
PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI CALIMANESTI

EXTRAS  DIN
MEMORIU GENERAL
Capitole privind echiparea edilitara

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANE

2.1.       RELATII IN TERITORIU
2.1.1.    CADRUL NATURAL
    Orasul Calimanesti este situat la poalele Carpatilor Meridionali, în depresiunea Jiblea-
Calimanesti, de o parte si de alta a râului Olt, la o altitudine medie de 280 m.

Nordul orasului este dominat de zona muntoasa constituita din muntii Cozia,
muntii Cãpãtânii, defilul Oltului în sectorul Cozia si Valea Lotrisorului.

Muntii au creste dantelate cu varfuri dispuse în evantai ceea ce confera cadrului
natural un pitoresc deosebit.

Structura geologica a terenului a permis împadurirea culmilor muntoase aproape
pâna în varf. Doar pe versantul sudic al muntelui Cozia si pe versantul vestic al varfului
Narãtu ( muntii Cãpãtânii) între 1200 m si 1667 m se ridica piscuri golase cu pereti
verticali.

Frumusetea naturala a peisajului este data si de formatiunile de piatra rezultate din
procesul de eroziune : praguri, pereti, cascade, chei, mici grote- formatiuni ce poarta
denumiri semnificative ca:"Baba Coziei", "Sfinxul Coziei"

Formatiunea "Masa lui Traian" a fost din pacate inghitita de apele Oltului dupa
construirea barajului de la Cozia.
           In zona orasului Calimanesti gradul seismic este 7.

Teritoriul administrativ al orasului Calimanesti este strabatut de la nord la sud de
râul Olt ce formeaza în aceasta zona doua lacuri de acumulare prin construirea barajelor
de la Turnu (155 ha) si de la Calimanesti ( 85 ha).

Afluientii principali sunt pârâul Lotrisor, pe malul drept si pâraiele Pausa si
Coisca pe malul stâng , Vaile Puturoasa, Postei, Caciulata, Rostea, Carpanoasa, pe malul
drept si Valea Satului pe malul stâng, au un caracter torential, debitul lor devenind mai
important numai în urma ploilor puternice sau al topirii zapezilor.

Clima este temperat continentala, blânda, cu temperatura medie anuala cuprinsa
între 0°C    si 100 C ,cu veri calde, toamne lungi si însorite si cu ierni scurte.

Localitatea aflându-se la adapostul natural al muntilor si al dealurilor
subcarpatice, este deosebit de favorabila curei balneare neavând variatii brusce de
temperatura si umiditate.



Resursele solului sunt reprezentate de bogatele paduri de foioase de pe muntii
înconjuratori precum si de cultivarea cu precadere a nucului, de unde a venit si denumirea
zonei   Cozia             ( coz = nuc) ,a castanului, a prunului si a marului precum si din
cultivarea vitei de vie. Fânetele sunt o alta resursa importanta.

Resursele subsolului sunt apele minerale si geotermale ce au dus faima
Calimanestiului în toata lumea.

Cunoscute de mult timp de catre localnici si folosite empiric, in secolul XIX
devine cunoscut izvorul ce azi poarta numele de Caciulata, izvor ce a fost captat în 1854
de Alex.G.Golescu (Arapila).

In 1855 dr.Carol Davila propune înfiintarea unui stabiliment balnear pentru ostasi,
dar abia în 1868-1869 dr.Bernard face prima analiza chimica a acestui izvor si la
expozitia de la Viena din 1873 apele minerale de la Caciulata si Calimanesti sunt
apreciate si medaliate.

Izvoarele din Calimanesti erau deja cunoscute datorita doctorului Mayer ce fusese
trimis de domnitorul Grigore Ghica sa caute ape minerale în tara si le descrisese  în
revista "Curierul Romanesc" în 1829.

Bazele unui stabiliment balnear s-au pus în 1882-1884 prin construirea actualului
Pavilion Central, în stil elvetian, realizat din piatra, caramida si lemn.

Grigore Cobalcescu  reuseste sa descopere izvoare noi, mai bogate, la nord de
valea Caciulata, si pârâul Pausa.

Ca urmare se construieste un nou stabiliment balnear, la Caciulata.

2.1.2. INCADRAREA IN RETEAUA DE LOCALITATI A JUDETULUI
Conform Planului de Amenajarea Teritoriului Judetean Valcea, localitatea se afla

în zona judetului cu profil economic complex (industrie energetica, turism, exploatarea si
prelucrarea lemnului etc), cu grad ridicat de urbanizare si de echipare tehnica.

In  cadrul retelei de localitati Calimanestiul este un centru orasenesc
intercomunal.

Ca raport cu localitatile inconjuratoare este dependent de orasele apropiate
(Brezoi si Rm.Valcea) din punct de vedere al industriei, serviciilor, culturii,
învatamantului.

Pe de alta parte foloseste forta de munca a oraselor si comunelor din zona în
domeniul sanatatii, turismului, invatamantului.

2.1.3.  INCADRAREA IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORASULUI
Orasul Calimanesti este compus din sase localitati : Calimanesti, Caciulata, Seaca.

In malul drept al Oltului si Jiblea Veche, Jiblea Noua si Pausa pe malul stang al Oltului.

