
constituie oportunitati demne de exploatat in abordarea acestui studiu.
d) surse de poluare existente în zonă
- poluare vizuala, peisaje degradate
- conducte care se deverseaza direct in rau – vecinatatea podului Istrate Rizeanu
- Zone care necesita igienizare – podul carosabil Istrate Rizeanu
- Poluarea datorata statiei de epurare si exploatarii si transportului de ciment pe calea ferata
e) date climatice şi particularităţi de relief, preluate din Strategia de Dezvoltare Locala:
Municipiul Campulung are un climat temperat continental de dealurisubcarpatice mijlocii şi
inalte, cu un topoclimat de depresiune caracterizat printemperaturi medii anuale in jur de 8 garde C,
precipitatii de 700 – 800 mm şivanturi slabe, de scurtă durată, in cea mai mare parte a timpului
instalandu-secalmul atmosferic. Clima este influenţată, pe langă alţi factori naturali, şi dedispoziţia
reliefului care condiţionează etajarea elementelor climaterice. Inceea ce priveşte circulaţia maselor
de aer, este specifică scurgerea acestorade-a lungul văii largi a Raului Targului sau a culoarului
Rucăr-Bran.
Partea de N-E a judeţului Argeş se caracterizează printr-un relief aparte: munţi,dealuri şi
podişuri piemontane. In acest cadru natural se află oraşul Campulung şi aşezările din imprejurimi.
Varietatea formelor de relief şi gradul defragmentare a acestora se datoresc in special alcătuirii
geologice omplexe.Munţii se caracterizează printr-un aspect alpin, datorită inălţimii lor
şimasivităţii. Din creastă pornesc spre sud culmi masive, prelungi şi domoale, cu o ramificaţie
accentuată. Aceste culmi sunt despărţite de văi adanci.
Oraşul s-a dezvoltat in lungul văii Raului Targului, dar şi pe terasele mai inalte ale
depresiunii. Văile reprezintă elementul dominant de care se leagă vatra oraşului. Principala vale este
cea a Raului Targului, care, pe toată lungimea sa din cadrul oraşului, este puternic asimetrică, cu
versantul stang mult mai inalt şi mult mai prelung in comparaţie cu cel drept, mai puţin inalt şi in
general mai abrupt. Dealurile care inchid depresiunea subcarpatică Campulung sunt reprezentate
prin cateva muncele, cum este Măţăul, un anticlinal tectiform care imprimă reliefului de pe flancul
sudic, aspectul unei creste inalte şi care se continua spre vest cu Dealul Ciocanul care este tot un
anticlinal.
f) existenţa unor:
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare, în măsura în care pot
fi identificate – retele edilitare apeduct zona intre podul 2 zona intre podul 2 si podul 3 care
trebuie renovate;
- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate – relatia cu zona protejata apartinand structurii istorice a
orasului – central istoric gradina publica Pardon, Baratia, bulevardul Pardon, REzervatia
arheologica de la Castrul Roman Jidava;
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională –
- limita la vest apartinand CFR
- albia raului apartinand Apelor Romane;
- terenul unitate militara in zona de nord a traversarii la podul Str. Colonel Stanescu
g. date topografice
Masuratorile topo au fost efectuate la comanda Beneficiarului de o societate specializata si
se prezinta sub forma unui profil in lung si profile transversale pe toata lungimea raului aferenta
Municipiului Campulung. Datele principale ale acestor profile care determina parametrii si solutiile
constructive ale amenajarii hidroenergetice se prezinta numeric in tabelul 2.
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Avand in vedere informatiile culese din teren s-a considerat ca se recomanda ca amplasarea
captarii sa fie la cca 255m aval de podul spre Brasov in profilul notat cu 515 iar amplasarea
microhidrocentralei sa fie pe malul drept al raului imediat amonte de barajul acumularii Apa Sarata
in profilul 423.
Cu datele din tabelul 2 s-a reprezentat in figura 4 profilul raului si al viitoarei conducte de aductiune
intre captare si microhidrocentrala.
Date numerice privind masuratorile topo asupra Raului Targului in zona Campulung
Profilul
515
512
507
C02
Cota talveg /mdM/
623.87
620.7
614.44 610.97
Cota MD albie majora /mdM/
629.2
625.3
620.46 617.15
Lungimea /m/
0
345
737
1047
Profilul
490
488
P30
481
Cota talveg /mdM/
597.25 594.58 590.89 588.29
Cota MD albie majora /mdM/
601.54 598.99 595.78 593.24
Lungimea /m/
2236
2452
2770
2963
Profilul
462
Pr07
456
P27
Cota talveg /mdM/
577.53 576.05
573.2
573.09
Cota MD albie majora /mdM/
582.45 580.16 577.93 578.62
Lungimea /m/
3806
4025
4221
4340
Profilul
442
438
436
433
Cota talveg /mdM/
557.05 554.99 553.21 551.44
Cota MD albie majora /mdM/
563.96 560.64 559.51 558.19
Lungimea /m/
5272
5475
5639
5862
Lngimea totala a conductei = 6671 m; Panta medie a raului = 1.17 %;

501
607.49
613.52
1377
476
585.21
589.6
3208
451
568.01
573.33
4546
430
549.69
555.6
6041

P31
604.97
612.2
1601
473
583.45
587.44
3424
448
564.67
572.39
4753
427
546.59
553.15
6359

494
601.57
605.5
1927
P28
581.39
588.4
3633
446
560.65
567.76
4961
423
543.92
551.58
6671

Tabelul 2
De aici se observa ca pe tronsonul analizat panta medie a raului este de 1.17 % ceea ce face
ca din punct de vedere al eficientei hidroenergetice de sine statatoare sectorul propus sa nu fie
eficient pentru a fi menajat. Daca insa este vorba de amenajarea complexa a sectorului propus
atunci adaugarea folosintei hidroenergetice ar putea avea sanse de a fi sustinuta economicofinanciar.
Definirea nivelului de retentie la captarea luata in considerare se face din conditia ca la acea
valoare a nivelului apei la podul spre Brasov sa nu afecteze curgerea apei in sectiunea podului.
Pozitia hidrocentralei se determina din conditia de a restitui intregul volum de apa in
captarea Apa Sarata pentru a nu afecta volumele de apa turbinate de MHC Schitul Golesti. Din
conditia de protectie la inundatie a cladirii microhidrocentralei se are in vedere dispunerea
platformei salii masinilor la cota 546 mdM stiut fiind ca la captarea Apa Sarata nivelul normal de
retentie si nivelul maxim cu asigurareaa 1% este de 544 mdM, creasta digului fuzibil de la aceasta
captare este la cota 544.5 mdM iar platforma de acces este la cota 546.00 mdM.
h) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic
preliminar, cuprinzând:
(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi
nivelul maxim al apelor freatice;
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Fig. 4. Profilul in lung al Raului Targului in zona Municipiului Campulung
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Conform studiului pus la dispozitie de beneficiar, stratificatia terenului si caracteristici
tehnice sunt:






0.00…-0.30 m sol vegetal
-0.30…-2.50 m pietris cu nisip si bolovanis indesat
-2.50…-5.00 m marna tare verzui-cenusie, cu elemente de pietris sau bolovanis
marunt si cu intercalatii de nisipuri slab cimentat. Strat considerat ca roca de baza.
Apa subterana s-a interceptat la cota -1.50m
Presiunea conventional de baza Pconv=250kPa pe stratul de pietris.

(iii) date geologice generale
Aspectele geologice vor fi prezentate detaliat in volumul partii de constructie. Se considera
ca realizarea obiectelor amenajarii hidrolectrice de mica putere Campulung nu pune probleme
deosebite din punct de vedere geologic.
h. Date hidrologice
Conform datelor de la Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea (Anexa 2) Raul Targului
are pana la statia hidrometrica Voinesti o suprafata a bazinului de colectare a apelor de 156 km2.
Gratie acumularilor realizate pe aceasta zona debitul maxim cu asigurarea de 5% este de 101 m3/s
iar debitele medii zilnice sunt conform datelor prezentate in tabelul 3.
3

Q /m /s/
P /%/
Q /m3/s/
P /%/
Q /m3/s/

Valorile numerice ale curbei de durata la statia hidrometrica Voinesti
0.021
0.05
0.105
0.150
0.200
0.40
0.700
1.00
16.74
16.45
16.2
16.04
15.9
14.5
13.5
12.5
2.00
3.50
4.00
6.00
8.00
10.00
15.00
20.00
10.2
9.00
8.68
7.57
6.84
6.35
5.56
5.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
85.00
90.00

1.500
11.1
25.00
4.60
95.00
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Q /m3/s/
P /%/

4.01
98.00
0.328

3.13
100.0
0.101

2.61
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2.03

1.51

1.04

0.844

0.661

0.488

Debitul mediu = 3.24 m3/s
Tabelul 3

Fig. 3. Curba de durata a debitelor medii zilnice pe Raul Targului la intrarea in
Campulung
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Cu datele din tabelul 3.2 s-a trasat curba de durata a debitelor medii zilnice de la statia
hidrometrica Voinesti care se prezinta in Fig. 3. De aici se vede ca debitul mediu de 3,24 m3/s este
asigurat 40% din timp iar debitul de servitute cerut de autoritatea de ape de 0,5 m3/s este asigurat
95% din timp.
La cererea Beneficiarului Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea a pus la dispozitie si
datele privind regimul de scurgere pe Raul Targului in zona Municipiului Campulung al apelor
catastrofale cu diverse asigurari. In figura 3 sunt prezentate nivelele la debite maxime cu asigurarea
de 1% in fiecare profil masurat topo.
I . Racordul la sistemul energetic national
Avand in vedere ca amplasamentul propus pentru centrala hidroelectrica este pe terenul
statiei de tratare a apelor uzate din Municipiul Campulung se considera justificat ca racordul MHC
Campulung la sistemul energetic national se se faca la tensiunea de 0.4 kV in linia de alimentare cu
energie electrica a consumatorilor acestei statii.
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3.2. Date tehnice şi funcţionale ale obiectivului de investiţii
3.2. A. REGULARIZAREA ALBIEI PENTRU DEBITUL MAXIM TRANZITAT
3.2.A.1. Date de tema
Destinaţie şi funcţiuni; caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, date
tehnice specifice, preconizate; durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător
destinaţiei/funcţiunilor propuse; nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz
In tema de proiectare se precizeaza ca regularizarea albiei sa se faca pentru „debitul maxim
tranzitat de cca 100 m3/s”.
La dimensionarea lucrarilor hidrotehnice au fost utilizate debitele de calcul cu asigurarea de
5% si asigurarea de 10%, ce s-au obtinut de la Administratia bazinala de apa Arges-Vedea cu adresa
nr. 659/23.02.2018
Valoarea acestor debite in regim barat a raului Targului, ceea ce reprezinta sunt:
 Q5% = 101m3/s
 Q10% = 72.3m3/s
Debitul de verificare cu asigurarea de 1% a fost considerat de 177m3/s.
3.2.A.2. Descrierea lucrarilor
Regularizarea albiei raului s-a propus a se realiza intre podul Calea Magurei (pod P2 din
planul de situatie) si podul Gara, str. Izvorului (pod P8 din planul de situatie) conform propunerilor
din cadrul discutiilor purtate cu beneficiarul pe perioada derularii proiectului.
Se propun doua variante pentru regularizare:
1. Interventie punctuala in zonele in care se constata distrugeri ale taluzelor la
schimbarile de directie precum, la scurgerile conductelor apelor pluviale, precum si
in toate zonele in care se constata interventii neautorizate in zona albiei majore.
Acest gen de interventie se considera minimala si este in acord cu politica de
integrare a activitatilor intr-un cadru natural nealterat. In acest caz cele doua
conducte de canalizare (mal stang si mal drept) si conducta de aductiune a MHC se
vor pozitiona in totalitate intr-o transee in albia majora.
De asemenea traseele de bicicleta si restul amenjarilor de agrement se vor amplasa in
albia majora. In aceasta situatie in cazul depasirii debitelor cu asigurari mai mici de
Q%10 exista riscul ca aceste spatii sa fie inundate pe o perioada de timp. (Fig.3.3)
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Fig. 3.3 - Detaliu regularizare albie

2. Calibrarea albiei raului pe toata lungimea considerata. Pentru regularizarea albiei se
propune unui profil de scurgere cu sectiune trapezoidala in doua trepte avand in
vedere celelalte obiective ale temei de proiectare si actuala configuratie a senalului
de scurgere:
 Prima treapta a sectiunii de scurgere, care constituie albia minora are adancimea
de 1.00 m, latimea bazei de 5.00m cu pantele laterale 1:1;
 Treapta a doua a sectiunii, care constituie albia majora are adancimea de de
1.50m, latimea bazei de 19.00m cu pantele laterale 1:1. In acest fel se asigura o
deschidere la cota superioara de 22.00m, valoare care se considera minima pentru
asigurarea scurgerii debitului Q1% in zona albiei majore cu o inaltime de garda de
0,50m.
 Paramentele laterale ale albiei majore sunt protejate cu zidare de piatra rostuita si
pinten de sprijin la partea inferioara, pentru protectie in cazul scurgerii la debitele
de mari. De asemenea acesta protectie este indicata si in PUZ pentru incadrarea
peisagistica a raului Targului. (Fig. 3.4)
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Fig. 3.4 Detaliu regularizare albie
In acest caz cele doua conducte de canalizare (mal stang si mal drept) si conducta de
aductiune a MHC se vor pozitiona partial intr-o transee in albia majora. Umplutura de pamant peste
aceste conducte va constitui si platorma pentru traseele de bicicleta si restul amenjarilor de
agrement.
Pentru sectiunea propusa cheia limnimetrica si viteza de scurgere a apei sunt prezentate in
graficele de mai jos, fig. 3.5:

Fig.3.5.
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Avand in vedere ca toate lucrarile trebuie realizate in albia majora, se mentioneaza ca
indiferent de varianta aleasa, aceasta va putea fi realizata doar dupa avizul Apelor Romane, conform
precizarilor din Legea Apelor.
Art. 49
(1) Se interzice amplasarea in zona inundabila a albiei majore de noi obiective economice sau
sociale, inclusiv de noi locuinte.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile deosebite pentru care Regia Autonoma "Apele
Romane" poate aviza astfel de amplasari. Avizul de amplasament se emite numai cu acordul
riveranilor si dupa realizarea anticipata a lucrarilor si masurilor necesare pentru evitarea
pericolului de inundare si asigurarea curgerii apelor.
Pe restul traseului de analizat intre podul Gara, str. Izvorului (pod P8 din planul de situatie)
si acumularea baraj Apa Sarata nu s-a considerat oportuna nicio interventie la regularizarea raului
Targului, aceasta intrand exclusiv in sarcina Apelor Romane.
Evaluarea lucrarilor in devizul general este inclusa in obiectul Aductiune MHC si s-au
considerat pentru varianta de interventie punctuala avand in vedere impactul minim asupra albiei
majore.
ADUCTIUNE MHC
VARIANTA VARIANTA
1
2
TOTAL MII
LEI
Total MII EURO

