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SITUAŢIE EXISTENTĂ - DISFUNCŢIONALITĂŢI 
 

E. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 
 

E.1. Situatia existenta 
Pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda exista instalatii electrice prin care este 
asigurata alimentarea cu energie electrica a obiectivelor existente in aceasta zona si in 
zonele limitrofe: 

 INSTALATII ELECTRICE ALE SISTEMULUI DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICA 
 INSTALATII ELECTRICE ALE SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA 
 
E.1.1. Instalatii ale sistemului de transport energie electrica 

Sistemul de transport energie electrica face parte din Sistemul Energetic National si este 
alcatuit in principal din urmatoarele elemente: 

1. Retele de transport energie electrica de inalta tensiune 220kV si 400kV; 
2. Statii electrice de transformare 400kV/220kV/110kV. 

Sistemul National de Transport al energiei electrice se afla in administrarea si exploatarea 
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A. Bucuresti. 
 
Teritoriul administrativ al com.Ghiroda este traversat pe directia Nord-Vest – Sud de linia 
electrica aeriana (L.E.A.) 220kV Arad – Timisoara. In zona studiata nu exista statii electrice de 
transformare apartinand sistemului de transport energie electrica. 
In conformitate cu Normativul NTE 003/04/00 – Normativ pentru constructia liniilor aeriene 
de energie electrica cu tensiuni peste 1000V, zona de siguranta a L.E.A. 220kV este de 55 m 
(stanga-dreapta fata de axul liniei).  
 
Prin Avizul de amplasament nr.12388/08.12.2016 emis de catre C.N.T.E.E. 
„Transelectrica”S.A. se comunica faptul ca L.E.A. 220kV Arad – Timisoara va fi trecuta in 
viitorul apropiat la nivelul de tensiune de 400kV. In aceste conditii trebuie respectate 
restrictiile si conditiile referitoare la activitatile economice si de construire care se pot realiza 
in zona de siguranta a viitoarei L.E.A. 400kV, care in conformitate cu Normativul NTE 
003/04/00 este stabilita si este constituita, in plan orizontal de un culoar terestru 
longitudinal cu latimea de 75m (37,5m stanga-dreapta fata de axul liniei), iar in plan 
vertical, spatiul aerian de deasupra acestui culoar. 

 
Zonele de protectie totale cumulate alocate retelelor electrice de transport cu tensiunea de 220 

kV(400 kV) existente pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda sunt dupa cum urmeaza: 
- 0,3975 km2 pentru retelele de transport energie electrica inalta tensiune ; 
  

E.1.2. Instalatii ale sistemului de distributie energie electrica 
Alimentarea efectiva a consumatorilor cu energie electrica se realizeaza prin sistemul de 
distributie a energiei electrice.  
Sistemul de distributie al energiei electrice este alcatuit in principal din urmatoarele 
componente: 

1. Linii electrice aeriene si/sau subterane de 110kV; 
2. Statii electrice de transformare de 110/20kV; 
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3. Linii electrice aeriene si subterane de 20kV (medie tensiune); 
4. Posturi electrice aeriene si in anvelope de beton de 20/0,4kV; 
5. Puncte de conexiuni de 20kV (medie tensiune); 
6. Puncte de masura la consumator de 20kV (medie tensiune) 
7. Linii electrice aeriene si subterane 0,4kV (joasa tensiune); 
8. Bransamente electrice de 0,4kV; 
9. Blocuri de masura si protectie monofazate si trifazate montate la limita de 

proprietate a consumatorului de energie electrica.  
 

.............................................................................................................................  
 

G. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 
 

G.1. Situatia existenta 
 

Pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda exista  instalatii de gaze naturale apartinand: 
 SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE NATURALE 
 SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATUALE 

 
G.1.1. Instalatii ale sistemului de transport gaze naturale 

Sistemul National de Transport al gazelor naturale reprezinta sistemul de transport al gazelor 
naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte magistrale, precum şi 
din toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, care asigură preluarea gazelor naturale 
extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în 
vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau 
înmagazinării/stocării acestora  

Sistemul de transport a gazelor naturale are ca principale componente urmatoarele: 
1. Conductele de transport gaze; 
2. Conductele de racord a statiilor de reglare-masurare; 
3. Statiile de reglare – masurare gaze; 

 Avand in vedere ca localitatile Ghiroda si Giarmata Vii sunt limitrofe aglomerarii 
urbane Timisoara, un important consumator de gaze naturale din zona de vest a tarii, pe 
teritoriul administrativ al comunei sunt amplasate conducte de transport, conducte de 
racord a statiilor de reglare-masurare, statii de reglare-masurare si alte instalatii specifice de 
gaze naturale apartinand Sistemului National de Transport al gazelor naturale aflat in 
administrarea si exploatarea Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" 
S.A. Medias.     
 