2.4. CAI DE COMUNICATIE
2.4.1.  CIRCULATIA RUTIERA

Situatia existenta
a) Orasul Calimanesti
Orasul Calimanesti este strabatut pe toata lungimea pe directia  nord-sud de strada

Calea lui Traian (categoria III) al carei traseu se suprapune în întregime pe cel al
drumului national DN 7 (E 81) - Bucuresti - Pitesti - Rm. Vâlcea  - Sibiu. Strada are



partea carosabila cu îmbracaminte asfaltica si la- timea 7,00 - 8,00 m cu trotuare pe
ambele parti.

Circulatia principala se desfasoara pe strazi care se intersecteaza cu strada Calea
lui Traian.

- Strada Mihai Eminescu este de categoria III cu imbracaminte din bolovani de
râu si balast.

- Strada Horia care se intersecteaza si cu strazile Crisan si Closca, toate trei de
categoria III cu îmbracaminte din bolovani de râu si balast.

- Strada Mihail Kogalniceanu care formeaza împreuna cu strada Stefan cel Mare
si strada Pietii un inel. Aceste strazi sunt de categoria III. Primele doua au îmbracaminte
din bolovani de râu si balast, strada Pietii având îmbracaminte asfaltica. Legate de acest
inel mai sunt strazile Serban Cantacuzino Mircea cel Batrân si Aurel Vlaicu. Strazile sunt
de categoria III si au îmbracaminte din bolovani de râu si balast.

- Strada Mihai Viteazul de categoria III cu imbracaminte asfaltica, care se
intersecteaza cu strazile Tudor Vladimirescu de categoria III cu îmbracaminte asfaltica,
strada Decebal, strada Alexandru Ioan Cuza, strada Trandafirilor, strada 1 Mai, toate
strazi de categoria III cu îmbraca- minte din bolovani de râu si balast.

- Strada catre insula Ostrov care traverseaza un brat al râului Olt pe un pod
metalic de categoria III cu îmbracaminte asfaltica.

b) Localitati componente
1. Seaca - este strabatuta de la sud-est la nord-vest de strada principala Calea lui

Traian al carui traseu se suprapune in întregime peste cel al drumului national DN 7
(E81) Bucuresti - Pitesti - Râmnicu Vâlcea - Sibiu. Strada are îmbracaminte asfaltica în
conditii foarte bune. Ea se intersecteaza cu strada secundara Constantin Brâncoveanu  si
formeaza un inel care se închide tot in strada Calea lui Traian.

Strada Constantin Brâncoveanu se mai intersecteaza cu doua strazi care merg spre
pasuni. Toate aceste strazi au latimea partii carosabile cuprinsa intre 3,50 si 5,50 m.

2. Jiblea Noua - Circulatia principala se desfasoara pe strada Anton Pann al carui
traseu se suprapune in intregime peste cel al drumului judetean DJ 703 L - Turnu - Jiblea
- Fedelesoiu - strada principala cu imbracaminte asfaltica.

- Reteaua de strazi Libertatii, Popa Sapca, Republicii, Oltului, Gheorghe Doja,
Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creanga si Câmpului -
este de strazi principale cu îmbracaminte din bolovani de râu si balast.

3. Jiblea Veche - Circulatia principala se desfasoara pe o retea de strazi astfel :
-  strada 24 Ianuarie al carei traseu se suprapune peste cel al drumului judetean DJ

703 G - Calimanesti - Jiblea - Suici,  strada principala cu îmbracaminte asfaltica si pe
strada Anton Pann

- strada Dobrogeanu Gherea , strada principala, partial cu îmbracaminte asfaltica,
partial cu pavaj de bolovani de rîu si balast

- strada Garii, strada principala cu îmbracaminte asfaltica al carui traseu se
suprapune peste cel al drumului comunal DC 12 - Jiblea Noua - Jiblea Veche.

- strada Alexandru Vlahuta, strada principala cu îmbracaminte asfaltica
- strazile Alexandru Odobescu, Dinicu Golescu, General Magheru, Viilor, strazi

principale cu îmbracaminte din bolovani de râu si balast.
4. Caciulata - Circulatia principala se desfasoara pe strada Calea lui Traian strada

principala  care o strabate de la est la vest.



- din acesta strada se desprind o retea de strazi secundare cu îmbracaminte din
bolovani de râu si balast.

- o strada secundara catre strandul termal partial cu îmbracaminte asfaltica, partial
din bolovani de râu si balast.

5. Pausa - circulatia principala se desfasoara pe strada Neagoe Basarab al carei
traseu se suprapune peste cel al drumului judetean DJ 703 L;

- strazi secundare cu pavaj de bolovani de rîu si balast, inclusiv accesul peste râul
Olt, care se face pe o punte

- strada Mânastirea Stânisoara, strada secundara cu pavaj de bolovani de rîu si
balast

Circulatia rutiera si de transport în comun în teritoriul înconjurator
Transportul în comun în teritoriu este organizat în doua moduri : transport local si

transport pe distanta medie. O alta categorie de trafic îl reprezinta si traficul de tranzit,
precum si traficul pe distanta lunga cu capat de linie orasul Calimanesti. Acesta,
impreuna cu statiunea Caciulata reprezinta un important punct de atractie atât turistic cît
si balnear.

