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INSTALARE TRASEU AERIAN SI SUBTERAN FIBRA OPTICA COM. SCHEIA, RETEA FTTH 

JUDET: SUCEAVA 

1. DATE GENERALE 
1.1.Denumirea obiectivului de investitii: INSTALARE TRASEU AERIAN  SI SUBTERAN 
FIBRA OPTICA COM. SCHEIA, RETEA FTTH 

1.2. Amplasament: UAT SCHEIA, SATELE MIHOVENI, SCHEIA,  SFANTU ILIE, JUD. 
SUCEAVA 

 1.3. Titularul investitiei: S.C. ORANGE ROMANIA S.A., Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu, nr. 
51-53, sector 1, CUI: 9010105, numar de ordine in registrul comertului: J40/10178/1996. 

1.4. Beneficiarul investitiei: S.C. ORANGE ROMANIA S.A., Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu, 
nr. 51-53, sector 1, CUI: 9010105, numar de ordine in registrul comertului: J40/10178/1996. 

1.5. Elaboratorul proiectului: SC HD PROIECTIS SRL Iasi, B-dul Carol I, nr.4, Cladirea Habitat 
Proiect,corp A, Et.2, Camera 205-206, CUI RO36085083, numar de ordine in registrul 
comertului: J22/1230/2016, telefon: 0722 259 922, fax: 0372 009 892, mail: 
cristi.stangacianu@hdproiectis.ro 

1.6. Oportunitatea investitiei: 
Cablurile cu fibre optice prezintă capacităţi şi calităţi ale transmisiei net superioare 

sistemelor clasice prin cupru. 
Transmisiile de date pe aceste cabluri nu sunt influenţate/afectate de curenţii electrici 

(indiferent de tensiune şi amperaj) sau de alte instalaţii edilitare. De asemenea auimpact 
nesemnificativ asupra mediului ca urmare nu sunt listate in Anexa 1 sau Anexa 2 a HG 445/2009 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. 
 
1.7. Elemente care stau la baza elaborarii documentatiei: 
- comanda beneficiar 
- planse topografice intocmite de proiectantul de specialitate si avizate OCPI 
-  datele culese din teren 
- normative in vigoare 
 

1.8. Avize si acorduri 
 In baza Certificatul de Urbanism emis de autoritati se obtin avizele si acordurile de la 
forurile competente, de la detinatorii de instalatii si retele aeriene, avand drept scop final obtinerea 
autorizatiei de constructie pentru inceperea lucrarilor. 

În realizarea prezentei documentații au fost luate în calcul reglementările legale, normele 
și normativele tehnice pe domenii specifice, standarde în vigoare (privind mediul, inclusiv Natura 
2000, drumuri publice, gospodărirea apelor, etc.).  
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2. DESCRIEREA LUCRARILOR 
2.1. Amplasament: UAT SCHEIA, SATELE MIHOVENI, SCHEIA,  SFANTU ILIE, JUD. 
SUCEAVA 

2.2. Topografia: 
-  acceleratia terenului pentru proiectare: ag= 0,20 (conf. P 100/1-2013)  
 valoarea de vârf a accelerației pentru cutremure IMR=225 ani, corespunzând zonei     
 macroseismică de gradul 7 (grade MSK) în care probabilitatea de producere a unui  
 seism de gradul 7 sau mai mare, este de minim o dată la 50 ani; 
-  perioada de colt: Tc= 0.7s (conf. P 100/1-2013) 
-  Grad de poluare: I (conf. NTE 001/03/00) 
-  altitudine medie: 318 m. 
-  trasarea lucrarii: se va preda de catre proiectant amplasamentul lucrarii de executat catre 
constructor si catre beneficiar in momentul finalizarii acesteia. 
 

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice: 
- Presiunea dinamică a vântului  qv = 0.6kPa (conform cod CR 1-1-4/2012) 
- Încărcarea din zăpadă  qz = 2.5kPa (conform cod CR 1-1-3/2012)           

2.4. Categoria de importanta a obiectivului: Construcţiile care fac obiectul prezentei 
documentaţii conform HGR 766/97 se încadreazǎ în categoria C „normală ” şi conform P100/1-
2013 în clasa de importanţă „III”, si vor fi supuse cerintelor de verificare A10. 

2.5. Situaţia juridică a terenului: Lucrarea se realizează pe teren aparţinând domeniului public, 
Statului Roman, cablul FO fiind instalat aerian si subteran. 

2.6. MEMORIU PE SPECIALITATI. 
2.6.1.Caracteristicile cablului de fibra optica 
2.6.1.2.Caracteristicile fizice: ADSS- cod: ADSS Prysmian FAL4/KS 
- nr. tuburilor – 4 
- nr. fibrelor/tub – 12 
- tipul fibrei – Single Mode Optical Fibres 
- diametrul exterior – 10,5 mm 
- greutatea nominală – 90 kg/km 
- lungimea standard – 4 km 
- orţa de rupere – 1500 N/100mm 
- forţa maximă la istalare – 1.5 x W x 9.81 N 
- forţa de impact – 5 N.m 
- raza de încovoiere: - dinamic – 20 x diametru cablului 
-  static – 15 x diametru cablului 
- temperatura de operare – de la -30ºC până la +60ºC 
- temperatura de instalare – de la -10ºC până la +50ºC 
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2.6.1.3. Caracteristicile optice 
ADSS- cod: ADSS Prysmian FAL4/KS 
- performanţa transmisiei 1310nm - atenuarea maximă – 0,38 dB/km 
- dispersia ≤ 3,5 ps/nm x km 1550nm - atenuarea maximă – 0,25 dB/km 
- dispersia ≤ 18 ps/nm x km 
2.6.2. Conditii tehnice impuse de SR 831/2002 ce trebuiesc indeplinite constructorul retelei 
de telecomunicatii in vederea respectarii regulilor de coexistenta intre retelele LEA si FO. 

Conditii generale 
Pentru utilizarea în comun a stâlpilor LEA pentru energie electrică de i.t. şi/sau j.t., cu linii 

de telecomunicaţii, în fiecare caz se efectuează un calcul de verificare a rezistenţei mecanice a 
elementelor componente ale LEA, în funcţie de valorile de referinta ale presiunii dinamice a 
vântului pe amplasamentul în care sunt amplasaţi stâlpii liniei electrice aeriene. Numărul de linii 
cu diferite destinaţii, se va limita la capacitatea de preluare a eforturilor de către stâlpii utilizaţi 
în comun rezultate din calculelele de rezistenţă mecanică, cu condiţia de respectare a 
distanţelor minime admise între conductoare şi faţă de sol.  
  Deschiderea LEA (distanţa în plan orizontal, dintre doi stâlpi consecutivi plantaţi în teren), 
de regulă trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 40 m. Se admite depăşirea distanţei de 
40 m dacă, la proiectarea lucrărilor noi, de reconstrucţie sau de modernizare a LEA pentru 
fiecare caz, s-a asigurat dimensionarea corespunzătoare a elementelor componente ale LEA 
(stâlpi, conductoare, izolatoare, ancore, fundaţii etc.).  

Este interzisă executarea de branşamente cu FO, de radioficare, de televiziune prin cablu 
etc., pe urmatoarele categorii de stâlpi LEA:  

• speciali de susţinere ai posturilor de transformare (PTA);   
• pe care se află montat aparataj electric de comutaţie şi de protecţie (întrerupătoare, 

separatoare, descărcătoare, etc.)  
• cu derivaţii de înalta tensiune (de la 1 kV la 20 kV);  
• pe care se încrucişează liniile de energie electrică de joasă sau medie tensiune.  
Condiţiile pentru realizarea încrucisărilor între liniile de energie electrică, liniile aeriene de 

transport, de distribuţie şi utilizare a energiei electrice, inclusiv branşamentele) şi liniile de 
telecomunicaţii (linii de telefonie şi de telemecanică, liniile de radioficare, liniile CATv, etc., 
inclusiv branşamentele) sunt stabilite în standardele STAS 832-79, STAS 6290-80, STAS 1999-
86.  

Liniile de telecomunicaţii montate pe stâlpii liniilor de distribuţie a energiei electrice utilizaţi 
în comun trebuie realizate cu respectarea următoarelor condiţii:  
a) rigiditatea dielectrică (conform SR CEI 60708), corespunzatoare celei mai mari tensiuni care 

poate apare în condiţii normale sau de defect, considerându-se următoarele valori :   
• 1,5 kV c.c (min 1 min) între un conductor portant şi un conductor activ, 

respectiv între un conductor activ şi învelişul metalic al cablului Tv;  
• 2,25 kV c.c a izolaţiei conductorului activ;  
• 0,75 kV c.c a mantalei de protecţie exterioare din material electroizolant.  

b) elementele de prindere şi susţinere trebuie să prezinte o rezisţentă mecanică 
corespunzătoare solicitărilor;  

c) cablurile trebuie să prezinte caracteristici electrice şi mecanice care să asigure o protecţie 
corespunzătoare liniei Tc funcţionând în comun cu linia electrică aeriană;  

d) învelişurile metalice si conductoarele purtătoare trebuie să fie stabile termic la trecerea 
curenţilor de defect, secţiunea minimă admisă fiind corelată cu curenţii maximi care se pot 
stabili în circuitele de legare la pământ, respectând standardele în vigoare;  

e) cablurile de telecomunicaţii şi accesoriile de prindere ale acestora şi de legare la pământ de 
pe stâlpii utilizaţi în comun vor fi omologate în acest scop, conform reglementărilor specifice;  
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f) să fie asigurate distanţele minime prevăzute în tabelul din cap. 5.2.3, pe tot traseul de 
utilizare comuna, în condiţiile cele mai defavorabile;  

g) sa fie protejate împotriva influenţelor electromagnetice determinate de linia electrică aeriană 
în conformitate cu STAS 832 - 79, inclusiv cele rezultate în urma unor supratensiuni de 
funcţionare sau în urma unor fenomene climatice;  

h) liniile de telecomunicaţii existente se vor pune în concordanţă cu prevederile SR 831/2002 
din iniţiativa proprietarului acestora.  
În toate cazurile, datorită paralelismului între LEA i.t. şi j.t. şi circuitele de telecomunicaţii de 

pe stâlpii utilizaţi în comun, se vor lua măsuri de protecţie împotriva influenţelor prin cuplaj inductiv 
(electromagnetic) pe baza unui studiu de coexistenţă cu respectarea prevederilor, condiţiilor de 
calcul şi limitelor maxime admise din STAS 832-79.  

Montarea reţelelor de telecomunicaţii şi a altor utiliţăti, în cazul folosirii în comun, se face, 
numai în baza avizelor eliberate de organele abilitate, a avizului de amplasament şi a condiţiilor 
tehnico-economice convenite cu propriretarul stâlpilor.  

În cazul în care reţelele de telecomunicaţii, existente pe stâlpii comuni, sunt supuse unor 
lucrări de modernizare sau reparaţii, se va analiza cu proprietarul stâlpilor respectivi oportunitatea 
folosirii în comun în continuare a stâlpilor, inclusiv obligaţiile reciproce în noile condiţii.  

 2.6.2.2 Condiţii de protecţie şi de izolare  
Prevederile privind realizarea instalaţiilor de legare la pământ folosite în comun, la care se 

racordează atat instalaţii de înaltă tensiune cât şi instalaţii (echipamente) de joasă tensiune sunt 
cele din standardele STAS 12604/4-89 si STAS 12604/5-90.  

Pentru protecţia împotriva tensiunilor de atingere şi de pas, se vor adopta în principal 
protecţia prin legare la pământ în conformitate cu reglementările în vigoare, urmând a racorda la 
instalaţia de protecţie prin legare la pământ toate părţile metalice care în mod normal nu sunt sub 
tensiune dar pot fi puse în mod accidental sub tensiune (carcase de protecţie, amplificatoare, 
derivaţii prin distribuitoare de semnal, elemente de fixare şi suspensie, ecranul cablurilor, firele 
de suspensie etc.).  

Liniile de telecomunicaţii se vor proteja împotriva tensiunilor periculoase de atingere directă 
sau indirectă şi/sau prin cuplaj inductiv şi rezistiv prin respectarea distanţelor minime stabilite, a 
condiţiilor de rigiditate dielectrică şi executarea legăturilor la pământ prevăzute la capete, distanţe 
optime în traseu şi la derivaţii, respectiv a stabilităţii termice a învelişului metalic exterior, a 
conductorului purtător (firul de susţinere) la curenţii maximi de defect. De asemenea se prevăd şi 
protecţii suplimentare în reţeaua de telecomunicaţii în conformitate cu prevederile legislaţiei 
specifice prevăzuta în SR 831/2002. Sistemele de protecţie trebuie garantate de fabricant pentru 
condiţiile de montaj şi coexistenţă cu liniile electrice de jt şi mt.   

În cazul când, pe stâlpii LEA de utilizare comună se pozează mai multe cabluri de 
telecomunicaţii, ecranele metalice şi firul purtător se leagă la pământ, independent pentru fiecare 
cablu în parte, asiguranduse secţiunea minimă a conductoarelor circuitului de legare la pământ, 
în condiţii de stabiltate termică.  

Protecţia instalaţiilor de telecomunicaţii, prin reducerea efectului tensiunilor transmise prin 
cuplaj rezistiv sau induse prin cuplaj inductiv, care pot apare în linia de telecomunicaţii, datorită 
valorilor curenţilor LEA în regim normal sau de defect, se stabileşte prin documentaţia de 
proiectare de execuţie a instalaţiei de telecomunicaţii şi intră în responsabilitatea proprietarului 
instalaţiei respective.  

Echipamentele anexă (accesoriile), care trebuie să fie montate pe stâlpii utilizaţi în comun 
vor avea carcase electroizolante şi vor fi astfel amplasate încat să permită accesul personalului, 
fără risc de accident, la circuitele montate deasupra lor. Echipamentele care au carcase metalice 
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(fără înveliş izolant) trebuie să fie legate la pământ astfel încât tensiunile de atingere să nu 
depăşească limitele maxime admise. Echipamentele care au carcase metalice (fără înveliş 
izolant) trebuie să fie legate la pământ astfel încat tensiunile de atingere să nu depăşească limitele 
maxime admise.  

Învelişul metalic exterior al cablului de telecomunicaţii şi conductorul purtător din oţel al 
acestuia, trebuie legat la pământ la ambele capete ale porţiunii folosite în comun şi în punctele 
intermediare, conform prevederilor de la art. 2.1.9. al SR 831/2002. Rezistenţa de dispersie a 
sistemului de legare la pământ respectiv nu trebuie să depaşească valorile rezultate din calcule 
conform STAS 6271 – 81 şi verificate pe baza prevederilor din STAS 12.604/4 – 89.   

Secţiunea minimă a conductoarelor liniilor de energie electrică montate pe stâlpii utilizaţi în 
comun trebuie să fie de 16 mm2 în cazul conductoarelor din cupru, 35 mm2 în cazul conductoarelor 
din aluminiu, 25 mm2 în cazul conductoarelor din oţel-aluminiu şi 2x25 mm2 în cazul 
conductoarelor din aluminiu jumelate.   

Conductoarele branşamentelor electrice trebuie să fie integral izolate şi să reziste la 
intemperii conform STAS 6290-80. Pe stâlpii LEA jt utilizaţi în comun trebuie fixate indicatoare de 
avertizare necesare, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. În timpul lucrărilor se 
vor considera legaţi la pământ (direct sau indirect) următorii stâlpi: Stâlpii metalici; stâlpii de beton 
armat; stâlpii de lemn pe care sunt montate elemente metalice în contact cu pământul (coborâri 
pentru legarea la pământ, cabluri cu înveliş metalic); stâlpii de lemn cu conductoare izolate de 
coborare pentru legarea la pământ, neprotejate împotriva deteriorării mecanice a izolaţiei prin 
elemente din material electroizolant.  

2.6.2.3 Condiţii de amplasare a liniilor de telecomunicaţii pe stâlpii LEA utilizaţi în comun 
La prinderea cablului FO pe stâlpi se va respecta ordinea de dispunere verticală a circuitelor 
conform SR 831 – 2002, considerata de la partea superioară a stâlpului în jos: 

- Circuite de energie electrică de joasă tensiune (inclusiv pentru iluminat public); 
- Circuite de radioficare; 
- Circuite de telecomunicaţii (telefonie, transmisii de date, telesemnalizare, 

telecomandă, televiziune prin cablu etc) dispuse de regulă pe partea dinspre clădiri; 
Distanţele minime între circuitele de telecomunicaţii şi sol trebuie să fie de: 

- 4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montaţi pe trotuare; 
- 5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părţii carosabile); 
- 6,0 m, la traversări peste treceri de pietoni şi trotuare(măsurat la nivelul trecerii); 
- 7,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes naţional sau local (măsurat în axul 

drumului). 
În cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA j.t. cu reţele de telecomunicaţii se vor respecta 

distanţele minime din tabelul de mai jos: 
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Note: 
- Distanţa ″b″ se măsoară între linia de energie electrică, respectiv conductorul cel mai de 

jos al nivelului respectiv şi partea superioară a liniei de telecomunicaţii (radioficare). 
- Distanţa ″c″ se măsoară între linia de energie electrică (iluminat public), respectiv 

elementul cel mai de jos cu părţi sub tensiune (protejate sau neprotejate) al nivelului respectiv şi 
partea superioară a liniei de telecomunicaţii (radioficare). 

- Dacă linia de telecomunicaţii (radioficare) nu este prevăzută a se monta în traseul 
respectiv, nivelul de telecomunicaţii se poate translata în plan vertical cu distanţa ″d″, ocupând 
nivelul de ″radioficare″ (cu o utilizare redusă), distanţa ″a″ reducându-se în consecinţă cu distanţa 
″d″. 

- În cazul montării liniilor de televiziune prin cablu CATV pe stâlpi utilizaţi în comun cu 
cabluri de telecomunicaţii, acestea se vor putea monta în acelaşi plan orizontal, dispuse de o parte 
şi de alta a stâlpilor, sau la o distanţă de 0,50 m pe aceiaşi parte a stâlpilor (spre clădiri). 

- Distanţele minime se vor respecta pe tot traseul de folosinţă comună, distanţele efective 
fiind stabilite prin calculul de verificare la solicitări mecanice şi a săgeţilor corespunzătoare 
condiţiilor cele mai defavorabile. 
 
Coexistenţa cu alte instalaţii şi construcţii  

Pe traseul cablului FO se vor respecta distanţele minime normate pentru apropieri şi 
traversări prevăzute în SR 831 – 2002 “Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie 
electrică, linii de tracţiune electrică urbană, instalaţii de telecomunicaţii, reţelele de televiziune prin 
cablu CATv şi alte utilităţi”.  

De asemenea, se vor analiza şi prevederile normativului PE 106/2003 “Normativ pentru 
proiectarea şi executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune” şi îndrumarului 1 Li-Ip 5-89 
“Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de medie tensiune şi LEA de joasă 
tensiune faţă de alte linii, instalaţii şi obiective” şi acolo unde anumite prevederi au soluţionări 
diferite se va adopta varianta cea mai restrictivă din punct de vedere a apropierilor şi încrucişărilor.  

De aceea, în această situaţie cotele de montare a liniilor de telecomunicaţii vor fi mai mari 
decât în cazul existenţei liniilor de radioficare.  

Distanţa minimă admisibilă de apropiere a liniilor cu cablul FO și cel coaxial, faţă de liniile 
electrice de distribuţie şi iluminat public este de 0,5 m în cazul în care amplasarea cablul FO se 
face pe acelaşi nivel, de o parte şi de alta a stâlpului şi de un metru în cazul în care cele doua linii 
sunt amplasate pe aceeaşi parte a stâlpului (aceste cote sunt date în lipsa liniilor de radioficare).  

Branşamentele electrice sau cablul FO pot coborî pe verticala stâlpului, urmând a se 
proteja şi a se respecta între acestea distanţă minimă de 0,05 m. În cazul în care se utilizează 
cabluri cu ecran metalic acestea se leagă la pământ astfel încât în cazul unui defect, tensiunea 
de atingere să nu depăşească valoarea de 40 V.  

 
2.6.3. Descrierea lucrarilor civile 

Prin prezentul proiect se propune amplasarea aeriana a unei retele de fibra optica, tip 
FTTH, pe stalpi de beton existenti, proprietate Delgaz Grid, pe stalpi de beton existenti ai primariei 
si pe stalpi de beton proiectati, proprietate Orange, precum si construirea unei canalizatii 
subterane si a unor subtraversari prin foraj orizontal in zona drumului judetean DJ 178A, a 
drumului national DN 17, precum si in zona drumurilor comunale si satesti din cadrul UAT Scheia, 
satele Mihoveni, Scheia si Sfantu Ilie, jud. Suceava. 
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Cablul de fibra optica va fi pozat pe stalpii existenti de distributie a energiei electrice 
apartinand DELGAZ GRID, pe stalpi de beton existenti ai primariei si pe stalpi de beton proiectati, 
proprietate Orange amplasati pe domeniul stradal al localitatii Scheia. 

 
Se vor respecta conditiile prevazute in avizul favorabil nr. 295/04.05.2020 eliberat de 

DELGAZ GRID in urma caruia s-a intocmit studiul de coexistenta privind amplasarea cablului de 
fibra optica pe stalpii de beton existenti studiati. 