Toate aceste conducte si instalatii de transport gaze functioneaza la o valoare a presiunii 
cuprinsa intre 6bar si 100bar si asigura alimentarea cu gaze a obiectivelor situate atat pe 
teritoriul administrativ al com. Ghiroda cat si in afara acestuia. 
In conformitate cu datele din avizul nr.58962/1939/13.01.2017 emis de catre S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A., pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda si in vecinatatea acestuia exista 
urmatoarele conducte si statii de reglare-masurare din sistemul de transport gaze naturale: 

 In vecinatatea zonei de Sud-Est a teritoriului administrativ: 
- Conducta de transport Dn350mm Recas – Timisoara (fir I); 
- Conducta de transport Dn300mm Recas – Timisoara (fir II); 
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- Conducta de transport Dn500 Recas Timisoara (fir III);  
- Conducta de racord Dn150mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Mosnita Noua;    

 
Fata de aceste conducte si instalatii de transport gaze distanta minima pe orizontala care 
trebuie respectata intre axa conductelor de trasport gaze si obiectivele care urmeaza sa fie 
realizate pe teritoriul administrativ al com. Ghiroda este dupa cum urmeaza: 

 20m pentru locuinte individuale/colective, constructii industriale, sociale si 
administrative cu pana la trei etaje inclusiv, daca in unitatea de clasa de locatie (UCL) 
exista pana la 45 de cladiri/unitati separate dintr-o locuinta colectiva. Daca in UCL 
exista peste 46 de cladiri/unitati separate dintr-o locuinta colectiva distanta minima 
care trebuie respectata este de 200m. 

 100m pentru cladirile sau spatiile exterioare cu o suprafata bine definita (teren de 
joaca, parc, zona de recreere sau alt loc public, etc) care este ocupat de 20 sau mai 
multe persoane, cel putin 5 zile pe saptamana, timp de 10 saptamani, in orice 
perioada de 12 luni, in situatia in care sunt mai putin de 45 de cladiri in UCL.  Daca in 
UCL exista peste 46 de cladiri distanta minima care trebuie respectata este de 200m.    

 200m pentru cladiri cu 4 sau mai multe etaje. 
Desi aceste conducte nu sunt amplasate pe teritoriul administrativ al com. Ghiroda, zona 
de protectie a acestora afecteaza zona de Sud-Est a teritoriului pe o adancime de cca. 
200m.  
 

 In zona de centrala a teritoriului administrativ pe directia Nord – Sud: 
- Conducta de transport Dn200mm Dumbravita – Timisoara I, in lungime de 5500 m ; 
- Conducta de racord Dn100mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Ghiroda, in lungime de 

96 m;    
- Conducta de racord Dn300mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Dumbravita II, in 

lungime de 128 m;    
- Conducta de racord Dn150mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Giarmata Mare, in 

lungime de 2745 m;    
- Conducta de racord Dn150mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Timisoara VI (Racord 

alimentare cu gaze S.R.M. Dumbravita) , in lungime de 360 m;    
- Conducta de racord comun Dn100mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Timisoara IV si 

S.R.M. Timisoara V, in lungime de 1689 m; 
- Conducta de racord Dn80mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Timisoara IV, in lungime 

de 1611 m; 
- Conducta de racord Dn50mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Timisoara V, in lungime 

de 2236 m; 
- Conducta de racord Dn100mm pentru alimentare cu gaze S.R.M. Giarmata Vii, in 

lungime de 278 m. 
 
Fata de aceste conducte si instalatii de transport gaze distanta minima pe orizontala care 

trebuie respectata intre axa conductelor de trasport gaze si obiectivele care urmeaza sa fie 
realizate pe teritoriul administrativ al com. Ghiroda este dupa cum urmeaza: 

 20m pentru locuinte individuale/colective, constructii industriale, sociale si 
administrative cu pana la trei etaje inclusiv, fara restrictii referitoare la numarul de 
cladiri sau la numarul ocupantilor. 
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 20m pentru cladirile sau spatiile exterioare cu o suprafata bine definita (teren de 
joaca, parc, zona de recreere sau alt loc public, etc) care este ocupat de 20 sau mai 
multe persoane, cel putin 5 zile pe saptamana, timp de 10 saptamani, in orice 
perioada de 12 luni. 

 200m pentru cladiri cu 4 sau mai multe etaje. 
 