Traseul de intrare si iesire il constituie strada Calea lui Traian strada recent
modernizata.

O alta categorie importanta de trafic o reprezinta cel greu de marfuri atât local cât
mai ales cel de tranzit. Acesta se desfasoara pe un traseu care ocoleste centrul orasului  pe
strada Stefan cel Mare, pe malul drept al rîului Olt, pestea barajul UHE Calimanesti si
apoi pe malul stâng al Oltului pâna la barajul UHE Caciulata. Astfel noxele si zgomotul
produs de aceste autovehicule sunt evitate ìn statiuni. Accesul prin centru este permis
numai autovehiculelor usoare si de aprovizionare.
2.4.2.   CIRCULATIA  FEROVIARA

 Circulatia feroviara se desfasoara pe malul stâng al Oltului, gara CFR fiind în
Jiblea Veche. Traversarea caii ferate se face cu un pasaj superior astfel circulatia normala
nefiind perturbata. 

2.6.  PROBLEME ALE MEDIULUI
2.6.1. PROBLEME ALE MEDIULUI NATURAL

 -Degradari ale terenului natural - aluneari de teren pe versantii vailor si pâraielor
- Pâraie care produc eroziuni continue. Acestea sunt  în statiunea Cãlimanesti -

Valea Sãratã, pâraul Tapului, valea Rostea, pâraul Chirbului si   valea Cãrpãnoasa iar în
Jiblea veche - valea Satului, iazul garii, valea Coisca si diverse viroage ce nu au

denumiri distincte.
Surse de poluare :
-canalul colector principal Dn 600 mm in dreptul Casei de Cultura este colmatat si

debuseaza în rigola digului
- pe strazile Horia si Closca, canalizarile individuale sunt deversate în pâraul

Chirbului (Chibritului)
-în localitatile componente Jiblea Veche, Jiblea Nouã, Pausa si Seaca, apele uzate

menajere sunt deversate direct în santuri, vai si paraie, fara preepurare sau epurare.
- gazele de ardere provenite din combustibilii lichizi si solizi cu care functioneaza

centralele termice, nu mai sunt filtrate si maresc gradul de poluare a mediului
înconjurator;



- groapa pentru depozitarea gunoiului menajer si a deseurilor industriale (zgure)
cu amplasament în Jiblea Noua pe malul stâng al pârâului Coisca în suprafata de 0,72 ha,
necesita masuri urgente de reamenajare pentru încadrare în normele actuale de protectie
sanitara.

La ora actuala deseurile menajere si industriale cu un volum de 12.500 mc/an,
sunt descarcate necontrolat în zona sus mentionata, pe un teren neamenajat, fara substrat
de impermeabilizare, unde apele meteorice care spala gunoaiele si deseurile, se infiltreaza
in sol si siroiesc în pârâul Coisca, poluand puternic solul, apele freatice si de suprafata.

Zona este neamenajata, necontrolata si nedezinfectata, reprezentand din punct de
vedere sanitar un puternic focar de infectii.

Se impun urgente masuri în demararea unei investitii complexe de amenajare
neconditionata a unei PLATFORME (GROAPA) DE DEPONII, cu dotari si
functionalitati conform standardelor in vigoare, optimizarea retelelor de apa orasenesti si
de canalizare, precum si reconditionarea canalizarilor dispersate cu amenajari obligatorii
de epurare, pentru a nu mai fi deversate direct in emisari (vãi, pârâie si în Olt).

2.7. ECHIPARE MAJORA SI EDILITARA
2.7.1. GOSPODARIREA APELOR
a)  Lucrari hidrotehnice

Prin partea estica a localitatii trece raul Olt, care strabate statiunea de la Nord la
Sud si este amenajat din punct de vedere hidrotehnic.

In orasul Calimanesti exista centrla hidroelectrica, "UHE Calimanesti", care prin
barajul existent si indiguirile malurilor a creiat lacul de acumulare Calimanesti, ce ajunge
in amonte pana la barajul Arutela si margineste intreaga statiune Calimanesti-Caciulata.
b)  Resurse de apa

Pe teritoriul localitatii exista mai multe surse de apa potabila :
- captarea de suprafata Pausa - Q  = 15 l/s partial colmatata
- captarea de suprafata Caciulata - Q = 10 l/s -functioneaza la 50 % capacitate
- puturi forate +put sapat +dren- Caciulata - Q = 40 l/s = inchisa
- fântâni individuale în Jiblea Veche si Jiblea Noua.
Pe întreg teritoriul localitatii exista sonde si izvoare de ape minerale si termale

folosite în tratamentul intern si extern a diferitelor afectiuni.
c) Lucrari hidroameliorative

Pe toate pâraiele ce strabat versantii care marginesc statiunea Calimanesti-
Caciulata, in timp au fost executate lucrari de regularizare a acestora,prin ziduri
longitudinale, baraje si praguri transversale, deoarece aceste paraie sunt paraie de munte
cu caracter torential.
d)  Disfunctionalitati