4249
5871
924
1276
Tabel 3.1
Aprofundarea studiilor in fazele urmatoare de proiectare va duce la stabilirea exacta a
traseului conductei in plan vertical fata de profilul longitudinal al albiei majore, determinandu-se
astfel daca conducta va fi total sau partial ingropata fata de cota albiei majore.
Pe parcursul elaborarii studiului beneficiarul si-a exprimat optiunea si pentru creearea unor
oglinzi de apa, scop peisagistic si agrement, pe cursul raului Targului intre podurile podul Calea
Magurei (pod P2 din planul de situatie) si podul Gara, str. Izvorului (pod P8 din planul de situatie).
Pentru crearea acestor oglinzi de apa s-au prevazut doua noduri hidrotehnice cu o alcatuire
constructiva si echipare hidromecanica similara cu captarea MHC din amonte:
Prag fix (baraj) apei la cota 626.60 amplasat spre malul stang al raului Targului, in frontul
de retentie.
Pragul fix de retentie este compus din pragul propriu-zis, bazinul de linistire si risberma fixa
separate de rosturi permanente de lucru.
o Pragul are dimensiunile in plan 11.50m pe directia amont-aval si 16.00m pe directia
mal stang-mal drept realizat din beton armat cu plasa de armatura la partea inferioara
si pe paramentul deversant. Pragul fix are rolul de crea oglina de apa si deversarea
apei in bazinul de linistire in perioadele de viitura.
o Bazinul de linistire are dimensiunile in plan 13.50m pe directia amont-aval si 16.00m
pe directia mal stang-mal drept. Bazinul de linistire este realizat din beton slab armat
cu armatura la partea superioara si prevazut in partea aval cu un prag fix si elemente
de dinti de disipare. Rolul bazinului de linistire este de a crea o saltea de apa pentru
disiparea energiei hidraulice a viiturilor ce pot aparea pe rau. In radierul bazinului
sunt prevazute barbacane realizate din tuburi de plastic inglobate in beton pentru
echilibrarea presiunii de apa pe cele doua fete ale radierului. In pragul aval s-au
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prevazut tevi de golire gravitationala completa a bazinului de linistire dupa trecerea
viiturilor.
o Risberma are dimensiunile in plan 5.00m pe directia amont-aval si 16.00m pe
directia mal stang-mal drept realizat din cuburi de beton simplu si inaltimi variabile
in dispuse alternativ. Rolul risbermei este de disipare a energiei apei si asigurarea
racordului curgerii la sectiunea naturala a apei fara producerea de eroziuni.
Blocul deversare este o constructie compusa din trei corpuri independente: zona deschideri
deversare controlata, bazinul de linistire si risberma fixa separate prin rosturi permanente de lucru,
pe directie amonte-aval.
o Zona deversare cuprinde deschiderile deversare, de la rostul cu pragul fix catre malul
drept separte fiecare cu pile si pereti verticali pe directia amonte-aval. Toate
elementele sunt din beton armat monolit.
o Bazinul de linistire este amplasat pe toata deschiderea blocului prizei. Pe zona de
debusare a vanelor de spalare bazinul are panta catre malul drept pentru a permite o
evacuare rapida a acestora. Intre deschiderile de spalare s-a prevazut o pila
despartitoare pentru dirijarea aluviunilor spalate catre avalul nodului hidrotehnic.
o Risberma are dimensiunile in plan 5.00m pe directia amont-aval si
10.50/11.20/12.15m pe directia mal stang-mal drept.
Bazinul de linistire si risberma au alcatuire identica cu cele din cadrul pragului fix.
Ziduri de racord amonte si aval, atat pe malul stang cat si pe malul drept, ce racordeaza
frontul de retentie cu malurile raului Targului ce sunt realizate din beton armat cu talpa dezvoltata
sub umplutura. Fundatia zidurilor este incastrata in minim 1.00m in terenul natural cu cota de
fundare variabil descrescatoare de la frontul prizei catre inchiderea din mal.
Pentru a se asigura traversarea pietonala intre cele doua maluri s-a prevazut o pasarela
metalica cu latimea de 2.00m peste pragul fix si deschiderile deversare.
Evaluarea lucrarilor in devizul general este inclusa in obiectul Oglinzi apa.

3.2.

B. ASIGURAREA SURSEI DE REZERVA PENTRU APA POTABILA

Captarea apei este prevazuta sa permita la nevoie prelevarea din albia raului pe langa debitul
instalat al centralei hidroelectrice si a debittului necesar pentru alimentarea de rezerva a retelei de
apa potabila a Municipiului Campulung. Se estimeaza ca debitul maxim necesar pentru alimentarea
de rezerva va fi de cca 0.5 mc/sec.
Pentru aceasta la executia aductiunii se va realiza un racord corespunzator de prelevare a
apei in dreptul statiei de pompare existenta in prezent pe malul drept al raului in dreptul statiei de
pompare existenta in prezent pe malul drept al raului in aval de captarea prevazuta. Acest racord va
fi prevazut cu un robinet manual care va fi in mod normal inchis si cu un blind de siguranta.
Atunci cand autoritatea competenta va decide va putea realiza legatura de la robinetul
manual cu bazinul de aspiratie al pompelor statiei de rezerva.
3.2.
C. RACORDURI DE SCURGERE LA RAU A CONDUCTELOR
MAGISTRALE DE COLECTARE APE PLUVIALE PE AMBELE MALURI LA
DEBITE MAXIME
In momentul actual apa pluviala colectata de reteaua stradala este deveresata in albia majora
a raului Targului printr-un numar de 13 puncte pe malul stang si un numar de 7 puncte pe malul
drept conform plan 104-02-006 intocmit de .SC SETA SA
In cazul perioadelor cu ploi abundente pe termen scurt pe timpul verii, fenomen de aversa,
debitele deversate devin importante producand antrenari de material in albia majora si implicit
erodari permanente ale fundului albiei majore.
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Lucrarile propuse pentru prevenirea acestor fenomene difera functie de solutia aleasa pentru
regularizarea raului pe traseul propus, astfel:
1. In cazul interventiei punctuale apele pluviale sunt dirijate prin conducte sub zonele
pietonale si apoi deversate in albia majora prin canale prevazute cu constructii
disipative de energie de mici dimensiuni amplasate pe fundul acestora.
2. In cazul calibrarii raului pe toata sectiunea sunt prevazute subtraversari ale
conductelor de aductiune si canalizare amplasate pe cele doua maluri. In acest caz
energia apei este mult diminuata pe traseul subtraversarii nefiind necesare lucrari
suplimentare importante la debusare in albia majora a raului.
In afara zonei regularizate pentru toate celelalte puncte de debusare sunt prevazute
constructiile disipative de energie.
Evaluarea lucrarilor in devizul general este inclusa in obiectul Aductiune MHC si s-au
considerat pentru varianta de interventie punctuala avand in vedere impactul minim asupra albiei
majore.
3.2.D CONDUCTE DE SCURGERE A APELOR
CANALIZAREA ORASULUI SPRE STATIA DE TRATARE

REZIDUALE

DIN

In momentul de fata magistralele de colectare ale municipiului sunt amplasate sub reteaua
stradala in lungul raului si dirijate spre statia de epurare situata in aval la limita administrativa a
municipiului.
Dezvoltarea viitoare a municipiului Campulung va impune redimensionarea si reabilitarea
corespunzatoare a retelei de canalizare. Solutia inlocuirii actualelor artere magistrale de colectare ar
duce la costuri importante precum si pertubarea traficului rutier si pietonal adicent santierului.
In aceste conditii se propune amplasarea a doua magistrale noi de ape menajere pe cele doua
maluri ale raului Targului sub zonele pietonale / piste de biciclete noi, urmand apoi, dupa zona
regularizata traseul conductelor existente.
In prezentul studiu nu s-a facut o estimare a costului procurarii si montarii acestor conducte,
ci doar s-a luat in considerare viitorul amplasament in cadrul variantelor de regularizare ale albiei.
3.2.E - VALORIFICAREA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC PE SECTORUL
ANALIZAT
Valorificarea potentialului hidroenergetic raului Targului este considerata tehnic posibil pe
sectorul cuprins intre podul DN73 si limita amonte a acumularii Apa Sarata pentru MHC Schitul
Golesti.
Schema amenajarii este adaptata conditiilor topografice si datelor hidrologice ale raului din
zona propusa, cuprinzand urmatoarele obiecte principale:
1. Captare microhidrocentrala
2. Aductiune
3. Cladire microhidrocentrala
Toate lucrarile se încadrează în categoria ,,C” de importanţă conform HG 766/97, coroborat
cu ,,Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” elaborat de MLPTL –
INCERC în 1996 si in clasa IV de importanta conform STAS 4273-83.

Page 29

Amenajarea Complexă a Râului Târgului, Câmpulung

Studiu de Prefezabilitate

3.2.E. 5. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE
E. 5.1.PARTE DE HIDROMECANICA
1. Variante analizate
Avand in vedere cele prezentate la capitolul 2 precum si rezultatul analizelor efectuate atat
in teren se definesc urmatoarele:
Se poate lua in considerare realizarea unei captari de apa pe raul Targului dispusa la cca 250
m in aval de podul DN 73 Calea Brasovului. Captarea va avea: - Barajul care asigura
realizarea unei retentii de apa de 2.00 m si evacuarea apelor mari in limitele disponibile ale
senalului existent fara afectarea riveranilor; - Captarea apei care asigura prelevarea apei si
intrarea acesteia in conducta de aductiune spre centrala hidroelectrica aflata la captul aval al
senalului analizat.
Conducta de aductiune se va amplasa pe malul drept al raului in afara senalului de scurgere
a apelor mari. Conducta va fi ingropata pe tot traseul astfel incat sa se respecte conditia de
protectie la inghet;
Centrala hidroelectrica va fi amplasata in spatiul disponibil al Primariei Municipiului
Campulung langa statia de tratare a apelor uzate. Acesta permite evacuarea apelor turbinate
direct la rau dar si racordul facil la linia electrica nationala prin linia de alimentare cu
energie electrica a consumatorilor statiei de tratare a apelor uzate;
Din cele de mai sus rezulta ca situatia din teren impune atat pozitiile pentru captare,
conducta de aductiune si centrala hidroelectrica precum si nivelele principale construibile ale
fiecarui obiect.
Avand in vedere faptul ca debitul mediu zilnic in sectiunea captarii este de 3,23 m3/s precum
si faptul ca debitul minim de servitute care trebuie lasat sa se scurga permanent pe rau este de 0,5
m3/s s-au analizat trei variante de debit instalat: 1,8 m3/s; 2,4 m3/s si 3 m3/s din punct de vedere al
dimensiunilor captarii, aductiunii si centralei hidroelectrice. Cu aceste variante se asigura o durata
de functionare a centralei hidroelectrice la debitul instalat de 56%, 46% si respectiv 38% din an.
Pentru obiectele principale ale amenajarii s-au avut in vedere urmatoarele principii
constructive si functionale:
Cotele luate in considerare au in vedere nivelele din masuratoarile topo puse la dispozitie de
Beneficiar pentru realizarea acestui studiu.
Nivelul normal de retentie la captare de 626.50 mdM care asigura respectarea urmatoarelor
elemente functionale: -Coada lacului creeat sa nu depaseasca sectiunea podului spre Brasov;
-Evacuarea debitelor catastrofale la debitul de verificare cu asigurarea de 1% sa se poata
face in senalul existent cu o suprainaltare a apei de maxim 2,2 m; -Constructia
coronamentului sa fie in limita nivelului terenului de pe malul drept si mal drept al raului
(629,2 mdM) in sectiunea in care va fi amplasata constructia prizei de apa; -Nivelul normal
al apelor sa nu afecteze subsolurile locuintelor riverane cu eventuale infiltratii de apa
(nivelul frecvent actual al apelor este de 624.93 mdM iar dupa realizarea captarii va fi la
cota 626,5 mdM in timp ce nivelul curtilor locuintelor este la cota 629.20 mdM deci cu 2, 7
m mai sus);
Nivelul aval al constructiei captarii va fi la cota actuala a radierului raului de 623.80 mdM
in sectiunea respectiva;
Nivelul in camera de incarcare al conductei de aductiune va fi cu 1 m mai jos decat nivelul
normal de retentie;
Nivelul planseului centralei hidroelectrice va fi la cota coronamentului barajului Apa Sarata
de 626 mdM. Restitutia apei la rau se va face la cota 625.00 mdM deci cu 1 m mai sus decat
cota maxima a apei in sectiunea barajului Apa Sarata la debitul cu asigurarea de 1% fiind
protejata in cazul apelor mari pe vale.
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DIMENSIONAREA OBIECTELOR AMENAJARII
2.2. Captarea de apa
Debitele de calcul

Conform Ordinului Ministerului Apelor Padurilor si Mediului nr. 111/228/iunie- 2002
amenajarile in vedere in acest studiu se incadreaza in clasa 4, categoria de importanta D. Aceasta
incadrare impune ca determinarea capacitatii de evacuare a debitelor maxime sa se efectueze pentru
debitul cu asigurarea de 5% iar verificarea sa se faca pentru debitul cu asigurarea de 1%. Pentru
aceasta se are in vedere ca prin studiul INHGA au fost precizate debitul maxim cu asigurarea de 5%
de 101 m3/s iar debitul de verificare cu asigurarea de 1% in sectiunea barajului Apa Sarata este de
185 m3/s. Cu aceste date se considere justificat debitul varificare cu asigurarea de 1% in sectiunea
captarii propuse de 170 m3/s.
Solutiile constructive
Captarea reprezinta unul dintre obiectele foarte importante ale unei amenajari
hidroenergetice indiferent ca capacitatea acesteia sau de raul pe care se afla. De modul in care
aceastea vor raspunde la conditiile naturale locale si in care asigura accesul apei spre aductiune
depinde productia de energie si costurile de exploatare. S-a avut in vedere ca si in cazul acesta
captarea sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa asigure conditii de executie cat mai usoare pentru a putea fi realizat la cel mai inalt
nivel calitativ si la un cost cat mai redus;
- sa prezinte cel mai redus risc de a fi afectat de eventuale conditii locale;
- sa ofere conditii cat mai bune de legatura la fundatie pentru a se putea asigura
stabilitatea la toate solicitarile fara sa impuna costuri deosebit de mari;
- sa prezinte suficienta deschidere pentru a asigura evacuarea debitelor catastrofale la
inaltimi mici de apa si in conditii de maxima siguranta pentru constructia captarii,
indiferent de momentul cand aceste debite apar si fara sa impuna prezenta permanenta a
personalului de exploatare
Avand in vedere cele de mai sus captarile sunt dimensionate in concordanta cu:
- cotele topografice locale.
- STAS 4273/1983 si a HGR 766/1997.
In concordanta cu legislatia in vigoare obiectivele avute in vedere in aceasta documentatie se
incadreaza in clasa a IV-a (productia de energie electrica in centrale electrice de mica putere)
categoria D (constructii de importanta redusa pentru care nu este necesara urmarirea speciala). In
acest sens se prevede ca debitul maxim de calcul va trebui sa fie cu asigurarea de 5% iar verificarea
sa se faca la debitul cu asigurarea de 1%.
Cerintele referitoare la debitul de servitute care se vor stipula in autorizatia de gospodarire a
apelor trebuiesc deasemenea indeplinite astfel ca prin solutiile constructive preconizate se va
asigura posibilitatea evacuarii permanente a unui debit egal cu debitul minim intalnit pe vale in
sectiunea fiecarei captari. Prin conceptie captarea va evacua permanent debitul de servitute care va
fi utilizat si pentru evacuarea unor eventuale corpuri solide plutitoare (frunze, crengi uscate, lemne
uscate, cutii de plastic etc) din fata captarii. In consecinta captarea vor avea o structura similara
numai dimensiunile vor fi diferite functie de capacitatea de evacuare necesara si de debitul instalat
al captarii.
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Tinand cont de toate acestea solutia constructiva pentru captarea de apa se prezinta
principial in figura 5, va fi caracterizata prin urmatoarele:
- un prag de captare fix capabil sa evacueze in conditii normale debitul de calcul iar la
debitul de verificare sa nu determine un nivel de apa mai mare decat cota coronamentului.
- trei stavile cu actionare automata care asigura nivelul normal de retentie stabilit si impus
pentru intrarea in priza dar si pentru spalarea si controlul automat al evacuarii debitului solid
transportat la viituri care poate ajunge in fata gratarului de acces in priza de apa.
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Fig. 5. Vedere in plan si sectiuni transversale prin captare
- o priza de apa prevazuta cu:
- un gratar fix de protectie la intrare dispus pe peretele vertical de la malul drept al
captarii;
- o camera de priza pentru decantarea si evacuarea prin spalare a materialului solid
grosier care a trecut de gratar datorita turbuleintei apei la viituri;
- o camera de decantarea si evacuarea prin spalare a materialului solid fin care a
reusit sa treaca de gratar dar nu a avut timp sa se decanteze in camera de priza;
- un deversor de control al accesului apei spre camera de incarcare si creere a conditiilor
necesare de decantare a materialului solid in camerele anterioare;
- o camera de incarcare a conductei capabila sa asigure in primul rand intrarea fara
vortexuri a apei spre conducta de aductiune dar si prevenirea accesului spre conducta de aductine a
materialului solid decantat in aceasta camera;
-o instalatie de masura si teletransmisie a datelor privind nivelul apei la captare spre
instalatia de control automat al debitului turbinat de grupurile din centrala hidroelectrica.
Dimensiunile principale ale captarilor pentru parametrii de calcul mentionati mai sus si in
variantele de debit instalat pentru aductiune se prezinta in tabelul 3.
Dimensiunile principale ale captarii MHC Campulung
Tabelul 6
Varianta de debit instalat in centrala
1
2
3
Debitul instalat /m3/s/
1.8
2.4
3.0
Nivelul Normal de retentie /mdM/
626.5
626.5
626.5
Cota radierului stavilelor de spalare /mdM/
624.5
624.5
624.5
Numarul stavilelor de spalare
3
3
3
Deschiderea deversorului cu creasta fixa /m/
16
16
16
Cota crestei deversoruli cu creasta fixa /m/
626.6
626.6
626.6
Cota pragului gratarului de intrare /mdM/
625
625
625
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Lungimea gratarului prizei /m/
Deschiderea camerei de priza /m/
Deschiderea camerei de denisipare /m/
Deschiderea camerei de intrare in conducta /m/
Cota axului de plecare in conducta /mdM/
Inaltimea gratarului /m/