Avand in vedere ca aceste conducte si racorduri sunt amplasate pe teritoriul 
administrativ al com. Ghiroda, distanta minima pe orizontala care trebuie respectata intre 
axa conductelor de trasport gaze si alte obiective care urmeaza sa fie realizate este dupa 
cum urmeaza:  

   6m pentru constructii usoare, fara fundatii, altele decat cladirile destinate a fi 
ocupate de    
  oameni; 

   6m pentru parcari auto; 
   6m pentru paduri sau zone impadurite; 
 20m pentru statii electrice si posturi de transformare a energiei electrice; 
 50m pentru depozite de gunoaie, depozite de dejectii animaliere; 
 30m pentrudepozite de GPL, carburanti, benzinarii; 
 1000/2000m (amonte/aval) pentru balastriere in albia raului; 
   6m pentru diguri de protectie de-a lungul raurilor; 
 20m pentru statii de epurare, gospodarii de apa; 
   5m in cazul paralelismului cu retelele de utilitati (apa, canalizare, cabluri electrice 

sau de telecomunicatii, etc.); 
   6m pentru caminele de vizitare; 
 50m in cazul paralelismului cu drumuri expres, autostrazi;  
 22m in cazul paralelismului cu drumuri nationale (europene, principale, secundare); 
 20m in cazul paralelismului cu drumuri judetene; 
 18m in cazul paralelismului cu drumuri de interes local (comunale, vicinale, strazi); 
   6m in cazul paralelismului cu drumuri de utilitate privata; 
 50m in cazul paralelismului cu cai ferate cu ecartament normal; 
 30m in cazul paralelismului cu cai ferate inguste, industriale, de garaj; 

 
Pe teritoriul administrativ al com. Ghiroda sunt amplasate si urmatoarele statii de 

reglare-masurare gaze naturale (S.R.M.) care apartin sistemului de transport gaze: 
- S.R.M. Ghiroda; 
- S.R.M. Timisoara IV (Aeroport militar); 
- S.R.M. Timisoara V (Aeroport civil); 
- S.R.M. Giarmata Vii; 

Distanta minima care trebuie respectata intre imprejmuirea acestor instalatii ale 
sistemului de transport gaze naturale si obiectivele care urmeaza sa fie construite este 
dupa cum urmeaza: 
 20m pentru cladiri cu pana la 3 etaje inclusiv; 
 200m pentru cladiri cu 4 sau mai multe etaje, fara posibilitatea de reducere a acestei 

distante. Pentru elestee, cimitire, amenajari sportive si de agrement (strand, teren de 
tenis, etc.) – conditionate de masuri suplimentare. 
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Conform normativului  "Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport 

gaze naturale"  Art. 32 , zona de siguranţă a unei conducte de transport gaze presiune inalta este 
zona din vecinătatea acesteia în care se instituie restricţii şi interdicţii privind accesul 
persoanelor, amplasarea construcţiilor, natura şi amploarea activităţilor care se pot desfăşura, 
cu scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de securitate a conductei şi de a se evita 
punerea în pericol a oamenilor, bunurilor şi mediului din vecinătatea acesteia. Zona de siguranţă 
a conductei se delimitează de-a lungul întregului traseu al acesteia, de o parte şi de alta a axei 
sale longitudinale, funcție de distanţele de siguranţă, asa cum sunt mentionate in avizul Nr. 
58962/1939/13.01.2017 emis de S.T.G.N. Transgaz S.A. Medias. 
 
 Pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda suprafetele totale cumulate a zonelor de 
siguranta alocate conductelor de transport gaze presiune inalta existente sunt dupa cum 
urmeaza: 
 - 2,2 km2 pentru retelele de transport; 
 - 3,44 km2 pentru racordurile de presiune inalta la SRM ; 
 Zona de siguranţă a unei conducte cuprinde şi zona de protecţie a acesteia.  
 
Zona de protecţie a unei conducte este zona din vecinătatea acesteia în care se instituie interdicţii 
privind accesul persoanelor, amplasarea construcţiilor şi natura activităţilor care se pot desfăşura, cu 
scopul asigurării accesul permanent în vederea operării, inspectării sau mentenanţei conductei şi 
evitării intervenţiilor externe care ar putea determina funcţionarea necorespunzătoare sau 
deteriorarea ei. Zona de protecţie a conductei se delimitează de-a lungul întregului traseu al acesteia, 
de o parte şi de alta a axei sale longitudinale, funcție de distanţa de protecţie, stabilita in "Normele 
tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale". 

Zonele de protectie totale cumulate alocate conductelor de transport gaze presiune inalta 
existente pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda sunt dupa cum urmeaza: 
 - 0,03432 km2 pentru retelele de transport ; 
 - 0,036034 km2 pentru racordurile de presiune inalta la SRM ;  
 

 G.1.2. Instalatii ale sistemului de distributie gaze naturale 

Sistemul de distributie al gazelor naturale reprezinta ansamblul compus din conducte, 
instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi robinetele de 
branşament ale consumatorilor racordaţi la reţeaua de presiune joasă, respectiv până la ieşirea 
din staţiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reţeaua de presiune redusă.  