Deoarece statiunea Calimanesti-Caciulata este o localitate de munte si paraiele au
un caracter torential, ele degradandu-se continuu, nu sunt amenajate corespunzator, din
lipsa de fonduri, situatie ce trebuie serios analizata.
2.7.2 .ALIMENTARE CU APA

Orasul Calimanesti dispune de instalatii de alimentare cu apa în sistem centralizat,
atât pentru statiunea Calimanesti-Caciulata cât si partial pentru localitatile componente
Jiblea Veche,Seaca si Pausa,compusa din urmatoarele :
a)  Surse de apa potabila



* Captari
- sursa de suprafata Pausa Q = 15 l/s
- captare de suprafata Caciulata    Q = 10 l/s
- puturi forate + 1 put sapat + dren Caciulata Q = 10 l/s
( sursa de apa închisa de Inspectoratul sanitar în 1994)
- put sapat executat în 1993-1994 q + 14 l/s

Deoarece prin localitate trec conductele ( OL 2 O 1000 mm) de alimentare cu apa
a municipiului Rm.Valcea din sursa Bradisor pentru statiunea Calimanesti-Caciulata se
distribuie un debit de 150 l/s.

 Exista statie de tratare la sursa de suprafata Pausa
*Inmagazinarea apei de consum se face :
- rezervor 1 x 1000 mc - Caciulata, care la ora actuala este transformat din

rezervor de trecere, in care intra apa din sursa Bradisor.
- rezervoare 2 x 750 mc - Calimanesti, care deasemeni se propune transformarea

din rezervoare de capat in rezervoare de trecere.
*Reteaua de distributie alcatuita din conducte de diverse diametre cuprinde

conducte pe majoritatea strazilor statiunii cat si in localitatile componente.
b) Probleme conflictuale si disfunctionalitati constatate.

 Deoarece canalul colector al apelor uzate menajere dinspre Caciulata spre
Calimanesti este obturat si descarca în drenul lacului de acumulare, pe care l-a colmatat si
nu mai functioneaza, a infectat panza de apa freatica. Datorita acestui fapt sursa de apa
(puturi forate + 1 put sapat + dren-Caciulata ce dadea un debit de 40 l/s), a fost închisa in
anul 1994 de catre Inspectoratul Sanitar.

Portiunile din reteaua de distributie a apei potabile cu o vechime de peste 20 ani,
cu diametre necorespunzatoare, pereti deteriorati (ruginiti) si fisurati, cu pierderi mari de
apa trebuie refacute.

Unde sunt depistate pierderi mari de apa, se constata ca peretii conductelor sunt
subtiati si nu mai suporta interventii de reparatii prin sudura.
2.7.3. CANALIZARE

 Reteaua de canalizare este în sistem mixt :
1.          Canalizarea  menajera
a) - Retele

Pentru statiunea Calimanesti-Caciulata exista canal colector principal din tuburi;
Dn 400 mm - 800m, Dn 500 m - 250 m, Dn 600 mm - 1675 m, Dn 700 mm - 760 m,
executat in anii 1979-1980, care porneste din Caciulata si ajunge la statia de epurare. In
acest colector debuseaza majoritatea canalelor secundare orasenesti.

b) Statia de epurare mecano-biologica are o capacitate de 113 l/s si este amplasata in
partea sudica a statiunii.

Localitatile componente Jiblea Veche si Jiblea Noua nu dispun de retea
centralizata de canalizare menajera, existand cateva canale menajere dispersate ce sunt
debusate in santuri si paraie.

Gara si serele C.F.R-ului dispun de canal Dn 500 mm si Dn 800 mm în sistem
unitar, care debuseaza în pârâul Coisca.



Pe str.Garii, exista un canal Dn 400 mm ( ce colecteaza în primul rând casa
Mihaila) pe cca 200 m, ce debuseaza în pârâul din apropiere.

Pe  str. 24 Ianuarie si pe alte strazi exista rigole în care sunt deversate si apele
uzate menajere de la locuinte.  Scoala are canalizare care debuseaza tot intr-o vale .

S.C.PRESACET SA prezinta canalizare menajere cu fosa septica ce debuseaza în
valea Satului.

Sediul S.M.T.C.F are canalizare menajera cu deversare în Valea Satului.
Blocul cu 12 ap. are canalizare ce se varsa în râul Olt.
S.C.Electromontaj are canalizare menajera care debuseaza în pârâul Coisca.
Zonele rezidentiale Pausa si Seaca nu au canalizari menajere centralizate.

2. Canalizarea  pluviala
Apele de ploaie din zona Caciulata-Calimanesti sunt colectate si conduse prin

santuri deschise (rigole) sau canale acoperite care descarca în drenul existent la baza
digului de pe malul drept al lacului de acumulare Caciulata.

In zona Jiblea Veche apele de ploaie sunt preluate prin santurile amenajate pe
marginea drumurilor, care conform reliefului debuseaza in paraie si vai.

In partea sudica a zonei Jiblea unde sunt concentrate multe santuri si rigole exista
o viroaga naturala neamenajata care are descarcare în râul Olt printr-un tub Dn 800, care
nu are capacitate sa deverseze tot debitul transportat de santuri, motiv din care se produc
inundatii în aceasta zona.

Sunt constatate o serie de disfunctionalitati  în functionarea lucrarilor  edilitare de
canalizari.