 
A) ZONA DJ 178A 

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi de beton existenti, proprietate 
DELGAZ GRID, dar si pe stalpi de beton proiectati, proprietate ORANGE astfel: 

- Sector 1: km 0+020 (partea stanga), SB DJ DELGAZ.001 pana la Km 0+438 (partea 
stanga), SB DJ DELGAZ.014;  

- Sector 2: km 0+437 (partea dreapta), SB DJ DELGAZ.015 pana la Km 1+044 (partea 
dreapta), SB DJ DELGAZ.019;  

- Sector 3: km 1+114 (partea dreapta), SB DJ DELGAZ.020 pana la Km 1+630 (partea 
dreapta), SB DJ DELGAZ.033;  

- Sector 4: km 1+642 (partea stanga), SB DJ DELGAZ.033A pana la Km 1+995 (partea 
stanga), SB DJ DELGAZ.042;  

- Sector 5: km 1+995 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.003 pana la Km 
2+513 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.016;  

- Sector 6: km 2+513 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.017 pana la Km 
2+717 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.022;  

- Sector 7: km 2+717 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.023 pana la Km 
2+918 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.028;  

- Sector 8: km 2+920 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.029 pana la Km 
6+215 (partea stanga), SB DJ DELGAZ.121;  

- Sector 9: km 6+713 (partea dreapta), SB DJ DELGAZ.123 pana la Km 7+207 (partea 
dreapta), SB DJ DELGAZ.136;  

 
Reteaua aeriana propusa se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului. 
Distanta de la stalpii existenti si cei proiectati pe care se va instala reteaua FO pana in axul 

drumului judetean variaza intre: 3.7 m si 15.8 m 
Din motive tehnice se propune plantarea a 39 stalpi de beton, proprietate ORANGE la 

urmatoarele pozitii kilometrice:  
- Km 1+210 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.001 amplasat in zona de 

siguranta la 6.5 m fata de axul drumul judetean, datorita limitei de proprietate existenta; 
- Km 1+421 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.002 amplasat in zona de 

protectie la 10.1 m fata de axul drumului judetean; 
- Km 1+995 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.003 amplasat in zona de 

protectie la 8.6 m fata de axul drumului judetean; 
- Km 2+036 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.004 amplasat in zona de 

protectie la 8.9 m fata de axul drumului judetean; 
- Km 2+076 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.005 amplasat in zona de 

protectie la 8.8 m fata de axul drumului judetean; 
- Km 2+115 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.006 amplasat in zona de 

protectie la 8.9 m fata de axul drumului judetean; 
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- Km 2+155 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.007 amplasat in zona de 
protectie la 9.1 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+195 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.008 amplasat in zona de 
protectie la 8.8 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+233 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.009 amplasat in zona de 
protectie la 8.9 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+273 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.010 amplasat in zona de 
protectie la 9.2 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+314 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.011 amplasat in zona de 
protectie la 9.2 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+354 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.012 amplasat in zona de 
protectie la 9.2 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+394 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.013 amplasat in zona de 
protectie la 9.1 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+436 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.014 amplasat in zona de 
protectie la 9.0 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+476 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.015 amplasat in zona de 
protectie la 9.0 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+513 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.016 amplasat in zona de 
protectie la 9.0 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+513 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.017 amplasat in zona de 
protectie la 8.1 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+555 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.018 amplasat in zona de 
protectie la 7.8 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+596 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.019 amplasat in zona de 
protectie la 7.7 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+637 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.020 amplasat in zona de 
protectie la 7.7 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+677 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.021 amplasat in zona de 
protectie la 7.9 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+717 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.022 amplasat in zona de 
protectie la 8.0 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+717 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.023 amplasat in zona de 
protectie la 8.6 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+757 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.024 amplasat in zona de 
protectie la 8.5 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+797 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.025 amplasat in zona de 
protectie la 8.5 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+838 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.026 amplasat in zona de 
protectie la 8.1 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+878 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.027 amplasat in zona de 
protectie la 9.4 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+918 (partea dreapta), SB DJ PROIECTAT ORANGE.028 amplasat in zona de 
protectie la 8.4 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+920 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.029 amplasat in zona de 
protectie la 8.4 m fata de axul drumului judetean; 
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- Km 2+957 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.030 amplasat in zona de 
protectie la 8.6 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 2+994 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.031 amplasat in zona de 
protectie la 8.7 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 3+031 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.032 amplasat in zona de 
protectie la 8.8 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 3+069 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.033 amplasat in zona de 
protectie la 8.8 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 3+107 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.034 amplasat in zona de 
protectie la 8.8 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 3+144 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.035 amplasat in zona de 
protectie la 8.7 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 3+181 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.036 amplasat in zona de 
protectie la 8.6 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 3+217 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.037 amplasat in zona de 
protectie la 8.6 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 3+254 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.038 amplasat in zona de 
protectie la 8.4 m fata de axul drumului judetean; 

- Km 3+290 (partea stanga), SB DJ PROIECTAT ORANGE.039 amplasat in zona de 
protectie la 8.5 m fata de axul drumului judetean; 

 
 

 
Se vor realiza 9 supratraversari ale retelei aeriene peste DJ 178A. 

Supratraversarile se vor realiza la urmatoarele pozitii KM:                                                     
- Km 0+438,partea stanga SB DJ DELGAZ.014 - Km 0+437, partea dreapta, SB DJ DELGAZ.015. 
Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 85 grade. Lungimea 
supratraversarii este de 25 m. 
- Km 1+421,partea stanga SB DJ PROIECTAT ORANGE.002 - Km 1+422,partea dreapta, SB DJ 
DELGAZ.028. Lungimea supratraversarii este de 18.7 m. Unghiul de incrucisare a retelei cu axul 
drumului judetean este de 86 grade. 
- Km 1+630, partea dreapta, SB DJ DELGAZ.033- Km 1+642, partea stanga, SB DJ 
DELGAZ.033A. Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 72 grade. 
Lungimea supratraversarii este de 24.4 m. 
- Km 1+995, partea stanga, SB DJ DELGAZ.042- Km 1+995, partea dreapta, SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.003. Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 90 grade. 
Lungimea supratraversarii este de 19.3 m. 
- Km 2+513, partea stanga, SB DJ PROIECTAT ORANGE.017- Km 2+513, partea dreapta, SB 
DJ PROIECTAT ORANGE.016. Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 
88 grade. Lungimea supratraversarii este de 17.1 m. 
- Km 2+717, partea stanga, SB DJ PROIECTAT ORANGE.022- Km 2+717, partea dreapta, SB 
DJ PROIECTAT ORANGE.023. Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 
90 grade. Lungimea supratraversarii este de 16.6 m. 
- Km 2+918, partea dreapta, SB DJ PROIECTAT ORANGE.028- Km 2+920, partea stanga, SB 
DJ PROIECTAT ORANGE.029. Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 
81 grade. Lungimea supratraversarii este de 16.1 m. 
- Km 5+577, partea dreapta SB DELGAZ.001- Km 5+590,partea stanga, SB DJ DELGAZ.104. 
Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 70 grade. Lungimea 
supratraversarii este de 44.1 m. 
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- Km 6+702, partea stanga SB DJ DELGAZ.122 - Km 6+713,partea dreapta, SB DJ DELGAZ.123. 
Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 62 grade. Lungimea 
supratraversarii este de 22.5 m. 

 
Stalpi amplasati in zona de ampriza:  

Lungime retea aeriana in zona de ampriza: 1036 m  
Nr. stalpi beton existenti in zona de ampriza: 30 buc  
 
Partea dreapta 

- Km 1+532-km 1+568, SB DJ DELGAZ.032 – 36 m;    
 
Partea stanga 

- Km 4+789-km 5+552, (SB DJ DELGAZ.082 - SB DJ DELGAZ.103)   – 763 m;           
- Km 5+658 - km 5+895, (SB DJ DELGAZ.106 - SB DJ DELGAZ.112)   – 237 m;       
 
Stalpi amplasati in zona de siguranta: 

Lungime retea aeriana in zona de siguranta: 346 m  
Nr. stalpi beton existenti in zona de siguranta: 16 buc  
Partea dreapta 

- Km 0+472-km 0+510, SB DJ DELGAZ.017 – 38 m;    
- Km 1+189-km 1+226, SB DJ DELGAZ.022, SB DJ PROIECTAT ORANGE.001, SB DJ 

DELGAZ.023 – 37 m;    
  - Km 1+265-km 1+302, SB DJ DELGAZ.025 – 37 m;    
   - Km 1+491-km 1+532, SB DJ DELGAZ.030, SB DJ DELGAZ.031 – 41 m;    
 

Partea stanga 
    
- Km 1+678-km 1+712, SB DJ DELGAZ.034, SB DJ DELGAZ.035   – 34 m;    
- Km 1+756-km 1+795, SB DJ DELGAZ.037 – 39 m;    
- Km 1+883-km 1+921, SB DJ DELGAZ.040 – 38 m;   
- Km 6+055-km 6+096, SB DJ DELGAZ.116, SB DJ DELGAZ.117   – 41 m;    
- Km 6+136-km 6+177, SB DJ DELGAZ.118, SB DJ DELGAZ.119,  SB DJ DELGAZ.120      

– 41 m;    
 

 
Supratraversare pod (zona pod km 3+261-km 3+278) 
Supratraversarea propusa este localizata in comuna Scheia, judetul Suceava, pe partea 

stanga a drumului judetean DJ 178A, in zona podului existent (km 3+261-km 3+278) peste un 
rau. 

Traversarea se realizeaza pe stalpi de beton proiectati ce apartin ORANGE, amplasati 
pe spatiul public in zona de protectie. Distanta intre stalpi este L=37 m, care poate fi considerata 
lungimea traversarii. 

Stalpii sunt pozitionati astfel: 
- pe partea stanga: stalpul SB DJ PROIECTAT ORANGE.038, km – 3+254, este amplasat la 7.6 
m fata de limita albiei; 
- pe partea stanga: stalpul SB DJ PROIECTAT ORANGE.039, km – 3+290, este amplasat la 
12.7 m fata de limita albiei; 
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Supratraversare pod (zona pod km 4+100-km 4+166) 
Supratraversarea propusa este localizata in comuna Scheia, judetul Suceava, pe partea 

stanga a drumului judetean DJ 178A, in zona podului existent (km 4+100-km 4+166) peste 
varianta de ocolire a municipiului Suceava. 

Traversarea se realizeaza pe stalpi de beton existenti ce apartin DELGAZ GRID, 
amplasati pe spatiul public in zona de protectie. Distanta intre stalpi este L=57 m, care poate fi 
considerata lungimea traversarii. 

Stalpii sunt pozitionati astfel: 
- pe partea stanga: stalpul SB DJ DELGAZ.064, km – 4+103; 
- pe partea stanga: stalpul SB DJ DELGAZ.065, km – 4+160; 
 

Lungimea retelei aeriene proiectate: 6607 metri;  
Stalpi utilizati: 177 buc, din care: 

Stalpi existenti: 138 buc;  
Stalpi proiectati: 39 buc; 
 

Lungime supratraversarilor: 204 metri. 
Lungime supratraversare zona pod: 94 m 
 
Lungime retea aeriana in zona de ampriza:1036 metri 
Nr. Stalpi beton existenti in zona de ampriza:30 buc 
Lungime retea aeriana in zona de siguranta:346 metri 
Nr. Stalpi beton existenti in zona de siguranta: 16 buc.  
 
Distanţele minime între circuitele de telecomunicaţii şi sol trebuie să fie de: 
- 4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montaţi pe trotuare; 
- 5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părţii carosabile); 
- 6,0 m, la traversări peste treceri de pietoni şi trotuare(măsurat la nivelul trecerii); 
- 7,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes naţional sau local (măsurat în axul 

drumului). 
La executia si punerea in functiune a retelei de fibra optica, se va tine cont de urmatoarele 

masuri: 
- Se vor respecta prevederile SR 831/2002 a normativelor PE106/2003 si NTE 003/04/00. 
- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii retelelor electrice echipati cu transformatoare 
sau alte aparataje electrice de comutatie si de protective (intrerupatoare, descarcatoare, 
separatoare, etc). 
- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii de medie tensiune, daca nu se asigura o 
declansare automata rapida a liniei de 20 kV, in cel mult de 0,2s, la o simpla punere la 
pamant a retelei respective. 
- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii pe care se incruciseaza linii de energie 
electrica de JT si MT.  
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Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 
Tabel stalpi de beton existenti si proiectati in zona drumului judetean DJ 178A:  

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
PARTEA 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP 

(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

DJ DELGAZ.001 P01 Stanga 13.3 - - x - - - 

DJ DELGAZ.002 P02 Stanga 13.4 - - x DELGAZ.001 DELGAZ.002 34.5 

DJ DELGAZ.003 P03 Stanga 13.8 - - x DELGAZ.002 DELGAZ.003 31.8 

DJ DELGAZ.004 P04 Stanga 15.5 - - x DELGAZ.003 DELGAZ.004 33.2 

DJ DELGAZ.005 P05 Stanga 16.5 - - x DELGAZ.004 DELGAZ.005 39.3 

DJ DELGAZ.006 P06 Stanga 17.2 - - x DELGAZ.005 DELGAZ.006 20.9 

DJ DELGAZ.007 P07 Stanga 12.4 - - x DELGAZ.006 DELGAZ.007 27.9 

DJ DELGAZ.008 P08 Stanga 11.7 - - x DELGAZ.007 DELGAZ.008 32.4 

DJ DELGAZ.009 P09 Stanga 11.3 - - x DELGAZ.008 DELGAZ.009 36 

DJ DELGAZ.010 P10 Stanga 18.2 - - x DELGAZ.009 DELGAZ.010 30.8 

DJ DELGAZ.011 P11 Stanga 11.8 - - x DELGAZ.010 DELGAZ.011 31.8 

DJ DELGAZ.012 P12 Stanga 13.6 - - x DELGAZ.011 DELGAZ.012 25.2 

DJ DELGAZ.013 P13 Stanga 15.2 - - x DELGAZ.012 DELGAZ.013 26.1 

DJ DELGAZ.014 P14 Stanga 10.6 - - x DELGAZ.013 DELGAZ.014 25.6 

DJ DELGAZ.015 P14 Dreapta 14.2 - - x DELGAZ.014 DELGAZ.015 25 

DJ DELGAZ.016 P15 Dreapta 7.9 - - x DELGAZ.015 DELGAZ.016 39.3 

DJ DELGAZ.017 P16 Dreapta 7.1 - x - DELGAZ.016 DELGAZ.017 38.4 

DJ DELGAZ.018 P17 Dreapta 8.2 - - x DELGAZ.017 DELGAZ.018 41.2 

DJ DELGAZ.019 P18 Dreapta 8.4 - - x DELGAZ.018 DELGAZ.019 41.5 

DJ DELGAZ.020 P19 Dreapta 13.8 - - x - - - 

DJ DELGAZ.021 P20 Dreapta 9.1 - - x DELGAZ.020 DELGAZ.021 38.6 

DJ DELGAZ.022 P21 Dreapta 7.5 - x - DELGAZ.021 DELGAZ.022 38.7 

DJ Orange.001 P22 Dreapta 6.5 - x - DELGAZ.022 Orange.001 21.4 

DJ DELGAZ.023 P23 Dreapta 6.9 - x - Orange.001 DELGAZ.023 16 

DJ DELGAZ.024 P24 Dreapta 7.8 - - x DELGAZ.023 DELGAZ.024 38.8 

DJ DELGAZ.025 P25 Dreapta 6.7 - x - DELGAZ.024 DELGAZ.025 36.3 

DJ DELGAZ.026 P26 Dreapta 7.8 - - x DELGAZ.025 DELGAZ.026 35.4 

DJ DELGAZ.027 P26 Dreapta 8.1 - - x DELGAZ.026 DELGAZ.027 43.8 

DJ Orange.002 P27 Stanga 10.1 - - x Orange.002 DELGAZ.028 18.7 

DJ DELGAZ.028 P27 Dreapta 8.4 - - x DELGAZ.027 DELGAZ.028 32.2 



 

  16 

INSTALARE TRASEU AERIAN SI SUBTERAN FIBRA OPTICA COM. SCHEIA, RETEA FTTH 

 

SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

DJ DELGAZ.029 P28 Dreapta 7.4 - - x DELGAZ.028 DELGAZ.029 36.4 

 

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
PARTEA 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP 

(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

DJ DELGAZ.030 P29 Dreapta 6.6 - x - DELGAZ.029 DELGAZ.030 31.6 

DJ DELGAZ.031 P30 Dreapta 6 - x - DELGAZ.030 DELGAZ.031 41.7 

DJ DELGAZ.032 P31 Dreapta 5.4 x - - DELGAZ.031 DELGAZ.032 35.6 

DJ DELGAZ.032A P32 Dreapta 6.8 - - x DELGAZ.032 DELGAZ.032A 30.5 

DJ DELGAZ.033 P33 Dreapta 15.8 - - x DELGAZ.032A DELGAZ.033 39.1 

DJ DELGAZ.033A P33 Stanga 6.6 - x - DELGAZ.033 DELGAZ.033A 23.7 

DJ DELGAZ.034 P34 Stanga 6 - - x DELGAZ.033A DELGAZ.034 32 

DJ DELGAZ.035 P34 Stanga 6.5 - x - DELGAZ.034 DELGAZ.035 33.8 

DJ DELGAZ.036 P35 Stanga 9.4 - - x DELGAZ.035 DELGAZ.036 45.4 

DJ DELGAZ.037 P36 Stanga 7.1 - - x DELGAZ.036 DELGAZ.037 40.1 

DJ DELGAZ.038 P37 Stanga 8.4 - - x DELGAZ.037 DELGAZ.038 46.7 

DJ DELGAZ.039 P38 Stanga 7.5 - x - DELGAZ.038 DELGAZ.039 43.5 

DJ DELGAZ.040 P39 Stanga 6.7 - - x DELGAZ.039 DELGAZ.040 37.6 

DJ DELGAZ.041 P40 Stanga 9.6 - - x DELGAZ.040 DELGAZ.041 35.8 

DJ DELGAZ.042 P41 Stanga 10.7 - - x DELGAZ.041 DELGAZ.042 35.8 

DJ Orange.003 P41 Dreapta 8.6 - - x DELGAZ.042 Orange.003 19.3 

DJ Orange.004 P42 Dreapta 8.9 - - x Orange.003 Orange.004 39.7 

DJ Orange.005 P43 Dreapta 8.8 - - x Orange.004 Orange.005 40 

DJ Orange.006 P44 Dreapta 9.1 - - x Orange.005 Orange.006 40 

DJ Orange.007 P45 Dreapta 9.1 - - x Orange.006 Orange.007 40 

DJ Orange.008 P46 Dreapta 8.8 - - x Orange.007 Orange.008 40 

DJ Orange.009 P47 Dreapta 8.9 - - x Orange.008 Orange.009 40 

DJ Orange.010 P48 Dreapta 9.2 - - x Orange.009 Orange.010 40 

DJ Orange.011 P49 Dreapta 9.2 - - x Orange.010 Orange.011 39.9 

DJ Orange.012 P50 Dreapta 9.2 - - x Orange.011 Orange.012 40 

DJ Orange.013 P51 Dreapta 9.1 - - x Orange.012 Orange.013 39.9 

DJ Orange.014 P52 Dreapta 9 - - x Orange.013 Orange.014 40 

DJ Orange.015 P53 Dreapta 9 - - x Orange.014 Orange.015 40 

DJ Orange.016 P54 Dreapta 9 - - x Orange.015 Orange.016 40 

DJ Orange.017 P54 Stanga 8.1 - - x Orange.016 Orange.017 17.1 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 

 

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
PARTEA 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP 

(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

DJ Orange.018 P55 Stanga 7.8 - - x Orange.017 Orange.018 39.9 

DJ Orange.019 P56 Stanga 7.7 - - x Orange.018 Orange.019 40 

DJ Orange.020 P57 Stanga 7.9 - - x Orange.019 Orange.020 40 

DJ Orange.021 P58 Stanga 7.9 - - x Orange.020 Orange.021 40 

DJ Orange.022 P59 Stanga 8 - - x Orange.021 Orange.022 40.1 

DJ Orange.023 P59 Dreapta 8.6 - - x Orange.022 Orange.023 16.6 

DJ Orange.024 P60 Dreapta 8.5 - - x Orange.023 Orange.024 40 

DJ Orange.025 P61 Dreapta 8.3 - - x Orange.024 Orange.025 40 

DJ Orange.026 P62 Dreapta 8.1 - - x Orange.025 Orange.026 40 

DJ Orange.027 P63 Dreapta 9.4 - - x Orange.026 Orange.027 39.9 

DJ Orange.028 P64 Dreapta 8.4 - - x Orange.027 Orange.028 40.1 

DJ Orange.029 P64 Stanga 7.5 - - x Orange.028 Orange.029 16.1 

DJ Orange.030 P65 Stanga 8.6 - - x Orange.029 Orange.030 37 

DJ Orange.031 P66 Stanga 8.7 - - x Orange.030 Orange.031 37 

DJ Orange.032 P67 Stanga 8.8 - - x Orange.031 Orange.032 37 

DJ Orange.033 P68 Stanga 8.8 - - x Orange.032 Orange.033 37 

DJ Orange.034 P69 Stanga 8.7 - - x Orange.033 Orange.034 36.9 

DJ Orange.035 P70 Stanga 8.7 - - x Orange.034 Orange.035 37.2 

DJ Orange.036 P71 Stanga 8.6 - - x Orange.035 Orange.036 36.8 

DJ Orange.037 P72 Stanga 8.6 - - x Orange.036 Orange.037 37 

DJ Orange.038 P73 Stanga 8.4 - - x Orange.037 Orange.038 36.9 

DJ Orange.039 P74 Stanga 8.5 - - x Orange.038 Orange.039 37 

DJ DELGAZ.043 P75 Stanga 7.6 - - x Orange.039 DELGAZ.043 37.3 

DJ DELGAZ.044 P76 Stanga 8.1 - - x DELGAZ.043 DELGAZ.044 40.7 

DJ DELGAZ.045 P76 Stanga 8.1 - - x DELGAZ.044 DELGAZ.045 38.3 
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INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
PARTEA 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP 

(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

DJ DELGAZ.046 P76 Stanga 8.3 - - x DELGAZ.045 DELGAZ.046 30.5 

DJ DELGAZ.047 P76 Stanga 8.2 - - x DELGAZ.046 DELGAZ.047 28.1 

DJ DELGAZ.048 P76 Stanga 8.3 - - x DELGAZ.047 DELGAZ.048 30.4 

DJ DELGAZ.049 P76 Stanga 8.4 - - x DELGAZ.048 DELGAZ.049 26.6 

DJ DELGAZ.050 P77 Stanga 8.6 - - x DELGAZ.049 DELGAZ.050 43.2 

DJ DELGAZ.051 P77 Stanga 7.8 - - x DELGAZ.050 DELGAZ.051 43.6 

DJ DELGAZ.052 P77 Stanga 8.3 - - x DELGAZ.051 DELGAZ.052 39.4 

DJ DELGAZ.053 P78 Stanga 7.4 - - x DELGAZ.052 DELGAZ.053 32 

DJ DELGAZ.054 P78 Stanga 8.3 - - x DELGAZ.053 DELGAZ.054 43.1 

DJ DELGAZ.055 P78 Stanga 7.7 - - x DELGAZ.054 DELGAZ.055 35.7 

DJ DELGAZ.056 P79 Stanga 7.9 - - x DELGAZ.055 DELGAZ.056 43.3 

DJ DELGAZ.057 P79 Stanga 7.9 - - x DELGAZ.056 DELGAZ.057 43.1 

DJ DELGAZ.058 P79 Stanga 8.1 - - x DELGAZ.057 DELGAZ.058 37.4 

DJ DELGAZ.059 P79 Stanga 8.2 - - x DELGAZ.058 DELGAZ.059 45.9 

DJ DELGAZ.060 P79 Stanga 8.5 - - x DELGAZ.059 DELGAZ.060 37.5 

DJ DELGAZ.061 P79 Stanga 8.2 - - x DELGAZ.060 DELGAZ.061 40.1 

DJ DELGAZ.062 P79 Stanga 8.4 - - x DELGAZ.061 DELGAZ.062 39.9 

DJ DELGAZ.063 P79 Stanga 8.2 - - x DELGAZ.062 DELGAZ.063 25 

DJ DELGAZ.064 P80 Stanga 9.2 - - x DELGAZ.063 DELGAZ.064 27.9 

DJ DELGAZ.065 P80 Stanga 9 - - x DELGAZ.064 DELGAZ.065 56.5 

DJ DELGAZ.066 P81 Stanga 8.2 - - x DELGAZ.065 DELGAZ.066 34.3 

DJ DELGAZ.067 P81 Stanga 7.9 - - x DELGAZ.066 DELGAZ.067 40 

DJ DELGAZ.068 P81 Stanga 8.4 - - x DELGAZ.067 DELGAZ.068 31.8 

DJ DELGAZ.069 P81 Stanga 8 - - x DELGAZ.068 DELGAZ.069 37.7 

DJ DELGAZ.070 P82 Stanga 10.5 - - x DELGAZ.069 DELGAZ.070 45.6 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
PARTEA 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP 