Sistemul de distributie al gazelor naturale are urmatoarele componente principale: 

- statie de reglare-masurare de predare (S.R.M.P.); 
- retele de presiune medie (valoarea presiunii este intre 6bar si 2bar); 
- bransamente de presiune medie (valoarea presiunii este intre 6bar si 2bar); 
- statie de reglare de sector (presiune medie – presiune redusa); 
- retele de presiune redusa (valoarea presiunii este intre 2bar si 0,5bar); 
- bransamente de presiune redusa (valoarea presiunii este intre 2bar si 0,5bar); 
- statii si posturi de reglare-masurare la consumator (presiune medie - presiune redusa – 

presiune joasa) 
Treptele de presiune se aleg în funcţie de soluţia propusă pentru alimentarea, 

dimensionarea şi realizarea sistemelor de alimentare, astfel încât acestea să asigure 
necesarul de debit aprobat, luând în considerare repartizarea consumatorilor şi cerinţele de 
presiune ale acestora. 

Reţelele de distribuţie (de presiune medie sau redusa), în funcţie de considerente 
tehnico - economice, cerinţe funcţionale şi situaţie locală, pot fi :  
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a) inelare;  

b) ramificate.  
Staţiile de reglare sau reglare-măsurare care se interconectează într-un SD existent, se 
dimensionează în funcţie de treapta de presiune din aval. 
Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de distribuţie se întinde la 
suprafaţa solului, de ambele părţi ale conductei, se măsoară în proiecţie orizontală de la 
generatoarea exterioară a conductei şi este de 0,5 m. 
 

Zonele de protectie totale cumulate alocate conductelor de distributie gaze naturale 
presiune medie si redusa existente pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda sunt dupa 
cum urmeaza: 
 - 0,013 km2 pentru retelele de distributie presiune medie ; 

- 0,042 km2 pentru retelele de distributie presiune redusa; 
 

In vederea asigurării funcţionării normale a reţelelor de distribuţie gaze naturale şi evitarea 
punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de protecţie se impun terţilor 
restricţii şi interdicţii prevăzute de legislaţia în vigoare.  
Amplasarea de obiective noi, construcţii noi şi lucrări de orice natură, în zona de protecţie a 
reţelelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.  
În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului SD. 
Construcţiile sau instalaţiile subterane care se realizează ulterior reţelelor de distribuţie sau 
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi care intersectează traseul 
acestora, se montează la cel puţin distanţa minimă admisă, conform NTPEE - 2008.  
Distanţele de securitate între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a 
gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt dupa cum urmeaza: 

 
Distanţele minime ale conductei de presiune medie din otel faţă de alte gospodării 
subterane, construcţii sau obstacole vor fi: 

 clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite… ... 3.0 m 

 clădiri fără subsoluri………….  ..................................................................................... 2.0 m 

 canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice......... ................ ..2.0 m 

 conducte de canalizare ………………………………………………………………………………………1.5 m 

 cond. de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol sau 
                      căminele acestora .................................................................................. 0.6 m 

 cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare, staţii sau cămine subterane în 
construcţii independente............ .......................................................... 1.0 m 

 linii de tramvai până la şina cea mai apropiată ....................................................... 1.2 m 

 copaci........................................ .............................................................................. 1.5 m 

 stâlpi.......................................... .............................................................................. 0.5 m 

 linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale: 
 în rambleu ............................................................................................... 2.0 m 
 în debleu, la nivelul terenului .................................................................... 5.5 m 

 
Distanţele minime ale conductei de presiune medie din polietilena faţă de alte gospodării 
subterane, construcţii sau obstacole vor fi: 

 clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite ..... 2.0 m 

 clădiri fără subsoluri.................. .............................................................................. 1.0 m 
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 canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice .......................... 1.0 m 

 conducte de canalizare...........................................................................................1.5 m 

 cond. de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol sau căminele 
acestora…………… ................................................................................... 0.5 m 

 cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare, staţii sau cămine subterane în 
construcţii independente  ..................................................................... 1.0 m 

 linii de tramvai până la şina cea mai apropiată ....................................................... 0.5 m 

 copaci........................................ .............................................................................. 0.5 m 

 stâlpi............................................ ............................................................................ 0.5 m 

 linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale: 
 în rambleu .................. ................................................................................... 1.5 m 
 în debleu, la nivelul terenului ........................................................................ 3.0 m 

 
Distanţele minime ale conductei de presiune redusă din polietilenă de înaltă densitate 
(PEHD), PE 100 faţă de alte gospodării subterane, construcţii sau obstacole vor fi: 

 clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite ..1.0 m 

 clădiri fără subsoluri .............................................................................................. 0.5 m 

 canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice ........................ 0.5 m 

 conducte de canalizare ......................................................................................... 1.0 m 

 cond. de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol sau căminele 
acestora ................................................................................................................. 0.5 m 

 cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare, staţii sau cămine 
subterane în construcţii independente ................................................................ 0.5 m 

 linii de tramvai până la şina cea mai apropiată .................................................... 0.5 m 

 copaci .................................................................................................................... 0.5 m 

 stâlpi ...................................................................................................................... 0.5 m 

 linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale 
 în rambleu ...................................................................................................... 1.5 m 
 în debleu, la nivelul terenului ........................................................................ 3.0 m 