5.4
2.0
2.6
2.6
623.00
1

7.2
2.7
3.4
3.4
623.00
1

9.0
3.4
4.2
4.2
623.00
1

Constructia captarii (Fig. 5b) asigura realizarea Nivelului Normal de Retentie si a unei
mici acumulari cu zona de incetinire a vitezei apei inainte de intrarea in priza. Nivelul Normal de
retentie este asigurat de trei clapete si un deversor cu creasta fixa. Clapetele sunt de tip Obermeyer
actionate automat fiecare cu aer comprimat prin intermediul unui sac gonflabil. Clapetele asigura
mentinerea nivelului Normal de retentie in fata prizei atata timp cat debitele de viitura pe rau sunt
sub 30 m3/s timp in care ele se manevreza automat succesiv (ordinea 1, 2 si 3) astfel incat sa
asigure si spalarea materialului solid adus in fata prizei de debitele afluente. Peste aceasta valoare
de debitelor de viitura nivelul apei in fata prizei creste corespunzator curbei de capacitate de
evacuare a captarii cand o parte din debit este evacuat si peste deversorul cu cresta fixa. Pragul
clapetelor definesc astfel nivelul radierului captarii care este 624.5 mdM. Dimensiunile clapetelor
sunt de 2x2 m2. Spre malul opus prizei captarea se continua cu un prag fix deversant cu deschiderea
totala de 16 m. Pentru un bun control al debitelor evacuate pragul deversant are creasta deversorului
dispusa in trepte de cate 0,1 m iar prima treapta va avea creasta cu 0,1 m peste creasta calpetei care
defineste nivelul normal de retentie. Capacitatea de evacuare a apelor in sectiunea captarii este
calculata in functie de nivelul apei din amonte de pragul de captare (Fig. 6). Pentru realizarea unor
lucrari de intretinere la clapeta si la alte parti ale captarii se prevede ca vanele segment de spalare
ale camerelor de decantare sa realizeze si golirea de fund prin actionare manuala.
Fig. 6. Capacitatea de evacuare la captarea Campulung - 3 clapete + 16 m deversor
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INCARCAREA
ADUCTIUNII

Q5%
NNR

CAMERADE
DENISIPARE

N.N.Exp.

60

CAMERA
DEPRIZA

100

100

N.Min.Exp.

50

DESCHIDEREA DESCHIDEREA DESCHIDEREA
DESPALARE DESPALARE DESPALARE
Nr.3
Nr.2
Nr.1

50

a)

DEVERSORUL
CUCREASTA
FIXA

SECTIUNE4-4
Q1%
Q5%

b)

50

NNR

SECTIUNE5-5
Q1%
Q5%

c)

100

NNR

Fig. 7. Sectiuni transversale prin priza de apa

Tot in constructia pragului fix se prevede o scara de pesti care asigura posibilitate migratiei
pestilor in perioadele de depunere a icrelor.
Atunci cand debitele afluente depasesc suma dintre debitul instalat in aductiune si debitul de
servitute se produce deversarea apei peste prima clapeta de langa gratar. Clapeta este calculata sa
stea in pozitia “ridicat” atata timp cat cresterea debitului nu conduce la un nivel de apa mai mare
decat NNR. Eventuale materiale solide de dimensiuni mai mari sunt oprite de la accesul spre priza
de gratarul de la intrare. Toate materialele solide ajunse la captare pe timpul viiturilor vor fi
antrenate spre aval de curentul de apa care se formeaza pe deschiderea clapetei in pozitia
semicoborata sau total coborata si succesiv peste crestele celorlalte doua clapete vecine ale captarii.
Deschiderile clapetelor unt prevazute cu nise pentru lansarea unor elemente de batardou
necesare in perioadele de revizie sau reparatii ale acestor clapete.
Dupa trecerea viiturii debitele vor scade si nu mai sunt capabile sa aduca materiale solide iar apa
devine din ce in ce mai curata iar calpetele incep sa se ridice automat stfel incat sa asigure
mentinerea nivelului apei la avaoarea NNR.

Pentru priza de apa (Fig 7) se asigura mentinerea permanenta a suprafetei gratarului de
intrare sub nivelul apei din fata prizei se prevede ca cota maxima a gratarului sa fie cu 0,7 m sub
nivelul normal de retentie in timp ce radierul clapetelor va fi cu 0,5 m sub pragul gratarului
asigurand astfel conditia ca materialul transportat prin tarare sa nu intre direct in priza prin gratar. In
acest fel se realizeaza:
- un strat de apa de protectie in fata gratarului de 0,8 m fata de nivelul normal de retentie.
Acesta se considera suficient pentru stratul de gheata ce s-ar putea forma in timpul iernii
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dar si pentru protectia gratarului de eventuale corpuri in stare de plutire transportate de
apa raului in perioade de viitura;
- prevenirea in orice situatie a contactului dintre aerul din camera de admisie si aerul de
afara. Aceasta cerinta este necesara pentru prevenirea inghetarii apei in camera de
admisie in perioada de iarna cand de regula debitele afluente sunt cele mai mici.
Gratarul de la intrarea in priza (Fig. 7a) va avea lumina intre bare determinata din
conditia ca sa fie oprite toate corpurile care s-ar putea bloca la trecerea prin turbina. Dupa gratar
urmeaza o camera de depunere a materialelor in suspensie ce au trecut de gratar. Aceste materiale
vor fi evacuate hidraulic prin orificiul de spalare echipat cu o vana segment dispusa la capatul aval
al acestuia.
Pentru protectia vanei segment impotriva inghetarii si prevenirea manevrarii ei de catre
persoane neautorizate zona acestei vane se va inchide intr-o camera izolata termic in care accesul va
fi permis numai personalului de intretinere cu chei speciale. De regula pozitia normala a vanelor
segment este “inchis” dar se poate mentine partial deschisa atunci cand debitul afluent depaseste
debitul de calcul al captarii pentru a asigura evacuarea continua a materialului solid depus in camera
de decantare.
Camera de admisie a apei (Fig. 7b) se va asigura impotriva inghetului prin acoperire la
partea superioara cu materiale de izolatie termica.
Reviziile si reparatiile la clapeta si la priza de apa se vor face prin montarea unui batardou
dispus in amonte de deschiderea clapetei. Acest batardou va sta blocat in nise sub cota
coronamentului si va fi protejat fata de privirile turistilor. Manevrarea lui se va face numai in caz de
revizii si reparatii la priza de catre personalul de intretinere.
Conducta de aductiune (Fig. 7c) se va racorda la camera de incarcare printr-o gura de
admisie de forma hidraulica menita sa previna intrarea aerului in conducta si sa asigure intrarea fara
pierderi de sarcina in conducta. Eventuale bule de aer antrenate spre conducta vor fi colectate
automat pe la partea superioara a conductei in primii metrii de la plecare si vor fi aduse inapoi in
camera de incarcare.
La intrarea in conducta de aductiune se prevede un gratar rar pentru protectia intregii
aductiuni si a turbinelor impotriva patrunderii accidentale a unor corpuri solide mari. Acest gratar se
justifica deoarece se va prevede o posibilitate de acces a personalului de intretinere in camera de
decantare si astfel exista riscul ca de la acesta sa cada in apa corpuri solide ce vor fi atrase la
intrarea in conducta de aductiune.
Instalatia de masura si teletransmisie a nivelului de retentie de la priza la punctul de
exploatare al centralei asigura semnalele de intrare pentru instalatia de reglare automata a debitului
turbinat astfel incat sa se previna patrunderea aerului in conducta de aductiune la debite afluente
mai mici decat debitul turbinat in centrala.
2.3. Aductiunea de apa
Calculul diametrului conductei de aductiune si al pierderilor de sarcina
Profilul aductiunii se determina astfel incat sa se respecte urmatoarele conditii: - Coata de
intrare trebuie sa asigure adancimea de afundare astfel incat sa se evite formarea vortexurilor care ar
atrage aer in conducta; - In lungul aductiunii conducta se va amplasa pe malul drept astfel incat
profilul axului ei sa fie continuu descrescator pana la centrla hidroelectrica dar sa se afle sub linia
terenului la cel putin 1 m adancime pentru evitarea inghetarii apei pe conducta. Acolo unde local nu
se poate asigura adancimea necesara se va recurge la acoperire suplimentara a conductei cu pamant
stabilizat.
Calculul aductiunii se face astfel incat pentru debitul instalat sa se obtina un randament
hidraulic aproape de 90% astfel incat pe ansamblul amenajarii randamentul total sa fie in limite
acceptabile. Energia medie multianula se determina functie de debitul maxim pe baza curbei de
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durata a debitelor medii zilnice disponibile la captare si punand conditia de functionare a turbinelor
corespunzator debitului afluent. Astfel nu se ia in considerare acumularea si stocarea apei pentru
functionare in perioade de varf.
Rezultatul calculelor se prezinta in tabelele 4 ÷ 6 pentru toate cele 3 variante de debite
instalate definite la punctul 3.1 iar pentru exemplificare in figura 7 se prezinta graficul energiei
medii multianuale in alternativele de functionare specificate mai sus.
Date constructive ale aductiunii MHC Campulung pe toata lungimea
Profilul
Cota ax conducta
Presiunea tubului /bari/
Diametrul Varianta 1.8 m3/s
tubului
Varianta 2.4 m3/s
/m/
Varianta 3.0 m3/s
Profilul
Cota ax conducta
Presiunea tubului /bari/
Diametrul Varianta 1.8 m3/s
tubului
Varianta 2.4 m3/s
/m/
Varianta 3.0 m3/s
Profilul
Cota ax conducta
Presiunea tubului /bari/
Diametrul Varianta 1.8 m3/s
tubului
Varianta 2.4 m3/s
/m/
Varianta 3.0 m3/s
Profilul
Cota ax conducta
Presiunea tubului /bari/
Diametrul Varianta 1.8 m3/s
tubului
Varianta 2.4 m3/s
/m/
Varianta 3.0 m3/s

515
623.0
6
1.3
1.5
1.6
490
600.5
6
1.3
1.5
1.6
462
581.0
10
1.3
1.4
1.6
442
562.4
10
1.3
1.4
1.6

512
622.0
6
1.3
1.5
1.6
488
598.0
6
1.3
1.5
1.6
Pr07
578.9
10
1.3
1.4
1.6
438
560.0
10
1.3
1.4
1.6

507
617.5
6
1.3
1.5
1.6
P30
594.1
6
1.3
1.5
1.6
456
577.1
10
1.3
1.4
1.6
436
558.3
16
1.3
1.4
1.5

C02
614.0
6
1.3
1.5
1.6
481
591.7
6
1.3
1.5
1.6
P27
576.0
10
1.3
1.4
1.6
433
556.1
16
1.3
1.4
1.5

Tabelul 4
P31
494
607.7
604.0
6
6
1.3
1.3
1.5
1.5
1.6
1.6
473
P28
586.0
585.0
10
10
1.3
1.3
1.4
1.4
1.6
1.6
448
446
568.5
566.1
10
10
1.3
1.3
1.4
1.4
1.6
1.6
427
423
551.0
547.0
16
16
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5

501
610.2
6
1.3
1.5
1.6
476
588.7
10
1.3
1.4
1.6
451
571.0
10
1.3
1.4
1.6
430
554.2
16
1.3
1.4
1.5

Caracterisitici energetice ale variantelor analizate
Amenajarea
Varianta 1 –1.8 m3/s
Varianta 2 –2.4 m3/s
Varianta 3 –3.0 m3/s

Qi /m3/s/
1.8
2.4
3.0

Hbrut /m/
80.5
80.5
80.5

Hnet /m/
71
70.9
71

Pi /kW/
995
1328
1660

ŋhidr. /%/
89.2
89.5
89.4

Tabelul 5
Eanuala /MWh/
6170
7650
8860

Caracterisitici constructive ale aductiunilor in variantele analizate
Amenajarea

Tip de
conducta

D1 /m/
P1/Bari/

L1
/m/

D1 /m/
P2/Bari/

L2
/m/

D1 /m/
P3/Bari/

L3
/m/

Varianta 1.8 m3/s
Varianta 2.4 m3/s
Varianta 3.0 m3/s

PAFSIN
PAFSIN
PAFSIN

1.3/6
1.5/6
1.6/6

2963
2963
2963

1.3/10
1.4/10
1.6/10

2512
2512
2512

1.3/16
1.4/16
1.5/16

1196
1196
1196

Tabelul 6
Cost
cond+montaj
/mii Euro/
2500
3000
3500
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Fig.7. Energii posibile ale variantelor analizate
9000
8500

Enerigia anuala /MWh/an/

8000
7500
7000
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5500
5000
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1

1.2
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2.6

2.8

Debitul maxim /m3/s/
Energia V1 /Mwh/an/

Energia V2 /MWh/an/

Energia V3 /MWh/an/

2.4.Solutiile constructive
Aductiunile de apa se considera la fel de importante ca si captarile pentru eficienta globala a
amenajarilor analizate. Aceasta trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate pentru captari cu
exceptia deversarii apelor mari. Se evidentiaza in plus faptul ca aductiunile trebuie sa tina seama de
o diversitate mai mare a conditiilor locale intalnite de la captare pana la centrala hidroelectrica
respectiva.
Pentru aceasta s-a acordat o atentie deosebita amplasarii conductei de aductiune astfel ca sau facut mai multe analize la fata locului privind traseul acesteia.
La definitivarea traseului conductelor de aductiune in plan si pe verticala s-a urmarit ca
acesta sa respecte urmatoarele cerinte:
- Sa fie cat mai usor de realizat si cat mai sigure din punct de vedere al riscului de
deteriorare a conductei ca armare a curgerii apei pe rau, sau pe torentii formati in lungul
traseului conductei.
- Sa fie cat mai aproape de drum pentru a fi usor realizate si controlate in timpul
exploatarii;
- Sa fie ingropate pe toata lungimea pentru a fi protejate impotriva loviturilor cauzate de
caderea copacilor de pe versanti sau altor obiecte intre care se afla si vehicúlele sau
oamenii care circula pe drumul din apropiere;
- Sa prezinte un numar cat mai redus de coturi in plan iar pe vertical asa fie continu
coboratoare de la captare pana la centrala;
- Se fie protejate la traversarile de rau impotriva efectelor distructive ale apelor mari fara a
determina opturarea curgeri sau blocarea treceri mai departe a materialelor solide aduse
de apele mari.
Fata de cele de mai sus se va acorda o atentie deosebita realizarii patului de asezare al
conductei. Acesta trebuie sa fie stabil dar sa permita si scurgerea apelor de infiltratie fara a
determina spalarea materialului de umplutura. Din punct de vedere al materialului conductelor de
aductiune se perecizeaza ca cele mai sigure conditii le prezinta conducta realizata din tola metalica
sudata elicoidal. Fata de aceasta alternativa la aductiunile de apa pentru microhidrocentrale se mai
intalnesc urmatoarele materiale:
- Conducte din PREMO;
- Tuburi PAFSIN din poliester armat cu fibra de sticla;
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-