(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

DJ DELGAZ.071 P82 Stanga 8.5 - - x DELGAZ.070 DELGAZ.071 37 

DJ DELGAZ.072 P82 Stanga 8.2 - - x DELGAZ.071 DELGAZ.072 37.9 

DJ DELGAZ.073 P82 Stanga 8.4 - - x DELGAZ.072 DELGAZ.073 29.8 

DJ DELGAZ.074 P82 Stanga 8.2 - - x DELGAZ.073 DELGAZ.074 32.7 

DJ DELGAZ.075 P82 Stanga 8.1 - - x DELGAZ.074 DELGAZ.075 39.5 

DJ DELGAZ.076 P83 Stanga 7.9 - - x DELGAZ.075 DELGAZ.076 36.6 

DJ DELGAZ.077 P83 Stanga 8.5 - - x DELGAZ.076 DELGAZ.077 41.7 

DJ DELGAZ.078 P83 Stanga 8.4 - - x DELGAZ.077 DELGAZ.078 32.7 

DJ DELGAZ.079 P83 Stanga 8.6 - - x DELGAZ.078 DELGAZ.079 34.8 

DJ DELGAZ.080 P83 Stanga 8.9 - - x DELGAZ.079 DELGAZ.080 30.7 

DJ DELGAZ.081 P83 Stanga 8.8 - - x DELGAZ.080 DELGAZ.081 38.4 

DJ DELGAZ.082 P84 Stanga 3.9 x - - DELGAZ.081 DELGAZ.082 56.8 

DJ DELGAZ.083 P84 Stanga 4 x - - DELGAZ.082 DELGAZ.083 40.6 

DJ DELGAZ.084 P85 Stanga 4 x - - DELGAZ.083 DELGAZ.084 40.2 

DJ DELGAZ.085 P85 Stanga 4 x - - DELGAZ.084 DELGAZ.085 36.1 

DJ DELGAZ.086 P86 Stanga 4.2 x - - DELGAZ.085 DELGAZ.086 34.1 

DJ DELGAZ.087 P86 Stanga 4.2 x - - DELGAZ.086 DELGAZ.087 40.3 

DJ DELGAZ.088 P87 Stanga 4.1 x - - DELGAZ.087 DELGAZ.088 40.9 

DJ DELGAZ.089 P88 Stanga 4.3 x - - DELGAZ.088 DELGAZ.089 40.1 

DJ DELGAZ.090 P88 Stanga 4.3 x - - DELGAZ.089 DELGAZ.090 38.2 

DJ DELGAZ.091 P88 Stanga 4.2 x - - DELGAZ.090 DELGAZ.091 39.1 

DJ DELGAZ.092 P88 Stanga 4.5 x - - DELGAZ.091 DELGAZ.092 19.3 

DJ DELGAZ.093 P88 Stanga 4.3 x - - DELGAZ.092 DELGAZ.093 18.3 

DJ DELGAZ.094 P89 Stanga 4.7 x - - DELGAZ.093 DELGAZ.094 37.1 

DJ DELGAZ.095 P90 Stanga 4.4 x - - DELGAZ.094 DELGAZ.095 38.4 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
PARTEA 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP 

(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

DJ DELGAZ.096 P90 Stanga 4.5 x - - DELGAZ.095 DELGAZ.096 42 

DJ DELGAZ.097 P91 Stanga 4.4 x - - DELGAZ.096 DELGAZ.097 38 

DJ DELGAZ.098 P92 Stanga 4.6 x - - DELGAZ.097 DELGAZ.098 36.6 

DJ DELGAZ.099 P92 Stanga 4.3 x - - DELGAZ.098 DELGAZ.099 27.9 

DJ DELGAZ.100 P92 Stanga 4.4 x - - DELGAZ.099 DELGAZ.100 30.6 

DJ DELGAZ.101 P92 Stanga 4.1 x - - DELGAZ.100 DELGAZ.101 41.4 

DJ DELGAZ.102 P93 Stanga 3.9 x - - DELGAZ.101 DELGAZ.102 39.3 

DJ DELGAZ.103 P94 Stanga 3.7 x - - DELGAZ.102 DELGAZ.103 39.4 

DELGAZ.001  P95 Stanga 34.1 - - x DELGAZ.001 DELGAZ.104 44.1 

DJ DELGAZ.104 P95 Stanga 7.6 - - x DELGAZ.103 DELGAZ.104 38.3 

DJ DELGAZ.105 P96 Stanga 10.3 - - x DELGAZ.104 DELGAZ.105 35.3 

DJ DELGAZ.106 P97 Stanga 4.1 x - - DELGAZ.105 DELGAZ.106 40.4 

DJ DELGAZ.107 P97 Stanga 4.4 x - - DELGAZ.106 DELGAZ.107 37.2 

DJ DELGAZ.108 P97 Stanga 4.4 x - - DELGAZ.107 DELGAZ.108 38.4 

DJ DELGAZ.109 P98 Stanga 4.8 x - - DELGAZ.108 DELGAZ.109 38.9 

DJ DELGAZ.110 P98 Stanga 5 x - - DELGAZ.109 DELGAZ.110 40.2 

DJ DELGAZ.111 P99 Stanga 4.4 x - - DELGAZ.110 DELGAZ.111 41 

DJ DELGAZ.112 P100 Stanga 3.8 x - - DELGAZ.111 DELGAZ.112 40.6 

DJ DELGAZ.113 P101 Stanga 5.8 - x - DELGAZ.112 DELGAZ.113 38.8 

DJ DELGAZ.114 P101 Stanga 5.9 - x - DELGAZ.113 DELGAZ.114 40.2 

DJ DELGAZ.115 P101 Stanga 5.8 - x - DELGAZ.114 DELGAZ.115 39 

DJ DELGAZ.116 P102 Stanga 6.5 - x - DELGAZ.115 DELGAZ.116 41 

DJ DELGAZ.117 P102 Stanga 6.9 - x - DELGAZ.116 DELGAZ.117 40.7 

DJ DELGAZ.118 P103 Stanga 6.8 - x - DELGAZ.117 DELGAZ.118 39.7 

DJ DELGAZ.119 P103 Stanga 6.6 - x - DELGAZ.118 DELGAZ.119 30.7 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
PARTEA 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP 

(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

DJ DELGAZ.120 P103 Stanga 6.3 - x - DELGAZ.119 DELGAZ.120 10.2 

DJ DELGAZ.121 P104 Stanga 7.8 - - x DELGAZ.120 DELGAZ121 38.7 

DJ DELGAZ.122 P105 Stanga 7.5 - - x - - - 

DJ DELGAZ.123 P105 Dreapta 12.2 - - x DELGAZ.122 DELGAZ.123 22.5 

DJ DELGAZ.124 P106 Dreapta 11.7 - - x DELGAZ.123 DELGAZ.124 37.5 

DJ DELGAZ.125 P106 Dreapta 10.1 - - x DELGAZ.124 DELGAZ.125 40.6 

DJ DELGAZ.126 P107 Dreapta 8.1 - - x DELGAZ.125 DELGAZ.126 39.4 

DJ DELGAZ.127 P107 Dreapta 9.1 - - x DELGAZ.126 DELGAZ.127 39.8 

DJ DELGAZ.128 P108 Dreapta 9.9 - - x DELGAZ.127 DELGAZ.128 40.5 

DJ DELGAZ.129 P108 Dreapta 10.8 - - x DELGAZ.128 DELGAZ.129 39.8 

DJ DELGAZ.130 P109 Dreapta 11.2 - - x DELGAZ.129 DELGAZ.130 34.3 

DJ DELGAZ.131 P109 Dreapta 10.7 - - x DELGAZ.130 DELGAZ.131 23.3 

DJ DELGAZ.132 P109 Dreapta 11.2 - - x DELGAZ.131 DELGAZ.132 40.2 

DJ DELGAZ.133 P109 Dreapta 11 - - x DELGAZ.132 DELGAZ.133 38.9 

DJ DELGAZ.134 P109 Dreapta 11.1 - - x DELGAZ.133 DELGAZ.134 40 

DJ DELGAZ.135 P109 Dreapta 10.5 - - x DELGAZ.134 DELGAZ.135 39.5 

DJ DELGAZ.136 P110 Dreapta 10.3 - - x DELGAZ.135 DELGAZ.136 41.6 

 

 

Intocmit 
               Ing. Aluculesei Ciprian 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 

Tabel supratraversari DJ 178A: 

Numar stalp 
Sector DJ                    
pozitii km 

Partea 
stanga 

Partea 
dreapta 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP (m) 

Amplasament in 
ampriza 

Amplasament in 
zona de 

siguranta 

Amplasament in 
zona de 
protectie 

Supratraversare 
Inaltime                       

L = 

Profil 
transversal al 

stalpului 
aferent 

SB DJ DELGAZ.014 Km 0 + 438 x - 10.6 - - x L=25.0 m     
H=7.00 m                        

< = 85 grade 
P14 

SB DJ DELGAZ.015 Km 0 + 437 - x 14.2 - - x 

SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.002 

Km 1 + 421 x - 10.1 - - x L=18.7 m     
H=7.00 m   

< = 86 grade                      
P27 

SB DJ DELGAZ.028 Km 1 + 422 - x 8.4 - - x 

SB DJ DELGAZ.033A Km 1 + 642 x - 7.9 - - x L=24.4 m     
H=7.00 m                        

< = 72 grade 
P33 

SB DJ DELGAZ.033 Km 1 + 630 - x 16.5 - - x 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 

Numar stalp 
Sector DJ                    
pozitii km 

Partea 
stanga 

Partea 
dreapta 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP 

(m) 

Amplasament in 
ampriza 

Amplasament in 
zona de 

siguranta 

Amplasament in 
zona de 
protectie 

Supratraversare 
Inaltime                       

L = 

Profil 
transversal al 

stalpului 
aferent 

SB DJ DELGAZ.042 Km 1 + 995 x - 10.7 - - x L=19.3 m     
H=7.00 m                        

< = 90 grade 
P41 

SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.003 

Km 1 + 995 - x 8.6 - - x 

SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.016 

Km 2 + 513 - x 9 - - x L=17.1 m     
H=7.00 m           

< = 88 grade 
P54 

SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.017 

Km 2 + 513 x - 8.1 - - x 

SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.022 

Km 2 + 717 x - 8 - - x L=16.6 m     
H=7.00 m                        

< = 90 grade 
P59 

SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.023 

Km 2 + 717 - x 8.6 - - x 

SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.028 

Km 2 + 918 - x 8.4 - - x L=16.1 m     
H=7.00 m                        

< = 81 grade 
P64 

SB DJ PROIECTAT 
ORANGE.029 

Km 2 + 920 x - 7.5 - - x 
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SC HD Proiectis SRL 
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Numar stalp 
Sector DJ                    
pozitii km 

Partea 
stanga 

Partea 
dreapta 

DISTANTA DE LA 
AXA DJ LA STALP (m) 

Amplasament in 
ampriza 

Amplasament in 
zona de 

siguranta 

Amplasament in 
zona de 
protectie 

Supratraversare 
Inaltime                       

L = 

Profil 
transversal al 

stalpului 
aferent 

SB DELGAZ.001 Km 5 + 577 - x 34.1 - - x L=44.1 m     
H=7.00 m                        

< = 70 grade 
P95 

SB DJ DELGAZ.104 Km 5 + 590 x - 7.6 - - x 

SB DJ DELGAZ.122 Km 6 + 702 x - 7.5 - - x L=22.5 m     
H=7.00 m                        

< = 62 grade 
P105 

SB DJ DELGAZ.123 Km 6 + 713 - x 12.2 - - x 

 

Intocmit 
               Ing. Aluculesei Ciprian. 
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Centralizator final: 
Lungime retea proiectata: 6607 m, din care: 
DJ 178A: Aerian: 6607 m; Subteran: 0 m 
 
Stalpi utilizati: 177 buc, din care:  
Stalpi existenti:138 buc; Stalpi proiectati: 39 buc; 
DJ 178A: 177 buc, din care:  

       138 buc. Stalpi existenti 
          39 buc. Stalpi proiectati 
 
Lungimea supratraversarilor: 204 metri. 
Lungime supratraversare zona pod: 94 m 
 
Lungime retea aeriana in zona de ampriza:1036 metri 
Nr. Stalpi beton existenti in zona de ampriza:30 buc 
Lungime retea aeriana in zona de siguranta:346 metri 
Nr. Stalpi beton existenti in zona de siguranta: 16 buc. 
 

 
B) ZONA DN 17 

 
SITUATIA EXISTENTA : 
Sectorul de drum national studiat se afla in sat SCHEIA, Comuna SCHEIA, jud. SUCEAVA. 
Drumul national DN 17 este compus din doua benzi, respectiv patru (parti carosabile) cu 

latime de 3.5 m fiecare (o banda pentru fiecare sens precum si doua benzi pe acelasi sens), si 
cate o banda care variaza intre 0.60-3.10 metri pe fiecare parte a drumului reprezentand 
acostamentul consolidat. 

Latimea drumului in zona studiata variaza intre 7.0 si 25.6 m. 
In zona studiata nu exista poduri, podete sau ziduri de sprijin. 
 
SITUATIA PROPUSA: TRASEU AERIAN 
Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi de beton existenti, proprietate 

DELGAZ GRID, pe stalpi de beton existenti ai primariei dar si pe stalpi de beton proiectati, 
proprietate ORANGE astfel: 

Partea stanga : 
- Sector 1: Km 249+733 (stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.001 - Km 250+071                          

(stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.009;  
- Sector 2: Km 250+754 (stanga), SB DN PRIMARIE.001 -  Km 251+320 (stanga) SB 

DN PRIMARIE.020; 
 
Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 

aflati atat in zona de protectie, cat si in zona de siguranta a drumului national DN 17. 

Din pricina limitelor de proprietate, aflate la distanta de 4.2 – 5.3 metri fata de marginea 
drumului, nu se pot planta stalpi noi pentru a evita amplasarea retelei de fibra optica in 
zona de siguranta, si nici construirea unei canalizatii subterane, ca urmare vom folosi stalpii 
existenti. 
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SB DN PRIMARIE.003 

Pozitia Km: 250+819 
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SB DN PRIMARIE.008 

Pozitia Km: 250+967 

SB DN PRIMARIE.009 

Pozitia Km: 250+998 
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- Sector 3: Km 251+641 (stanga), SB DN PRIMARIE.025 -  Km 251+695 (stanga) SB 
DN PRIMARIE.029; 
 

Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 
aflati in zona de ampriza a drumului national DN 17. 

Din pricina limitelor de proprietate, aflate la distanta de 3.5 metri fata de marginea drumului, 
nu se pot planta stalpi noi pentru a evita amplasarea retelei de fibra optica in zona de ampriza, 
si nici construirea unei canalizatii subterane, ca urmare vom folosi stalpii existenti. 

 

 

 

SB DN PRIMARIE.025 

Pozitia Km: 251+641 

SB DN PRIMARIE.027 

Pozitia Km: 251+665 
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- Sector 4: Km 251+870 (stanga), SB DN PRIMARIE.034 -  Km 251+900 (stanga) SB 
DN PRIMARIE.044; 
Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 

aflati atat in zona de protectie, cat in zona de siguranta a drumului national DN 17. 

Din pricina limitelor de proprietate, aflate la distanta de 2.0 - 3.4 metri fata de marginea 
drumului, nu se pot planta stalpi noi pentru a evita amplasarea retelei de fibra optica in 
zona de siguranta, si nici construirea unei canalizatii subterane, ca urmare vom folosi stalpii 
existenti. 

 

SB DN PRIMARIE.035 

Pozitia Km: 251+897 

SB DN PRIMARIE.044 

Pozitia Km: 251+990 
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- Sector 5: Km 251+900 (stanga) SB DN PRIMARIE.044 -  Km 253+783 (stanga) SB DN 
PRIMARIE.059 ; 

- Sector 6: Km 252+053 (stanga) SB DN PRIMARIE.049 -  Km 252+108 (stanga) SB DN 
PRIMARIE.053 ; 
Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 

aflati in zona de siguranta a drumului national DN 17. 

Din pricina limitelor de proprietate si a taluzului, nu se pot planta stalpi noi pentru a 
evita amplasarea retelei de fibra optica in zona de siguranta, si nici construirea unei 
canalizatii subterane, ca urmare vom folosi stalpii existenti. 

 

 

 

SB DN PRIMARIE.049 

Pozitia Km: 252+053 

SB DN PRIMARIE.051 

Pozitia Km: 252+075 
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- Sector 7: Km 253+783 (stanga) SB DN PRIMARIE.059 -  Km 254+358 (stanga) SB DN 
DELGAZ.023 ; 

Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 
aflati atat in zona de siguranta, ca si in zona de ampriza, a drumului national DN 17. 

Din pricina limitelor de proprietate, aflate la distanta de 2.8 – 3.7 m fata de marginea 
drumului, nu se pot planta stalpi noi pentru a evita amplasarea retelei de fibra optica in zona de 
siguranta si de ampriza, si nici construirea unei canalizatii subterane, ca urmare vom folosi 
stalpii existenti. 

 

 

SB DN DELGAZ.011 

Pozitia Km: 254+146 

SB DN DELGAZ.019 

Pozitia Km: 254+279 
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- Sector 8: Km 254+653 (stanga) SB DN DELGAZ.035 -  Km 254+843 (stanga) SB DN 
DELGAZ.047 ; 

Partea dreapta : 
- Sector 9: Km 251+520 (dreapta) SB DN PRIMARIE.021 -  Km 251+779 (dreapta) SB 

DN PRIMARIE.033 ; 
Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 

aflati atat in zona de siguranta, ca si in zona de ampriza, a drumului national DN 17. 

Din pricina limitelor de proprietate, aflate la distanta de 2.1 – 3.0 m fata de marginea 
drumului, nu se pot planta stalpi noi pentru a evita amplasarea retelei de fibra optica in 
zona de siguranta si de ampriza, si nici construirea unei canalizatii subterane, ca urmare 
vom folosi stalpii existenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB DN PRIMARIE.032 

Pozitia Km: 251+754 

SB DN PRIMARIE.033 

Pozitia Km: 251+779 
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- Sector 10: Km 251+897 (dreapta) SB DN PRIMARIE.036 -  Km 252+136 (dreapta) SB 
DN PRIMARIE.054 ; 
Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 

aflati atat in zona de ampriza, siguranta, cat si in zona de protectie a drumului national DN 
17. 

Din pricina limitelor de proprietate, aflate la distanta de 1.6 – 4.3 m fata de marginea 
drumului, nu se pot planta stalpi noi pentru a evita amplasarea retelei de fibra optica in 
zona de siguranta si de ampriza, si nici construirea unei canalizatii subterane, ca urmare 
vom folosi stalpii existenti. 

 

 

  

SB DN PRIMARIE.045 

Pozitia Km: 251+1019 

SB DN PRIMARIE.054 

Pozitia Km: 252+136 
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- Sector 11: Km 252+192 (dreapta) SB DN PRIMARIE.055 -  Km 252+250 (dreapta) SB 
DN PRIMARIE.057 ; 

- Sector 12: Km 252+053 (dreapta) SB DN PRIMARIE.049 -  Km 253+716 (dreapta) SB 
DN PRIMARIE.047 ; 
Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 

aflati atat in zona de ampriza, cat si in zona de siguranta a drumului national DN 17. 
Din pricina taluzului si a limitelor de proprietate nu se pot planta stalpi noi pentru a evita 

amplasarea retelei de fibra optica in zona de siguranta si de ampriza, si nici construirea 
unei canalizatii subterane, ca urmare vom folosi stalpii existenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Sector 13: Km 253+767 (dreapta) SB DN PRIMARIE.058 -  Km 253+859 (dreapta) SB 
DN DELGAZ.003 ; 
 

Pe acest sector de drum, reteaua aeriana se va amplasata pe stalpi de beton existenti 
aflati atat in zona de siguranta, cat si in zona de protectie a drumului national DN 17. 

Din pricina limitei de proprietate, aflate la distanta de 3.8 m fata de marginea drumului, nu 
se pot planta stalpi noi pentru a evita amplasarea retelei de fibra optica in zona de siguranta, si 
nici construirea unei canalizatii subterane, ca urmare vom folosi stalpii existenti. 

SB DN PRIMARIE.047 

Pozitia Km: 253+716 
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- Sector 14: Km 254+155 (dreapta) SB DN DELGAZ.012 - Km 254+824 (dreapta) SB 
DN DELGAZ.046 ; 
 

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului. 
Distanta de la stalpii existenti pe care se va instala reteaua FO pana in axul drumului 

national variaza intre: 5.2 m si 15.5 m 
Din motive tehnice se propune plantarea a 9 stalpi de beton, proprietate ORANGE la 

urmatoarele pozitii kilometrice:  
- Km 249+733 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.001 amplasat in zona de 

protectie la 10.7 m fata de axul drumul national; 
- Km 249+773 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.002 amplasat in zona de 

protectie la 9.6 m fata de axul drumul national; 
- Km 249+813 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.003 amplasat in zona de 

protectie la 9.2 m fata de axul drumul national; 
- Km 249+853 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.004 amplasat in zona de 

protectie la 9.3 m fata de axul drumul national; 
- Km 249+893 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.005 amplasat in zona de 

protectie la 9.3 m fata de axul drumul national; 
- Km 249+933 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.006 amplasat in zona de 

protectie la 9.2 m fata de axul drumul national; 
- Km 249+973 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.007 amplasat in zona de 

protectie la 9.1 m fata de axul drumul national; 
- Km 250+031 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.008 amplasat in zona de 

protectie la 9.2 m fata de axul drumul national; 

SB DN PRIMARIE.058 

Pozitia Km: 253+767 
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- Km 250+071 (partea stanga), SB DN PROIECTAT ORANGE.009 amplasat in zona de 
protectie la 8.9 m fata de axul drumul national; 

 
Stalpi amplasati in zona de ampriza: 

Lungime retea aeriana in zona de ampriza: 247 m . 
Nr. stalpi beton existenti in zona de ampriza: 10 buc . 
 
Partea dreapta 

- Km 251+754 – km 251+779 – 25 m – SB DN PRIMARIE.033 ; 
- Km 251+897 - km 251+1019 - 122 m – SB DN PRIMARIE. 036, SB DN 

PRIMARIE. 038, SB DN PRIMARIE. 040, SB DN PRIMARIE. 042,  SB DN 
PRIMARIE. 043, SB DN PRIMARIE. 045; 

- Km 253+690 – km 253+716 – 26 m – SB DN PRIMARIE. 047; 
Partea stanga 

- Km 252+075 - km 252+108 - 33 m – SB DN PRIMARIE 053; 
- Km 254+105 - km 254+146 - 41 m – SB DN DELGAZ. 011; 

 
          
Stalpi amplasati in zona de siguranta: 

Lungime retea aeriana in zona de siguranta: 1093 m . 
Nr. stalpi beton existenti in zona de siguranta: 39 buc . 
Partea stanga 

- Km 250+787- km 250+879 - 92 m – SB DN PRIMARIE.003 – SB DN 
PRIMARIE.005 ; 

- Km 250+908 - km 251+088 - 180 m – SB DN PRIMARIE.007 – SB DN 
PRIMARIE.012 ; 

- Km 251+205 - km 251+235 - 30 m – SB DN PRIMARIE.017 ; 
- Km 251+641 - km 251+695 - 54 m – SB DN PRIMARIE.025, SB DN 

PRIMARIE.027, SB DN PRIMARIE.029 ; 
- Km 251+870 - km 251+990 - 120 m – SB DN PRIMARIE.035, SB DN 

PRIMARIE.037, SB DN PRIMARIE.039, SB DN PRIMARIE.041, SB DN 
PRIMARIE.044 ;  

- Km 252+053 - km 252+075 - 22 m – SB DN PRIMARIE.049 – SB DN 
PRIMARIE.051 ;  

- Km 253+783 - km 253+814 - 31 m – SB DN PRIMARIE.059 ; 
- Km 254+027 - km 254+105 - 78 m – SB DN DELGAZ.009 – SB DN 

DELGAZ.010 ;  
- Km 254+239 - km 254+358 - 119 m – SB DN DELGAZ.019, SB DN DELGAZ.021,  

SB DN DELGAZ.023 ;  
 

     
Partea dreapta 

- Km 251+520 - km 251+754 - 234 m – SB DN PRIMARIE.023,  SB DN 
PRIMARIE.024, SB DN PRIMARIE.026, SB DN PRIMARIE.028, SB DN 
PRIMARIE.030, SB DN PRIMARIE.032 ;      

- Km 251+1019 - km 252+075 - 56 m – SB DN PRIMARIE.046, SB DN 
PRIMARIE.048, SB DN PRIMARIE.050 ;      

- Km 252+107 - km 252+136 - 29 m – SB DN PRIMARIE.054 ;      
- Km 253+767 - km 253+815 - 48 m – SB DN PRIMARIE.058 ; 
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Lungimea retelei aeriene proiectate este de 3252 metri;  
Total stalpi utilizati: 115 buc., din care: 

Stalpi existenti: 106 buc. (59 stalpi beton ai primariei, 47 stalpi beton Delgaz) ;  
Stalpi proiectati: 9 buc., (Proprietate Orange); 

 
Lungime retea aeriana in zona de ampriza: 247 m. 
Nr. stalpi beton existenti in zona de ampriza: 10 buc. 
Lungime retea aeriana in zona de siguranta: 1093 m. 
Nr. stalpi beton existenti in zona de siguranta: 39 buc. 