Canalul colector menajer principal Dn 600 mm în zona casei de cultura este
colmatat pe cca 200 m.

Pe strazile Horia si Closca canalele menajere Dn 250 mm existente nu sunt
racordate la canalul colector si debuseaza în pârâul Chirbului.

In Jiblea Veche locuitorii debuseaza apele uzate menajere în rigolele drumurilor.
Tubul Dn 800 mm de la viroaga ce preia apele pluviale de pe zona a localitatii

Jiblea Veche nu poate transporta întreg debitul colectat.
2.7.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

In prezent consumatorii casnici, sociali-culturali si comerciali din orasul
Calimanesti si localitatile componente sunt alimentati cu energie electrica din sistemul
energetic national printr-o statie de transorfmare amplasata în satul Jiblea Veche si
Hidrocentrala de la Turnu.

Posturile de transformare în cabina de zid si aeriene sunt alimentate cu energie
electrica în sistem buclat si radial, acoperind cu capacitate  întreaga zona a orasului
Calimanesti si a localitatilor componente ale   orasului.

Din posturile de transformare toti consumatorii sunt alimentati cu energie
electrica prin intermediul firidelor de bransament.

Manastirea Stanisoara este alimentata cu energie electrica printr-o retea aeriana de
tensiune de la postul de transformare aerian amplasat la satia de tratare- Pausa.

Complexul turistic Lotrisor este racordat la reteaua de joasa tensiune prin
intermediul unui post de transformare aerian.

Manastirea Turnu este racordata la reteaua de joasa tensiune prin intermediul unui
post de transformare aerian amplasat inzona.



Retelele de medie si joasa tensiune sunt subterane si aeriene in orasul Calimanesti
si aeriene in localitatile componente.

Pentru mentinerea tensiunii între  limitele normale s-au prevazut doua posturi de
transformare aeriene montate unul în partea de sud si  celalalt în partea de nord a orasului
Calimanesti.

Racordarea posturilor de transformare se va realiza din reteaua de 20 KV
existenta.

Toti consumatorii care vor aparea în diverse zone ale orasului în urmatorii ani, se
vor alimenta cu energie electrica  din retelele existente si posturile de transformare, care
se vor amplifica pentru a prelua necesarul de energie.

Pentru liniile de inalta tensiune ( 110 KV ) se vor prevedea culoare ( 30 m) de
protectie.
2.7.5. TELEFONIE

In prezent orasul Calimanesti este deservit de o centrala telefonica automata.
       Reteaua telefonica în zona centala a orasului Calimanesti este realizata prin cabluri
telefonice amplasate în canalizatii subterane. In localitatile componente reteaua telefonica
este de tip aerian pe stalpii RENEL.

Pentru racordarea noilor abonati este necesara marirea capacitatii centralei
telefonice existente.  Stabilirea solutiilor de dezvoltare a retelelor de telecomunicatii se va
face de catre proiectantii ROMTELECOM.

C.A.T.V
Televiziunea prin cablu, dezvoltata dupa anul 1994, are centrul de captare si

amplificarea semnalelor emise de satelit, amplasat pe blocul 1 din orasul Calimanesti; de
aici semnalele sunt transise în reteaua de distributie de tip aerian.

Aceasta retea foloseste în unele locuri stalpii de sustinere ai retelei electrice, iar în
alte parti  este sustinuta pe elementele de constructie ale blocurilor de locuinte.

Reteaua de televiziune prin cablu acopera zona centrala a orasului, dar este în curs
de extindere si spre zonele de case individuale.
2.7.6. ALIMENTAREA CU CALDURA

Descrierea sistemului de caldura existent.
In orasul Calimanesti aceasta se realizeaza cu doua sisteme de incalzire si anume :

a.           încalzirea centrala ce asigura necesarul de caldura si apa calda de consum la
blocurile de locuinte, la o serie de constructii administrative si social-culturale, la
obiectivele hoteliere cu bazele acestora de tratament precum si la un numar redus de
locuinte individuale.
b. încalzirea locala dezvoltata în special la locuintele îndividuale, la unele spatii
administrative, social culturale si la unele spatii de cazare de  mica importanta, folosind
drept combustibil lemnele de foc si carbune.

In ceea ce privesc sursele termice avem dupa cum urmeaza :
1.         Centrale termice în numar de 8, cu capacitati cuprinse între 0,4 si 2,5 Gcal/h; ele
au rolul de a asigura necesarul de energie termica la locuinte, cladiri administrative si
obiective social-culturale.

Toate centralele termice folosesc pentru ardere combustibil lichid usor (C.L.U).
2.         Obiectivele hoteliere si bazele de tratament   au dezvoltat  un sistem propriu în
baza unor studii si investitii proprii. Astel cele trei sonde ( foraje) executate si puse în
functiune asigura debite suficiente de apa termala la o temperatura de aprox. 90 °.C.



Centralele termice de la aceste obiective au fost modificate în consecinta ele
folosind apa geotermala pentru incalzirea spatiilor, la preparaea apei calde de consum cat
si la prepararea apei calde pentru tratamente - pastrandu-se în acestea numai cazanele de
abur.