Tuburi PEHD de polietilena de inalta densitate.
Fiecare dintre alternative prezinta ca si conducta de metal avantaje si dezavantaje. Pentru o
mai buna fundamentare a materialului care se va alege pentru cazul de fata in tabelul 7 se prezinta
avantajele si dezavantajele pentru cele patru tipuri de material in raport de conditiile specifice ale
aductiunilor de apa analizate in cazul de fata.
Avantaje si dezavantaje ale tipurilor de materiale pentru aductiunile de apa ale MHC
Tabelul 7
Materialul
Avantaje
Dezavantaje
- Reprezinta o solutie tehnica - Costurile de realizare sunt relativ mari atat prin
robusta capabila sa reziste cel mai
costul de procurare a conductelor cat si prin
bine la eventuale solicitari
costurile de transport si montaj;
suplimentare
generate
de - Necesita o atentie speciala pentru protectia
eventuale avalanse sau rostogoliri
anticoroziva si in consecinta costurile aferente
de stanci;
sunt relativ mari;
Metal
- Rezista cel mai bine la fluctuatiile - Are pierderi de sarcina mai mari decat
de presiune care apar pe
conductele din polietilena de inalta densitate si
aductiune la oprirea de avarie a
chiar decat conductele din poliester armat cu
grupurilor hidroenergetice;
fibra de sticla ;
- Are pierderi de sarcina relativ
mici fata de conductele din
PREMO.
- Rezista foarte bine la eventualele
alunecari ale terenului in care este
amplasata condcuta
- Procurarea necesita costul cel mai - Prezinta cele mai defavorabile conditii in
mic fata de celelalte tipuri de
exploatare in sensul ca nu rezista la pulsatiile
material;
de presiune iar in timp se degradeaza sub
actiunea inghetului si a apei din sol;
PREMO
- Are pierderile de sarcina cele mai mari;
- Pune probleme deosebite de transport fiind
susceptibila de deteriorare chiar de la transport;
- Se poate utiliza numai la presiuni sub 6 bari.
- Nu rezista la eventualele alunecari sau miscari
ale terenului in care se aplaseaza determinad
spalarea terenului in zona de desfacere a
imbinarilor.
- Este relativ mai ieftina decat - Necesita pe toata lungimea un canal de
conducta de metal;
protectie impotriva caderilor de stanci si a
deplasarii terenului;
- Este usor de transportat si montat;
Poliester - Are pierderi de sarcina relativ - Necesita pe toata lungimea un pat de asezare si
o protectie la partea superioara impotriva
mici
armat cu
presiunilor punctiforme date de stanci sau
fibra de - Nu
necesita
protectie
bucati de stanca;
anticoroziva;
sticla
- Pentru o buna rezistenta la pulsatiile de
- Are durata mare de viata;
presiune este necesar ca sistemele de etansare
- Un este afectata de apa sau alte
sa fie alese pentru o treapta de presiune imediat
substante din sol
superioara presiunii la care se livreaza tubul;
- Nu rezista la eventualele alunecari sau miscari
ale terenului in care se aplaseaza determinad
spalarea terenului in zona de desfacere a
imbinarilor.
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Polietilena
de inalta densitate
-

Este usor de transportat si montat; Are pierderi de sarcina cele mai
mici
Nu
necesita
protectie anticoroziva;
Are durata mare de viata;
Nu se desface in cazul unor
alunecari mici ale terenului.
-
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Necesita pe toata lungimea un canal de
protectie impotriva caderilor de stanci si a
deplasarii terenului;
Necesita pe toata lungimea un pat de asezare si
o protectie la partea superioara impotriva
presiunilor punctiforme date de stanci sau
bucati de stanca;
Nu opune rezista mare la eventualele alunecari
sau miscari ale terenului in care se aplaseaza si
este usor deformabila la eforturile transversale.

Avand in vedere cele de mai sus rezulta urmatoarele concluzii:
Conducta de metal poate sa indeplineasca toate cerintele functionale si de amplasare numai ca
necesita pe total costurile cele mai mari;
- Conducta din beton precomprimat centrifugat (PREMO) nu se recomanda pentru cazul de fata
datorita dezavantajelor majore pe care le prezinta desi ar putea fi cea mai ieftina;
- Conducta de poliester armat cu fibra de sticla ofera cele mai multe avantaje numai ca avand in
vedere ca presiunea maxima de lucru a conductelor realizabile pana in prezent este de 32 bari iar
sistemele de etansare trebuie sa fie alese pentru o treapta in plus fata de presiunea conductei
rezulta ca folosirea acestui material se poate face cu atentie.
- Conducta de polietilena de inalta densitate ofera aceleasi avantaje ca si conductele din ploiester
numai ca din informatiile de care se dispune la acest moment se executa numai pana la
diametrul de 1m iar costul de procurare este aproape de costul conductelor de metal.
Tinand seama de cele de mai sus precum si de configuratia terenului in amplasamentul
analizat se considera ca in cazul de fata se recomanda sa se utilizeze tuburi din PAFSIN.
Pentru prevenirea inghetarii conductei in perioadele de iarna se are in vedere ca aceasta sa
fie ingropata pe toata lungimea la adancimea minima de minim 1 m masurata la creasta superioara.
Zonele in care nu este posibila ingroparea vor fi tratate in mod special din conditii de protectie
termica.
O alta masura pentru protectia la inghet este avuta in vedere prin aceea ca amenajarea sa fie
astfel echipata incat sa functioneze si pe timp de iarna cu apa care se scurge sub podul de gheata.
Astfel atat timp cat apa va curge prin conducta se asigura conditia de neinghetare chiar si la
temperaturi exterioare de -35ºC.
-

2.5.Centrala hidroelectrica
Asa dupa cum rezulta din capitolul 4.2 pentru centrala hidroelectrica se are in vedere
amplasarea langa statia de tratre a apelor reziduale ale Municipiului Campulung. Aici exista acces
din drumul national iar legatura la sistem se poate face prin conexiune la transformatorul de racord
al statiei de tratare a apelor reziduale sau cu transformator propriu. Amplasamentul adoptat permite
si realizarea in conditii de siguranta a revenirii apei la rau de la iesirea din turbine.
Din punct de vedere constructiv cladirea centralei hidroelectrice vor avea urmatoarele parti
principale:
Un nivel situat la cota 546.00 mdM in care se vor amplasa grupurile hidroenergetice;
Un nivel inferior unde se va realiza bazinul de colectare a apei de la turbine si de la
conducta de by-pass care va functiona atunci cand grupurile sunt in revizie sau linia electrica de
racord la sistem nu este functionala. Constructiv acest bazin va fi prevazut si cu un deversor de
preaplin care va evacua apa la rau la cota 545.00 mdM.
Statia electrica de racord la sistemul energetic national. Acesta statie este de tip
monobloc pentru a fi protejata impotriva accesului unor persoane neautorizate.
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-

Din punct de vedere al echipamentelor principale in centrala se are in vedere echiparea cu 2
grupuri avand turbine de tip Banki dimensionate fiecare pentru 1/3 si respectiv 2/3 din debitul
instalat al centralei iar conducta de by-pass se va dimensona la debitul grupului mare.
- Caracteristicile principale si costurile grupurilor si ale echipamentelor auxiliare pentru fiecare
varianta s-au determinat pe baza informatiilor din literatura de specialitate corespunzator
parametrilor functionali rezultati din calculele efectuate la capitolele captari si aductiuni. Astfel
se determina:
- Tipul turbinelor;
- Turatia de functionare a ansambulului turbina-generator;
- Diametrul principal al rotorului turbinelor
Dimensiunile de gabarit ale turbinelor si generatoarelor care impun dimensiunile
constructive necesare centralei hidroelectrice pentru fiecare varianta in parte.
Datele privind caracteristicile principale ale grupurilor hidroenergetice ale cenralei se
prezinta in tabelul 8.
Caracteristicile principale ale echipamentelor MHC Campulung
Varianta de debit instalat in centrala
Debitul instalat /m3/s/
Debitul maxim al grupului mare /m3/s/
Debitul maxim al grupului mic
Puterea maxima a centralei /kW/
Energia medie multianuala /MWh/
Cota planseului centralei /mdM/
Lungimea centralei /m/
Deschiderea centralei /m/
Deschiderea podului rulant /m/
Sarcina podului rulant /KN/
Cota deversorului de plecare a apei la rau /mdM/
Inaltimea deversorlui /m/

1
1.8
1.2
0.6
1000
6100
546.00
15
10
9
80
545
0.5

Tabelul 8
2
3
2.4
3.0
1.6
2.0
0.8
1.0
1350
1700
7600
8800
546.00
546.00
16.5
17
11
12
10
11
100
125
545
545
0.5
0.5

3.2.E.6. DETERMINAREA COSTURILOR NECESARE

1. Captarea de apa
Costurile necesare la captarea de apa se estimeaza tinand seama de:
Dimensiunile necesare;
Costurile de procurare a echipamentelor necesare;
Costurilor de executie realizate recent pentru alte captari similare.
Rezultatele obtinute se prezinta in tabelul 9 pentru toate cele 3 variante de debit admis in
aductiune incluse in analiza.
Evaluarea costurilor pentru captari
Tabelul 9
Varianta de debit instalat
1.8
2.4
3
Deschidere
clapeta
/m/
2
2
2
Caracterisitici
Inaltime clapeta /m/
2
2
2
constructive
Numar clapete
3
3
3
-
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Latime deversor /m/
Dimensiuni vane spalare /m/
Costuri Echipamente si instalatii /mii €/
Gratare la admisia in priza
Clapete Obermeyer
Batardouri si piese inglobate pentru clapete
Vana de spalare, batardouri si piese inglobate aferente
Vane de izolare aductiune si piese inglobate aferente
Instalatie de iluminat si telecomanda
Montaj echipamente
Total /mii €/
Din care C+M /mii €/

16
1

16
1

16
1

20
150
60
30
60
40
40
400
250

30
150
60
30
100
40
50
450
300

40
150
60
30
150
40
60
530
380

2. Aductiunile de apa
Pe baza calculelor referitoare la diametrul echivalent al conductei de aductiune pentru
fiecare caz in parte se determina costul total necesar realizarii acestora tinand seama de urmatoarele
costuri specifice:
- curatirea si pregatirea traseului
- saparea santului;
- eventuale lucrari de arta la traversarile pe langa poduri;
- procurarea si transportul tronsoanelor de conducta;
- montajul si proba conductei;
- acoperirea si protectia conductei.
Asa dupa cum se precizeaza la capitolul 4.2.2 se are in vedere procurarea si montarea unor
aductiuni de apa din teava de PAFSIN in localitate, pe malul raului si cu intersectii multe de
drumuri, afluenti si tevi de scurgere. Valorile rezultate pentru fiecare aductiune in parte dintre cele 3
alternative luate in considerare se prezinta in tabelul 10.
Evaluarea costurilor pentru aductiuni
Amenajarea
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4

Qi
/m3/s/
1.8
2.4
3.0

Hbrut
/m/
80
80
80

Hmax.calcul
/bari/
16
16
16

Pi
/kW/
1000
1350
1700

ŋhidr. /%/
89.29
89.95
89.91

Dplecare
/m/
1.3
1.4
1.6

Tabelul 10
Costuri Totale
/mii €/
3350
4000
4700

3. Centrala hidroelectrica
Costul echipamentelor centralelor hidroelectrice se determina pe baza costurilor de
procurare si montare al echipamentelor necesare.
Dupa cum se observa din tabelul 14 dimensiunile constructiei centralelor sunt relativ mari
astfel ca la faza urmatoare se va analiza mai atent acest aspect pe baza de oferte concrete in vedere
reducerii lor cat mai mult posibil. Aceasta se explica prin aceea ca spatiul necesar in jurul turbinei
de tip Banki este mai mare datorita dispozitiei grupului pe orizontala. Rezulta ca in principal
diferentele de costuri la centralele hidroelectrice sunt date de costurile grupurilor hidroenergetice si
echipamentelor auxiliare care se instaleaza in fiecare centrala.
Valorile obtinte se prezinta in tabelul 11 pentru toate variantele de echipare analizate.
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Evaluarea costurilor pentru centralele hidroelectrice

Varianta
N.amonte /mdM/
N.deversor aval /mdM/
H.bruta amenajata /m/
Qinstalat /m3/s/
Cost Echipamente
Distribuitor
Grupurile energetice
Echipamente auxiliare
Piese inglobate in planseu
Instalatii de joasa tensiune
Transformator si celule
Racord electric
Instalatii de comanda
Montaj
Total echipamente
Din care C+M