 
 
Distanţele minime între circuitele de telecomunicaţii şi sol trebuie să fie de: 
- 4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montaţi pe trotuare; 
- 5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părţii carosabile); 
- 6,0 m, la traversări peste treceri de pietoni şi trotuare(măsurat la nivelul trecerii); 
- 7,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes naţional sau local (măsurat în axul 

drumului). 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 
Tabel stalpi de beton existenti si proiectati in zona drumului national DN 17:  
 

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
POZITIA           
Km+m 

PARTEA 
DISTANTA DE LA 

AXA DN LA STALP 
(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

SB DN PROIECTAT ORANGE.001 P01 Km 249 + 733 Stanga 10.7 - - x - - - 

SB DN PROIECTAT ORANGE.002 P02 Km 249 + 773 Stanga 9.6 - - x Orange.001 Orange.002 40 

SB DN PROIECTAT ORANGE.003 P03 Km 249 + 813 Stanga 9.2 - - x Orange.002 Orange.003 40 

SB DN PROIECTAT ORANGE.004 P04 Km 249 + 853 Stanga 9.3 - - x Orange.003 Orange.004 40 

SB DN PROIECTAT ORANGE.005 P05 Km 249 + 893 Stanga 9.3 - - x Orange.004 Orange.005 40 

SB DN PROIECTAT ORANGE.006 P06 Km 249 + 933 Stanga 9.2 - - x Orange.005 Orange.006 40 

SB DN PROIECTAT ORANGE.007 P07 Km 249 + 973 Stanga 9.1 - - x Orange.006 Orange.007 40 

SB DN PROIECTAT ORANGE.008 P08 Km 250 + 031 Stanga 9.2 - - x Orange.007 Orange.008 40 

SB DN PROIECTAT ORANGE.009 P09 Km 250 + 071 Stanga 8.9 - - x Orange.008 Orange.009 40 

SB DN PRIMARIE.001 P10 Km 250 + 754 Stanga 15.5 - - x - - - 

SB DN PRIMARIE.002 P11 Km 250 + 787 Stanga 8.6 - - x Primarie.001 Primarie.002 33.6 

SB DN PRIMARIE.003 P12 Km 250 + 819 Stanga 8 - x - Primarie.002 Primarie.003 32 

SB DN PRIMARIE.004 P13 Km 250 + 848 Stanga 7.9 - x - Primarie.003 Primarie.004 29.1 

SB DN PRIMARIE.005 P13 Km 250 + 879 Stanga 8 - x - Primarie.004 Primarie.005 30.7 

SB DN PRIMARIE.006 P14 Km 250 + 908 Stanga 8.1 - - x Primarie.005 Primarie.006 29.1 

SB DN PRIMARIE.007 P15 Km 250 + 937 Stanga 7.8 - x - Primarie.006 Primarie.007 28.6 

SB DN PRIMARIE.008 P16 Km 250 + 967 Stanga 8.1 - x - Primarie.007 Primarie.008 30 

SB DN PRIMARIE.009 P16 Km 250 + 998 Stanga 8.4 - x - Primarie.008 Primarie.009 30.9 

SB DN PRIMARIE.010 P17 Km 251 + 027 Stanga 8.5 - x - Primarie.009 Primarie.010 29.3 

SB DN PRIMARIE.011 P18 Km 251 + 056 Stanga 8.2 - x - Primarie.010 Primarie.011 29.1 

SB DN PRIMARIE.012 P19 Km 251 + 088 Stanga 7.9 - x - Primarie.011 Primarie.012 32.3 

SB DN PRIMARIE.013 P20 Km 251 + 116 Stanga 8.3 - - x Primarie.012 Primarie.013 27.7 

SB DN PRIMARIE.014 P21 Km 251 + 144 Stanga 8.1 - - x Primarie.013 Primarie.014 28.3 

SB DN PRIMARIE.015 P21 Km 251 + 175 Stanga 8.3 - - x Primarie.014 Primarie.015 30.9 

 

                                                                                                                     Intocmit 
               Ing. Aluculesei Ciprian 
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INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
POZITIA                   
Km+m 

PARTEA 
DISTANTA DE LA 

AXA DN LA STALP 
(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

SB DN PRIMARIE.016 P21 Km 251 + 205 Stanga 8.1 - - x Primarie.015 Primarie.016 30.2 

SB DN PRIMARIE.017 P22 Km 251 + 235 Stanga 7.8 - x - Primarie.016 Primarie.017 30.2 

SB DN PRIMARIE.018 P23 Km 251 + 265 Stanga 8.2 - - x Primarie.017 Primarie.018 30.1 

SB DN PRIMARIE.019 P24 Km 251 + 290 Stanga 11.5 - - x Primarie.018 Primarie.019 25.3 

SB DN PRIMARIE.020 P24 Km 251 + 320 Stanga 11 - - x Primarie.019 Primarie.020 30.1 

SB DN PRIMARIE.021 P29 Km 251 + 520 Dreapta 8.8 - - x - - - 

SB DN PRIMARIE.022 P30 Km 251 + 548 Dreapta 7.2 - x - Primarie.021 Primarie.022 28.8 

SB DN PRIMARIE.023 P31 Km 251 + 578 Dreapta 7.6 - x - Primarie.022 Primarie.023 29.4 

SB DN PRIMARIE.024 P32 Km 251 + 607 Dreapta 7.4 - x - Primarie.023 Primarie.024 30 

SB DN PRIMARIE.025 P33 Km 251 + 641 Stanga 7.1 - x - - - - 

SB DN PRIMARIE.026 P33 Km 251 + 641 Dreapta 7.6 - x - Primarie.024 Primarie.026 33.2 

SB DN PRIMARIE.027 P33 Km 251 + 665 Stanga 6.6 - x - Primarie.025 Primarie.027 24.1 

SB DN PRIMARIE.028 P33 Km 251 + 665 Dreapta 7.9 - x - Primarie.026 Primarie.028 24.4 

SB DN PRIMARIE.029 P34 Km 251 + 695 Stanga 6.7 - x - Primarie.027 Primarie.029 30.4 

SB DN PRIMARIE.030 P35 Km 251 + 694 Dreapta 7.9 - x - Primarie.028 Primarie.030 29.3 

SB DN PRIMARIE.031 P36 Km 251 + 725 Dreapta 6.7 - x - Primarie.030 Primarie.031 31.5 

SB DN PRIMARIE.032 P39 Km 251 + 754 Dreapta 6.9 - x - Primarie.031 Primarie.032 28.7 

SB DN PRIMARIE.033 P40 Km 251 + 779 Dreapta 5.9 x - - Primarie.032 Primarie.033 25.1 

SB DN PRIMARIE.034 P43 Km 251 + 870 Stanga 9.9 - - x - - - 

SB DN PRIMARIE.035 P44 Km 251 + 897 Stanga 7.7 - x - Primarie.034 Primarie.035 28 

SB DN PRIMARIE.036 P44 Km 251 + 897 Dreapta 5.8 x - - - - - 

SB DN PRIMARIE.037 P45 Km 251 + 916 Stanga 7.7 - x - Primarie.035 Primarie.037 19 

SB DN PRIMARIE.038 P45 Km 251 + 916 Dreapta 5.5 x - - Primarie.036 Primarie.038 18.9 

SB DN PRIMARIE.039 P45 Km 251 + 940 Stanga 8 - x - Primarie.037 Primarie.039 24.4 

SB DN PRIMARIE.040 P45 Km 251 + 940 Dreapta 5.4 x - - Primarie.038 Primarie.040 22.2 

SB DN PRIMARIE.041 P45 Km 251 + 964 Stanga 7.6 - x - Primarie.039 Primarie.041 25.3 

            
Intocmit 

               Ing. Aluculesei Ciprian 
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Intocmit 

             
Intocmit 

               Ing. Aluculesei Ciprian 
  

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
POZITIA                   
Km+m 

PARTEA 
DISTANTA DE LA 

AXA DN LA STALP 
(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

SB DN PRIMARIE.042 P45 Km 251 + 964 Dreapta 5.2 x - - Primarie.040 Primarie.042 24.1 

SB DN PRIMARIE.043 P46 Km 251 + 989 Dreapta 5.6 x - - Primarie.042 Primarie.043 24 

SB DN PRIMARIE.044 P47 Km 251 + 990 Stanga 7.3 - x - Primarie.041 Primarie.044 26.0 

SB DN PRIMARIE.045 P48 Km 251 + 1019 Dreapta 7.1 x - - Primarie.043 Primarie.045 28.8 

SB DN PRIMARIE.046 P49 Km 252 + 026 Dreapta 10.4 - x - Primarie.045 Primarie.046 29.6 

SB DN PRIMARIE.047 P62 Km 253 + 716 Stanga 11.1 x - - Primarie.049 Primarie.047 29 

SB DN PRIMARIE.048 P50 Km 252 + 051 Dreapta 8 - x - Primarie.046 Primarie.048 26.3 

SB DN PRIMARIE.049 P51 Km 252 + 053 Stanga 9.1 - x - - - - 

SB DN PRIMARIE.050 P52 Km 252+ 075 Dreapta 8 - x - Primarie.048 Primarie.050 23 

SB DN PRIMARIE.051 P52 Km 252 + 075 Stanga 9.6 - x - Primarie.049 Primarie.051 22.7 

SB DN PRIMARIE.052 P53 Km 252 + 107 Dreapta 9.5 - - x Primarie.050 Primarie.052 30.8 

SB DN PRIMARIE.053 P54 Km 252 + 108 Stanga 10 x - - Primarie.051 Primarie.053 31.3 

SB DN PRIMARIE.054 P55 Km 252 + 136 Dreapta 7.7 - x - Primarie.052 Primarie.054 29.1 

SB DN PRIMARIE.055 P57 Km 252 + 192 Dreapta 8.2 - - x - - - 

SB DN PRIMARIE.056 P60 Km 252 + 221 Dreapta 10.3 - - x Primarie.055 Primarie.056 30.6 

SB DN PRIMARIE.057 P61 Km 252 + 250 Dreapta 11.8 - - x Primarie.056 Primarie.057 29.5 

SB DN PRIMARIE.058 P65 Km 253 + 767 Dreapta 9 - x - - - - 

SB DN PRIMARIE.059 P66 Km 253 + 783 Stanga 6.4 - x - Primarie.044 Primarie.059 16.6 

SB DN DELGAZ.001 P67 Km 253 + 814 Stanga 7.3 - - x Primarie.059 Delgaz.001 31.7 

SB DN DELGAZ.002 P68 Km 253 + 815 Dreapta 7.7 - - x Primarie.058 Delgaz.002 47.9 

SB DN DELGAZ.003 P69 Km 253 + 859 Dreapta 10.5 - - x Delgaz.002 Delgaz.003 44 

SB DN DELGAZ.004 P70 Km 253 + 860 Stanga 7.3 - - x Delgaz.001 Delgaz.004 46.5 

SB DN DELGAZ.005 P71 Km 253 + 902 Stanga 7.5 - - x Delgaz.004 Delgaz.005 41.2 

SB DN DELGAZ.006 P72 Km 253 + 944 Stanga 7.9 - - x Delgaz.005 Delgaz.006 42 

SB DN DELGAZ.007 P73 Km 253 + 989 Stanga 8.1 - - x Delgaz.006 Delgaz.007 45.5 
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Intocmit 
               Ing. Aluculesei Ciprian 
 
 

 

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
POZITIA                   
Km+m 

PARTEA 
DISTANTA DE LA 

AXA DN LA STALP 
(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

SB DN DELGAZ.008 P74 Km 254 + 027 Stanga 7.9 - - x Delgaz.007 Delgaz.008 37.8 

SB DN DELGAZ.009 P75 Km 254 + 065 Stanga 7.5 - x - Delgaz.008 Delgaz.009 37.8 

SB DN DELGAZ.010 P76 Km 254 + 105 Stanga 7.6 - x - Delgaz.009 Delgaz.010 40.2 

SB DN DELGAZ.011 P77 Km 254 + 146 Stanga 7.8 x - - Delgaz.010 Delgaz.011 40.5 

SB DN DELGAZ.012 P78 Km 254 + 155 Dreapta 13.9 - - x - - - 

SB DN DELGAZ.013 P79 Km 254 + 169 Dreapta 10.9 - - x Delgaz.012 Delgaz.013 13.5 

SB DN DELGAZ.014 P79 Km 254 + 197 Dreapta 9.4 - - x Delgaz.013 Delgaz.014 28.2 

SB DN DELGAZ.015 P80 Km 254 + 201 Stanga 8.7 - - x Delgaz.011 Delgaz.015 40.6 

SB DN DELGAZ.016 P81 Km 254 + 229 Dreapta 9.7 - - x Delgaz.014 Delgaz.016 32 

SB DN DELGAZ.017 P80 Km 254 + 239 Stanga 7.1 - - x Delgaz.015 Delgaz.017 39 

SB DN DELGAZ.018 P82 Km 254 + 260 Dreapta 10.5 - - x Delgaz.016 Delgaz.018 30.5 

SB DN DELGAZ.019 P83 Km 254 + 279 Stanga 6.1 - x - Delgaz.017 Delgaz.019 39.9 

SB DN DELGAZ.020 P82 Km 254 + 292 Dreapta 10.7 - - x Delgaz.018 Delgaz.020 32.3 

SB DN DELGAZ.021 P83 Km 254 + 318 Stanga 6 - x - Delgaz.019 Delgaz.021 38.4 

SB DN DELGAZ.022 P82 Km 254 + 324 Dreapta 11.1 - - x Delgaz.020 Delgaz.022 30.7 

SB DN DELGAZ.023 P83 Km 254 + 358 Stanga 7.1 - x - Delgaz.021 Delgaz.023 39.6 

SB DN DELGAZ.024 P82 Km 254 + 355 Dreapta 10.6 - - x Delgaz.022 Delgaz.024 30.5 

SB DN DELGAZ.025 P84 Km 254 + 387 Dreapta 8.9 - - x Delgaz.024 Delgaz.025 32.2 

SB DN DELGAZ.026 P84 Km 254 + 421 Dreapta 9.5 - - x Delgaz.025 Delgaz.026 33.4 

SB DN DELGAZ.027 P87 Km 254 + 455 Dreapta 10.2 - - x Delgaz.026 Delgaz.027 33.6 

SB DN DELGAZ.028 P87 Km 254 + 485 Dreapta 10.4 - - x Delgaz.027 Delgaz.028 30.1 

SB DN DELGAZ.029 P88 Km 254 + 515 Dreapta 9.5 - - x Delgaz.028 Delgaz.029 29.1 

SB DN DELGAZ.030 P89 Km 254 + 537 Dreapta 12.3 - - x Delgaz.029 Delgaz.030 22.3 

SB DN DELGAZ.031 P89 Km 254 + 572 Dreapta 11.9 - - x Delgaz.030 Delgaz.031 34.7 

SB DN DELGAZ.032 P90 Km 254 + 599 Dreapta 12.9 - - x Delgaz.031 Delgaz.032 25.6 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 

 

INDICATIV STALPI 
PROFIL 

TRANSVERSAL 
POZITIA                   
Km+m 

PARTEA 
DISTANTA DE LA 

AXA DN LA STALP 
(m) 

AMPLASAT 
IN AMPRIZA 

AMPLASAT IN 
ZONA DE 

SIGURANTA 

AMPLASAT 
IN ZONA DE 
PROTECTIE 

DISTANTA DINTRE STALPI (m) 

SB DN DELGAZ.033 P90 Km 254 + 628 Dreapta 12.4 - - x Delgaz.032 Delgaz.033 29.2 

SB DN DELGAZ.034 P90 Km 254 + 652 Dreapta 12 - - x Delgaz.033 Delgaz.034 23.7 

SB DN DELGAZ.035 P91 Km 254 + 653 Stanga 8 - - x - - - 

SB DN DELGAZ.036 P90 Km 254 + 684 Dreapta 11.6 - - x Delgaz.034 Delgaz.036 31.9 

SB DN DELGAZ.037 P91 Km 254 + 693 Stanga 8.2 - - x Delgaz.035 Delgaz.037 39.6 

SB DN DELGAZ.038 P92 Km 254 + 712 Dreapta 11.1 - - x Delgaz.036 Delgaz.038 28.8 

SB DN DELGAZ.039 P91 Km 254 + 732 Stanga 8.7 - - x Delgaz.037 Delgaz.039 39.9 

SB DN DELGAZ.040 P92 Km 254 + 741 Dreapta 10.6 - - x Delgaz.038 Delgaz.040 29.2 

SB DN DELGAZ.041 P92 Km 254 + 771 Dreapta 10.2 - - x Delgaz.040 Delgaz.041 29.6 

SB DN DELGAZ.042 P91 Km 254 + 773 Stanga 8.8 - - x Delgaz.039 Delgaz.042 40.8 

SB DN DELGAZ.043 P92 Km 254 + 800 Dreapta 9.8 - - x Delgaz.041 Delgaz.043 29.1 

SB DN DELGAZ.044 P93 Km 254 + 809 Stanga 9 - - x Delgaz.042 Delgaz.044 35.6 

SB DN DELGAZ.045 P92 Km 254 + 810 Dreapta 10 - - x Delgaz.043 Delgaz.045 10.1 

SB DN DELGAZ.046 P94 Km 254 + 824 Dreapta 9.8 - - x Delgaz.045 Delgaz.046 14.1 

SB DN DELGAZ.047 P98 Km 254 + 843 Stanga 12 - - x Delgaz.044 Delgaz.047 34.5 

 
Intocmit 

               Ing. Aluculesei Ciprian
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INSTALARE TRASEU AERIAN SI SUBTERAN FIBRA OPTICA COM. SCHEIA, RETEA FTTH 

 

SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

DN 17  
 
TRASEU SUBTERAN 
Traseul subteran: subtraversare prin foraj orizontal dirijat si construire canalizatie de 

telecomunicatii este proiectata pentru a face legatura intre reteaua aeriana proiectata de o parte 
si de alta a drumulului national, astfel : 

Partea stanga : 
- Sector 1: km 251+320 (partea stanga), SB DN PRIMARIE.020 - km 251+522 (partea 

stanga), CAM-01; 
- Sector 2: km 251+522 (partea stanga), CAM-01 - km 251+641 (partea stanga), SB DN 

PRIMARIE.025; 
- Sector 3: km 251+695 (partea stanga), SB DN PRIMARIE.029 - km 251+870 (partea 

stanga), SB DN PRIMARIE.034; 
 

Pe acest sector de drum, reteaua subterana va fi proiectata atat in zona de protectie, 
cat si in zona de siguranta a drumului national DN 17, din pricina limiei de proprietate afltate 
la distanta de 2.8 – 3.6 m fata de marginea drumului. Portiunea de retea care se va proiecta 
in zona de siguranta este cuprinsa intre Km 251+721 – Km 251+779 (partea stanga). 

 

 

 

Pozitia Km: 251+721 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 

- Sector 4: km 252+108 (partea stanga), SB DN PRIMARIE.053 - km 252+195 (partea 
stanga), CAM-03; 

- Sector 5: km 254+358 (partea stanga), SB DN DELGAZ.023 - km 254+653 (partea 
stanga), SB DN DELGAZ.035; 
 

Pe acest sector de drum, reteaua subterana va fi proiectata atat in zona de protectie, 
cat si in zona de siguranta a drumului national DN 17, din pricina limiei de proprietate afltate 
la distanta de 3.6 – 4.0 m fata de marginea drumului. Portiunea de retea care se va proiecta 
in zona de siguranta este cuprinsa intre Km 254+358 – Km 254+412 (partea stanga). 

 

Pozitia Km: 251+779 

Pozitia Km: 254+358 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 

- Sector 6: km 254+826 (partea stanga), CAM-06 - km 254+843 (partea stanga), SB DN 
DELGAZ.047; 

 

Partea dreapta : 
- Sector 7: km 251+520 (partea dreapta), SB DN PRIMARIE.021 - km 251+522 (partea 

dreapta), CAM-02; 
- Sector 8: km 251+779 (partea dreapta), SB DN PRIMARIE.033 - km 251+897 (partea 

dreapta), SB DN PRIMARIE.036; 
Pe acest sector de drum, reteaua subterana va fi in zona de siguranta a drumului 

national DN 17, din pricina limiei de proprietate afltate la distanta de 2.3 – 3.0 m fata de 
marginea drumului.  