Toate cazanele din centralele termice folosesc combustibil lichid usor ( C.L.U).
Transportul energiei termice pentru în calzire si consum menajer  de la centrale

spre consumatori se face prin conducte de otel, izolate termic, montate în canale termice
din beton monolit sau prefabricate.

Analiza critica a starii si capacitatii instalatiilor termice
Cazanele din CT pecum si retelele termice sunt într-un grad avansat de uzura,

ceea ce duce la micsorarea capacitatii calorice a instalatiilor, datorita pierderilor de apa si
caldura din retele termice si a randamentelor scazute ale cazanelor existente.

Pierderile de apa si caldura provin atât din conductele exfoliate, sparte cat si din
lipsa izolatiei termice pe anumite trasee, ceea ce duce la comletarea continua a
instalatiilor din CT cu apa rece pentru a se mentine instalatia plina pâna la ultimul nivel al
celui mai înalt consumator.

Datorita acestor pierderi creste consumul de combustibil pentru producerea
energiei termice si imlicit cheltuielile de întretinere.

Disfunctionalitati constatate
Starea avansata de uzura a echipamentelor din CT pecum si a retelelor termice

aferente acestora face ca asigurarea cu caldura a localitatii sa fie deficitara, confortul
termic din locuinte si nivelul de trai al oamenilor destul de scazut  in aceasta perioada.

Gazele de ardere provenite din combustibilii lichizi si solizi maresc gradul de
poluare al mediului înconjurator.
2.7.7. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Prin Hotararea Guvernului nr.566/sept.1992 s-a aprobat înfiintarea de distributie
gaze naturale pentru consum destinat prepararii hranei la blocurile de locuinte, prepararii
hranei si încalzirii prin CT proprii sau sobe în gospodariile individuale si necesitatilor
obiectivelor social-culturale la un nivel de 4870 Nmc/h.

Numarul de gospodarii individuale este de 3783 inclusiv petrolisti, 150 obiective
social-culturale (primarie,scoli,dispensare,crese,camine culturale, biserici etc), 1678
apartamente.

In conformitate cu avizul CTE al ROMGAZ Medias cu nr.52/15.06.1992, gazele
se vor lua din statia de reglare-masurare predare Raureni, printr-un racord de medie
presiune Dn 14, L = 0,6 Km si Dn 12", L = 22 Km pana in statiunea Calimanesti si Dn 4
" L = 1,3 Km, pana in Jiblea.

Pentru alimentarea consumatorilor mai sus mentionati, se impune realizarea
urmatoarelor lucrari :
1  Retea de repartitie medie presiune între statia de predare Râureni si localitatea
Calimanesti în lungime de 28 Km.
2  Statie de reglare-masurare în Calimanesti-statiune (1 buc) si Jiblea ( 1 buc).
3  Retea de distributie a gazelor naturale care va functiona în regim de redusa
presiune   în Calimanesti- statiune si Jiblea.

Prezentul proiect trateaza numai reteaua de repartitie.
 Amplasamentul retelei de repartitie se va face de regula în domeniul public, dupa

urmatorul traseu : dupa iesirea din statia de predare Râureni, urmareste drumul judetean



spre rasarit, pâna la intersectia cu reteaua de termoficare existenta împreuna cu care va
traversa calea ferata Dragasani- Rm.Valcea. Pe aceasta portiune conducta de gaze de
medie presiune va fi montata aparent, pe suporti metalici, lânga conductele de
termoficare. In continuare reteaua proiectata se va monta îngropat de-a lungul traseului
retelei de termoficare pâna la intrarea in municipiul Rm.Valcea, în zona Ostroveni, dupa
care va traversa, tot îngroat, municipiul, urmarind B-dul Tineretului ( prin spatiul verde),
pâna la podul peste râul Olanesti. Aici conducta se va monta aparent pe suporti metalici
ancorati de pod, dupa care îsi va continua traseul îngropat pe strazile Liberatii, Remus
Bellu, Nicolae Balcescu, Topolog, aparent,pe sub pasajul de cale ferata din dreptul strazii
Matei Basarab (IEH-HERVIL) si din nou îngropat pe strada 7 Noiembrie pâna sub
pasajul peste calea ferata din zona barajului Nord, unde va fi montata din nou apaent.

Diametrul conductei pe traseul de mai sus în lungime de 6 Km va fi de 14 ".
Deoarece în zona, intersectam conducta de medie presiune existenta, ce apartine

sistemului de distributie al municipiului Rm.Valcea se propune jonctiunea cu aceasta,
creindu-se astfel dubla alimentare cu gaze naturale pentru oras, solicitata de Regionala de
Gaze Craiova.

Din acest punct traseul va urmari drumul national Dn 7 A Bucuresti- Sibiu, pâna
în punctul de amplasare al SRM -ului din statiunea Calimanesti, conducta avand un
diametru de 12" si o lungime de 22 Km.

In dreptul pietei din Calimanesti pe str. 24 Ianuarie se ramifica racordul spe Jiblea
avand un diametru de 4 " si o lungime de 1,3 Km.Pe acest traseu conducta se monteaza
îngropat pe strazi si în  casetele existente ale trotuarului de pe partea stânga a barajului
peste Olt.

4. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA

 La întocmirea scenariilor de dezvoltare a orasului si identificarea prioritatilor s-au
avut în vedere principiile dezvoltarii durabile.

In acest sens s-a urmarit punerea de acord a nevoilor umane individuale si sociale
cu resursele si potentialul real al mediului natural si artificial (construit) pe de o parte, cu
nivelul tehnologic si resursele financiare disponibile pe de alta.

In formularea masurilor privind dezvoltarea localitatii s-au avut în vedere
urmatoarele :

* documentatia permite integrarea fazelor succesive de proiectare, având în
vedere relatia dintre asezare si teritoriu   (  relatia spatiala )    si pe cea dintre trecut
prezent si viitor
 ( relatia temporala).

* documentatia permite corelatia elementelor ce vor suferi transformari fata de
faza elaborarii în asa fel încât obiectivele si strategia de atingere a acestora pot suporta
corectiile corespunzatoare, la un moment dat.

* documentatia este o sinteza interdisciplinara a domeniilor implicate în
dezvoltarea teritoriului, un rezultat al studiilor de specialitate ce au generat un sistem
unitar si omogen de reglementari.

* s-au corelat etapele de elaborare cu cele de consultare a populatiei, a
specialistilor,   a  investitorilor si a factorilor de decizie.



* s-a urmarit cunoasterea necesarului de teren si a determinarii modului de
gestionare, ocupare si utilizare a acestuia, având în vedere ca resursele de teren liber
construibil nu sunt nelimitate. In acest scop s-a facut o estimare a nevoilor de teren
pornind de la bilantul existent corectat ca ponderi si valori absolute ale zonelor
functionale in functie de :

- prognoza economica
- prognoza demografica si politica locuirii
- prognoza de trafic si cresterea indicelui de motorizare.

4.6.      ORGANIZAREA CIRCULATIEI
4.6.1. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Propuneri de modernizare sau completare  a arterelor de circulatie majora si a
sistemului de transport în comun, în raport cu necesitatile functionale ale localitatii.

Orasul Calimanesti
Pentru eliminarea disfunctionalitatilor semnalate la punctul 2.8. se propune

modernizarea strazilor Mihai Eminescu, Horia, Closca, Crisan, Mihail Kogalniceanu,
Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Decebal, Serban Cantacuzino,  Mircea cel Batrân, Aurel
Vlaicu,  Alexandru Ioan Cuza, Trandafirilor si 1 Mai. Este necesara modernizarea lor atât
în ce priveste îmbracamintea,cât si elementele geometrice si profilul transversal. Pentru
a spori fluiditatea traficului rutier, s-a propus semaforizarea intersectiei strazilor              

In localitatea Jiblea Noua s-a propus modrnizarea retelei de strazi Libertatii, Popa
Sapca, Republicii, Oltului, Gheorghe Doja, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale,  Ion
Creanga si Câmpului -retea care este de strazi principale cu îmbracaminte din bolovani de
râu si balast.

In localitatea Jiblea Veche se propune modernizarea strazilor Alexandru Vlahuta,
Garii,        24 Ianuarie, Reconstructiei, Alexandru Odobescu, Nicolae Balcescu, Pacii,
Dinicu Golescu, 1907,   General Magheru si Viilor (portiunea nemodernizata) - strazi
principale cu îmbracaminte din bolovani de râu si balast. Este necesara modernizarea lor
atât în ce priveste îmbracamintea,cât si elementele geometrice si profilul transversal.

In localitatea Caciulata  se propune modernizarea strazilor  secundare cu
îmbracaminte din bolvani de râu si balast.

In localitatea Pausa se propune modernizarea strazilor cu pavaj de bolovani de rîu
si balast, inclusiv accesul peste râul Olt si strada Manastirea Stanisoara

Este necesara modernizarea lor atât în ce priveste îmbracamintea, cât si
elementele geometrice si profilul transversal.

Drumurile nationale, judetene si comunale îsi pastreaza categoria functionala din
care fac parte fiind considerate fara întrerupere  în traversarea localitatilor servind si ca
strazi conform Ordonantei Guvernului României nr.43 din 29 august 1997 - articolul 11.

Conform articolului 17 (1) zonele de protectie sunt suprafete de teren situate de o
pare si de alta a zonelor de siguranta necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului.
Limitele zonei de protectie sunt prevazute în anexa 1astfel: - fata de axul drumului la
drumurile nationale
 DN = 22,00 m,       la drumurile judetene DJ = 20,00 m,       la drumuri comunale DC =
18,00 m.

Conform  articolului 19 (3), pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a
drumurilor publice în traversarea localitatilor rurale, distanta între gardurile sau



constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum:   pentru
drumurile nationale DN = 26,00 m (13,00 m fata de ax),      pentru drumurile judetene DJ
=  24,00 m (12,00 m fata de ax)   si pentru drumurile comunale DC = 20,00 m (10,00 m
fata de ax).

 Constructiile si instalatiile amplasate în zona de protectie a drumului necesita
acceptul administratorului drumului. Conform art 1.7. din Normele tehnice privind
proiectarea si amplasarea constructiilor aprobate prin Ordinul Ministerului
Transporturilor nr 571 din 19 decembrie 1997 acceptul administratorului drumului
comporta doua faze :

- acordul prealabil - care se obtine la faza de proiectare ;
 - autorizatia de amplasare si acces la drum - care se obtine înainte de
începerea lucrarilor în zona drumului.