 
Distanţele minime ale conductei de presiune redusă din otel faţă de alte gospodării 
subterane, construcţii sau obstacole vor fi: 

 clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite .. 2.0 m 

 clădiri fără subsoluri .............................................................................................. 1.5 m 

 canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice ........................ 1.5 m 

 conducte de canalizare ......................................................................................... 1.0 m 

 cond. de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol sau căminele 
acestora ................................................................................................................. 0.6 m 

 cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare, staţii sau cămine 
subterane în construcţii independente ................................................................ 1.0 m 

 linii de tramvai până la şina cea mai apropiată .................................................... 1.2 m 

 copaci .................................................................................................................... 1.5 m 

 stâlpi ...................................................................................................................... 0.5 m 

 linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale: 
 în rambleu ...................................................................................................... 2.0 m 
 în debleu, la nivelul terenului ........................................................................ 5.5 m 
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Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale 
conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 
Pe teritoriul administrativ al com. Ghiroda exista urmatoarele capacitati ale sistemului de 
distributie gaze naturale prin care este asigurata alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor 
existente: 

- retele de gaze naturale presiune medie din otel si polietilena, in lungime totala 
cumulata de 11000 m;  

- retele de gaze naturale presiune redusa din otel si polietilena, in lungime totala 
cumulata de 35000 m; 

- statii de reglare-masurare de predare (presiune inalta – presiune medie) 7 buc 
- statii de reglare de sector (presiune medie-presiune redusa) 5 buc. 

 Retelele de distributie de presiune medie si presiune redusa existente sunt 
amplasate in principal zona tramelor stradale apartinand domeniului public si privat al 
Comunei Ghiroda. In situatia in care aceste retele de gaze s-au amplasat pe terenuri private, 
proprietarul acelor terenuri a acordat drepturi de servitute in favoarea Operatorului 
autorizat al sistemului de distributie.   
 
Bransamentele de gaze naturale racordate la conductele de presiune medie si/sau redusa 
existente sunt in mare parte perpendiculare pe traseul acestora si pe limita de proprietate a 
obiectivului pe care-l alimenteaza. 
Statiile si posturile de reglare masurare existente sunt amplasate la limita de proprietate a 
obiectivelor/consumatorilor pe care le alimenteaza cu gaze naturale. 
Alimentarea cu gaze naturale a altor consumatori (casnici sau industriali) existenti pe 
teritoriul administrativ al com. Ghiroda sau a celor de perspectiva se va realiza prin 
racordarea la conductele de gaze existente in prezent pe strazile unde acestia sunt amplasati 
in baza unor cereri de racordare transmise Operatorului autorizat al Sistemului de distributie 
gaze. Pentru alimentarea acestora se vor construi bransamente si statii/posturi de reglare-
masurare amplasate la limita de proprietate. 
 
Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor (casnici sau industriali) existenti dar in 
dreptul carora nu exista retea de distributie gaze naturale se realizeaza prin transmiterea 
unei cereri de racordare catre Operatorul autorizat al Sistemului de distributie gaze. Acesta 
va stabili solutia de alimentare cu gaze care va consta in extinderea retelei de distributie din 
punctul cel mai apropiat care are capacitatea sa asigure debitul solicitat pana in dreptul 
obiectivului solicitantului. Solutia tehnica va include si realizarea unui bransament de gaze si 
a unei statii/post de reglare-masurare care se monteaza la limita de proprietate.  
 
 
 

                                                Intocmit 
                                       ing. Rasadea Victor 
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SITUAŢIA EXISTENTĂ  
 

ALIMENTARE CU APĂ   
 
Localitatea Ghiroda 

În prezent, localitatea Ghiroda are un sistem centralizat de alimentare cu apă, sistem ce este 
conectat la reţeaua de alimentare cu apă a Municipiului Timişoara.  
Pe vatra localităţii, există o reţea de apă realizată din tuburi PE-HD, având diametrele De 90 
mm, De 110 mm, De 125 mm şi De 160 mm, în lungime de L = 32.429 m, conform tabel nr. 1.  
Branşarea la sistemul de alimentare cu apă al Municipiului Timişoara se realizează prin 
intermediul unui cămin de vane la intersecţia străzilor Dunărea cu Brateş. 
Pe această reţea de distribuţie, există hidranţi de incendiu, cămine de vane şi branşamente 
de apă aferente consumatorilor.  

 
Localitatea Giarmata Vii 

În prezent, localitatea Giarmata Vii are un sistem centralizat de alimentare cu apă, alcătuit 
din 2 foraje de medie adâncime şi o reţea de distribuţie realizată din tuburi PE-HD, având 
diametrele De 90 mm, De 110 mm şi De 125 mm, în lungime de L = 15.649 m, conform tabel 
nr. 2. 

Pe această reţea de distribuţie, există hidranţi de incendiu, cămine de vane şi 
branşamente de apă aferente consumatorilor.  