 

 

  

Pozitia Km: 254+412 

SB DN PRIMARIE.033 

Pozitia Km: 251+779 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 

- Sector 9: km 252+136 (partea dreapta), SB DN PRIMARIE.054 - km 252+195 (partea 
dreapta), CAM-04; 

- Sector 10: km 252+195 (partea dreapta), CAM-04- km 252+192 (partea dreapta), SB 
DN PRIMARIE.055; 

- Sector 11: km 253+716 (partea dreapta), SB DN PRIMARIE.047 - km 253+767 (partea 
dreapta), SB DN PRIMARIE.058; 

- Sector 12: km 254+824 (partea dreapta), SB DN DELGAZ.046 - km 254+826 (partea 
dreapta), CAM-05; 

 
Retea subterana in zona de siguranta: 

Lungime retea subterana in zona de siguranta: 130 m  
Partea stanga: 

- Km 251+721 - km 251+779 - 58 m; 
- Km 254+358 - km 254+412 - 54 m; 

Partea dreapta: 
- Km 251+779 - km 251+897 - 118 m; 

 
 

Pentru realizarea jonctiunilor si rezervelor de fibra optica s-a propus amplasarea a 6 
camerete in zona DN 17 dupa cum urmeaza: 

o ORANGE 001 (partea stanga) – Km: 251+522; 
o ORANGE 002 (partea dreapta) – Km: 251+522; 
o ORANGE 003 (partea stanga) – Km: 252+195; 
o ORANGE 004(partea dreapta) – Km: 252+195; 
o ORANGE 005 (partea dreapta) – Km: 254+826; 
o ORANGE 006 (partea stanga) – Km: 254+826; 

 

 
  

SB DN PRIMARIE.036 

Pozitia Km: 251+897 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

 
Anexa lungimi canalizatie de telecomunicatii subterana : 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
DN 

TRONSON 

CANALIZATIE TELECOMUNICATII 

CAMERETE 
FORAJ SANT TUB 40 

TUB 
110 

1 DN 17 

SB PRIMARIE.020 - CAM.01 0 198 198 0 1 

CAM 01 - CAM 02 21 0 63 21 1 

CAM 02 - SB PRIMARIE.021 0 1 1 0 0 

CAM 01 - SB DN PRIMARIE.025 0 116 116 0 0 

SB DN PIIMARIE.029- SB PRIMARIE.034 0 178 178 0 0 

SB DN PIIMARIE.033- SB PRIMARIE.036 0 111 111 0 0 

SB DN PRIMARIE.053-CAM.03 0 85 85 0 1 

CAM 03 - CAM 04 19 0 57 19 1 

SB DN PRIMARIE.054- CAM.04 0 59 59 0 0 

CAM.04- SB DN PRIMARIE.055 0 1 3 0 0 

SB DN PRIMARIE.047-SB DN PRIMARIE.058 0 51 51 0 0 

SB DN DELGAZ.023-SB DN DELGAZ.035 0 296 296 0 0 

SB DN DELGAZ.046-CAM.05 0 1 1 0 1 

CAM.05-CAM.06 20 0 40 20 1 

CAM.06- SB DN DELGAZ.047 0 15 15 0 0 

TOTAL 60 1112 1274 60 6 

TOTAL CANALIZATIE TELECOMUNICATII  1172 

TOTAL SANT  1112 

TOTAL FORAJ  60 

TOTAL TUB 1x 40mm  1274 

TOTAL TUB 1x 110mm  60 

TOTAL CAMERETE 6 

 
La forajul orizontal dirijat se va folosi un tub de protectie HDPE de Ø 110mm 

pentru protectia monotuburilor HDPE Ø 40mm.  
Pentru pozarea cablului in subteran, in lungul santului, se vor instala un monotub HDPE 

Ø40mm conform planului de situatie. Şanţul va avea adâncimea de 1,20 m. Monotubul HDPE se 
va instala pe fundul şanţului, şi va fi acoperit cu un strat de 15 cm grosime, de pamânt fin, cernut, 
fără corpuri dure. La 30 cm deasupra lui se va aşeza o folie avertizoare din PVC de 30 cm lăţime 
şi va fi inscripţionată ’’ATENŢIE CABLU OPTIC, PROPRIETATE SC ORANGE ROMANIA SA’’. 
De asemenea de-a lungul traseului se vor amplasa markeri electronici pentru identificarea cu 
usurinta a traseului de cablu FO. 
 
Centralizator traseu subteran : 

Lungime canalizatie proiectata este de 1172 metri, din care :  
Lungime sant: 1112 m 
Lungime foraj: 60 m 
Lungime tub 40 mm : 1274 metri ; 
Lungime tub 110 mm : 60 metri ; 

 
LUCRARILE CE URMEAZA A FI DESFASURATE NU AFECTEAZA STRUCTURA DE 

REZISTENTA A CLADIRILOR, NU AFECTEAZA RETELELE DE UTILITATI EXISTENTE, NU 

AFECTEAZA CIRCULATIA RUTIERA PE DRUMURILE EXISTENTE IN ZONA.
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INSTALARE TRASEU AERIAN SI SUBTERAN FIBRA OPTICA COM. SCHEIA, RETEA FTTH 

 

SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

Tabel camerete proiectate retea subterana zona DN 17: 

Indicativ cameretă Poziţia km + m Partea 
Distanţa de la axa DN la 

generatoarea / latura dinspre 
drum a cameretei  (m): 

Amplasament 
în ampriză: 

Amplasament 
în zona de 
siguranţă: 

Amplasament 
în zona de 
protectie: 

Profil 
transversal  

aferent 

DRUM NATIONAL DN 17 

Camereta ORANGE CAM-01 Km: 251 + 522 Stg. 10.4 - - x P26 

Camereta ORANGE CAM-02 Km: 251 + 522 Dr. 10.4 - - x P26 

Camereta ORANGE CAM-03 Km: 252 + 195 Stg. 9.9 - - x P59 

Camereta ORANGE CAM-04 Km: 252 + 195 Dr. 9.2 - - x P59 

Camereta ORANGE CAM-05 Km: 254 + 826 Dr. 9.3 - - x P96 

Camereta ORANGE CAM-06 Km: 254 + 826 Stg. 10.6 - - x P96 

 

                  Intocmit 
               Ing. Aluculesei Ciprian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  49

INSTALARE TRASEU AERIAN SI SUBTERAN FIBRA OPTICA COM. SCHEIA, RETEA FTTH 

 

SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

Tabel Foraje zona DN 17: 
 
 

Numar camereta 
Sector DN  
pozitii km 

Partea 
stanga 

Partea 
dreapta 

DISTANTA DE LA 
AXA DN LA 

CAMERETA (m) 

Amplasament 
in ampriza 

Amplasament in 
zona de 

siguranta 

Amplasament in zona 
de protectie 

Lungime                   
Adancime                     

Unghi 

Profil transversal al 
forajului aferent 

FORAJ 1 – transversal – DN 17 

CAM-01 Km 251 + 522 x - 10.4 - - x L = 21 m,                       
H = 2.0 m,                              

≥ 88 grade 
P26 

CAM-02 Km 251 + 522 - x 10.4 - - x 

FORAJ 2 – transversal – DN 17 

CAM-03 Km 252 + 195 x - 9.9 - - x L = 19 m,                       
H = 2.0 m,                              

≥ 90 grade 
P59 

CAM-04 Km 252 + 195 - x 9.2 - - x 

FORAJ 3 – transversal – DN 17 

CAM-05 Km 254 + 826 - x 9.3 - - x L = 20 m,                       
H = 2.0 m,                              
≥ 90 grade 

P96 

CAM-06 Km 254 + 826 x - 10.6 - - x 

 

 

Intocmit 
               Ing. Aluculesei Ciprian 
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INSTALARE TRASEU AERIAN SI SUBTERAN FIBRA OPTICA COM. SCHEIA, RETEA FTTH 

 

SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

Tabel Sectoare zona DN 17: 

Sector din DN – poziţii km +m 
Partea 
dr./stg. 

Distanţa de la axa 
DN la instalaţie (m): 

Amplasament în 
ampriză (m): 

Amplasament în zona 
de siguranţă (m): 

Amplasament în zona 
de protectie (m): 

Profilul 
transversal 

aferent 

Diametrul şi tipul conductei 
proiectată: 

DRUM NATIONAL DN 17 

Km: 251 + 320 -  km: 251 + 522  Stg. 9.1 - 11.3 - - x P25 Monotub HDPE 40mm 

Km: 251 + 520 - km: 251 + 522  Dr. 8.8 - 10.4 - - x P27 Monotub HDPE 40mm 

Km: 251 + 522 - km: 251 + 641  Stg. 7.1-12.6 - - x P28 Monotub HDPE 40mm 

Km: 251 + 695 - km: 251+721  Stg. 8.0-8.4 - - x P37 Monotub HDPE 40mm 

Km: 251+721 -  km: 251+ 779  Stg. 7.2-8.2 - x - P38 Monotub HDPE 40mm 

Km: 251 + 779 - km: 251 + 870  Stg. 8.2-9.9 - - x P41 Monotub HDPE 40mm 

Km:  251 +779- km: 251+ 897 Dr. 5.7-7.6 - x - P42 Monotub HDPE 40mm 

Km:  252 +108- km: 252+ 195 Stg. 10-12.1 - - x P56 Monotub HDPE 40mm 

Km:  252 +192- km: 252+ 195 Dr. 8.2-9.2 - - x P58 Monotub HDPE 40mm 

Km:  253 +716- km: 253+ 737 Dr. 11.1-17.4 - - x P63 Monotub HDPE 40mm 

Km:  253 +737- km: 253+ 767 Dr. 9-19.7 - - x P64 Monotub HDPE 40mm 

Km:  254 +358- km: 254+ 412 Stg. 7.1-7.5 - x - P85 Monotub HDPE 40mm 

Km:  254  +412- km: 254+ 576 Stg. 7.5-10.3 - - x P86 Monotub HDPE 40mm 

Km:  254 +824- km: 254+ 826 Dr. 9.3-9.8 - - x P95 Monotub HDPE 40mm 

Km:  254 +826- km: 254+ 843 Stg. 10.6-12.0 - - x P97 Monotub HDPE 40mm 

 Intocmit 
                Ing. Aluculesei Ciprian 
Retea subterana proiectata in zona de siguranta: 
Lungime retea subterana in zona de siguranta: 230 m. 
Partea stanga 

- Km 251+721- km 251+779 - 58 m ; 
- Km 254+358 - km 254+412 - 54 m ; 

Partea dreapta 
- Km 251+779- km 251+897 - 118 m ; 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

Centralizator final zona DN: 
Lungime retea proiectata in zona DN 17: 4424 m, din care: 
Aerian: 3252 m; Subteran: 1172 m. 
 

 
Stalpi utilizati in zona DN 17: 115 buc, din care:  
Stalpi existenti:106 buc; stalpi proiectati: 9 buc, din care: 

106 buc. stalpi existenti (59 stalpi beton ai Primariei, 47 stalpi beton Delgaz) ;  
               9 buc. stalpi proiectati; 
 
Camerete proiectate in zona DN 17: 6 buc. 
Lungimea forajelor este de 60 metri. 
Lungimea santului este de 1112 metri. 
Lungimea totala de monotub HDPE Ø40mm este de 1274 m. 
Lungimea totala de monotub HDPE Ø110mm este de 60 m. 
Lungime retea aeriana in zona de ampriza: 247 m.  
Nr. stalpi beton existenti in zona de ampriza: 10 buc. 
Lungime retea aeriana in zona de siguranta: 1093 m.  
Nr. stalpi beton existenti in zona de siguranta: 39 buc.  
Lungime retea subterana in zona de siguranta: 230 m. 
  
 

C) ZONA UAT 
COMUNA SCHEIA – TRASEU AERIAN 

Reteaua aeriana propusa pe stalpi de beton proiectati, proprietate Orange in satele Mihoveni, 
Scheia si Sfantu Ilie din UAT Scheia, jud. Suceava. 

Reteaua aeriana se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului. 
 

1. SAT MIHOVENI - Reteaua aeriana va fi montata pe stalpi de beton propusi in zona 
strazilor conform tabelului de mai jos : 
 
Lungimea retelei aeriene in satul Mihoveni: 2345 m 
Stalpi utilizati in satul Mihoveni: 48 buc, din care: 

- Stalpi de beton existenti: 0 buc. 
- Stalpi de beton propusi: 48 buc. 

 
Reteaua aeriana propusa se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului. 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

CENTRALIZATOR STRAZI SAT MIHOVENI 
NR. 
CRT 

DENUMIRE 
STRADA 

TOTAL 
STALPI  

TIP STALP 
PLANSA 

1 
STRADA 

TRANDAFIRILOR 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T06 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 

2 STRADA SALCIEI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T01, T02 14 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

14 TOTAL 

3 
STRADA 

CODRULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T07 3 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

3 TOTAL 

4 
STRADA 

FRASINULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T01 12 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

12 TOTAL 

5 
STRADA 

FRASINULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T03, T04 2 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

2 TOTAL 

6 STRADA ALUNULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T03 2 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

2 TOTAL 

7 STRADA ALUNULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T03 4 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

4 TOTAL 

8 STRADA ALUNULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T03 3 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

3 TOTAL 

9 STRADA LUNGA 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T04 4 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

4 TOTAL 

10 
STRADA 

BRODOCULUI  

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T05 2 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

2 TOTAL 

11 STRADA STANISTEI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T06 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

TABEL EVIDENTA STALPI PROEICTATI SAT MIHOVENI 
 

NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA NUMAR STALP  TIP STALP PLANSA 

SAT MIHOVENI 

1 STRADA TRANDAFIRILOR ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange T06 

2 STRADA SALCIEI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T01, T02 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 009 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 010 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 011 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 012 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 013 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 014 Stalp beton propus, proprietate Orange 

3 STRADA CODRULUI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T07 ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

4 STRADA FRASINULUI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T01 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 009 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 010 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 011 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 012 Stalp beton propus, proprietate Orange 

5 STRADA FRASINULUI 
ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T03,T04 
ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

6 STRADA ALUNULUI 
ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T03 
ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

7 STRADA ALUNULUI 
ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T03 
ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA NUMAR STALP  TIP STALP PLANSA 

SAT MIHOVENI 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 
T03 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

8 STRADA ALUNULUI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T03 ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

9 STRADA LUNGA 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T04 
ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

10 STRADA BRODOCULUI 
ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T05 
ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

11 STRADA STANISTEI ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange T06 

STALPI UTILIZATI SAT MIHOVENI, din care: 48  

STALPI EXISTENTI, DELGAZ 0  

STALPI PROPUSI, ORANGE 48  
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SC HD Proiectis SRL 
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1. SAT SCHEIA - Reteaua aeriana va fi montata pe stalpi de beton propusi in zona 
drumurilor comunale conform tabelului de mai jos : 

 
Lungimea retelei aeriene in satul SCHEIA: 4041 m 
Total stalpi utilizati in satul SCHEIA: 88 buc, din care: 

- Stalpi de beton existenti, proprietate DELGAZ GRID: 0 buc. 
- Stalpi de beton propusi, proprietate ORANGE: 88 buc. 

Reteaua aeriana propusa se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului. 
 
CENTRALIZATOR STRAZI SAT SCHEIA 
 
 

NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA TOTAL STALPI  TIP STALP PLANSA 

1 STRADA FIERARIEI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T13 8 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

8 TOTAL 

2 STRADA AEROPORTULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T13 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 

3 STRADA AEROPORTULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T12 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 

4 STRADA ZAMCII 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T14 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 

5 STRADA MIHOVENI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T14 5 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

5 TOTAL 

6 STRADA CETATII  

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T15, T16 7 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

7 
TOTAL 

  

7 STRADA ALEEA VAMII  

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T16 18 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

18 TOTAL 

8 STRADA ZAMBILEI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T14, T19 10 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

10 TOTAL 

9 STRADA ILIE BERARI  

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T16 3 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

3 TOTAL 

10 STRADA HUMORULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T17 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 

11 STRADA BARNOVA 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T13 5 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

5 TOTAL 
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SC HD Proiectis SRL 
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NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA TOTAL STALPI  TIP STALP PLANSA 

12 STRADA TRANDAFIRULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T13 3 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

3 TOTAL 

13 
  STRADA DIMITRIE 

PACURARIU 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T15 17 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

17 TOTAL 

14 STRADA PETRU I MUSAT  

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T14 2 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

2 TOTAL 

15 STRADA MORII 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T20 6 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

6 TOTAL 

 
TABEL EVIDENTA STALPI PROEICTATI SAT SCHEIA 

NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA NUMAR STALP  TIP STALP 
PLANS

A 

SAT SCHEIA 

1 STRADA FIERARIEI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T13 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

2 STRADA AEROPORTULUI ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange T13 

3 STRADA AEROPORTULUI ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange T12 

4 STRADA ZAMCII ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange T14 

5 STRADA MIHOVENI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T14 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

6 STRADA CETATII 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T15, T16 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

7 STRADA ALEEA VAMII  
ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange  

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange  
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SC HD Proiectis SRL 
Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat Proiect, corp A, Et.2, Cam. 205-206 

NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA NUMAR STALP  TIP STALP 
PLANS

A 

SAT SCHEIA 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange  

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T16 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 009 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 010 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 011 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 012 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 013 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 014 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 015 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 016 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 017 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 018 Stalp beton propus, proprietate Orange 

8 STRADA ZAMBILEI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T14, T19 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 009 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 010 Stalp beton propus, proprietate Orange 

9 STRADA ILIE BERARI  

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T16 ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

10 STRADA HUMORULUI ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange T17 

11 STRADA BARNOVA 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T13 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

12 STRADA TRANDAFIRULUI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T13 ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

13  ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange T15 
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SC HD Proiectis SRL 
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NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA NUMAR STALP  TIP STALP 
PLANS

A 

SAT SCHEIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRADA DIMITRIE PACURARIU 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 009 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 010 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 011 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 012 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 013 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 014 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 015 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 016 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 017 Stalp beton propus, proprietate Orange 

14 STRADA PETRU I MUSAT 
ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T14 
ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

15 STRADA MORII 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T20 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

STALPI UTILIZATI SAT SCHEIA, din care: 88  

STALPI EXISTENTI, DELGAZ 0  

STALPI PROPUSI, ORANGE 88  
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2. SAT SFANTU ILIE - Reteaua aeriana va fi montata pe stalpi de beton propusi in zona 
drumurilor comunale conform tabelului de mai jos : 

 
Lungimea retelei aeriene in satul SFANTU ILIE: 2921 m 
Total stalpi utilizati in satul SFANTU ILIE: 62 buc, din care: 

- Stalpi de beton existenti, proprietate DELGAZ GRID: 0 buc. 
- Stalpi de beton propusi, proprietate ORANGE: 62 buc. 

Reteaua aeriana propusa se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului. 
 

CENTRALIZATOR STRAZI SAT SFANTU ILIE 

 
NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA TOTAL STALPI  TIP STALP  

1 
STRADA DOCTOR NECULAI 

REUT 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T23 2 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

2 TOTAL 

2 
STRADA PREFECT 

DIMITRIE COJOCARU 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T24 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 

3 STRADA DEALU VECHI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T25, T26 4 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

4 TOTAL 

4 STRADA DEALUL CRUCII  

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T27 6 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

6 TOTAL 

5 STRADA VILELOR 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T26 9 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

9 TOTAL 

6 STRADA TARNITA 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T25, T26 10 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

10 TOTAL 

7 STRADA TARNAVELOR 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T26 4 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

4 TOTAL 

8 
STR. PREOT GAVRILEI 

GHEORGHE 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T21 4 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

4 TOTAL 

9 STRADA PARAULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T21 3 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

3 TOTAL 

10 
STR. DOCTOR NECULAI 

RAUT 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T23 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 

11 STRADA PARAULUI 

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T22 1 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

1 TOTAL 

12 0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ T22 
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SC HD Proiectis SRL 
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NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA TOTAL STALPI  TIP STALP  

STR. DOCTOR MARCEAN 
VIOREL  

14 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

14 TOTAL 

13 STRADA DEALUL VECHI  

0 Stalp beton existent, proprietate DELGAZ 

T27 3 Stalp beton PROIECTAT,  proprietate ORANGE 

3 
TOTAL 

  
 

TABEL EVIDENTA STALPI PROEICTATI SAT SFANTU ILIE 
 

NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA NUMAR STALP  TIP STALP  

SAT SFANTU ILIE 

1 
STRADA DOCTOR NECULAI 

REUT 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 
T23 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

2 
STRADA PREFECT DIMITRIE 

COJOCARU 
ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange T24 

3 STRADA DEALU VECHI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T25, T26 
ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

4 STRADA DEALUL CRUCII  

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T27 
 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

5 STRADA VILELOR 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T26 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 009 Stalp beton propus, proprietate Orange 

6 STRADA TARNITA 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T25, T26 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 



 

  

61

INSTALARE TRASEU AERIAN SI SUBTERAN FIBRA OPTICA COM.SCHEIA, RETEA FTTH 

 

SC HD Proiectis SRL 
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NR. 
CRT 

DENUMIRE STRADA NUMAR STALP  TIP STALP  

SAT SFANTU ILIE 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 009 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 010 Stalp beton propus, proprietate Orange 

7 STRADA TARNAVELOR 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T26 
ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

8 STR. PREOT GAVRILEI GHEORGHE 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T21 
ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

9 STRADA PARAULUI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T21 ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

10 STR. DOCTOR NECULAI RAUT ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange T23 

11 STRADA PARAULUI ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 22 

12 STR. DOCTOR MARCEAN VIOREL  

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

22 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 003 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 004 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 005 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 006 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 007 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 008 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 009 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 010 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 011 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 012 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 013 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 014 Stalp beton propus, proprietate Orange 

13 STRADA DEALUL VECHI 

ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

T27 ORANGE. 001 Stalp beton propus, proprietate Orange 

ORANGE. 002 Stalp beton propus, proprietate Orange 

STALPI UTILIZATI SAT SFANTU ILIE, din care: 62  

STALPI EXISTENTI, DELGAZ 0  

STALPI PROPUSI, ORANGE 62  
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Lungimea retelei aeriene propuse zona UAT SCHEIA este de 9307 metri. 
 

Se vor utiliza 198 stalpi, din care : 
 

- Total stalpi propusi: 198 buc 
 Dat fiind volumul redus al lucrarilor nu sunt necesare lucrari de organizare de santier 
si nici de deviere sau intrerupere a circulatiei rutiere in zona. 

LUCRARILE CE URMEAZA A FI DESFASURATE NU AFECTEAZA STRUCTURA DE 
REZISTENTA A CLADIRILOR, NU AFECTEAZA RETELELE DE UTILITATI EXISTENTE, NU 
AFECTEAZA CIRCULATIA RUTIERA PE DRUMURILE EXISTENTE IN ZONA. 
Centralizator final UAT Scheia: 

Lungime retea proiectata: 20338 m, din care: 
Aerian: 19166 m; Subteran: 1172 m  
 
Zona DJ 178A:6607 m, din care: Aerian: 6607 m; Subteran: 0 m 
Zona DN 17:4424 m, din care: Aerian: 3252 m; Subteran: 1172 m 
Zona UAT: 9307 m, din care: Aerian: 9307 m  
 

Stalpi utilizati: 490 buc, din care:  
Stalpi existenti: 244 buc; Stalpi proiectati: 246 buc;  
Zona DJ 178A: 177 buc, din care:  Stalpi existenti: 138 buc; Stalpi proiectati: 39 buc;  
Zona DN 17: 115 buc, din care:      Stalpi existenti: 109 buc -59 buc stalpi ai primariei, 47 stalpi Delgaz;                                                                                                      

                                                 Stalpi proiectati: 6 buc;  
 

Zona UAT: 198 buc. din care:         Stalpi existenti: 0 buc; Stalpi proiectati: 198 buc;  
 
Lungimea santului este de 1112 metri 
Lungimea forajelor este de 60 metri 
Lungime supratraversari = 204 metri 
Lungime supratraversari zona pod= 94 metri 
Camerete proiectate: 6 buc, din care:  
DN 17: 6 buc. 
Lungime retea aeriana in zona de ampriza: 247 m.  
Nr. stalpi beton existenti in zona de ampriza: 10 buc. 
Lungime retea aeriana in zona de siguranta: 1093 m.  
Nr. stalpi beton existenti in zona de siguranta: 39 buc.  
Lungime retea subterana in zona de siguranta: 230 m. 
Lungimea totala de monotub HDPE Ø40mm este de 1274 m. 
Lungimea totala de monotub HDPE Ø110mm este de 60 m. 
 