Tabelul 11
V1
V2
626.5
626.5
545
545
81.5
81.5
1.8
2.4

V3
626.5
545
81.5
3.0

20
480
50
25
65
120
110
60
90
1000
470

50
700
85
60
100
120
110
60
165
1400
615

35
600
70
40
80
120
110
60
120
1200
530

E.5.2. PARTE DE CONSTRUCTII
Valorificarea potentialului hidroenergetic raului Targului este considerata tehnic posibil pe
sectorul cuprins intre podul DN73 si limita amonte a acumularii Apa Sarata pentru MHC Schitul
Golesti.
Schema amenajarii este adaptata conditiilor topografice si datelor hidrologice ale raului din
zona propusa, cuprinzand urmatoarele obiecte principale:
4. Captare microhidrocentrala
5. Aductiune
6. Cladire microhidrocentrala
Toate lucrarile se încadrează în categoria ,,C” de importanţă conform HG 766/97, coroborat
cu ,,Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” elaborat de MLPTL –
INCERC în 1996 si in clasa IV de importanta conform STAS 4273-83.
1. Captare MHC
Captarea microhidrocentralei este amplasata in aval de podul DN 73 la o distanta de
aproximativ 250m. Captarea este compusa din urmatoarele obiecte principale
1.1 Prag fix (baraj) apei la cota 626.60 amplasat spre malul stang al raului Targului, in
frontul de retentie.
Pragul fix de retentie este compus din pragul propriu-zis, bazinul de linistire si risberma fixa
separate de rosturi permanente de lucru.
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o Pragul are dimensiunile in plan 11.50m pe directia amont-aval si 16.00m pe directia
mal stang-mal drept realizat din beton armat cu plasa de armatura la partea inferioara
si pe paramentul deversant. Pragul fix are rolul de crea retentia apei pana la cota
626.50 si deversarea apei in bazinul de linistire
o Bazinul de linistire are dimensiunile in plan 13.50m pe directia amont-aval si 16.00m
pe directia mal stang-mal drept. Bazinul de linistire este realizat din beton slab armat
cu armatura la partea superioara si prevazut in partea aval cu un prag fix si elemente
de dinti de disipare. Rolul bazinului de linistire este de a crea o saltea de apa pentru
disiparea energiei hidraulice a viiturilor ce pot aparea pe rau. In radierul bazinului
sunt prevazute barbacane realizate din tuburi de plastic inglobate in beton pentru
echilibrarea presiunii de apa pe cele doua fete ale radierului. In pragul aval s-au
prevazut tevi de golire gravitationala completa a bazinului de linistire dupa trecerea
viiturilor.
o Risberma are dimensiunile in plan 5.00m pe directia amont-aval si 16.00m pe
directia mal stang-mal drept realizat din cuburi de beton simplu si inaltimi variabile
in dispuse alternativ. Rolul risbermei este de disipare a energiei apei si asigurarea
racordului curgerii la sectiunea naturala a apei fara producerea de eroziuni.
1.2 Blocul prizei este o constructie compusa din trei corpuri independente: zona priza,
camera de priza, bazinul de linistire si risberma fixa separate prin rosturi permanente de lucru, pe
directie amonte-aval. Dimensiunile interioare ale zonei prizei si dimensiunile golurilor de trecere a
apei au fost dimensionate in functie de cele trei variante de echipare ale Microhidrocentralei.
In functie de variantele debitului instalat in Microhidrocentrala variaza si dimensiunile
uvrajelor, implicit si dimensiunile in plan ale blocului priza. Aceste dimensiuni au fost furnizate de
partea mecanica.
o Zona priza cuprinde deschiderile devesare si camera de priza. De la rostul cu pragul
fix catre malul stang zona prizei cuprinde deschiderea deversare III, II, I si camera de
priza separte fiecare cu pile si pereti verticali pe directia amonte-aval. Toate
elementele sunt din beton armat monolit. Accesul apei in camera de priza se face din
deschiderea de spalare I printr-o fanta orizontala cu inaltimea de 60cm. Camera de
priza este prevazuta cu o vana de golire si spalare la parte din aval. In peretele mal
drept al camerei de priza este prevazut un prag deversor fix pentru a permite accesul
apei in desnisipator.
o Bazinul de linistire este amplasat pe toata deschiderea blocului prizei. Pe zona de
debusare a vanelor de spalare bazinul are panta catre malul drept pentru a permite o
evacuare rapida a acestora. Intre deschiderile de spalare s-a prevazut o pila
despartitoare pentru dirijarea aluviunilor spalate catre avalul nodului hidrotehnic.
o Risberma are dimensiunile in plan 5.00m pe directia amont-aval si
10.50/11.20/12.15m pe directia mal stang-mal drept.
o Bazinul de linistire si risberma au alcatuire identica cu cele din cadrul pragului fix.
1.3 Bloc incarcare este o constructie monobloc compusa din doua compartimente:
o Desnisipator, spatiu in care particulele in suspensie se depun pe fundul apei dupa
care sunt evacuate periodic prin deschiderea vanei din peretele aval si apoi in bazinul
de linistire al camerei de priza. Accesul apei in desnisipator se realizeaza prin trei
fante cu inaltimea de 1.00m si lungimea totala de 9.00m.
o Camera de incarcare are rolul de a asigura incarcarea conductei de aductiune, ce
pleaca din peretele aval. Accesul apei in desnisipator in camera de incarcare se
realizeaza prin trei fante cu inaltimea de 1.00m si lungimea totala de 9.00m.
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1.4 Ziduri de racord amonte si aval, atat pe malul stang cat si pe malul drept, ce
racordeaza frontul de retentie cu malurile raului Targului ce sunt realizate din beton armat cu talpa
dezvoltata sub umplutura. Fundatia zidurilor este incastrata in minim 1.00m in terenul natural cu
cota de fundare variabil descrescatoare de la frontul prizei catre inchiderea din mal.
Cele trei variante de echipare ale partii mecanica s-au evaluat separat. In devizul general s-a
inclus varianta II propusa, in obiectul Captare MHC.

TOTAL MII LEI
Total MII EURO

CAPTARE MHC
VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3
2422
2714
2741
526
590
596

2.1. Aductiune MHC
Aductiunea este realizata din conducte de PAFSIN cu diametre variabile si diferite in functie
de varianta hidroagregatelor propuse de partea mecanica.
Amplasarea aductiunii este pe malul stang la marginea albiei majore. In functie de varianta
de regularizare propusa poate fi pozitionata sub albia majora sau chiar in albia majora in umplutura.
Deoarece la data intocmirii prezentului studiu nu se poate stabilii traseul final al conductei s-au
prevazut si un numar de 3 masive de ancoraj la schimbarile de traseu in plan orizontal cu unghiuri
mai mari de 7°
Conducta are un traseu continuu descendent fiind ingropata sau acoperita cu umplura astfel
incat sa asigure pe tot traseul un strat de umplutura de 0.8.00..1.00m fata de generatoarea superioara
a conductei.
Cele trei variante de echipare ale partii mecanice, diametre diferite ale conductei de
aductiune nu influenteaza seminifiactiv evaluarea lucrarilor. Influenta majora o are pozitionarea
conductei in albia majora. In devizul general s-a inclus varianta ingroparii conductei sub albia
majora in obiectul Aductiune MHC.

3.1. Cladire MHC
Cladirea Microhidrocentralei este amplasata la o distanta de aproximativ 500.00m in amonte
de acumularea Apa Sarata langa statia de epurare a apelor menajare a Municipiului Campulung.
Beneficiarul a pus la dispozitie un studiu geotehnic pentru zona statiei de epurare,intocmit in
anul martie 2009 de SC ARCADIS EUROMETUDES SA.
Conform acestuia stratificatia terenului si caracteristici tehnice sunt:


0.00…-0.30 m sol vegetal



-0.30…-2.50 m pietris cu nisip si bolovanis indesat



-2.50…-5.00 m marna tare verzui-cenusie, cu elemente de pietris sau bolovanis
marunt si cu intercalatii de nisipuri slab cimentat. Strat considerat ca roca de baza.



Apa subterana s-a interceptat la cota -1.50m
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Presiunea conventional de baza Pconv=250kPa pe stratul de pietris.

Din punct de vedere structural cladirea este o constructie monobloc de forma
dreptunghiulara cu infrastructura din beton armat si suprastructura metalica.
Infrastructura cuprinde bazinul de refulare (linistire) la cota 543.90, planseul salii turbinelor
la cota 546.00 si zona platformei de montaj si acces in centrala la cota 549.25. Cota terenului
natural/amenajat in zona exterioara cladirii este de 549.00.
Suprastructura este compusa din:


structura principala: 4 cadre metalice contravantuite in plan orizontal si vertical
(stalpi si grinzi) realizati din profile metalice laminate de catalog. Pe stalpi s-au
prevazut console metalice pentru montarea grinzilor de rulare ale podului rulant
necesar montajului si intretinerii hidroagregatelor;



structura secundara: rigle orizontale pe stalpi, pane metalice pe grinzile acoperisului
precum si stalpi secundari pentru realizarea frontoanelor si a golurilor usilor
principala si secundara.



Panouri de inchidere tristrat pentru acoperis si pereti

Fixarea suprastructurii in peretii infrastructurii se realizeaza cu buloane de ancoraj amplasati
la cota 548.75.
In exteriorul centralei s-au considerat masive de ancoraj supliementare in zonele de trecere
ale celor 2 conductelor de aductiune si a conductei de by-pass.
Evacuarea apei din bazinul de linistire se face peste un deversor lateral intr-un bazin latera si
de aici prin doua conducte de beton Ø1200 catre raul Targului.
Cele trei variante de echipare ale partii mecanica s-au evaluat separat. In devizul general s-a
inclus varianta II propusa, in obiectul Cladire MHC..

Categorii de lucrari
TOTAL MII LEI
Total MII EURO

CLADIRE MHC
VARIANTA 1
VARIANTA 2
VARIANTA 3
VALOARE
VALOARE
VALOARE
CANT.
LEI
CANT.
LEI
CANT.
LEI
fara TVA
fara TVA
fara TVA
909
1024
1070
198
223
233
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3.F. – OPORTUNITATEA SI POSIBILITATEA DE AMPLASARE
A UNUI PARC FOTOVOLTAIC
Potenţialul solar. Municipiul Campulung este localizat intr-o zonă cu potenţialsolar bun,
beneficiind de 200 zile insorite pe an şi un flux anual de energiesolară cuprins intre 1300
kWh/mp/an şi 1400kWh/mp/an. Din această cantitatedoar 600-800 kWh/mp/an sunt utilizabili din
punct de vedere tehnic. Potenţialulenergetic solar s-a reflectat in ultimii ani in creşterea investiţiilor
in centralesolare: in 2007 centralele solare din Romania aveau o capacitate de producţie de 0.30
MW, crescand in 2011 la 2.9 MW şi ajungand la 5 MW in 2012
Amplasarea municipiului Campulung oferă posibilitatea exploatării energiei solare cu randament
crescut, avand in vedere că teritoriul pe care se află se incadrează in zona III de radiaţie solară cu
valori de 1250-1300 Wh/m2/an conform hărţii solare de mai jos elaborată de ICEMENERG şi
ANM. Din punct de vedere al potenţialului teoretic, in zona Municipiului Campulung, conform
datelor statistice aferente „Photovoltaic Geographical Information System”, parte a serviciului de
ştiinţă şi cunoaştere a Comisiei Europene, radiaţia solară medie anuală se ridică la 1324
kWh/mp/an, fiind peste media naţională (Sursa: PAED, 2017).
Studiul de fata a analizat oportunitatea si posibilitatea de amplasare a unui sistem de panouri
fotovoltaice amenajat in incinta Statiei de Epurare, avand o putere instalata de 50kW, suprafata utila
de montaj de 600mp, si o energie de 75 MWh. Costurile au fost estimate la 200 000 euro.

Fig. 3. F. Incadrarea municipiului Campulung in harta potenţialului solar al Romaniei
Sursa: ICEMENERG, 2006
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3.G. VALORIZAREA POTENTIALULUI RAULUI TARGULUI PRIN RENATURARE,
AMENAJARI PEISAGISTICE SI CREAREA UNUOR TRASEE TURISTICE

Valorizarea potentialului natural, arhitectural-urbanistic si peisagistic al Raului Targului, ca element
care marcheaza puternic peisajul Campulungului, cu rol major in continuitatea unei retele verzialbastre - green blue network - , dar si capabil de a integra un nou fron urban avand perspectiva cu
deschidere la apa, se impune in perspectiva crearii unui peisaj riveran cu valente arhitecturalurbanistice si de peisaj bogate, constituindu-se ca un parcurs cu semnificatii noi.
Se va urmari rezolvarea unor disfunctionalitati existente la nivelul circulatiei carosabile si
pietonale, propunandu-se in acest sens un traseu peisagistic care sa conecteze zona Bailor
Kretzulescu si a Gradinii Publice a Parcului Kretzulescu cu malurile raului.
Se va urmari personalizarea acestui peisaj riveran, degradat in momentul de fata, prin
crearea unor repere, analiza posibilitatii de interventii la nivel arhitectural asupra unor imobile
situate pe malul Raului Targului, prin reconversia functionala / reabilitare, sau acolo unde este
cazul, demolare.
Se va urmari crearea unui parcurs pietonal si de ciclism de-a lungul malurilor, a unei
promenade, deschiderea unor fronturi construite adiacente frontului riveran catre rau, completarea
tramei stradale si pietonale cu noi artere, urmarind crearea unui parcurs pietonal atractiv, ofertant si
coerent atat pentru locuitorii Campulungului, cat si pentru turistii aflati in zona.
Interventiile propuse vizeaza urmatoarele :

1. Aspecte legate de mobilitate sustenabila
a. amenajarea unui traseu cicloturistic marcat de-a lungul Raului Targului, cu
posibilitatea de extindere in zonele adiacente si cu posibilitatea de
interconectare in Reteaua nationala a traseelor cicloturistice.
Comisia europeana a initiat o noua faza a Politicii de Coeziune privind dezvoltarea
Romaniei, alocand in acest scop fonduri in valoare de 23 miliarde euro pentru perioada 2014-2020.
Federatia Europeana a Ciclistilor a identificat fonduri europene in valoare de 6mld de
euroavand ca destinatie initiativele privind ciclismul in Europa. Focusandu se pe crearea unor retele
nationale de parteneri, campania va produce in mod garantat schimbari majore in lumea ciclismului.
In ultimii ani, sistemul rutier in Romania s a dezvoltat rapid. Mijloacele de transport intermodale,
incluzand infrastructura pentru ciclism, ar trebui planificate si construite ca un sistem interconectat
pentru a maximiza randamentul investitiilor si mobilitatea. Prin urmare este necesara o actiune
rapida in formularea propunerilor referitoare la integrarea infrastructurii necesare transportului
alternativ cu bicicleta, pentru a obtine asigurarea finantarilor din partea UE, ca parte din Reteaua
Nationala de Trasee Cicloturistice Marcate, instituita prin Hotararea de Guvern din 2015.
Mentionam cateva dintre beneficiile integrarii de infrastructura pentru biciclete in proiectele
de urbanism:
- Reducerea dependentei de autoturisme reducerea congestionarii traficuluisi a impactului negativ
asupra mediului economisirea spatiului privat si public prrin reducverea locurilor de parcare
necesare
- Cresterea valorilor de proprietate adiacente creandu se dinamici noi in zona acoperita de traseele
de biciclete
- Vitalizarea zonelor de retail prin cresterea vizibilitatii si a vanzarilor crearea de optiiuni pentru
cetatenii de toate varstele privind activitatile turistice in aer liber . o modalitate inteligenta prin
care se pot promova obiectivele turistice, care sa conexeze puncte de atractie chei din oras,
precum si dezvoltarea unor mici centre de interes de-a lungul pistelor.
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Conexarea acestor piste cu traseul traficului intermodal oferit de calea ferata prin introducerea
unui tren de mica viteza – tren de agrement care sa faciliteze deplasarea intre localitatile din jur.
b. folosirea structurii actualei cai ferate pentru un tren local de mica viteza
care sa faca legatura cu localitatile invecinate si care sa aiba si rol turistic,
reactivarea vechilor halte Olga Bancic, Argeseni, Leresti, Valea Mare,
Pravat in relatie cu arealele adiacente
c. amenajarea trotuarelor podurilor carosabile prin segregarea circulatiei
pietonale de circulatia bicicletelor
d. amenajarea unor spatii pietonale de tip spatiu in devalmasie- shared space -,
prin reglementarea vitezei maxime 20 km/ora, in dreptul podului Nicolae
Balcescu si relatia acestuia spre Turnul Baratiei si Bulevardul Pardon.
e. Amenajarea unui spatiu de promenada in zona Parcului Kretzulescu si a
unor oglinzi de apa
Aceste trasee propuse pot suporta o extindere pe baza Planului de Mobilitate
Urbana Durabila care urmeaza a fi elaborat in perioada urmatoare si care va fi integrat in
faza de Studiu de Fezabilitate.
2. Se va urmari valorizarea polilor de interes major existenti in cadrul parcursului si
anume Parcul Kretzulescu si zona Rezervatiei Arheologice de la Castrul roman Jidova.
Se vor crea inca cinci zone secundare:
 in zona apeductului de la Valea Rudarilor, prin folosirea resurselor existente in
peisaj, a spatiului comunitar existent in preajma blocurilor de locuit, prin deschiderea
fronturilor construite catre apa, amenajarea de spatii traditionale de sarbatoare : „Foc
Sumedru”
 In zona pensiunii Anomis – pod 3, prin deschiderea spre apa a unor terase amenajate
si realizarea unor spatii pentru sport: tenis de masa, badmington, sah, fitness
 In zona podului 6 – spre Strada Nicolae Balcescu pe podul pietonal se va amenaja
posibilitatea includerii acestuia in traseul cicloturistic, creandu-se un o artera a
parcursului catre Str. Brancoveanu, Mihai Eminescu, pe langa Casa Prof. Parhon
spre Biserica Baratiei, amenajand aceasta artera ca spatiu de tip shared space,
pietonal si rezervat bicicletelor, ocazional carosabil cu limitare de viteza 20 km/ora.
 In zona garii – pod 8, prin integrarea structurii pasarelei existente intr -o structura a
unui pavilion belvedere, parte a unui parcurs pietonal sau cicloturistic, amenajat cu
rampe de acces, avand in vedere ca zona unei gari, mai ales in apropierea unei ape,
are o conotatie aparte, avand in vedere si turnurile bisericilor Negru Voda si Subesti
care se vad in perspectiva.
 Intre Muzeul ARO si Rezervatia Arhelogica de la Castrul Roman Jidava se propune
amenajarea unei plaje si a unui camping, in masura existentei unui spatiu disponibil
adecvat in acest sens, acest studiu urmand a se face in etapa urmatoare, cand vor fi
disponibile informatii legate de regimul de proprietate mai detaliate.
Crearea spatiilor publice deschise spre peisajul riveran, in sensul unei interrelatii
comunitate - front la apa, spatiul public ca spatiu al conexiunii intre generatii, ca un
spatiu al transmiterii cunoasterii catre generatiile tinere.
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3. Renaturarea malurilor Raului Targului – reamenajarea malurilor dupa interventiile
de lucrari de hidroconstructie, amplasarea de hranitoare pentru pasari, amenajare de plaja,
spatiu pescuit. Plantari de arbori: salcie, pomi fructiferi: visini, corcodusi, ciresi, arbusti :
scorus, arin, arin negru, liliac.
Masuri de reabilitare peisagera in zona microhidrocentralei.
Spargerea vegetatiei , iluminat cu stalpi clasici pe portiunea de la Parcul Kretzulescu si cu stalpi cu
alimntare solara in rest, gard viu, drenuri, rigole
4. Realizarea unor interventii arhitecturale minimale de tip: constructii tip Pavilion
Expoflora, centru turistic de informare – centru de documentare media – pavilion
belvedere, pavilion observare pasari, parcari biciclete, centre de intalnire si popas
pentru biciclisti, statii – halta pentru tren local / turistic, care sa foloseasca
infrastructura existenta tip pasarela de la gara
5. . Renovarea podurilor sub aspectul curatirii si vopsirii acestora, interventii poduri
- se propune construirea unor pasarele pietonale/ciclisti in zona vaii Rudarilor, la apeduct,
dupa posul de traversare la MHC Schitul Golesti, unde traseul biciclistilor nu se va intersecta
cu drumul de trafic greu, intre Muzeul Aro si Castrul Jidava pentru a face un circuit a
traseului cicloturistic.
6.aspecte care tin de protectia mediului:
selectiva de deseuri

campanie de informare si educare, colectare

In imaginile G1 – G14 apar ilustrate aspectele mai sus mentionate referitoare la „plus-uri” si
„minus-uri” identificate in fiercare traversare a traseului raului, si cateva idei pentru o strategie ca
„minus-urile” sa devina „plus-uri”.