 
Zonele industriale de pe teritoriul Comunei Ghiroda 

Fiecare zonă industrială dezvoltată în cadrul comunei Ghiroda dispune independent de un 
sistem de alimentare cu apă, (Complex Comercial Jumbo, T.N.T., Hella Electronics, S.C. Dura 
Automotive S.R.L., Edy International, Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara, zona 
locuinţe Aeroport etc). 

 
Zone de locuinţe şi funcţiuni complementare izolate de pe teritoriul Comunei 

Ghiroda 
Zonele de locuinţe izolate au în prezent un sistem independent de alimentare cu apă. Acest 
sistem constă dintr-un foraj de mică adâncime care deserveşte debitul necesar fiecărui 
consumator. 

 
 

CANALIZARE MENAJERĂ 
 
Localitatea Ghiroda 

În prezent, localitatea Ghiroda are un sistem centralizat de canalizare menajeră, sistem ce 
este conectat la reţeaua de canalizare a Municipiului Timişoara.  
Pe vatra localităţii, există o reţea de canalizare realizată din tuburi PVC, având diametrele De 
500 mm, De 400 mm, De 315 mm şi De 250 mm, în lungime de L = 27.993 m, conform tabel 
nr. 3.  
Racordarea la sistemul de canalizare al Municipiului Timişoara se realizează prin intermediul 
unui cămin de vizitare la intersecţia străzilor Dunărea cu Brateş. 
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Pe această reţea de canalizare, există cămine de vizitare, 14 staţii de pompare şi racorduri de 
canalizare aferente consumatorilor.  

 
Localitatea Giarmata Vii 

În prezent, localitatea Giarmata Vii are un sistem centralizat de canalizare menajeră, sistem 
ce este conectat la reţeaua de canalizare a Municipiului Timişoara prin intermediul unei 
conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 140 x 5,1 mm în lungime de L = 2.111,40 m, 
la canalizarea Municipiului Timişoara de pe strada Calea Dorobanţilor intersecţie cu strada 
Palmierilor, conform tabel nr. 4. 
Pe această reţea de canalizare, există cămine de vizitare, 2 staţii de pompare şi racorduri de 
canalizare aferente consumatorilor.  

 
Zonele industriale de pe teritoriul Comunei Ghiroda 

Fiecare zonă industrială dezvoltată în cadrul comunei Ghiroda dispune independent de un 
sistem de canalizare menajeră, alcătuit dintr-o reţea de canalizare de incintă şi tanc septic 
etanş, (Complex Comercial Jumbo, T.N.T., Hella Electronics, S.C. Dura Automotive S.R.L., Edy 
International, Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara, zona locuinţe Aeroport etc). 

 
Zone de locuinţe şi funcţiuni complementare izolate de pe teritoriul Comunei 

Ghiroda 
Zonele de locuinţe izolate au în prezent un sistem independent de canalizare menajeră. 
Fiecare sistem constă dintr-o reţea de canalizare de incintă şi un tanc septic etanş.  
 
 

CANALIZARE PLUVIALĂ 
 
Pentru localităţiile Ghiroda şi Giarmata Vii, apele meteorice provenite de pe străzi se 
colectează prin rigole stradale şi sunt evacuate gravitaţional în canalele de desecare, pârâiele 
din zonă şi de aici în Canalul Bega.  
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DISFUNCŢIONALITĂŢI 
 

ALIMENTARE CU APĂ   
 
Localitatea Ghiroda 

Pentru alimentarea cu apă a tuturor locuitorilor de pe vatra localităţii Ghiroda, este necesară 
extinderea reţelei de apă existente cu conducte din PE-HD, cu diametre de De 90 mm, De 
110 mm şi De 125 mm, pe o lungime de       L = 5.289 m, conform tabel nr. 1.  

Pe reţeaua de apă propusă pentru extindere, trebuie prevăzute cămine de vane, 
hidranţi de incendiu şi branşamente de apă aferente noilor consumatorilor.  

 
Localitatea Giarmata Vii 

Sistemul existent de alimentare cu apă al localităţii Giarmata Vii, alcătuit din 2 foraje şi o 
reţea de distribuţie, nu prezintă siguranţă în exploatare deoarece este incomplet echipat. 
Pentru o bună exploatare a sistemului de alimentare cu apă, se necesită realizarea unui 
sistem centralizat de alimentare cu apă compus din: 

- captare din 2 foraje existente de medie adâncime; 
- staţie de tratare necesară pentru asigurarea parametrilor de potabilizare a apei 

de consum; 
- rezervor de înmagazinare propus, atât pentru apa de consum, cât şi pentru 

rezerva intangibilă de incendiu; 
- staţie de pompare propusă pentru asigurarea debitului şi presiunii în reţeaua de 

distribuţie a localităţii; 
- reţea de distribuţie a apei pentru asigurarea cu apă potabilă a tuturor 

consumatorilor din localitatea Giarmata Vii. 
Pentru alimentarea cu apă a tuturor locuitorilor de pe vatra localităţii Giarmata Vii, este 
necesară extinderea reţelei de apă existente cu conducte din PE-HD, cu diametre de De 110 
mm şi De 125 mm, pe o lungime de L = 8.046 m, conform tabel nr. 2.  
Pe reţeaua de apă propusă pentru extindere, trebuie prevăzute cămine de vane, hidranţi de 
incendiu şi branşamente de apă aferente noilor consumatorilor.  