Centralizator pe sate:  
 
Lungime retea proiectata: Aerian: 9307 m, din care:                         

- Sat Mihoveni: Aerian: 2345 m;  
- Sat Scheia: Aerian: 4041 m;  
- Sat Sfantu Ilie: 2921 m; 

Stalpi utilizati: 198 buc, din care:  
- Sat Mihoveni: 48 buc., din care: 0 buc. existenti, 48 buc. Proiectati; 
- Sat Scheia: 88 buc, din care: 0 buc. existenti, 88 buc. Proiectati; 
- Sat Sfantu Ilie: 62 buc, din care: 0 buc. existenti, 62 buc. Proiectati; 
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2.6.4. Devierile si protejarile de utilitati afectate: in cazul in care cablul de fibra optica se 
intersecteaza aerian cu diferite retele de apa, gaz, termoficare sau telecomunicatii se vor respecta 
normativele in vigoare. 

2.6.5. Sursele de apa, energie electrica, gaze, comunicatii pentru lucrari definitive si 
provizorii: pentru lucrarile definite prin natura lor nu este nevoie de asigurarea de asemenea 
utilitati. Daca este nevoie totusi de asemenea utilitati in timpul executiei lucrarilor, constructorul si 
le va asigura din surse proprii (ex: grup generator mobil, canistre cu apa etc). 
3. STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ 
Întocmirea documentației s-a facut în conformitate cu: 

- SR 13558:2014 Rețele de telecomunicații subterane în localități. Condiții de amplasare și 
execuție 

- SR EN50174-3:2014 Tehnologia informației. Instalarea cablării. Partea 3: Planificare și 
practici de instalare în exteriorul cladirilor 

- SR EN 181000:2003 – Specificaţie generală. Cuploare cu fibre optice 
- STAS 404/1/1987 – Țevi de oțel. Dimensiuni; 
- STAS 6675/1, 2/1980 – Țevi de policlorură de vinil neplastificat. Condiții 
- tehnice generale. Dimensiuni; 
- STAS 4483/2 - Conducte pentru instalații de telecomunicații; 
- SR EN 181000:2003 – Specificaţie generala. Cuploare cu fibre optice; 
- SR EN 2591-603:2004 - Serie aerospaţială. Elemente de conexiune electrică 
- şi optică. Metode de încercare. Partea 603: Elemente optice. Verificarea modificării 
- distribuţiei puterii; 
- SR EN 2591-605:2004 -Serie aerospaţială. Elemente de conexiune electrică 
- şi optică. Metode de încercare. Partea 605: Elemente optice. Măsurarea coeficientului 

dereflexie; 
- SR EN 2591-613:2004 - Serie aerospaţială. Elemente de conexiune electrică 
- şi optică. Metode de încercare. Partea 613: Elemente optice. Verificarea rezistenţei la 

impact; 
- SR EN 2591-614:2004 - Serie aerospaţială. Elemente de conexiune electrică 
- şi optică. Metode de încercare. Partea 614: Elemente optice. Rezistenţa conectorului la 

compresie radială; 
- SR EN 2591-617:2004 - verificarea modificării distribuţiei puterii, măsurarea 
- coeficientului de reflexie, verificarea rezistentei la impact si încercare la cicluri de 
- temperatură. 

Se vor respecta de asemenea: 
- Instrucţiunile furnizorului cuprinse în cărţile tehnice privind montarea, cablarea şi testarea 
echipamentelor. 
- CEI 68 Încercări climatice şi mecanice 
- SR EN 60874 – 1/2007 – Conectoare pentru fibre și cabluri optice; 
- SR EN 60874 -1-1/2007 – Conectoare pentru fibre și cabluri optice; 
- SR EN 61274-1-1/2007 – Racorduri pentru conectoare de fibre optice; 
- SR EN 61300-2-16/2007 - Dispozitive de interconexiune și componente pasive cu fibre optice. 
Metode fundamentale de încercare și de măsurare; 
- SR EN 61300 – 2 - 33 - Dispozitive de interconexiune și componente pasive cu fibre optice. 
Metode fundamentale de încercare și de măsurare. Montarea și demontarea carcaselor pentru 
fibră optică; 
- SR EN 61753 – 101-2/2007 – Standard de performanță pentru dispozitive de interconexiune și 
componente pasive cu fibră optică; 
- SR EN 6078-7-1/2005 - Rețele cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore și semnale 
interactive; 
- SR EN 6078-7-2/2005 - Fibră optică cablu coaxial; 
- SR EN 60793 -2/2005 - Fibre optice specificații de produs; 
- SR EN 60793-1-1-2004 - Fibre optice metode de măsurare și procedee de încercare. 
Generalități și ghid; 
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- SR EN 60793-1-47/2007 - Fibre optice metode de masurare si procedee de încercare. Pierderi 
datorate îndoirii cu raza mare de curbură; 
- SR EN 60793-1-33/2003 - Fibre optice metode de măsurare și procedee de încercare.   
Rezistența la coroziune sub sarcină; 
- SR EN 60793-3-10/2003 - Cabluri cu fibre optice. Cabluri Exterioare; 
Specificatii tehnice: 
- N.T.R. 912-1979 - Ramă și capac fontă pentru camere de tragere; 
- S.T.R. – M.T.Tc. 755-1988 - Reglete pentru camere de tragere; 
- S.T.R. – M.T.Tc. 713-1988 - Suporți de cablu pentru camere de tragere; 
- ST-1-7 - Cabluri cu fibre optice - Ed. februarie 2000; 
- ST-8 - Țeavă din polietilena înaltă densitate HDPE - Ed. martie 2000; 
- ID-47/83 - Normativ departamental privind proiectarea și instalarea cablurilor de telecomunicații, 
în rețele publice urbane. 
Pentru construcțiile civile, mediu, drumuri publice, gospodărirea apelor: 
- STAS 101441/1-89 strazi – profile transversale; 
- STAS 101441/2-89 strazi - trotuare, alei de pietoni si ciclisti; 
- ID-28-04 Reglementare tehnică „ Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a 
cablurilor în profil transversal al căii ferate – revizuire ID-28-76”; 
- Normă tehnică din 27/01/1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii 
şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale 
- Norme tehnice din 19 decembrie 1997 privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, 
instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri 
rutiere; 
- Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor aprobate cu Ordinul 
MT nr. 45/27.01.1998, publicate în MO nr.138bis/06.04.1998; 
- Ordonanța GuvernuluiI nr. 43/1997, actualizată privind regimul drumurilor; 
- NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice; 
- NTE 003/04/00 Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 
1000 V; 
-NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor 
electroenergetice impotriva supratensiunilor. 
- PE 106/2003 Normativ pentru construcția liniilor aeriene de joasă tensiune; 
- PE 116/1994 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice 
- PE 132/2003 Normativ privind proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică 
- PE 144 Regulament pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă - P 
100-92, P 100/1-2006, P 100-1/2011 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de 
locuinte, social-culturale, agrozootehnice și industriale, respectiv P 100-1-2013 Cod de proiectare 
seismică. Partea I; 
- STAS 10101/20-90: Încărcări vânt; 
- STAS 10101/21-92: Acțiunea zăpezii; 
- STAS 6054/1977: Adâncimi maxime de îngheț; 
- STAS SR 1848-1,2,3/2008: Semnalizarea rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. 
Clasificare, simboluri și amplasare - Prescripții tehnice - Scriere, mod de alcătuire; 
- STAS SR 1848/7/2004 – Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere; 
tensiune 
- RE-142 Instrucţiune de lucru sub tensiune în instalaţii electrice de joasă tensiune 
- SR 6290/2004 Incrucisari intre linii de energie electrica si linii de telecomunicatii. Prescriptii 
- SR 8074/76 Incrucisari intre liniile de contact pentru tramvaie si troleibuze si liniile electrice 
aeriene si liniile aeriene de telecomunicatii.Prescriptii. 
- SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
- O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;-PE 102/1993 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de 
conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice 
- Legea nr. 527 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind 
accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi 
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interconectarea acestora 
- Legea nr. 591 din 29/10/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor 
- Legea 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii 
electronice; 
- HG nr. 445/08.04.2009, modificată și completată prin HG nr. 17/11.01.2012 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 
- Normele privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător aprobate cu 
Ordinul MT nr.44/27.01.1998, publicate în MO. Nr.138bis/06.04.1998; 
- Ordin comun al Ministerului de Interne și Ministerului Transporturilor nr. 1112/411 publicat în 
M.O. nr. 397/25.08.2000; 
- Ordin nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a 
avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor; 
- Legea apelor nr. 107/96, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul 
şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; 
- Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor 
tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de 
gospodărire a apelor; 
-Instructiuni proprii S.C. E-on Moldova S.A. de securitate a muncii pentru instalatii electrice in 
exploatare. 
-I7-2011-Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 
clădirilor ; 
- “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012 
- “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012 
 

4. CAIET DE SARCINI 
4.1. OPERATII DE MONTARE A CABLULUI DE FIBRA OPTICA IN SUBTERAN 
4.1.1. Pregătirea execuţiei 

Şeful formaţiei de lucru împreună cu şeful de echipă inspecteaza zona, examinează 
proiectul (planşele), terenul şi stabilesc conditiile de incepere a lucrarilor. 

Se vor identifica obstacolele vizibile şi instalaţiile subterane: cabluri electrice; conducte de 
gaze, apă etc, se înscriu pe planşe cele constatate suplimentar. 

Montarea panourilor de semnalizare rutieră şi de protecţie inclusiv a semnalizărilor pe timp 
de noapte se va face conform ORDIN nr. 411 din 8 iunie 2000 emis de catre Ministerul de Interne 
cu nr. 1.112/4 aprilie 2000 si de Ministerul Transporturilor cu nr. 411/8 iunie 2000 “pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restrictiilor de 
circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului” 

Se realizează sondaje pentru stabilirea posibilităţii de execuţie mecanizată a săpăturilor. 
La stabilirea amplasamentului şanţului se va ţine seama de respectarea distanţelor admise 

între instalaţiile subterane în plan orizontal şi vertical conform SR 8591/1997; 6290/2004; 832/2008. 
Canalizaţia Tc. se va amplasa peste/sub utilitati respectând SR/STAS în vigoare si avizele 

de amplasament emise pentru lucrarea care se va executa. 
Se vor notifica detinatorii de utilitati cu minim 24 ore inainte de inceperea lucrarilor in 

vederea predarii si indentificarii in teren a amplasamentului propus. 
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4.1.2 Instalarea in subteran prin sapatura (sant deschis) 
            Lucrările de săpătură (șanț deschis) se vor executa doar în spațiul verde (pe cât este 
posibil), în lungul străzilor. Săparea șanțului se poate executa: manual sau prin excavare. În cazul 
intersecției traseului cu alte rețele edilitare se va avea în vedere executarea săpăturilor manual 
pentru evitatrea deteriorării acestora. Se vor respecta condițiile de coexistență (paralelism  și 
intersecții în plan vertical) conform cerințelor avizatorilor. 

Tehnologia de execuţie pentru rețeaua de fibră optică executată în subteran prin 
șanț deschis este următoarea : 

Santul se va sapa la 1.2 m adancime (sub adâncimea de înghet, adâncime ce va permite 
totodată și intersectare/paralelism cu alte rețele tehnico-edilitare) si pe o latime de 0.4 m. Se va 
ameneja un pat din nisip cu o grosime de de 0.10m, dupa care se pozeaza teava de protectie a 
cablului Ø40 mm, se asterne un strat de pamant de 0.30m peste monotub, se pozitineaza o 
banda avertizoare de-a lungul santului, dupa care se astupa santul cu pamantul ramas, in straturi 
sucesive. Se aduce terenul la starea initiala. 

Sapatura se va realiza manual pentru a evita riscul afectarii canalizatiei existente si a 
celorlalte utilitati sau cu mijloace mecanizate acolo unde terenul permite acest lucru. 

Desfacerea pavajelor se face potrivit tehnologiei specifice de desfacere-refacere a 
îmbrăcăminţilor rutiere (pct 4.10 si 4.1.11). 

Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari in telecomunicatii, 
executia lucrarilor in sapatura, lucrul la inaltime. 

Conductele şi cablurile întâlnite în şanţ vor fi suspendate astfel încât să nu facă săgeată 
mare. 
           Pe traseul șanțului se vor lăsa – dacă este cazul – punți de 1 m în dreptul intrărilor în 
curți/clădiri. Dacă este cazul, se vor aplica metode de sprijinire a șanțului și a gropilor pentru 
camerete (de ex. în zone cu stabilitate redusă a terenului și/sau sol puternic erodat), precum și de 
evacuara a apei subterane ce apare în șanț prin infiltrare din pânza freatică sau ca urmare a 
fenomenelor meteorologice, cu scopul final de a evita înmuierea pământului și prăbușirea pereților 
șanțului. În timpul executării săpăturilor trebuie evacuată apa subterană care apare precum şi cea 
din vecinătatea imediată pentru a evita înmuierea pământului şi prăbuşirea malurilor. 

În cazul folosirii de utilaje şi a mijloacelor de transport se va efectua instruirea conducătorilor 
acestora şi a şefilor de echipă luând măsuri adecvate. 

Se nivelează fundul şanţului, prin săpare sau adăugare pământ. 
Nu se vor lasa santuri neacoperite pe perioada in care nu se executa lucrari de 

ingropare a cablului de fibra optica. Planificare operatiilor se va face in asa fel incat ziua de 
munca sa includa saparea santului, montarea acesoriilor astuparea santului astfel incat nu 
sunt necesare lucrari de organizare santier. 

4.1.3 Instalarea în subteran prin foraj orizontal dirijat 
În cazul intersecției traseului de fibră optică cu obstacole de tipul zone cu îmbrăcăminți din 

betoane sau asfalt (inclusiv subtraversări de drumuri), canale de irigare, copaci sau rădăcini ale 
acestora, zone cu îmbrăcăminți din betoane ele vor fi subtraversate prin foraj dirijat orizontal 
(lungime maximă 200 m și adâncime maximă de 3 -- 5 m).  Gropile de poziție necesare forajului 
dirijat se vor executa pe cât posibil în spatiul verde și de preferat manual. Se vor respecta condițiile 
de coexistență (paralelism  și intersecții în plan vertical) conform cerințelor avizatorilor. 

Tehnologia de execuţie pentru rețeaua de fibră optică executată în subteran prin foraj 
dirijat orizontal este următoarea: 

- săparea gropilor poziție (intrare și ieșire) la adâncimea de 1,50 m ; 
- instalarea țeavă HDPE (Φ90) de protecţie a monotubului, prin foraj orizontal; 
- instalarea monotubului (Φ40) de protecţie al cablului; 
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- instalarea cablului prin monotubul de protecţie; 
- executarea cameretelor (acolo unde este cazul); 
- joncţionarea cablului; 
- măsurători; 
- aducerea terenului la forma iniţială. 
Procedeu 
Flowtex inseamna un procedeu inovativ de pozare pentru tevi, conducte si cabluri. Este o 

tehnologie blanda, care inlocuieste sapatura si escavarea bruta printr-o forare protectoare prin 
injectie. O montare subterana, care reduce la minim distrugerea mediului evitandu-se mizeria, 
zgomotul, oprirea circulatiei si stresul. 

Mod de utilizare 
Dintr-o groapa de pornire se foreaza cu un cap de forare prin sol. Capul de forare dirijabil 

foreaza cu suspensie de forare prin jeturi de inalta presiune un tunel. Materialul dislocat este partial 
inglobat in tunl, iar particulele mai fine sunt transportate de capurile de forare in gaura de pornire 
sau cea de sosire. 

Forare de largire 
Capul e forare ajunge precis in groapa tinta. Acum se monteaza capul de largire 

corespunzator si traganu-l ianpoi prin tunelul pilot acesta largeste la imensiunea dorita. 
Pozarea produsului 
Imediat dupa capul de largire se prinde teava sau cablul care trebuiesc trase. Acesta se 

face bland intrucat suspensia de forare ce contine bentonita actioneaza acum ca un mijloc de 
ungere a produsului. 

Tehnica forarii prin injectie sub inalta presiune 
Suspensia de forare este o componenta importanta a sistemului FlowTEX. Ea disloca 

pamantul, transporta materialul dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce astfel frecarea cu 
masina de foarj si cu produsul (tevi si cabluri). Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec 
de apa si bentonita si este specific fiecarui santier in parte. Bentonita reprezinta in majoritatea ei 
argila naturala solubila in apa. Amestecul de apa si bentonita este legat de parametrii fizici ai solului, 
parametrii stabiliti prin cercetarile geologice. Teava pozata fara nici un fel de tensiuni asupra ei intr-
asa numita turta de filtrare care inconjoara de jur imprejur produsul si este format dintr-un amestec 
de material dislocat si bentonita. La suspensiile de forare se folosesc exclusiv produse care nu 
reprezinta nici un pericol pentru mediul inconjurator. 

Tehnica de locatie 
Prin localizarea tridimensionala a capului de forare se pot ocoli anumite obstacole. 

Localizarea se bazeaza pe unde electromagnetic emise dintr-un emitator montat in capul de forare. 
Un receptor masoara aceste unde si astfel se poate localiza exact adancimea, pozitia in axa 
longitudinala si inclinatia capului de forare. 

Avantajele procedeului FlowTEX 
Pozarea subterana, la centimetru a cablurilor si tevilor se face: 

- protejand mediul: nu exista gropi deschise, nu exista radacini distruse, se folosesc 
cantitati minime e pietris si nisip, nu necesita suprafete de depozitare. 

- Protejand populatia: nu exista galagie, nu exista mizerie, nu se jeneaza desfasurarea 
normala si fluenta a traficului. 

Din punct de vedere economic: o inalta productivitate in instalare, cu risipa minima, fara 
cheltuieli suplimentare prin blocarea circulatiei rutiere, navale sau feroviare, fara urmari financiare 
legate de reparari de strazi si trotuare. 

În urma lucrărilor de instalare a cablului de fibră optică nu sunt afectaţi factorii de mediu, 
aerul, solul şi subsolul. 
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Gropile tehnologice de foraj se vor acoperi cu pamant sortat, fara deseuri, in straturi 
uniforme de cate 20cm grosime, udate, compactate mecanic. Toate materialele utilizate vor fi 
conform specificaţiilor tehnice, ele respectând normele şi standarele în vigoare. 
 
4.1.4 Instalare camerete 
 Pentru asigurarea continuității traseului și/sau poziționarea rezervei de micro-fibră se vor 
monta camerete direct îngropabile din material compozit sau beton armat. In general aceste 
camerete sunt confectionate din beton monolit si se folosesc in mod special in cazul in care 
camerata este amplasata pe suprafata carosabila a unui drum.     
 Cameretele sunt prevăzute la fiecare 500 m în linie dreaptă (pentru a permite lansarea fibrei 
prin suflare), la fiecare schimbare de direcție, subtraversare și în punctele terminale. 
 In cazul in care traseul de FO este amplasat pe trotuar sau spatii verzi se pot utiliza 
camerete din fibra de sticla prefabricate.        
 Asezarea acetor camerete in teren trebuie sa tina cont de faptul ca in cazul in care se 
monteaza 2 monotuburi acestea sa fie pozate rectiliniu la intrarea in camerete.    
 Cameretele proprietatea ORANGE vor fi inscriptionate pentru identificarea acetora. 
 
4.1.5 Realizarea strapungerii in zidul caminului 

In momentul in care s-a ajuns cu santul la peretele caminului, in zona de mijloc a acestuia 
si la 1.2m adancime, se vor da doua strapungeri in interiorul acestuia utilizand un pickhammer 
electric. Acestea vor avea fiecare diametrul de 40mm. 

Alimentarea pickhammer-ului se va face utilizand un grup generator pe benzina. 
 
4.1.6 Instalare subconducte HDPE 
            In sapatura executata se va instala un monotub HDPE Ø40 mm conform planului detaliu. 

Monotuburile HDPE Ø40 mm se vor instala pe fundul şanţului şi vor fi acoperite cu un strat 
de 15 cm grosime de pamânt fin, cernut, fără corpuri dure. 

La 30 cm deasupra lor se va aşeza o folie de atenţionare din PVC de 30 cm lăţime şi va fi 
inscripţionată’’ATENŢIE CABLU OPTIC, PROPRIETATE S.C. ORANGE ROMANIA S.A.’’ 
In cazul in care se vor face strapungeri in camine, monotuburile vor fi taiate in interior la 5 cm de 
zidul caminului. 

La iesirea monotubului din subteran, la baza stalpului unde se va executa jonctiunea, se va 
lasa o rezerva de 2.5 m pentru protectia cablului de fibra optica.  

Aceasta rezerva se va fixa de stalp prin banda si catarame OL Zn conform plan detaliu. 
 
4.1.7 Instalarea cablului de Fibră Optică 
Instalarea cablului FO prin suflare 
- Tamburul este fixat în zona de suflare a cablului; 
- Capul de suflare este poziţionat la capătul tubului de extensie; 
- Capătul cablului se fixează de piston; 
- Pistonul şi cablul sunt introduse în subtubul de extensie şi în subtubul îngropat; 
- Subtubul de extensie este joncţionat cu subtubul îngropat 
- Suflarea începe prin creşterea treptată a presiunii (până la 10 bari), pentru a se obţine o viteză 
medie de 100m/minut; 
- În timpul instalării doi operatori stau lângă tambur: unul ca să controleze presiunea aerului 
comprimat şi sistemul de frânare iar celălalt să ghideze cablul. 
- Dacă presiunea scade înseamnă că pistonul cu capătul cablului a ajuns în camereta şi suflarea 
s-a terminat. Dacă presiunea rămâne constantă în general înseamnă că pistonul s-a blocat în tub. 
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În majoritatea cazurilor problema se rezolvă prin suflarea din direcţia opusă a unui piston cu cârlig 
de prindere cu care se trage apoi cablul până în camereta destinaţie. 

4.1.8 Obturarea conductelor 
Sistemul de monotuburi va fi obturat la intrarea/ieşirea din camerete utilizand flanse special 

contruinte in acest scop. 
 

4.1.9 Refacerea peretelui caminului 
Dupa introducerea conductelor HDPE, spatiul ramas intre gaura imperfecta a strapungerii 

si HDPE va fi umplut cu spuma poliuretanica apoi zidul interior si exterior al caminului va fi zugravit 
in zona afectata de strapungere. 
 
4.1.10 Rezerva de cablu 

La jonctiuni si in camine se va lasa rezerva de cablu avand lungimea de 20 m. In camin 
aceasta va fi stransa sub forma de cerc si fixata de perete. La stalp rezerva va fi amplasata pe un 
suport tip cruce care va fi amplasata la o inaltime de minim 4.5 m conform SR 831/2002 (Cap. 
3.1.1.9-Distantele minime intre circuitele de telecomunicatii si sol) Rezervele de cablu sunt 
necesare executarii jonctiunilor. 
 
4.1.11 Executarea joncţiunilor optice 
Jonctiunile se vor executa conform diagramei de jonctionare. 

4.1.12 Marcarea traseului 
 Marcarea traseului se face cu marker de tip SEBA Electronic amplasati in fiecare 
camerata. 
 
4.1.13 Lucrari de desfacere 
 Lucrarile de desfacere se vor realiza in functie de tipul de imbracaminte, astfel: 

- Desfacerea de imbracaminti asfaltice se executa cu ciocanul pneumatic prevazut cu o dalta 
dupa ce in prealabil asfaltul a fost taiat la 10 cm de locul unde se va sparge stratul support de beton 
pentru o mai buna sprijinire a pavajului si o refacere calitativ superioara a covorului asfaltic la 
terminarea lucrarilor. Materialul provenit din desfacere se depune in locuri mai retrase sau se 
evacueaza. 