PODUL 1.
Zona amplasare captare
Percepere dinamica, puncte belvedere

PODUL 1.– oportunitate, traseu cicloturistic,
plaja, pescuit, utilizarea vechilor halte pentru
un traseu tren local turistic
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PODUL 1. Podul Calea Brasovului – oportunitate de deschiderea afronturilor catre apa, traseu
cicloturistic, plaja, pescuit, utilizarea vechilor halte pentru un traseu tren local turistic

Podul 2. – organizare traseu pietonal tip shared space comun cu trase cicloturistic, refacerea panouri
semnalizare trafic, deschiderea unor functiuni adiacente terasa Romfruct
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Potentialul fondului construit de deschidere spre albia raului, spatiu comunitar – “Foc Sumedru”

Deteriorare accentuate Valea Rudarilor, in parte prin eroziune regresivă; sunt prezente şi deşeuri
urbane
Imagine cu impact visual negative in zona apeductului
Propunere renovare, amenajare oglinda de apa, pod pietonal, spatii joaca
Zona Apeductului – Valea Rudarilor
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Ocuparea abuziva a terenului si blocarea
accesului spre albia raului

Segregarea trotuarelor shared space pentru traveresarea pistei de biciclete, amenajare relatie pista
bicicleta acces pod - Pod 3

Page 52

Amenajarea Complexă a Râului Târgului, Câmpulung

Studiu de Prefezabilitate

Pod 4 – Parc Kretzulescu – oportunitate amenajare spatiu pietonal tip shared space, punere in
valoare perspectiva reper / Baile Kretzulescu, perspective belvedere, reabilitare peisagistica spatii
degradate, traseu cicloturistic spatiu inchiriere biciclete / spatiu popas pentru traseu cicloturistic
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Traseu pietonal cotidian spre zona centrala

Pod 4 Parcul Kretzulescu, oportunitate pentru amenajare promenada,
zona gradini tematice, observare pasari
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Trotuar de amenajat pentru pietonal / pista
biciclete / shared space

Amenajare cu pomi fructiferi a malului raului

Prag de fund casetat aval de podul str. Istrate
Rizeanu; la malul drept protecţia taluzului căii
ferate este afectată de eroziuni

Deversare accidentala conducta ape menajere
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Disfunctiuni traseu pietonal / cale ferata
Pod 5
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Pod 6 – relatie pietonala / traseu biciclete relatier cu traseu ocaziuonal carosabil share space catre
zona cu valoare arhitecturala deosebita / amenajarea cu pavilioane observare pasari

Podul 7 Amenajare gardina tematica/ spargere de vegetatie, traseu cicloturistic
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Podul 8
Degardare agresiva a malului , degardarea imaginii datorata pasarelei catre sina ferata,
Oportunitate marcare centru info turistica, puct belvedere accente reper biserica Negru Voda,
panorama belvedere, popas traseu cicloturistic

Podul 9
Traseu cicloturistic, spargere de vegetatie, popas biciclete
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Pod 10 – statia de epurare
Zona poluanta, Traseu cicloturistic pe malul opus statiei de epurare posibil departare de malul
poluant olfactiv

Pod 11 statia MHC , traseu cicloturistic, relatia spre castrul roman Jidava
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3.3. Aspecte sociale şi de mediu
Educarea şi implicarea cetăţenilor prin procesele participative în cadrul implementarii
acestui proiect de peisaj si de valorizare a potentialului energetic al raului Targului. Aspectele
legate de peisaj sunt deosebit de complexe şi cu implicaţii multiple, în condiţiile în care imaginile
colective şi memoria colectivă sunt înrădăcinate în peisaj care influenţează la rândul său modul de
viaţă al locuitorilor. Primul pas trebuie să fie acela în înţelegerea şi valorizarea peisajului ecocultural, manifestarea interacţiunii milenare între antropic şi dimensiunea naturală, în sensul
protejării patrimoniului şi al convivialităţii cu naturalul.
Prin incurajarea transportului cu bicicleta si a transportului cu trenul local pentru navetisti si turisti,
precum si prin actiunea de reciclare selectiva a deseurilor: hartie, plasti, metal, deseuri vegetale,
proiectul are sanse mari in a avea un impact deosebit de benefic asupra mediului.
3.4. Aspecte instituţionale şi de implementare
-

-

-

Necesitatea realizarii unui parteneriat cu Apele Romane si SNCFR
Necesitatea unor parteneriate public - privat pentru agrementarea malurilor raului cu functiuni
de deservirea locuitorilor si turistilor; prin deschiderea spatiilor publice care actualmente se
inchid peisajului riveran catre peisajul riveran: zona Romfruct, pensiunea Anomis, zona
rezidentiala Valea Rudarilor.

3.4. Rezultatele preconizate:
crearea trasee / parcursuri pietonale, cu bicicleta / cu trenul, care sa conexeze oameni, idei,
peisaje, crearea unor functiuni noi care lipsesc cu desavarsire sau sunt slab reprezentate,
capabile sa intervina ca atractori pentru revitalizarea Raului Targului si participarea acestuia in
viata orasului, urmarindu-se integrarea din punct de vedere urbanistic si arhitectural a raului in
viata comunitatii orasului;
realizarea dezideratului de utilizare pe scara larga a resurselor regenerabile de energie/ pentru
realizarea unui complex energetic teritorial.
cresterea potentialului de atractivitate turistica, pentru includerea Campulungului intr-un sistem
turistic inteligent si sustenabil.
Imbunatatirea aspectului urban al Municipiului Campulung Muscel si cresterea gradului de
utilizarea resurselor locale in scopuri edilitare;
Eliminarea neconformitatilor de mediu;
Obiectivul valorificarii peisajului si imbunatatirii conditiilor de mediu are in vedere propuneri
de amenajarea naturala si antropica in spatiile de-a lungul raului Targului in paralel cu masuri de
limitare a riscurilor, disconfortului si agresiunilor pe care anumite activitati antropice le creeaza.
3.5. Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la obiective de
investiţii similar. Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare

INDICATORI
Suprafata luata in studiu – 36 ha
Lungime traseu : 11.8 km
Lungime de regularizat : intre podul 1 si podul 8 - 4. 58 km
Lungime pista de biciclete: 12 km + 2.5km (dublare intre posul 1- podul 2, podul 3-podul 6 cu
traseu pana la Baratia) + 2,5 km ( zona sudica Jidava) = 17 km
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In partea de abordare urbanistica si de peisaj, cele doua variante care genereaza
costuri diferite se refera la lungimea pistei de biciclete, care in varianta economica va fi
simpla, in partea sudica bicicletele putandu-si continua ruta pe DN 374 iar in partea de nord
prin racord la arterele stradale existente. Reducerea costurilor va fi de 350 000 euro.
Durata lucrarilor de amenajari peisagistice, arhitectura si renovari poduri se
estimeaza a fi 12 luni.

Deviz general estimativ pe baza cantitatilor de lucrari stabilite

nr

Componenta

cantitate

Pret lei/buc

17 km

Pret euro
Mii euro
1055

1

Pista bicicleta finisaj dale inierbate

800m

147

285.4lei/mp

142.8lei/mp

- sapatura cu evacuare – 16.0lei/mp
- ballast 10cm – 12.6 lei/mp
-betn C20/25 10cm- 36.8 lei/mp
- dale din beton de 6cm pe fundatie din mortar
2cm – 62.5lei/mp
- maraje – 8.4lei/mp
-bordura 10x15 pe fundatie din beton –
6.5lei/mp
2

Promenade, finsaj dale paitra naturala/ dale
inierbate
sapatura cu evacuare – 16.0lei/mp
- ballast 10cm – 12.6 lei/mp
-betn C20/25 10cm- 36.8 lei/mp
-dale din piatra naturala – 220.0lei/mp

3

amenajare cai acces pietonal
- daca se executa ca si pista de bicicle –lei/mp
(am scazut valoarea marcajelor)

8000 m

462

134.4lei/mp

4

amenajare spatiu plaja, dusuri, locuri de stat
acoperite strucura de piatra si beton cu sezut de
lemn, -

2 zone

10

25000 lei

5

corpuri clasice iluminat pentru promenade –
se monteaza pe stalpi noi

30buc.

58

6

corpuri iluminat cu sursa fotovoltaica pentru
pista de bicicleta –

100

125

8980 lei/buc
(stalp+corp+
instalatie)
5800 lei
/buc

7

locuri de stat – banci +jardiniere

100

42

1980 lei/buc

8

cos de gunoi pentru parc –

200

21,5

500
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containere de gunoi spre reciclare_hartie, metal, 10
plastic, resturi menajere biodegradabile, sticla

3

1390 lei/buc

10 Amenajare halte tren local
Tren
11 pavilion observare pasari supraf. 15mp –
- structura lemn lamelar cu panouri de
inchidere perforate
. hranitoare pasari -mini casute din lemn
suspendate in copaci pr amplasarea hranei pt
pasari pe timp de iarna – 180 lei/buc (am pus
din buerta, habar nu am )

12
1
8

60
200
14.3

23250
930000
8280lei/buc

12 pavilion belvedere –
- structura lemn lamelar, acoperit dar deschis
S=30mp

10

20

320lei/mp

13 cofetarie - art café structura metalica cu s=
100mp, 25 locuri la interior, 25 locuri exterior
terasa acoperita. –

1

120

558000 lei

14 pavilion expoflora, s 120mp, expunere plante
aranjamente florale, oglinda de apa fantana
arteziana de mici dimensiuni, spatiu cu birou si
grup sanitar minimal, gen expoflora parcul
herastrau , structura lemn lamellar –

1

43

200000 lei

15 Spatiu parcare biciclete
spatiu inchiriere biciclete, s 150mp, grup
sanitar, receptie, depozit biciclete, structura
lemn –

20buc

21

5000

3buc

114

178000 lei

16 spatiu de joaca din lemn cu topogan, balansoar,
turnuri, module distractive pentru copii, rampe
–

3

32.3

50000 lei

17 spatiu tenis 2 mese tenis de masa si teren pt
tenis de camp, covor anti soc –

1

13

60000 lei

18 spatiu sah - 6 mese sah locuri de stat acoperite
dar deschise, structuri lemn lamelar, dale
inierbate –

6

19.3

15000 lei

19 amenajare cu dale spatiu comunitar - foc
sumedru – picnic, 6 mese si12 bancute

3

13

20000 lei

20 spatiu fitness exterior - aparate de fitness

1

1.3

6000
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2000m
100

22 Renovare poduri beton - este vorba de curatarea 10buc
infrastructurii podurilor si a parapetilor
curatare de vegetatie, tencuire cu o tencuiala
rezistenta la intemperii, adaugare elemente
vegetale, jardinière la parapet –

54
12

210

126.0 lei/ml
560 lei/buc
(cu stalpi cu
tot)
100000 lei

8.6

40 lei/buc

23
- scorus, arin, arin negru corcodusi liliac visin,
cais, mar, par 40
- mesteacan
- amenajare spatiu verde flori, arbusti –
- spargere de vegetatie - curatare de vegetatie inlocuire arbori - taieri - plantari de arbori noi -

1000
20
10000mp

0.5
120

100lei/buc
56lei/mp

5 000mp

160

150lei/mp

24 renovare poduri metalice- curatare , vopsire,
adaugare la parapeti de suporturi metalice
pentru elemente vegetale, jardinière –

2

129

60000 lei

25 - renovare conducte metalice de apa aeriene curatare , vopsire cu vopsea rezistenta la
intemperii –
Constructie pasarela metalica

2

4.3

10000lei

3

60

279000

26 cost campanie mediatizare, informare, educare
– pliante
27 PROIECTARE
Studiu ridicare topo
PUZ
Proiect peisagistica
Proiecte arhitectura / structure/instalatii
Avize si autorizatii pentru construire OAR,
RUR

1

10

TOTAL

4
60
40
40
10

18600
279000
186000
186000
46500

3302

15189000

4. Soluţii fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii
4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opţiuni dintre cele identificate care vor fi
analizate la faza de studiu de fezabilitate
4.2. Identificarea surselor potenţiale de finanţare a investiţiei publice: fonduri proprii, credite
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
4.3. Concluzii
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4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice
fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate.
Urmatoarele aspecte vor fi rezolvate in cadrul Studiului de Fezabilitate:

-

-

Limita terenului studiat se va stabili in relatie cu Studiul regimului de proprietate si se va
face ca un capitol separat in cadrul Studiului de Fezabilitate
Delimitarea traseului exact al traseului de biciclete, relatia acestuia cu traversarile in dreptul
podurilor, se vor stabili in cadrul Studiului de Fezabilitate, el va putea fi extins in legatura
cu Planul De Mobilitate Urbana Durabila ce urmeaza a fi finalizat in luna noiembrie.
Punctele de intersectie cu reteaua de ape pluviale
Studiu topo cu pozitionarea arborilor existenti

In concluzie, reconsiderăm problemele formulate iniţial:
 Ce este de protejat, ce poate fi schimbat, ce trebuie să fie recreat?
 Schimbările în peisaj au devenit extrem de dimanice şi, de multe ori, agresive în
ultima jumătate de secol, iar oamenii nu pot apropria schimbări extrem de dinamice,
resimţind un sentiment de nesiguranţă; în acest context devine esenţial menţinerea
acelor constante care s-au menţinut de-a lungul timpului, care aparţin modelului
arhetipal al locului, acea matrice care face ca un peisaj să fie diferit de altul, care dă
unicitate fiecărui peisaj, conferind totodată prin continuitatea lor, un sentiment
benefic de siguranţă oamenilor.
 Pot fi schimbate, evident, acele lucruri despre care toată lumea ştie că sunt
dăunătoare, şi acest lucru se poate face doar prin strategii implementate consecvent,
pe termen scurt, dar şi pe termen lung
 Cum pot fi dirijate perceperile oamenilor şi reprezentările lor?
 Perceperile oamenilor pot fi dirijate atât explicit prin educare directă, promovarea
participării în strategia pentru peisaj, prin programe educaţionale în şcoli, în sensul
studiului antropologiei istorice şi a geografiei culturale, dar şi implicit, prin crearea
unor trasee, a unor parcursuri cotidiene pietonale, care să conţină locuri de joacă
pentru copii, locuri de odihnă, accente, ritmuri la scară umană, repere într-un peisaj
prietenos.
 Ce este valoros şi pentru cine?
 Aristotel scria despre acest aspect în lucrarea sa Politika încă din 350 î.Chr.: “Ceea
ce este un bun comun mai multor oameni primeşte, din păcate, de cele mai multe ori
cea mai puţină atenţie şi îngrijire”. Peisajul este patrimoniu şi resursă în acelaşi timp,
fiind reflexul unor nevoi ancestrale ale fiinţei umane: nevoia de teritorializare, de
reprezentare, de a găsi şi a da semnificaţii unui peisaj, de apartenenţă la o
comunitate, de relaţie cu naturalul.
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 Costurile schimbării şi costurile nonacţiunii?
 Costurile acţiunii pot fi uneori în aparenţă mari, dar ele trebuie privite pe termen lung, în
perspectivă sustenabilă. Investiţiile în peisaj si in energiile regenerabile, făcute pe baza
unor cercetări juste, sunt întotdeauna necesare.
 Ce va fi pierdut şi ce va fi câştigat?
 Este vorba de a alege între identitate şi alienare, dar uneori poate fi vorba şi de efecte
majore, la scară mare, care pot afecta comunităţi întregi, cum ar fi aspectele legate de
schimbările climatice care trebuie în permanenţă avute în vedere si urmărirea
continuităţii coridoarelor verzi.
 Cum se vor schimba lucrurile în timp?
In perspectiva dezvoltării sustenabile, este esenţială reconsiderarea peisajului ca patrimoniu
în schimbare, abordarea problemelor prin prisma conservării prin dezvoltare, în sensul angajării
resurselor tehnologiei actuale pentru valorizarea peisajului. In contextul actual al crizei economice,
energetice, de idei, care ameninţă în continuare şi reduce fondurile acordate proiectelor pentru
peisaj, este cazul, mai mult ca oricând să se formuleze strategii atât pe termen scurt cât şi pe termen
lung, luând în considerare potenţialul peisajului riveran al Raului Targului în crearea unei energii
practic inepuizabile, crearea locurilor de muncă, conferind o valoare maximă prin realizarea unor
locuri benefice pentru oameni.