 
Zonele industriale de pe teritoriul Comunei Ghiroda 

Pentru alimentarea cu apă potabilă, de la sistemul centralizat de alimentare cu apă al 
Municipiului Timişoara la conducta existentă de pe Calea Lugojului cu De 355 mm, a zonelor 
industriale dezvoltate în cadrul comunei Ghiroda, (Complex Comercial Jumbo, T.N.T., Hella 
Electronics, S.C. Dura Automotive S.R.L., Edy International, Aeroportul Internaţional Traian 
Vuia Timişoara, zona locuinţe Aeroport etc - care au sisteme independente de alimentare cu 
apă din foraje), se necesită extinderea reţelei de apă spre zona Aeroport şi spre zona de 
locuinţe Aeroport prin intermediul unei conducte din PE-HD în lungime de L = 4.015 m. 
Fiecare zonă industrială, în funcţie de procesul de producţie îşi asigură în mod independent 
rezerva de incendiu şi apa tehnologică pentru producţie. 
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Zone de locuinţe şi funcţiuni complementare izolate de pe teritoriul Comunei 
Ghiroda 

 
Zona 1 – Zona prevăzută pentru locuinţe şi funcţiuni complementare  situată sub 

Canalul Bega 
Alimentarea cu apă a acestei zone trebuie să se realizeze în sistem centralizat. Pentru 
satisfacerea nevoilor de apă a consumatorilor din această zonă se necesită o extindere a 
reţelei de apă din tuburi PE-HD, cu branşare la conducta de apă existentă a Municipiului 
Timişoara de pe strada Colonia Slavic, prin intermediul unui cămin de vane.  

Pe această reţea de apă, se necesită hidranţi de incendiu, cămine de vane şi 
branşamente de apă aferente consumatorilor.  

 
Zona 2 – Zona prevăzută pentru locuinţe şi funcţiuni complementare  situată în 

partea de Est al localităţii Ghiroda  
Alimentarea cu apă a acestei zone trebuie să se realizeze în sistem centralizat. Pentru 

satisfacerea nevoilor de apă a consumatorilor din această zonă se necesită o extindere a 

reţelei de apă din tuburi PE-HD, cu branşare la conductele de apă existente de pe străzile din 
localitatea Ghiroda, prin intermediul unor cămine de vane.  
Pe aceaste reţele de apă, se necesită hidranţi de incendiu, cămine de vane şi branşamente 
de apă aferente consumatorilor. 

 
Zona 3 – Zona prevăzută pentru locuinţe şi funcţiuni complementare  situată între 

localitatea Ghiroda şi Giarmata Vii 
Alimentarea cu apă a acestei zone trebuie să se realizeze în sistem centralizat. Pentru 
satisfacerea nevoilor de apă a consumatorilor din această zonă se necesită o extindere a 
reţelei de apă din tuburi PE-HD pe Calea Timişoarei, cu branşare la conducta de apă 
existentă a Municipiului Timişoara de pe Calea Dorobanţilor, prin intermediul unui cămin de 
vane. 
De asemenea, această zonă se poate alimenta cu apă, atât de pe strada Viorelelor 
(localitatea Giarmata Vii), cât şi de pe strada Calea Lugojului (localitatea Ghiroda). 
Pe această reţea de apă, se necesită hidranţi de incendiu, cămine de vane şi branşamente de 
apă aferente consumatorilor.  

 
 

CANALIZARE MENAJERĂ 
 

Localitatea Ghiroda 
Pentru canalizarea menajeră a tuturor locuitorilor de pe vatra localităţii Ghiroda, este 
necesară extinderea reţelei de canalizare existente din tuburi PVC, cu diametre de De 315 
mm şi De 250 mm, pe o lungime de L = 7.973 m, conform tabel nr. 3.  
Pe reţeaua de canalizare menajeră propusă pentru extindere, trebuie prevăzute cămine de 
vizitare, staţii de pompare şi racorduri la canalizare aferente noilor consumatorilor.  
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Localitatea Giarmata Vii 
Pentru canalizarea menajeră a tuturor locuitorilor de pe vatra localităţii Giarmata Vii, este 
necesară extinderea reţelei de canalizare existente din tuburi PVC, cu diametre de De 315 
mm şi De 250 mm, pe o lungime de L = 4.140 m, conform tabel nr. 4.  
Pe reţeaua de canalizare menajeră propusă pentru extindere, trebuie prevăzute cămine de 
vizitare, staţii de pompare şi racorduri la canalizare aferente noilor consumatorilor.  
 