- In locurile in care pe amplasamentul traseului de FO exista pavaje din piatra cubica sau 
pavele prefabricate acestea se inlatura cu ajutorul unei rangi metalice si se depoziteaza in vederea 
reciclarii si reutilizarii la lucrarile de refacere. Pamantul rezultat in operatiunile de sapaturi se 
depoziteaza la o distanta de cca. 50 cm de marginea santului in asa fel incat sa se evite stanjenirea 
circulatiei rutiere sau a pietonilor pe cat posibil. 
 
4.1.14 Lucrari de refacere 

Pe toata lungimea santurilor a fost prevazuta refacerea terenului la starea initiala. 
Dupa instalarea HDPE si refacerea peretilor caminului, santul va fi astupat iar pe zona 

afectata de acesta se va reface terenul la starea iniţială.  
 Astuparea santului cu pamant si nisip dupa ce tuburile HDPE Ø40 mm s-au pozat definitiv 

se face cu pamant curat fara resturi lemnoase sau sparturi de caramida, beton sau pietre. 
Executarea umpluturii se face in straturi de cca. 20 cm ce se vor uda si se vor compacta cu maiul 
pana la o adancime de cca. 20-25 cm sub nivelul strazii, acest spatiu fiind necesar pentru fixarea 
pavajului. Spatiul ramas se foloseste astfel: 

- 5-10 cm strat nisip sau balast; 
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- 10-15 cm strat beton B200(C12/15); 
- 5 cm imbracaminte asfaltica sau pavele 

Pentru ca compactarea pamantului sa fie calitativ superioara trebuie tinut cont de 
urmatoarele: 

- la baza santului se vor aseza pamanturile cu grad maxim de compactibilitate 
- straturile permeabile nu vor fi acoprite de straturile nepermeabile 
- umplutura se va face in straturi paralele uniforme. 
 
a) Refacerea stratului vegetal 

 La terminarea lucrarilor de sapatura pe spatiul verde pamantul rezultat se va curata 
de reziduri si se va folosi la umplerea santului. O buna compactare este foarte importanta, 
esentiala chiar, si are scopul de a redistribui particulele solide si de a elimina aerul si apa din porii 
pamantului. In urma compactarii pamanturilor, cresc valorile greutatii volumice, rezistentei la taiere 
(unghi de frecare interna si coeziune) si a modulului de deformatie, concomitent cu scaderea tasarii 
specific. 

Necesitatea compactarii pamanturilor din terenul de fundare al terasamentelor si a celor 
puse in opera in corpul constructiilor executate din pamant, a aparut datorita posibilitatii de 
realizare, prin procesul de compactare, a unor caracteristici fizico-mecanice superioare, care in 
cazul terenurilor de fundare maresc capacitatea portanta si reduc tasarile, iar in cazul lucrarilor de 
terasamente reduc volumele de pamant datorita posibilitatii adoptarii unor pante ale taluzelor mai 
abrupte. 
Un utilaj des folosit in constructii pentru lucrari de compactare este maiul mecanic. La maiurile 
mecanice usoare avansul este asigurat de operator, care ii asigura impingerea inainte. La maiurile 
usoare efectul de compactare este triplu: 
a. primul efect este provocat de socul produs de explozia amestecului carburant asupra talpii 
maiului inainte de salt; 
b. al doilea efect apare ca urmare a socului de cadere a maiului; 
c. al treilea efect se datoreaza vibratiilor de frecventa redusa ce se transmit pamantului la fiecare 
explozie si recadere. 

In functie de greutatea maiului sunt necesare 4-6 treceri, la un numar de min. 4 lovituri pe 
aceeasi urma. Acest tip de maiuri au productivitate redusa si se folosesc la compactarea de volume 
mici sau in spatii inguste, de exemplu atunci cand executi sapaturi de santuri, la lucrarile de 
asfaltare, la lucrarile de fundare simple, la lucrarile de instalatii de canalizare, etc. Trecerea cu maiul 
mecanic sa va face dupa umplerea santului cu pamant in strat cu grosimea de 25-30 cm, umezit 
corespunzator inainte. Dupa compactarea primului strat se reface procedeul pana la umplerea 
santului lasandu-se un strat de 10 cm ce se va aseza afanat si va fi insamantat cu seminte de 
gazon. 
 
4.1.15 Materialele 

Toate materialele şi echipamentele utilizate la execuţia lucrărilor vor fi conforme cu cerintele 
legale, cu cerintele S.C. ORANGE Romania S.A.  

Caracteristicile generale ale materialelor şi echipamentelor electrice şi modul lor de instalare 
trebuie alese astfel încât să fie asigurată funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei electrice şi 
protecţia utilizatorilor şi bunurilor în condiţiile de utilizare date şi ţinându-se seama de influenţele 
externe previzibile. 

Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să corespundă standardelor şi 
rebrementărilor în vigoare şi să fie instalate şi utilizate în condiţiile prevăzute de acestea. 
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Încadrarea în clase de combustibilitate a materialelor se va face în conformitate cu 
prevederile reglementărilor specifice. 

Toate materialele folosite pentru protecţie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane), 
mascare (plăci, capace, dale, etc.), suporturi (console, poduri, bride, cleme, etc.) vor fi 
incombustibile C0 (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) şi (CA2b). 
 
4.1.16 La montare cablurilor trebuie avute în vedere următoarele: 
- specificaţiile furnizorului privind caracteristicile mecanice ale cablurilor; 
- condiţii climat – meteorologice; 
- lungimea cablurilor; 
- condiţii geologice. 
 
4.2. OPERAŢII DE MONTARE A CABLULUI DE FIBRA OPTICĂ PE STALPI LEA JT 
Instalarea aeriana propriu-zisă a cablului de fibra optică cuprinde următoarele operaţii: 
- montarea accesoriilor 
- desfăşurarea cablului de pe tambur 
- întinderea şi fixarea cablului 
- executarea joncţiunilor 
- executarea rezervelor 
- montarea cutiilor terminale 
 
4.2.1. Montarea accesoriilor 

Clemele si armăturile de întindere, susţinere in aliniament si susţinere in colt se fixează pe 
stâlpi cu bandă de oţel inoxidabil şi catarame, cu ajutorul unui dispozitiv special care permite 
strângerea benzii în jurul stâlpului, şi a armăturii. 

Toate armaturile folosite vor fi din OL si vor fi in prealabil zincate la cald. 
Operaţiunea de montare se execută de pe scară, sau din nacela P.R.B.-ului, respectându-

se normele de protecţia muncii pentru lucrul la înălţime. 
Armăturile se vor monta pe stâlp la o înălţime care sa asigure respectarea distanţelor 

impuse de § 2.2.7. SR831, între conductoarele active şi cablul optic, respectiv între acesta şi sol. 
 
4.2.2. Desfăşurarea cablului. 
-  la manipularea, încărcarea, transportarea, descărcarea elementelor de confecţie metalica 
(accesorii de fixare pe stalpi), tamburilor de cablu si cutiilor terminale se vor lua toate masurile 
pentru a se asigura evitarea producerii de deformaţii mecanice sau deteriorarea acestora ; 
-  accesoriile de fixare la stâlpi se vor transporta in lăzi rezistente; 
-  transportul tamburului de cablu se va face cu mijloace mecanizate; 
- pentru încărcarea respectiv descărcarea tamburului se folosesc planuri înclinate sau dacă 
este posibil mijloace mecanizate; 
-  înainte de desfacerea tamburului şi desfăşurarea se va verifica dacă numărul de ordine şi 
lungimea tamburului corespunde cu planul de joncţiune; 
-  înainte de a începe desfăşurarea cablului de fibra optica se va avea grija ca tamburul de 
cablu sa fie fixat pe dispozitivul de derulare(capre, remorca de cablu) care trebuie sa asigure 
poziţionarea orizontala si blocarea dispozitivului; 
-  cablul se va desfăşura îngrijit pentru a evita formarea de bucle sau noduri, depăşirea razei 
minime de curbură, torsionarea cablului, depăşirea forţei de tracţiune maxime; 
-  cablul de fibre optice se va agata in timpul desfăşurării acestuia la fiecare stâlp in cârligul 
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suportului de susţinere care este fixat pe stâlp începând de la tamburul de cablu in direcţia de 
tragere; 
-  la stâlpii de susţinere in colt si cei de întindere se vor monta pe stâlpi provizoriu role pentru 
derulare sau bărcuţe tip ASA 300; 
-  nu se permite târârea cablului desfăşurat direct pe sol pentru a nu deteriora mantaua 
cablului;după desfăşurare tamburul de cablu va fi păzit până la instalare; 
-  nu se lasă cablul desfăşurat peste noapte; 
-  la traversarea străzilor se va asigura o semnalizare şi supraveghere corespunzătoare; 
-  la supratraversarea linilor de tramvai sau troleibuz lucrarile se vor executa cu linia de 
alimentare scoasa de sub tensiune si se va asigura o semnalizare şi supraveghere 
corespunzătoare. 
 
4.2.3. Întinderea şi fixarea cablului 

Pentru fixarea cablului de fibră optică pe stâlpii LEA J.T. se folosesc două sisteme: 
- un sistem de susţinere a cablului de fibră optică constând dintr-un suport consolă cu cârlig 
fixat pe stâlp cu ajutorul unei brăţări, o spirală de susţinere şi o spirală de protecţie pentru 
matisarea cablului (Pl. 03); 
- un sistem de întindere constând dintr-un suport de întindere în aliniament fixat pe stâlp cu 
ajutorul unei brăţări, o spirală de întindere (DEAD-END) şi o spirală de protecţie pentru matisarea 
cablului (Pl. 04). 
- pentru traversarile de dumuri cablul de FO va fi montat la o inaltime de minim 6 m fata de 
axul drumului pentru a permite trecerea vehicolelor cu gabarite mari. 
 
4.2.4. Executarea joncţiunilor 

In obiectivele care se conectează cu acest cablu de fibra optica joncţionarea fibrelor se va 
face conform diagramei de jonctionare care va fi pusa la dispoziţie executantului de catre 
beneficierul lucrarii. 
 
4.2.5. Rezerva de cablu 

La fiecare obiectiv care se conecteaza cu fibra optica si la jonctiuni se lasa rezerva de 30 
m. Aceste rezerve sunt necesare pentru efectuarea jonctiunilor. 
 
4.2.6. Montarea cutiilor terminale 

Cutiile terminale se vor monta in locuri usor accesibile, pe perete sau in rack, conform 
specificatiilor beneficiarului. 
 
4.2.7. Etichetarea cablurilor 

Pentru traseele aeriene pe stalpii de joasa tensiune se vor aplica etichete de identificare a 
cablurilor. Etichetele se vor aplica la fiecare stalp. Eticheta are lungimea de 10 cm, latimea de 5 
cm. Este eticheta standard agreata de ORANGE ROMANIA. 
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ORANGE 
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4.3. Montarea stalpilor de beton proiectati.  

Pentru realizarea retelei aeriene de Telecomunicatii se vor monta stalpi propusi din beton 
cu inaltimea de 8,5 metri si diametrul de 41 cm. Stalpii vor avea fundatie burata cu adancimea de 
1,4 metri conform detaliului din plansa “D4”. 

4.3.1 Instalarea stâlpilor proiectati  
Execuția gropilor  
Se execută gropi circulare cu diamentrul corespunzător tabelului din planșa detaliu de 

instalare. Gropile pot fi efectuate manual sau cu autofreze. 
La executarea mecanică a săpăturii (prin forare) nu este necesară marcarea perimetrului 

gropii, dimensiunile şi forma în plan rezultând din diametrul sapei folosite.  
Gropile executate vor fi curățate de resturi vegetale, pietre și alte corpuri străine. 
Dacă la execuţia gropilor fundaţiilor se întâlnesc zone de umplutură, mlaştină, ape freatice 

subterane etc., de care nu s-a ţinut seama la proiectare,constructorul va anunţa pe proiectant şi pe 
beneficiarul lucrării pentru verificarea celor constatate şi, dacă este cazul, pentru schimbarea 
soluţiei de fundare a stâlpilor respectivi. 

Măsurarea lucrărilor executate va fi facută de catre executant și de reprezentantul 
investitorului prin dirigintele de șantier autorizat. 

Șantierul va fi semnalizat ziua și noaptea, iar săpăturile se vor semnaliza corespunzător . 
Instalarea stalpului si executia burajului. 
Săparea gropilor se face numai cu puţin timp înainte de plantarea stâlpilor (2-3 ore),astfel 

încât să nu fie mult timp deschise, evitându-se astfel surpârile de maluri şi accidentele. 
După ridicarea şi aşezarea verticală a stâlpului se trece la executarea burajului. Se aşază 

un strat de piatră de 20 cm în jurul stâlpului pe toată lăţimea gropii şi se bate bine cu maiul. Peste 
stratul de piatră se aşază un strat de pământ de circa 20 cm, care de asemenea se bate cu maiul. 

Burarea fundaţiei se continuă apoi prin straturi alternative de piatră şi pământ, de câte 20 
cm, bine bătute ca maiul, stratul superior va fi întotdeauna un strat de piatră. 

Burajul se face cu piatra spartă sau balast cu dimensiunea maximă de 5 cm. Piatra va fi de 
bună calitate şi nu trebuie să se spargă la baterea cu maiul. Stratul de pământ folosit la burare nu 
poate fi pământ vegetal şi trebuie să nu conţină alte corpuri străine. Pentru compactarea 
pământului, când acesta este uscat, va fi udat în timpul baterii cu maiul. 

Se recomandă ca golurile din straturile de piatră să fie completate cu pământ, în care scop 
se adaugă şi pământ în timpul baterii stratului de piatră. 
  Deasupra terenului în jurul stratului, se va face o movilă conică, de pământ argilos, cu 
diametrul de circa 1,7-1,6 m şi înălţimea de 0,4-0,5 m. 

Amenajarea terenului 
După executarea fundaţiei, terenul din jurul stâlpului va fi amenajat pentru a nu prezenta 

obstacole la scurgerea apelor. 
Instalare mansoane 
Pentru extinderea duratei de viață a stâlpilor, la instalare, se recomandă folosirea unor 

manșoane care se vor instala pe stâlpi în zonele cele mai expuse degradării datorită factorilor 
climatici și de mediu (de exemplu manșon din cauciuc, polietilena sau din carton bituminat).  
 
5. CONTROLUL CALITATII 

Controlul calitǎţii lucrǎrilor prezentate în prezenta documentaţie se va face de cǎtre 
personalul calificat (CTC) al executantului respectiv constructorului. Se menţioneazǎ cǎ beneficiarul 
sau reprezentantul acestuia are drept de control privind aspectul calitǎţii execuţiei în toate fazele 
derulǎrii investiţiei. 
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Controlul efectuat de executant care este rǎspunzǎtor în privinţa calitǎţii, indiferent dacǎ 
beneficiarul şi-a exercitat sau nu dreptul la inspectarea lucrǎrii, va cuprinde în special 
urmǎtoarele: 
- verificarea existenţei certificatelor de calitate ale materialelor; 
- respectarea dimensiunilor, abaterilor limitǎ, cerinţelor de montaj şi criteriilor de acceptare 
stabilite în proiect. 
 
6. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
6.1. Măsuri de securitate şi sănătate în muncă 
             Pe timpul derulării lucrărilor se vor respecta cu stricteţe prevederile următoarelor acte 
normative: 
- Codul Muncii conform legii nr. 53/2003; 
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; 
- H.G. nr. 1425/2006 Normele metodologice de aplicare ale Legii securitatii si sanatatii in munca; 
- H.G. nr.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 
- H.G. nr. 1.051 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea 
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; 
- H.G. nr. 1.136 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice; 
- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, ed. 1993, republicat în 1995; 
- H.G. nr. 335 /2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilior; 
- H.G. nr. 115 / 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor 
individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata; 
- H.G. nr. 1146/2006 – privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca 
de catre lucratori a echipamentelor de munca; 
- H.G. nr. 457 / 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa 
tensiune; 
- H.G. nr. 88 / 2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si 
recunoasterea mutuala a conformitatii acestora; 

Pe întreaga durată de derulare a lucrărilor de construcţii, executantul va lua toate măsurile 
de protecţie a muncii necesare evitării oricărui accident de muncă, în funcţie de situaţia concretă 
din teren. 

La executarea lucrărilor şeful de echipă va lua măsuri pentru evitarea accidentelor cu 
respectarea prevederilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Personalul salariat care beneficiază de echipament şi de dispozitive individuale de protecţie 
trebuie instruit asupra caracteristicilor şi modului de utilizare a acestora, să le prezinte la verficările 
periodice prevăzute şi să solicite înlocuirea sau completarea lor când nu mai asigură funcţia de 
protecţie. 

Înainte de începerea lucrărilor se va verifica dacă s-au luat toate măsurile tehnice şi 
organizatorice prevăzute în Instrucţiunile roprii de securitate şi sănătate în muncă. 

Atunci cand este cazul, la lucrarile care necesita racordarea instalaţiilor proiectate la 
instalaţiile existente, aceasta se va realiza cu pauză de tensiune. Se atrage atenţia în mod deosebit 
asupra lucrărilor de racordare a instalaţiilor proiectate la instalaţiile existente, lucrări ce se vor 
executa obligatoriu numai după scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor aflate sub tensiune, 
verificarea lipsei de tensiune şi montarea de scurtcircuitoare mobile, după un program de lucrări 
stabilit de comun acord cu gestionarul instalaţiilor. Transportul, ridicarea şi manevrarea stâlpilor şi 
a tamburilor cu conductoare se vor face numai sub supravegherea şefului de lucrare, iar gropile 
stâlpilor nu se vor lăsa descoperite de pe o zi pe alta, pentru evitarea accidentelor. 
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Se vor respecta cu stricteţe in functie de specificul si fazele lucrarii, prevederile cu privire 
la: 
- condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
instalaţiile electrice; 
- executarea lucrărilor în instalaţii electrice în exploatare de către personalul delegat; 
- executarea lucrărilor în instalaţii electrice în exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune 
- dotarea cu echipamente individuale de protecţie (EIP), specific eliminării pericolului căderii în 
gol; 
- dotarea cu echipamente individuale de protecţie (EIP), specific eliminării pericolului de 
electrocutare; 
- organizarea locului de muncă astfel încât să prevină căderea de la înălţime a lucrătorilor; 
- utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP); 
- utilizarea EIP ca sistem pentru poziţionarea lucrătorului în timpul lucrului la înălţime; 
- utilizarea EIP ca sistem pentru poziţionarea şi suspendarea lucrătorului în timpul lucrului 
- purtarea obligatorie a centurilor de siguranţă dacă măsurile de amenajare şi dotare a locului de 
muncă nu elimină pericolul căderii în gol; 
- utilizarea cârligelor pentru urcarea – coborârea pe stâlpi de beton; 
- distantele de siguranta si vecinatate cuprinse in instructiunile de securitate si sanatate in munca 
ale societatii si in normativele legislative si tehnice in vigoare; 
- lucrul la înălţime efectuat pe construcţii tip stâlp. 
 
6.2. Măsuri de protecţie şi apărare împotriva incendiilor şi situaţiilor de urgenţă: 
La execuţia lucrărilor se vor respecta cu stricteţe: 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor; 
- Ordin nr. 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor; 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
- Ordin nr. 1435/2006 privind Normelele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea 
la incendiu şi protecţia civilă; 
- Instructiunile proprii de prevenire si protectie in situatii de urgenta elaborate in cadrul societatii; 
- Procedurile de interventie si actiune in cazul situatiilor de urgenta. 

ATENTIUNE: In cazurile in care in activitatea de execuţie apar operaţiuni care nu sunt 
acoperite de normele existente, conducătorul subunitatii are obligaţia sa elaboreze norme locale, 
corelate cu cele specific proceselor tehnologice ce se desfasoara in zonele de lucru, astfel incat 
toate operaţiunile sa decurgă in deplina securitate a muncii.  
După redactare, normele locale respective vor fi aprobate de conducătorul unitarii de 
construcţii - montaj după care se va face obligatoriu instruirea personalului muncitor. Se vor 
respecta si toate prevederile din normativul paza si siguranţa împotriva incendiilor (PSI) precum si 
cele din prescriptiile tehnice pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj, a caror nerespectare 
ar putea conduce la accidente de munca si/sau imbolnaviri profesionale. 
 
6.3. Principalele măsuri de securitate şi sănătate în muncă care sunt comune şi obligatorii 
tuturor categoriilor de lucrări: 
- întregul personal muncitor trebuie sa aibă făcuta instruirea de securitate si sanatate in munca, 
respective cea introductiv generala si la locul de munca, timp de cel puţin 8 ore fiecare, precum si 
instruirea periodic care se va repeta la interval de cel mult o luna de zile. 
- personalul muncitor va putea fi utilizat numai la lucrările si in zona de lucru pentru care i s-a 
făcut instruirea de securitate si sanatate in munca corespunzătoroare sarcinilor de munca. 
ATENTIUNE : Imediat după efectuarea fiecărei instruiri de de securitate si sanatate in munca, fisa 
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individuala va fi completata corespunzător si semnata de persoana instruita, persoana care a 
efectua instruirea si persoana care a verificat efectuarea instruirii; 
- personalul muncitor care urmează sa execute lucrări de construcţii-montaj trebuie sa nu fie 
bolnav, obosit sau sub influenta băuturilor alcoolice; 
- personalul muncitor care intra in lucru trebuie sa fie dotat cu echipamentul de lucru si de 
protecţie corespunzător lucrărilor ce le are de executat : casca, centura de siguranţa, mănuşi, 
ochelari de protecţie, etc., conform prevederilor in vigoare; 
- in toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru cat si acolo unde este circulaţia mare, se va 
atrage atenţia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cat si noaptea. 
- este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru in raza de acţiune a utilajelor de ridicat, respectiv a 
lucrărilor ce prezintă pericol. 
- pasarelele, scările si platformele de lucru de langa utilajele de construcţii si lucrările ce prezintă 
pericol trebuie de asemenea sa fie împrejmuite si ţinute in stare de curtenie. 
- pentru lucrări executate la înălţimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălţimi de 
peste 5 m se vor utiliza schele conform indicaţiilor din proiectele tehnologice. 
- schelele vor fi prevăzute cu balustrade si scândura de bord si vor fi executate astfel incat sa 
corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat. 
- se interzice utilizarea de schele improvizate si circulaţia personalului muncitor sub schelele pe 
care se lucrează. 
- manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor încărcături se va face numai cu 
participarea personalului muncitor instruit si autorizat in acest scop. 
Personalul muncitor trebuie sa cunoască, sa aplice si sa urmărească respectarea următoarelor: 
- regulile de verificarea organelor de legare pentru dispozitivele de prindere si normele si 
instrucţiunile de exploatare ale utilajelor si maşinilor de ridicat; 
- codul de semnalizare, pentru a putea indica macaragiului lucrările care urmează sa le execute, 
plasânduse in locuri din care sa poată vedea orice persoana situata in câmpul de acţiune al 
mijlocului de ridicat; 
- sarcinile maxime înscrise pe fiecare dispozitiv de prindere si mijloc de ridicat. 
- se interzice transportul prin purtat direct al greutăţilor mai mari de 50 kg. 
La efectuarea instructajului individual pentru o anumita categorie de lucrări se vor prelucra, 
obligatoriu, toate articolele corespunzătoare, din Instructiunile Proprii de Securitate si Sanatate in 
munca ale constructorului agreat si a legislatie de securitate si sanatate in munca in vigoare. 