.
Surse documentare bibliografice
Pentru realizarea acestei documentatii s-au avut in vedere si s-au folosit urmatoarele date de baza si
surse documentare:
-

-

-

-

Tema de proiectare semnata de Beneficiarul Studiului de Prefezabilitate (anexa 1) ;
Studii de fundamentare pentru PUG Campulung, 2018, SC Quattro Design srl
Plan de Actiune privind Energia Durabila, Anexa la HCL nr.12/28.02.2017
Codul Patrimoniului Construit al Municipiului Campulung, Manualul de bune practici în
domeniul protecţiei monumentelor istorice, 2011, Universitatea Politehnica Timisoara,
Facultatea de Arhitectura
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) – secţiunile I-V, (aprobate până în
prezent);
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (în aprobare) – Studii de fundamentare
(2014);
Programul ESPON 2000-2006, Urban-rural relations in Europe, Final Report, 2005. Vezi
şi ESDP, Study Programme on European Spatial Planning 1998-1999 (SPESP), Final
report, 2000.
Plan Urbanistic Zonal pentru zona centrala a Orasului Campulung, (U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C.,
2005, neaprobat);
Strategia de dezvoltare a Judeţului Argeş, cu componentele sale (Strategia de dezvoltare
teritorială integrată a teritoriului Argeş Muscel, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
la nivelul judeţului Argeş, Obiectivele strategice de dezvoltare a judetului Argeş 20172020);
Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung – 2017- 2022;
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Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupului de Acţiune, Câmpulung Muscel (în
proces de finalizare);
- Documentaţii de urbanism referitoare la teritoriul administrativ:
- Planul Urbanistic General al Municipiului Câmpulung şi Regulamentul Local de Urbanism,
Proiect Argeş S.A., 1995-1999, aprobat prin HCL nr. 135/2000;
-

-

-

Regimul debitelor medii zilnice la statia hidrometrica Voinesti transmis de Administratia
Bazinala de Apa Arges-Vedea (Anexa 2);
Masuratorile topografice ale zonei puse la dispozitie de Beneficiar si la care se va face
referire in continutul acestei documentatii ;
Imaginea fotogrametrica Google Earth a zonei (Fig 1);
Observatiile si masuratorile efectuate cu ocazia mai multor vizite efectuate in teren asupra
situatiei existente si asupra posibilitatilor de realizare a unei captari, a aductiunii de apa si a
centralei hidroelectrice pe sectorul de rau propus;
Date si metodologii de calcul din literatura de specialitate prezentate in lista bibliografica
anexata documentatiei;
Costurile de procurare a unor materiale si echipamente similare celor avute in vedere in
cadrul variantelor analizate in documentatie, disponibile in baza de date a autorului acestei
documentatii;
Indici de cost realizati la alte lucrari similare pentru categorii de lucrari specifice analizelor
prezentate in documentatie, disponibile in baza de date a autorului acestei documentatii.
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DEVIZUL GENERAL
Pentru investitia " MHC Raul Targului

Nr. Crt

Denumirea cheltuielii
1

1,1

Cost fara
TVA/mii E/
/mii lei/

0

/mii €/

Cost
TVA

Cost cu
TVA
/mii lei/

/mii €/

0

0,0

0,0

0,0

Obtinerea si amenajarea terenului
Obtinere teren

1.1.1

Cumparare teren

1.1.2

Concesionare teren

0

0

0,0

0,0

0,0

1.1.3

Exproprieri

69

15

13,1

82,1

17,9

1.1.4

Despagubiri

0

0

0,0

0,0

0,0

1.1.5

Schimbare regim juridic

0

0

0,0

0,0

0,0

1.1.6

Scoatere temporara din circuitul agricol

0

0

0,0

0,0

0,0

1.1.7

Scoatere definitiva din circuitul agricol

0

0

0,0

0,0

0,0

1.1.8

Alte cheltuieli

69

15

13,1

82,1

17,9

Total 1.1

138

30

26,2

164,2

35,7

1,2

Amenajarea terenului

1.2.1

Demolari, dezafectari

46

10

11,1

57,1

12,4

1.2.2

Defrisari

0

0

0,0

0,0

0,0

1.2.3

Evacuari de materiale rezultate

115

25

27,8

142,8

31,0

1.2.4

Devieri retele de utilitati din amplasament

0

0

0,0

0,0

0,0

1.2.5

Sistematizari pe verticala
Drenaje si epuismente (exclusiv ale lucrarii
de baza)

0

0

0,0

0,0

0,0

161

35

38,9

199,9

43,5

0

0

0,0

0,0

0,0

1.2.8

Devieri de cursuri de apa
Stramutari de locuinte si monumente
istorice

0

0

0,0

0,0

0,0

1.2.9

Alte cheltuieli

0

0,0

0,0

0,0

1.2.6
1.2.7

Total 1.2
1,3
1.3.1

322

70,00

77,9

399,9

86,9

Amenajari pentru protectia mediului
0

0

0,0

0,0

0,0

1.3.2

Protectia mediului
Refacerea cadrului natural dupa terminarea
lucrariilor

69

15

13,1

82,1

17,9

1.3.3

Plantare de copaci

46

10

8,7

54,7

11,9

1.3.4
1.3.5

Reamenajare de spatii verzi
Alte cheltuieli

69
0

15
0

13,1
0,0

82,1
0,0

17,9
0,0

Total 1.3

184

40

35,0

219,0

47,6

Total 1

644

140,00

122,4

766,4

166,6

2

Asigurare utilitati necesare obiectivului

2,1

Racord apa potabila si industriala

0

0

0,0

0,0

0,0

2,2

Racord canalizare

0

0

0,0

0,0

0,0

2,3

Racord gaze naturale

0

0

0,0

0,0

0,0

2,4

Racord agent termic

0

0

0,0

0,0

0,0

2,5

Racord energie electrica

138

30

26,2

164,2

35,7

2,6

Racord telefonic

46

10

8,7

54,7

11,9

2,7

Racord radio-tv

46

10

8,7

54,7

11,9

2,8

Drumuri de acces

0

0

0,0

0,0

0,0

2,9

Cai ferate industriale

0

0

0,0

0,0

0,0

2,1

Alte cheltuieli
Total 2

3

0

0

0,0

0,0

0,0

230

50

43,7

273,7

59,5

Proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

3.1.2

Studii geotehnice

115

25

21,9

136,9

29,8

3.1.3

Studii geologice

138

30

26,2

164,2

35,7

3.1.4

Studii hidrologice

0

0

0,0

0,0

0,0

3.1.5
3.1.6

Studii hidrogeotehnice
Studii fotogrametrice

0
0

0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3.1.7

Studii topografice

207

45

39,3

246,3

53,6

3.1.8

Studii de stabilizare teren sau versanti

0

0

0,0

0,0

0,0

3.1.9

Alte cheltuieli

0

0

0,0

0,0

0,0

460

100

87,4

547,4

119,0

Total 3.1
3,2

Avize, acorduri si autorizatii

3.2.1

Certificatul de urbanism

23

5

4,4

27,4

6,0

3.2.2

Autorizatia de construire

23

5

4,4

27,4

6,0

3.2.3

Avize si acorduri pentru racordul la utilitati

23

5

4,4

27,4

6,0

3.2.4

0

0

0,0

0,0

0,0

3.2.5

Certificatul de nomenclatura stradala
Numar cadastral si inscriere in cartea
funciara

13,8

3

2,6

16,4

3,6

3.2.6

Obtinerea acordului de mediu

13,8

3

2,6

16,4

3,6

3.2.7

Obtinerea avizului PSI

13,8

3

2,6

16,4

3,6

3.2.8

Alte avize si acorduri

27,6

6

5,2

32,8

7,1

Total 3.2

138

30

26,2

164,2

35,7

3,3

Proiectare si inginerie

3.3.1

Studiu de prefezabilitate

46

10

8,7

54,7

11,9

3.3.2

Studiu de fezabilitate

138

30

26,2

164,2

35,7

3.3.3

Proiectul tehnic

230

50

43,7

273,7

59,5

3.3.4

Detalii de executie

322

70

61,2

383,2

83,3

3.3.5

Plata know-how

0

0

0,0

0,0

0,0

3.3.6

46

10

8,7

54,7

11,9

0

0

0,0

0,0

0,0

69

15

13,1

82,1

17,9

3.3.9

Verificari tehnice ale proiectarii
Certificatul de performanta energetica a
cladirii
Documentatii necesare obtinerii avizelor si
autorizatiilor
Doc. de fund. a avizelor (impact, urbanism,
expertize)

41,4

9

7,9

49,3

10,7

3.3.10

Alte proiecte, studii sau expertize

27,6

6

5,2

32,8

7,1

Total 3.3
Organizarea procedurilor de achizitie
publica

920

200

174,8

1094,8

238,0

69

15

13,1

82,1

17,9

3.4.2

Documentatia de atribuire a lucrarilor
Onorarii, transport, cazare si diurna
membrii comisiei

46

10

8,7

54,7

11,9

3.4.3

Anunturi, corespondenta etc

23

5

4,4

27,4

6,0

Total 3.4.

138

30

26,2

164,2

35,7

0

0

0,0

0,0

0,0

3.3.7
3.3.8

3,4
3.4.1

3,5

Consultanta

3.5.1

Elaborare studii de piata

3.5.2

Elaborare studii de evaluare

0

0

0,0

0,0

0,0

3.5.3

Consultanta pentru managementul

92

20

17,5

109,5

23,8

investitiei
3.5.4

Consultanta pentru administrarea
contractului

0

0

0,0

0,0

0,0

3.5.5

Alte genuri de consultanta

0

0

0,0

0,0

0,0

Total 3.5

92

20

17,5

109,5

23,8

3,6

Asistenta tehnica

3.6.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

138

30

26,2

164,2

35,7

3.6.2

Plata dirigintilor de santier

184

40

35,0

219,0

47,6

Total 3.6

322

70

61,2

383,2

83,3

Total 3
Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza

2070

450

393,3

2463,3

535,5

2769,2

602

526,1

3295,3

716,4

4
4,1
4.1.1

Constructii si instalatii

4.1.1.1

Obiectul 1:Captari
Cladiri, constructii speciale, instalatii la
constructii si utilitatii

4.1.1.2

Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare

0

0

0,0

0,0

0,0

4.1.1.3

Instalatii PSI

0

0

0,0

0,0

0,0

4.1.1.4
4.1.1.5

Telecomunicatii
Alte instalatii.

0
0

0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Total 4.1.1.

2769,2

602

526,1

3295,3

716,4

4.1.2.1

Obiectul 2: Aductiuni
Cladiri, constructii speciale, instalatii la
constructii si utilitatii

4250,4

924

807,6

5058,0

1099,6

4.1.2.2

Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare

0

0

0,0

0,0

0,0

4.1.2.3

Instalatii PSI

0

0

0,0

0,0

0,0

4.1.2.4

Telecomunicatii

0

0

0,0

0,0

0,0

4.1.2.5

Alte instalatii.

0

0

0,0

0,0

0,0

Total 4.1.2.

4250,4

924

807,6

5058,0

1099,6

4.1.3.1

Obiectul 3: Microhidrocentrala
Cladiri, constructii speciale, instalatii la
constructii si utilitatii

1099,4

239

208,9

1308,3

284,4

4.1.3.2

Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare

0

0

0,0

0,0

0,0

4.1.3.3
4.1.3.4
4.1.3.5

Instalatii PSI
Telecomunicatii
Alte instalatii.
Total 4.1.3.
Obiectul 4:Oglinzi apa
Cladiri, constructii speciale, instalatii la
constructii si utilitatii
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare
Instalatii PSI
Telecomunicatii
Alte instalatii.
Total 4.1.4.
Obiectul 5: Amenajari si Arhitectura
Cladiri, constructii speciale, instalatii la
constructii si utilitatii
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare
Instalatii PSI
Telecomunicatii
Alte instalatii.
Total 4.1.5.