Zonele industriale de pe teritoriul Comunei Ghiroda 
Pentru colectarea apelor uzate menajere la sistemul centralizat de canalizare al Municipiului 
Timişoara la canalul existent de pe Calea Lugojului cu De 500 mm, a zonelor industriale 
dezvoltate în cadrul comunei Ghiroda, (Complex Comercial Jumbo, T.N.T., Hella Electronics, 
S.C. Dura Automotive S.R.L., Edy International, Aeroportul Internaţional Traian Vuia 
Timişoara, zona locuinţe Aeroport etc - care au sisteme independente de canalizare 
menajeră cu tancuri septice), se necesită extinderea reţelei de canalizare spre zona Aeroport 
şi spre zona de locuinţe Aeroport prin intermediul unei reţele de canalizare menajeră din 
tuburi PVC în lungime de L = 4.015 m. 
Pe reţeaua de canalizare menajeră propusă pentru extindere, trebuie prevăzute cămine de 
vizitare, staţii de pompare şi racorduri la canalizare aferente noilor consumatorilor.  

 
Zone de locuinţe şi funcţiuni complementare izolate de pe teritoriul Comunei 

Ghiroda 
 
Zona 1 – Zona prevăzută pentru locuinţe şi funcţiuni complementare  situată sub 

Canalul Bega 
Canalizarea menajeră a acestei zone trebuie să se realizeze în sistem centralizat.  
Pentru colectarea şi transportul apelor uzate menajere a consumatorilor din această zonă se 
necesită o extindere a reţelei de canalizare din tuburi PVC, cu racordare la reţeaua de 
canalizare existentă a Municipiului Timişoara de pe strada Colonia Slavic, prin intermediul 
unui cămin de vizitare.  
Pe această reţea de canalizare menajeră, se necesită cămine de vizitare, staţii de pompare şi 
racorduri la canalizare aferente consumatorilor.  

 
Zona 2 – Zona prevăzută pentru locuinţe şi funcţiuni complementare  situată în 

partea de Est a localităţii Ghiroda  
Canalizarea menajeră a acestei zone trebuie să se realizeze în sistem centralizat. Pentru 
colectarea şi transportul apelor uzate menajere a consumatorilor din această zonă se 
necesită o extindere a reţelei de canalizare menajeră din tuburi PVC, cu racordare la reţeaua 
de canalizare existentă de pe străzile din localitatea Ghiroda, prin intermediul unor cămine 
de vizitare.  
Pe această reţea de canalizare menajeră, se necesită cămine de vizitare, staţii de pompare şi 
racorduri la canalizare aferente consumatorilor.  

 
Zona 3 – Zona prevăzută pentru locuinţe şi funcţiuni complementare  situată între 

localitatea Ghiroda şi Giarmata Vii 
Canalizarea menajeră a acestei zone trebuie să se realizeze în sistem centralizat. Pentru 
colectarea şi transportul apelor uzate menajere a consumatorilor din această zonă se 
necesită o extindere a reţelei de canalizare din tuburi PVC, cu racordare la reţeaua de 
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canalizare existentă, atât a localităţii Giarmata Vii de pe strada Viorelelor şi Calea Timişoarei, 
cât şi a localităţii Ghiroda de pe strada Lugojului prin intermediul unor cămine de vizitare.  
Pe această reţea de canalizare menajeră, se necesită cămine de vizitare, staţii de pompare şi 
racorduri la canalizare aferente consumatorilor.  
 
Pe vatra localităţiilor se vor executa staţii de pompare ape uzate menajere,  pentru evitarea 
adâncimii mari de pozare a canalizării şi pentru supratraversarea canalelor şi pârâurilor din 
zonă. Staţiile de pompare propuse vor fi echipate cu (1+1R) electropompe pentru apă uzată. 
Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 – 82, având 
dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m.  
 
Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi 
protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.  
Apele menajere provenite de la zonele industriale şi de la fermele de animale trebuie să 
corespundă cerinţelor din NTPA 002/2002 pentru descărcare în reţeaua de canalizare, iar 
dacă nu corespund, trebuie să fie prevăzute cu staţii de preepurare pentru tratarea lor.  

  
 

CANALIZARE PLUVIALĂ 
 

Adoptarea în perspectivă a sistemului integrat de canalizare pluvială pentru localităţiile 
Ghiroda şi Giarmata Vii, urmează să se facă pe bază de analiză economică, în funcţie de 
resursele financiare. 
Apele meteorice vor fi trecute prin decantoare – separatoare de hidrocarburi, după care 
apele convenţional curate se vor putea evacua în emisar. 
Apele pluviale provenite de pe platformele industriale se vor trata şi evacua în mod 
independent odată cu derularea investiţiei. 
 