6.4. Factorii de risc în timpul executării lucrărilor: 
Acţiuni greşite 
a) Executarea defectuoasă a operaţiilor 
- manevre: scoaterea de sub tensiune a unor instalaţii la care nu se lucrează, existând pericolul 
electrocutărilor; 
- neefectuarea scoaterilor de sub tensiune cumulată, cu legarea la pământ şi în scurtcircuit a unor 
instalaţii sub distanţa admisă de protecţia muncii; 
- folosirea greşită sau nefolosirea mijloacelor şi echipamentului de protecţie a muncii; 
- folosirea echipamentului de protecţie cu termenul de verificare expirat. 
b) nesincronizări de operaţii 
- necorelări de manevre în instalaţii; 
- punerea sub tensiune a unei instalaţii care este legată la pământ sau la care se execută lucrări 
în momentul respectiv. 
c) Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcinile de serviciu 
- membrii formaţiilor de lucru vor avea sarcini precise, stabilite de şeful formaţiei, pe care le vor 
executa precis şi la timp. 
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- nerespectarea distantelor de vecinatate obligatorii prevazute in IPSSM nr. 13 fata de instalatiile 
electrice 
Omisiuni 
- omiterea unor operaţii din cadrul unei manevre sau a unei lucrări; 
- neutilizarea mijloacelor de protecţie. 
Sarcini de muncă 
- conţinutul necorespunzător al sarcinilor de serviciu în raport cu cerinţele de securitate; 
- procedee greşite în tehnologia de execuţie a lucrărilor; 
- absenţa unei operaţii în fluxul de execuţie al lucrărilor; 
- succesiunea greşită a operaţiilor în fluxul de execuţie al lucrărilor; 
- sarcina supradimensionată în raport cu capacitatea executantului; 
- suprasolicitarea fizică (efort static, efort dinamic, poziţii de lucru forţate sau vicioase); 
- solicitare psihică (ritm de muncă rapid, sarcini de lucru diferite în timp scurt, operaţii complexe). 
Mijloace de producţie 
- Factorii de risc mecanic (deplasări ale mijloacelor de transport, alunecări în timpul deplasării, 
căderi în gol); 
- Factori de risc electric (atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas). 
Mediu de muncă 
Factorii de risc fizic: temperatura aerului (ridicată, scăzută), iluminat (scăzut, pâlpâire, strălucire). 

6.5. Protecţia, siguranţa şi igiena muncii 
In toate operaţiile de execuţie a reţelelor de telecomunicatii se vor respecta cerinţele 

esenţiale referitoare la protecţia, siguranţa si igiena muncii. 
Conducătorii unitarilor de execuţie, precum si reprezentanţii beneficiarului care urmăresc 

realizarea lucrărilor, au obligaţia sa aplice toate prevederile legale privind securitatea si sanatatea 
in munca:”Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, H.G. nr.457/2003, H.G. nr, 88/2003, 
H.G. nr. 971 /2006, H.G. nr. 1048/2006; H.G. nr. 1051/2006, H.G. nr. 1091/2006, H.G. nr. 
1136/2006, H.G.nr.1146/2006, H.G. nr. 355/2007, O.U.G. nr. 99/2000. 

Principalele masuri si acţiuni pentru asigurarea protecţiei, siguranţei si igienei muncii sunt : 
- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii. 
- realizarea instruirii de securitate si sanatate in munca ale întregului personal de exploatare si 
întreţinere si consemnarea acestora in fisele individuale de instruire sau alte forme specifice 
semnate individual ; 
- controlul aplicării si respectării masurilor de securitate si sanatate in munca specifice de către 
întreg personalul; 
- verificarea periodica a personalului privind cunoaşterea si respectării masurilor de securitate si 
sanatate in munca; 

In interiorul zonei de lucru si de protecţie nu este permis accesul persoanelor si a utilajelor 
străine de şantier.  

Zona de protecţie se stabileşte când este cazul prin proiect. 
Instruirea de securitate si sanatate in munca la executarea lucrărilor se refera cu prioritate la: 
- semnalizarea si supravegherea lucrărilor; 
- execuţia sapaturilor si sprijinirea pereţilor transei; 
- execuţia sudurilor ; 
- semnalizarea devierii circulaţiei , iluminatul pe timpul nopţii; 
- obligativitatea folosirii echipamentului de protecţie si de lucru; 
- folosirea utilajelor de execuţie (remorci de cablu, etc.) 
- masuri de securitate si sanatate in munca privind lucru la inaltime si in coditiile alpinismului 
utilitar; 
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Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor , precum si echiparea cu 
mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuţia reţelelor de telecomunicatii, 
inclusiv in timpul operaţiilor de revizie preventiva, reparaţii si remedieri ale avariilor. 

Răspunderea pentru prevenirea si stingerea a incendiilor revine antreprenorului, precum si 
şantierului care asigura execuţia lucrărilor. 

Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacăra, topire de 
materiale izolante, topire plumb,) se face instruirea personalului care realizează aceste operaţii 
având in vedere prevederile Legii nr. 307/200, Ordinul nr.163/2007 Norme Generale de prevenire 
si stingere a incendiilor si ale Normativului C 300 de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de 
execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

Se interzice fumatul sau lucru cu foc deschis in zonele unde se executa izolări sau operaţii 
cu substanţe inflamabile. Lucrările de sudura nu se executa in zonele in care se realizează vopsitorii 
sau izolaţii. Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a şantierului a carburaţiilor 
necesari funcţionarii utilajelor. 

Daca la montaj anumite parti din instalaţie nu pot fi executate conform proiectului, se va 
cere in scris avizul proiectantului. 

Avizele scrise date de proiectant, precum si dispoziţiile de şantier pe parcursul lucrării vor 
fi prezentate cu documentele de recepţie. 
 

7. PROTECTIA MEDIULUI 
7.1. Măsuri şi probleme privind protecţia mediului 
Pregatirea lucrarilor, santierului si organizarea lucrarilor si a santierului se adapteaza cerintelor de 
protectie a mediului, iar acestea sunt organizate în scopul optimizarii protectiei mediului si al 
optimizarii costurilor de eliminare a deseurilor. 

Obiectivele si masurile care sunt urmarite si respectate in aceeiasi masura pe toata perioada 
executarii lucrarilor trebuiesc sa se exemplifice prin organizarea si dezvoltarea unor lucrari si 
santiere ecologice cu scopul optimizarii problemelor legate de protectia mediului.  

Aceste obiective si masuri sunt: 
-  reducerea la sursa si trierea deseurilor în vederea valorificarii materialelor acestea putand 
constitui operatiuni benefice atât pentru gestiunea deseurilor cât si pentru productivitatea globala 
a lucrarii sau a santierului: mai putine deseuri, o mai buna formare profesionala si informare a 
personalului santierului, o mai mare securitate si sanatate a muncii, diminuarea costurilor; 
-  cunoasterea cantitatilor si tipurilor de deseuri, a costurilor reale care le sunt asociate, 
aceasta permitand societatii noastre definirea de noi surse de economii si productivitate; 
-  planificarea înca din fazele initiale ale organizarii lucrarilor si santierelor, aceasta ca si 
pregatirea santierului fiind o cerinta esentiala, în ciuda dificultatii de a estima cantitatile si tipurile 
de deseuri generate. Aceasta dificultate va fi depasita în mod progresiv in timpul efectuarii lucrarii 
prin acumularea de experienta si, în toate cazurile, trierea si gestiunea deseurilor fiind o 
necessitate reglementara; 
-  dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural 
echilibrat şi propice vieţii; 
-  dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini şi comportamente de exprimare a opiniilor faţă 
de semeni în relaţia lor cu mediul natural înconjurător; 
-  dezvoltarea comportamentelor favorabile ocrotirii şi menţinerii mediului natural. 

În urma lucrărilor de construcţie a reţelelor electrice si de telecomunicatii si a construcţiilor 
si anexelor aferente acestora, factorii de mediu, apa, aerul, solul şi subsolul nu sunt afectaţi 
semnificativ astfel încât să ducă la poluări sau infestări semnificative ale mediului.  
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Amplasarea circuitelor, retelelor, echipamentelor si construcţiilor aferente acestora se va 
realiza în zonele limitrofe drumului, destinate prin construcţie fie pentru infiinţarea conductelor 
subterane sau supraterane, stâlpilor, etc. Se vor reface spaţiile verzi, trotuarele şi celelalte elemente 
care vor fi afectate din cauza lucrarilor. Acestea vor fi aduse la o stare corespunzătoare. Lucrările 
de refacere a elementelor enumerate mai sus vor fi suportate de beneficiar, acestea putand fi 
incluse in functie de dorinta beneficiarului in cadrul altor lucrari si/sau proiecte care nu au legatura 
directa cu prezenta lucrare si/sau proiect. 

Influenţele asupra componentelor de mediu afectate şi criteriile de acceptare ale acestora 
în urma interacţiunilor cu mediul din timpul proceselor specifice activităţilor de lucrări se încadrează 
în prevederile legale şi respectă cuantumul prevăzut de acestea, ele regăsindu-se în evaluările de 
mediu ale societăţilor participante la lucrări. 

Solutia tehnica adoptata in prezenta lucrare reduce la minimum impactele negative asupra 
mediului, in conditii de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viata a lucrarii proiectate: 
proiectare, executie si exploatare pe toata durata de existenta a instalatiei, respectand cerintele 
impuse prin SR EN ISO 14.001:2005 (inlocuieste SR EN ISO 14.001:1997) - Sistem de 
management de mediu si normativele in vigoare, incadranduse in sistemul integrat de calitate, 
securitate si sanatate ocupationala, securitatea informatiei si mediu. Lucrarile au fost proiectate cu 
respectarea O.U.G. nr.196/22 decembrie 2005 privind modul de gestionare a deseurilor, O.U.G. 
nr.195/22 decembrie 2005, privind protectia mediului, actualizat la 9 iulie 2006 cu modificarile si 
completarile aduse de Rectificarea nr.195/22 decembrie 2005, Legea nr.265/29 iulie 2006. 

Retelele de distributie electrica si/sau respectiv de retele de telecomunicatii nu produc emisii 
de poluanti si prin urmare nu sunt necesare dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in 
mediu. La terminarea lucrarilor de executie, pe teren nu raman materiale care sa degradeze sau 
sa polueze zona. Resturile de material rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii vor fi 
transportate in locuri speciale de depozitare, respective colectare si/sau valorificare, in conformitate 
cu legislatia cu privire la gestionarea, depozitarea si transportul deseurilor (H.G. 856/2002, H.G. 
1061/2008, respectiv H.G. 349/2005). 

Dupa executarea lucrarilor, eventualele pavaje si zone verzi afectate vor fi aduse la starea 
initiala. Zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va 
reface stratul in zonele in care acesta a fost afectat. Suprafetele afectate de sapaturi se vor reface 
astfel incat acestea sa se incadreze in relieful inconjurator, sa nu prezinte obstacole la scurgerea 
apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii acestora. 

Surplusul de pamant este nesemnificativ, acesta urmand a fi tasat in santurile de 
provenienta. 

Eliminarea deseurilor de orice tip, inclusiv a deseurilor de cabluri, de moloz si a celorlalte 
reziduri cad in sarcina beneficiarului si a executantului. Acestia vor implemanta masuri cu privire la 
transportul sau ridicarea deseurilor in scopul valorificarii la si/sau de catre firmele abilitate si 
autorizate in acest sens. Colectarea, depozitarea, transportul si valorificarea tuturor deseurilor care 
se genereaza in timpul lucrarilor trebuie sa fie facuta respectand intru totul prevederile normativelor 
si legislatiei de protectie a mediului. Valorificarea deseurilor se va face prin intermediul societatilor 
abilitate in acest sens cu care societatile beneficiare si/sau participante la lucrari au semnate 
contracte in scopul valorificarii deseurilor, dar si cu alte societati cu care nu exista contract. In unele 
situatii este posibila efectuarea transportului de deseuri in vederea eliminarii acestora in locuri 
special amenajate, conform aprobarilor Primariei in raza careia se executa lucrarile respective. 

Nivelul campului electromagnetic se incadreaza in limitele normale legal admisibile prin 
respectarea prescriptiilor de proiectare si a regulamentelor de exploatare. Toate materialele şi 
echipamentele utilizate la execuţia lucrărilor vor fi conforme cu cerintele legale, cu cerintele                    
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S.C. ORANGE ROMANIA S.A. Achiziţionarea si preluarea echipamentelor, precum şi execuţia 
lucrărilor vor fi realizate cu firme autorizate. 

Începerea lucrărilor se va realiza la solicitarea beneficiarului, după predarea 
amplasamentului de către proiectant. La predare va participa proiectantul, executantul, beneficiarul 
şi deţinătorii de instalaţii din zonă, la solicitarea beneficiarului lucrării. În caz contrar proiectantul 
lucrării nu va răspunde de eventualele neconcordanţe faţă de proiect. 

Toate rezidurile de materiale, deşeurile şi altele asemenea, rezultate în timpul execuţiei 
lucrărilor se vor colecta şi se vor evacua continuu şi integral prin grija beneficiarului si executantului. 

Orice modificare justificata a implementarii proiectului, care schimba conditiile de lucru in 
timpul executiei sau care afecteaza executia din punct de vedere al securitatii si sanatatii in 
munca, al protectiei, sigurantei si igienei muncii, al domeniului situatiilor de urgenta si al protectiei 
mediului, se va face numai cu acordul proiectantului si al beneficiarului. 
 
8. ORGANIZARE DE ŞANTIER 
 

Dat fiind volumul redus al lucrărilor cuprinse în documentaţie, nu este necesară elaborarea 
unei documentaţii speciale de organizare de şantier. Pentru a se utiliza cât mai judicios utilajele, 
forţa de muncă şi ocuparea terenurilor afectate este recomandabil ca executantul să elaboreze un 
grafic de execuţie detaliat, cu prevederea etapelor de realizare pe faze de execuţie a lucrărilor. 

Pentru executia lucrarii mai sus mentionata se vor lua urmatoarele masuri: 
- Lucrarea se va desfasura cu deplasarea zilnica a echipei de lucratori din localitatea cea 

mai apropiata sau din santierul propriu spre obiectiv, prin intermediul unei/unor dube 
mobile, nefiind necesar organizarea unui punct fix; 

- Zona de lucru va fi delimitata conform normelor si normativelor in vigoare; 
- Zonele de circulatie rutiera vor fi semnalizate corespunzator; 
- Pamantul in surplus in urma executiei lucrarilor de telecomunicatii va fi transportat in locul 

indicat de primarie; 
- Atat pe parcursul lucrarilor cat si dupa terminarea acestora, executantul se va preocupa 

de: 
o Curatenie; 
o Degajarea pamantului rezultat din sapatura; 

- La terminarea lucrarii, suprafetele de teren ocupate vor fi redate, prin refacere, la circuitul 
functional initial; 
Executantul lucrarii va incheia un contract de prestari servicii cu o unitate specializata in 

eliminarea deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor de construire. 
Pentru traseele de FO care se executa, organizarea executiei lucrarilor presupune 

urmatoarele: 
- se va folosi accesul auto existent – aprovizionarea cu materiale se va face respectând 
orele de linişte 
- nu se vor depozita materiale pe spaţiile publice 
- maşinile se vor curăţa pe roţi la ieşirea din zona de lucru pe tot parcursul executiei se vor 
respecta normele PSI si NTS 

 
9. PLAN DE CONTROL AL PROIECTANTULUI 

Conform planului de control, proiectantul va participa la predarea amplasamentului, trasarea 
lucrarilor, la receptia de la terminarea lucrarilor si va semna Procesele Verbale de predare-primire 
amplasament, de trasare a lucrarilor si de receptie finala, care se vor incheia la aceste faze. 
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Nr. 
crt. 

Operatia ce se controleaza, se 
verifica sau se receptioneaza 

calitativ si pentru care se intocmesc 
documentele scrise. 

Documentul scris 
care se incheie: 
-PVLA-proces verbal 
de lucrari ascunse 
-PVR - proces verbal 
de receptie calitativa 
-PV - proces verbal 

Cine 
intocmeste: 
-I - I.S.C.Jud. 
......... 
-B - beneficiar 
-E - executant 
-P - proiectant 

Numarul 
si data 
actului 
incheiat 

0 1 2 3 4 
1 Predarea - primirea amplasamentului B+P+E B  
2 Trasarea lucrarilor B+P+E B  

3 Verificarea lucrarilor ce devin ascunse  B+E E 
 

3.1 

La verificare se vor prezenta : 
Certificat de garantie pentru calitatea 
materialelor utilizate livrate la depozitul 
central - receptie preliminara 

PVR E 

 

3.2 Evidenta personalului autorizat PV E  

3.3 

Agrementele tehnice pentru elementele 
de instalatii realizate in bazele proprii 
de productie sau produsele si 
procedeele noi 

PV E 

 

3.4 Verificare echipamente  PVR E  
3.5 Verificare intindere cabluri FO, cote PVR E  

3.6 
Verificare elemente ancorare, prindere, 
protectie anticoroziva 

PVR E 
 

3.7 Verificarea traseelor cablurilor de FO PVR E 
 

3.8 
Buletin masuratori lungimii si atenuarii 
pentru tronsoanele de FO 

PVR E 
 

3.9 
Inscriptionare cabluri si corespondenta 
acestora  

PVR E 
 

3.10 Verificarea functionarii retelei PV E  
4 Receptia la terminarea lucrarilor PV B  
5 Receptia finala a lucrarilor  PV B  

 
1) Beneficiarul va completa denumirea si adresa executantului dupa contractarea lucrarii: 
2) Executantul va informa in timp util, inspectia beneficiarul si proiectantul despre receptia sau 
autorizarea fiecarei faze; 
3) Este interzisa continuare executiei, in faza urmatoare, inainte de receptia sau autorizarea fazei 
precedente. 
 
10. RECEPTIA LUCRARILOR 

Recepţia lucrǎrilor se va face de către beneficiar, executant şi proiectant precum şi 
reprezentantul deţinǎtorului LEA, pe baza Listei de verificări întocmite şi difuzate pǎrţilor în prealabil 
de cǎtre beneficiar. 

În cazul constatǎrii unor deficienţe de execuţie se propun mǎsuri de remediere şi se 
convoacǎ o nouǎ recepţie. 

Fazele de recepţie la execuţia lucrărilor sunt: 
-  recepţia lucrărilor de construcţii montaj, care cuprinde recepţia preliminară, care are loc 
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după terminarea lucrărilor de construcţii-montaj; 
-  recepţia punerii în funcţiune a liniei; 
-  recepţia definitivă. 

La darea în exploatare se fac următoarele verificări şi măsurători: 
- verificarea continuităţii fibrelor optice; 
- trasa cablului; 
- identificarea fibrelor; 
- măsurarea atenuării joncţiunilor fibrelor optice a fiecărui tambur de cablu instalat si 
atenuarea globală pe întregul tronson de linie; 
- măsurători şi “pasportizări” finale; 
- săgeata cablului; 
- execuţia rezervelor şi amplasarea cutiilor de joncţiune pe stâlpi. 

Pe parcursul măsurătorilor se urmăreşte ca atenuarea să fie liniară şi să se încadreze în 
limitele: 0.36 – 0.22 db/km, iar valoarea atenuarii pe jonctiuni sanu depaseasca media de 0,1 db. 

Nr. crt. Faza de execuţie Verificator Observaţii 

1 
Verificarea caracteristicilor şi 
calităţii 
materialelor puse în lucru 

B+E 
Se vor prezenta copii după 
buletinele de calitate a 
materialelor 

2 Verificarea traseelor cablului de 
fibra optică B+E 

Se va întocmi proces verbal 
de 
lucrări ascunse 

3 Controlul în teren B+E 
Se va întocmi proces verbal 
de 
recepţie preliminară 

4 Măsurători si verificări preliminarii B+E Se vor consemna probele şi 
verificările efectuate 

5 Recepţia definitivă. B+E 
Se va trece linia din regim de 
garanţie în regim de 
exploatare 

 
B = Investitorul 
E = Executantul 
P = Proiectantul 
Participanţii la fazele de urmărire a calităţii lucrărilor vor fi anunţaţi de către executant, fie direct, 
fie prin intermediul investitorului. 

11. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR 

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se desfășoară pe toată perioada de viață a 
construcției, începând cu execuția ei și este o activitate sistematică de culegere si valorificare a 
informațiilor rezultate din observare și măsurători asupra unor fenomene și mărimi care 
caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambiant. 

Scopul urmăririi comportării în timp a construcțiilor este de a obține informații în vederea 
asigurării unei exploatări normale, evaluării condițiilor privind prevenirea incidentelor, accidentelor 
și avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieți și de degradare a 
mediului. 

Activitatea de urmărire a comportării construcțiilor va fi asigurată de investotori, proiectanți, 
executanți, administratori, experți, specialiști și repsonsabili cu urmarirea construcțiilor în 
conformitate cu P130/1999. 
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Urmărirea curentă a construcțiilor se efectuează prin examinare vizuală directă și, dacă este 
cazul, cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare. 

Organizarea urmăririi curente cade în sarcina proprietarilor și/sau a utilizatorilor, care o 
execută personal sau o poate comanda unei firme de specialitate. 

Instrucțiuni pentru urmărirea în timp a rețelelor de fibră optică: 
- Se va inspecta vizual traseul fibrei optice. Se va verifica starea cameretelor, a refacerilor si 

evolutia acestora in timp; 
- Se va inspecta vizual traseul fibrei optice urmărindu-se identificarea zonelor unde care pot 

apare solicitări mecanice asupra acesteia. Se va urmări, în special, creșterea vegetației în 
zonele unde fibra optică este instalată în apropierea copacilor sau a lizierelor; 

- Se vor inspecta vizual rezervele si joncțiunile de fibră optică; 
- Se vor inspecta echipamentele instalate; 
- Inspecția vizuală a traseului va fi făcută la fiecare 3 luni. În cazul în care traseul este 

amplasat în zone expuse la vânt si caderi abundente de zăpadă, inspecția va fi făcută lunar 
în perioada 1 noiembrie – 1 martie; 

- Datele colectate în timpul inspecțiiilor vor fi consemnate pe o fișă de inspecție vizuală. 
Aceasta va conține data, persoana care a făcut inspecția, traseul pe care s-a făcut și 
eventualele observații. Dacă este cazul se vor atașa fotografii ale zonelor unde au fost 
identificate probleme. Fișele se vor atașa la cartea tehnică a construcției; 

- Măsurători ale continuității fibrei optice vor fi făcute permanent. Echipamentele terminale 
trebuie să emită alarme privind apariția unor atenuări sau întreruperea traseului de fibră 
optică în timp real. Alarmele trebuie să fie adresate administratorului rețelei cât și 
utilizatorilor acesteia; 

- Alarmele privind atenuarile semnalului sau întreruperea traseului vor fi listate. Se va întocmi 
o fișă de incident în care se vor completa data, locul unde s-a produs avaria, cauza acesteia 
precum și metoda și durata de remediere. Această fișă va fi atașată Cărții Construcției. 

ÎN ATENŢIA BENEFICIARULUI 
În cazul în care apar modificări semnificative de traseu provocate de respectivele avize, 

valoarea lucrărilor de instalare a acestui cablu de telecomunicaţtii va creşte în funcţie de pretenţiile 
proprietarilor şi a SR-urilor (Reglementărilor) de construcţie existente. 
 

Intocmit, 
Ing. Aluculesei Ciprian 