0
0
0
1099,4

0
0
0
239

0,0
0,0
0,0
208,9

0,0
0,0
0,0
1308,3

0,0
0,0
0,0
284,4

2686,4
0
0
0
0
2686,4

584
0
0
0
0
584

510,4
0,0
0,0
0,0
0,0
510,4

3196,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3196,8

695,0
0,0
0,0
0,0
0,0
695,0

7465,88
1196
0
1577,8
1048,8
11288,5

1623
260
0
343
228
2454

1418,5
227,2
0,0
299,8
199,3
2144,8

8884,4
1423,2
0,0
1877,6
1248,1
13433,3

1931,4
309,4
0,0
408,2
271,3
2920,3

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.5
4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.5

4,2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3.
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.4.
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5.
4.5.1.
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.1.3
4.5.1.4
4.5.2.
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.2.3
4.5.2.4
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
4.5.3.3
4.5.3.4
4.5.4
4.5.4.1
4.5.4.2
4.5.4.3
4.5.4.4

Total 4.1.
Montajul utilajelor tehnologice inclusiv
retelele aferente
Obiectul 1: Montaj la captarea apei
Obiectul 2: Montaj la aductiunea apei
Obiectul 3: Montaj la microhidrocentrala
Obiectul 4: Montaj la oglinzi de apa
Obiectul 5 Montaj la amenjare si
arhitectura
Total 4.1.
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj
Obiectul 1: Procurare utilaje pentru
captarea apei
Obiectul 2: Procurare utilaje pentru
aductiunea apei
Obiectul 3: Procurare utilaje pentru
microhidrocentrala
Obiectul 4: Procurare utilaje la oglinzi de
apa
Obiectul 5: Procurare utilaje la amenjari
si arhitectura
Total 4.3.
Utilaje si echipamente de transport
independente
Obiectul 1: Procurare utilaje transport la
captarea apei
Obiectul 2: Procurare utilaje transport la
aductiunea apei
Obiectul 3: Procurare utilaje transport la
microhidrocentrala
Obiectul 4: Procurare utilaje transport la
oglinzi de apa
Obiectul 5: Procurare utilaje transport la
amenjari si arhitectura
Total 4.4.
Dotari
Obiectul 1: Dotari la captari
Mijloace fixe
Dotari PSI
Dotari uz gospodaresc
Dotari protectia muncii
Total 4.5.1
Obiectul 2: Dotari la aductiuni
Mijloace fixe
Dotari PSI
Dotari uz gospodaresc
Dotari protectia muncii
Total 4.5.2
Obiectul 3: Dotari la microhidrocentrala
Mijloace fixe
Dotari PSI
Dotari uz gospodaresc
Dotari protectia muncii
Total 4.5.3
Obiectul 4: Dotari la oglinzi de apa
Mijloace fixe
Dotari PSI
Dotari uz gospodaresc
Dotari protectia muncii

22093,9

4803

4197,8

26291,7

5715,6

690
2484
2346
1380

150
540
510
300

131,1
472,0
445,7
262,2

821,1
2956,0
2791,7
1642,2

178,5
642,6
606,9
357,0

0
6900

0
1500

0,0
1311,0

0,0
8211,0

0,0
1785,0

1288

280

244,7

1532,7

333,2

13708

2980

2604,5

16312,5

3546,2

3082

670

585,6

3667,6

797,3

2576

560

489,4

3065,4

666,4

230
20884

50
4540

43,7
3968,0

273,7
24852,0

59,5
5402,6

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

18,4
18,4

4
4

3,5
3,5

21,9
21,9

4,8
4,8

46
18,4
0
27,6
92

10
4
0
6
20

8,7
3,5
0,0
5,2
17,5

54,7
21,9
0,0
32,8
109,5

11,9
4,8
0,0
7,1
23,8

32,2
0
23
36,8
92

7
0
5
8
20

6,1
0,0
4,4
7,0
17,5

38,3
0,0
27,4
43,8
109,5

8,3
0,0
6,0
9,5
23,8

9,2
32,2
27,6
23
92

2
7
6
5
20

1,7
6,1
5,2
4,4
17,5

10,9
38,3
32,8
27,4
109,5

2,4
8,3
7,1
6,0
23,8

92
36,8
0
55,2

20
8
0
12

17,5
7,0
0,0
10,5

109,5
43,8
0,0
65,7

23,8
9,5
0,0
14,3

4.5.5
4.5.5.1
4.5.5.2
4.5.5.3
4.5.5.4

4.6.
5
5,1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.1.7
5.1.1.8
5.1.1.9
5.1.1.10
5.1.1.11
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.2.10
5.1.2.11
5.1.2.12

5,2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10

Total 4.5.4
Obiectul 5: Dotari la amenajari si
arhitectura
Mijloace fixe
Dotari PSI
Dotari uz gospodaresc
Dotari protectia muncii
Total 4.5.5
Total 4.5.
Active necorporale
Total 4.
Alte cheltuieli
Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii
Dezafectari pentru organizarea santierului
Terasamente pentru organizarea santierului
Constructii provizorii pentru muncitori
Amenajari constructii existente pentru
muncitori
Rampe spalare auto
Depozite de materiale
Fundati macarale
Retele electrice iluminat si forta
Bransamente utilitati
Drumuri de acces
Desfiintarea santierului
Total 5.1.1
Cheltuieli conexe organizarii santierului
Autorizatia de organizare a santierului
Taxe de amplasament
Inchirieri semne circulatie
Intreruperi temporare ale utilitatilor
Contracte de asistenta cu politia rutiera
Contracte temporare cu furnizorii de utilitati
Taxe de salubrizare, depozit ecologic
Taxe locale
Chirii de ocupare temporara a domeniului
public
Costul energiei electrice si a apei
consumate
Transportul muncitorilor
Paza santierului
Total 5.1.2
Total 5.1
Conmisioane, taxe, cote legale si costuri
de finantare
Comisionul bancii finantatoare
Costul creditului in perioada de constructie
Cota pentru insp. ptr. contr. cal. lucr. de
constr.
Controlul statului in amenajarea teritoriului
Cota de urbanism
Cota pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
Cota Casei Sociale a Costructorilor
Primele de aisgurare ale Contractantului
Taxe pentru acorduri, avize, autorizatii
Comisioane si dobanzi la creditul pentru

184

40

35,0

219,0

47,6

138
46
0
0
184
644

30
10
0
0
40
140

26,2
8,7
0,0
0,0
35,0
122,4

164,2
54,7
0,0
0,0
219,0
766,4

35,7
11,9
0,0
0,0
47,6
166,6

43640,3

9487

8291,7

51931,9

11289,6

0
138
0

0
30
0

0,0
26,2
0,0

0,0
164,2
0,0

0,0
35,7
0,0

0
0
69
0
0
23
0
46
276

0
0
15
0
0
5
0
10
60

0,0
0,0
13,1
0,0
0,0
4,4
0,0
8,7
52,4

0,0
0,0
82,1
0,0
0,0
27,4
0,0
54,7
328,4

0,0
0,0
17,9
0,0
0,0
6,0
0,0
11,9
71,4

46
46
23
0
0
0
0
0

10
10
5
0
0
0
0
0

8,7
8,7
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

54,7
54,7
27,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11,9
11,9
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

92
115
138
460
736

20
25
30
100
160

17,5
21,9
26,2
87,4
139,8

109,5
136,9
164,2
547,4
875,8

23,8
29,8
35,7
119,0
190,4

230
0

50
0

43,7
0,0

273,7
0,0

59,5
0,0

69
23
0

15
5
0

13,1
4,4
0,0

82,1
27,4
0,0

17,9
6,0
0,0

69
69
92
598
0

15
15
20
130
0

13,1
13,1
17,5
113,6
0,0

82,1
82,1
109,5
711,6
0,0

17,9
17,9
23,8
154,7
0,0

5.2.11
5,3
6

obiectiv
Alte cheltuieli
Total 5.2

0
1150

0
250

0,0
218,5

0,0
1368,5

0,0
297,5

Cheltuieli diverse si neprevazute

1610

350

305,9

1915,9

416,5

Total 5

3496

760

664,2

4160,2

904,4

Cheltuieli pentru probe tehnologice

6,1

Pregatirea personalului

46

10

8,7

54,7

11,9

6,2

Probe tehnologice, incercari, rodaje, teste

46

10

8,7

54,7

11,9

Total 6

92

20

17,5

109,5

23,8

Total general

50172,3

10907

9532,7

59705,0

12979,4

Din care C+M

23565,9

5123

4477,5

28043,4

6096,4

Intocmit: Dr. Ing. Virgil DADU

POD 1
POD 1

POD 2

POD 2
APEDUCT

POD 4

APEDUCT

POD 3

POD 3

POD 4

POD 4

POD 5

POD 5

LEGENDA PROPUNERE
HIDROCONSTRUCTII /PARC FOTOVOLTAIC

MOBILITATE

MICRO-HIDROCENTRALA /CAPTARE

TRASEU CICLOTURISTIC
POPAS /PARCARE BICICLETE

MICRO-HIDROCENTRALA /CLADIRE

INCHIRIERE BICICLETE
TRASEU ”SHARED SPACE 1”- PIETONAL
BICICLETE SI CAROSABIL CU LIMITARE VITEZA

PARC FOTOVOLTAIC

TRASEU “SHARED SPACE 2”
PIETONAL SI BICICLETE

OGLINDA DE APA

PROPUNERE POD PIETONAL
HALTE TREN LOCAL (TURISTI /NAVETISTI)

RELATII CU PEISAJUL RIVERAN
(DINAMICA VIZUAL-FUNCTIONALA)

PROMENADA
DEGAJARE ACCES PUBLIC CATRE APA

DESCHIDERE FRONTURI CONSTRUITE
SPRE APA /STABILIREA RELATIEI
VIZUALE CU RAUL

INTERVENTII ARHITECTURALE
PAVILION BELVEDERE

REPERE VIZUALE
PAVILION OBSERVARE PASARI

POD 6

NUCLEE EXISTENTE DE INTERES PUBLIC
- INTERVENTII DE PUNERE IN VALOARE

PAVILION “EXPO-FLORA”
LOC SERBARI TRADITIONALE - ”Focul SUMEDRU”)

NUCLEE PROPUSE DE INTERES PUBLIC

“ART-CAFFE”
PUNCT INFORMARE TURISTICA

LEGENDA EXISTENT

AMENAJARI PEISAGISTICE
GRADINI TEMATICE (PLANTE SPECIFIC LOCALE)

PATRIMONIU ARHITECTURAL
/ARHEOLOGIC /MUZEAL

AMENAJARI PEISAGISTICE /REVITALIZARE
ZONA PESCUIT

RAUL TARGULUI

ZONA PLAJA

POD CIRCULATIE AUTO

ZONA LOISIR /SPORT IN AER LIBER
(TENIS, FITNESS, SAH, ETC.)

POD CIRCULATIE PIETONALA

LOCURI DE JOACA

POL VERDE URBAN

TANA NICOLETA LASCU - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
Beneficiar:
Denumire proiect:
Denumire planşă:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, Judeţul Argeş
Amenajarea complexă a Râului Târgului,
municipiul Câmpulung, judeţul Argeş
PROPUNERE DE AMENAJARE INTRE PODURILE 1 SI 6

Scara:

Data:

Desenat:

1:3000

iulie 2018

arh. T. Lascu

Verificat:

Nr.planşă:

Faza:

Nr.proiect

SPF 01-a
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Strada Vlădeasa nr.11, sector 6, Bucureşti, tel: 0311074772, 0745022292, CUI: 21882219, email: arkitekton2202@gmail.com

PODUL 5

BISERICA BARATIEI

VEDERE DE PE PODUL 7

CASE VALOROASE

POD 6

PASARELA GARII

POD 7

PASARELA GARII

PODUL 9

GARA

POD 8

POD 9

LEGENDA PROPUNERE
HIDROCONSTRUCTII /PARC FOTOVOLTAIC

MOBILITATE

MICRO-HIDROCENTRALA /CAPTARE

TRASEU CICLOTURISTIC
POPAS /PARCARE BICICLETE

MICRO-HIDROCENTRALA /CLADIRE

INCHIRIERE BICICLETE
TRASEU ”SHARED SPACE 1”- PIETONAL
BICICLETE SI CAROSABIL CU LIMITARE VITEZA

PARC FOTOVOLTAIC

TRASEU “SHARED SPACE 2”
PIETONAL SI BICICLETE

OGLINDA DE APA

PROPUNERE POD PIETONAL
HALTE TREN LOCAL (TURISTI /NAVETISTI)

RELATII CU PEISAJUL RIVERAN
(DINAMICA VIZUAL-FUNCTIONALA)

PROMENADA
DEGAJARE ACCES PUBLIC CATRE APA

POD 10

DESCHIDERE FRONTURI CONSTRUITE
SPRE APA /STABILIREA RELATIEI
VIZUALE CU RAUL

INTERVENTII ARHITECTURALE
PAVILION BELVEDERE

REPERE VIZUALE
PAVILION OBSERVARE PASARI
NUCLEE EXISTENTE DE INTERES PUBLIC
- INTERVENTII DE PUNERE IN VALOARE

PAVILION “EXPO-FLORA”
LOC SERBARI TRADITIONALE - ”Focul SUMEDRU”)

NUCLEE PROPUSE DE INTERES PUBLIC

“ART-CAFFE”
PUNCT INFORMARE TURISTICA

LEGENDA EXISTENT
AMENAJARI PEISAGISTICE
RAUL TARGULUI
AMENAJARI PEISAGISTICE /REVITALIZARE

GARA

ZONA PESCUIT

POD CIRCULATIE AUTO
POD CIRCULATIE PIETONALA

ZONA PLAJA
ZONA LOISIR /GRADINI PUBLICE, TEATRU DE VARA,
SPORT IN AER LIBER (TENIS, FITNESS, SAH, ETC.)

POL VERDE URBAN
MICROSTATIE EPURARE

LOCURI DE JOACA

PATRIMONIU ARHITECTURAL
/ARHEOLOGIC /MUZEAL
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Denumire proiect:
Denumire planşă:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, Judeţul Argeş
Amenajarea complexă a Râului Târgului,
municipiul Câmpulung, judeţul Argeş
PROPUNERE DE AMENAJARE INTRE PODURILE 6 SI 10
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POD 11

Acumularea ApaSarata

POD 11

Muzeul Auto ARO

MUZEUL ARO

LEGENDA EXISTENT

RAUL TARGULUI
GARA
POD CIRCULATIE AUTO
POD CIRCULATIE PIETONALA

POD 12

POL VERDE URBAN
MICROSTATIE EPURARE
PATRIMONIU ARHITECTURAL
/ARHEOLOGIC /MUZEAL

LEGENDA PROPUNERE

TRASEU CICLOTURISTIC
POPAS /PARCARE BICICLETE

INCHIRIERE BICICLETE
TRASEU ”SHARED SPACE 1”- PIETONAL
BICICLETE SI CAROSABIL CU LIMITARE VITEZA
TRASEU “SHARED SPACE 2”
PIETONAL SI BICICLETE

CASTRUL ROMAN JIDOVA

PROPUNERE POD PIETONAL
HALTE TREN LOCAL (TURISTI /NAVETISTI)
PUNCT INFORMARE TURISTICA
ZONA PLAJA - CAMPING
PAVILION OBSERVARE PASARI

POD 13
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Fig. 2.18. Graficul GANT de realizare a lucrarilor la amenajarea hidroenergetica
Durata lucrarilor /zile/

3.3. 3.2. 3.1. 3
4.3. 4.2. 4.1. 4
5,8 5.7. 5.6. 5.5. 5.4. 5.3. 5.2. 5.1. 5

Categorii de lucrari

2.3. 2.2. 2.1. 2

1.3. 1.2. 1.1. 1

0
Intocmirea si avizarea proiectelor
Proiectul tehnic al amenajarii
Aprobarea proiectului tehnic al
amenajarii
Proiectele de executie al amenajarii
Intocmirea documentatiei de licitatie
pentru executie lucrari
Captarea de apa
Conducta de aductiune
Centrala hidroelectrica
Definitivarea executantilor lucrarilor
Lansarea caietelor de sarcini si
primirea ofertelor
Analiza ofertelor si stabilirea
Executantilor
Contractarea lucrarilor de executie a
lucrarilor si livrarea grupurilor
Executia si livrarea echipamentelor cu
fabricatie lunga
Captarile de apa
Conductele de aductiune
Echipamentele centralei hidroelectrice
Cormaia 1
Executia lucrarilor
Captari: Constructii, Montaj, Probe
Aductiuni: Constructii, Montaj, Probe
Centrala, Constructii
Centrala, Montaj echipamente
Centrala, Probe si PIF
Lucrari de finisaj si refacerea cadrului
natural
Inchideri incinte captari si centrala
Receptia lucrarilor
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Nr. crt.
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4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5,8

Denumirea activitatii
1 Intocmirea si avizarea proiectelor
Proiectul tehnic al amenajarii
Aprobarea proiectului tehnic al amenajarii
Proiectele de executie al amenajarii
2 Intocmirea documentatiei de licitatie pentru
executie
Captarea lucrari
de apa
Conducta de aductiune
Centrala hidroelectrica
3 Definitivarea executantilor lucrarilor
Lansarea caietelor de sarcini si primirea ofertelor
Analiza ofertelor si stabilirea Executantilor
Contractarea lucrarilor de executie a lucrarilor si
livrarea grupurilor
4 Executia si livrarea echipamentelor cu
fabricatie lunga
Captarile de apa
Conductele de aductiune
Echipamentele centralei hidroelectrice Cormaia 1
5 Executia lucrarilor
Captari: Constructii, Montaj, Probe
Aductiuni: Constructii, Montaj, Probe
Centrala, Constructii
Centrala, Montaj echipamente
Centrala, Probe si PIF
Lucrari de finisaj si refacerea cadrului natural
Inchideri incinte captari si centrala
Receptia lucrarilor
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30
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30
65
45
15
5

125

240

125
125
125
165
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165
385
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281
90
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60
10
30
30
1