Conform art. 21 administrarea drumurilor nationale se realizeaza de Administratia
Nationala a Drumurilor sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Conform art. 22 administrarea drumurilor judetene, drumurilor comunale,
drumurilor vicinale si strazilor se asigura de catre consiliile judetene sau locale dupa caz.

Aceste prevederi sunt valabile atit la traversarea orasului Calimanesti de catre DN
7 (E 81) cit si a localitatilor componente de catre drumurile judetene si comunale.

4.8. PROTECTIA MEDIULUI
In functie de constatarile obtinute în urma analizei situatiei existente, se pot

enumera anumite interventii în vedera protectiei mediului ;
- la unitatile economice, se vor lua masuri de prevenire a poluarii.
-pentru protectia mediului natural, se va trece la întocmirea documentatiilor

pentru regularizarea pâraielor si vailor cu caracter torential, se va face o optimizare a
retelelor de apa si canalizare.

- proprietarii centralelor termice sunt obligati sa-si înlocuiasca utilajele cu altele
performante, fara emanari de gaze poluante.

- se vor lua masuri severe de instituire a zonei de protectie sanitara în perimetrul
de amplasare a gropii de gunoi a orasului. E necesara demararea unei investitii pentru
amenajarea unei platforme de deponii, cu dotarile conform standadelor în vigoare.

Groapa de gunoi a orasului se afla pe teritoriul   localitatii componente Jiblea
Veche.

- vor fi luate în considerare masurile de  protejare a patrimoniului ( monumente
istorice, ansambluri cu valoare arhitecturala, etc).

- vor fi conditionate autorizatiile de constructie emise pentru realizarea diferitelor
obiective, cu prevederile legale referitoare la distante minime de protectie în amplasarea
si conformarea constructiilor, pentru reducera poluarii de orice fel.

- vor fi realizate în continuare lucrari de amenajare a versantilor si albiilor
pâraielor.

- anumite terenuri din cadrul natural vor fi declarate zone de protectie cu valoare
peisagistica ( zone de agrement) si cu valoare economica de interes republican,  (izvoare
de ape minerale sau de tratatament).

In statiunea Calimanesti-Caciulata exista 3 foraje de ape geotermale în folosinta (
în exploatare) cu care se face încalzirea câtorva obiective, dar localitatea dispune de un
potential energetic în apa termala mult mai mare care daca se va folosi, aproximativ 50 %



din combustibili pot fi înlocuiti cu aceasta energie geotermala. In acest fel se reduce
cantitatea de noxe ce se elimina in atmosfera.

4.12. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
4.12.1.GOSPODARIREA  COMPLEXA  A APELOR

Se propun regularizari de maluri si de albie pe anumite zone unde în timpul
viiturilor sunt afectate, atât  infrastructura localitatilor cât si gospodariile populatiei.

Calimanesti
- Valea Sarata
- paraul Tapului
- valea Rostea
- pârâul Chibritului ( Chirbului)
- valea Carpanoasa
Jiblea Veche
- Valea Satului
- iazul Garii
-valea Coisca

4.12.2. ALIMENTAREA CU APA
               Din punct de vedere al resurselor de apa, în functiune se mai afla sursa de
suprafata Pausa, pentru un debit de 15 l/s la care trebuiesc efectuate o serie de lucrari de
reparatii atât la captare cât si la tratare.

Ramân în functiune rezervoarele de înmagazinare de trecere : 1 x 1000 mc
Caciulata si 2 x 750 mc Calimanesti unde se vor prevedea lucrari de întretinere.

Necesarul de apa la ora actuala se asigura din sursa Bradisor  (150 l/s)
Cea mai mare parte a retelei de distributie a apei potabile are o vechime destul de

mare, de peste 20 ani, si din aceasta cauza pierderile în retea sunt foarte mari si avariile
foarte dese. Conductele au un grad foarte  mare de uzura, peretii ruginiti nemaipermitând
sa se efectueze operatii de sudura.

Pe anumite portiuni diametrele conductelor au devenit insuficiente, fiind foiarte
mici în diametru nu mai pot oferi debitele si presiunile necesare zonei urbanistice.

In acest sens beneficiarul - D.U.A.T.L.P Valcea a comandat si a fost elaborat prin
SC PROIECT VALCEA SA, în anul 1994, proiectul în faza S.F.    "OPTIMIZARE
RETEA DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE CALIMANESTI", prin care se propune
înlocuirea conductelor de apa si canalizare vechi.

Pentru transformarea rezervoului 1 x 1000 mc Caciulata din rezervor de capat în
rezervor de trecere s-a prevazut o conducta de otel Dn 250 mm; L + 600 m.

Pentru transformarea rezervoarelor 2 x 750 mc din rezervoare de capat în
rezervoare de trecere s-a prevazut o conducta din otel φ 300 mm; L = 800 m

Se propune o retea din conducte de otel în statiunea Calimanesti Caciulata
 φ 200 mm; L = 500 m
 φ 100 mm ; L = 600 m
 φ 80 mm ; L = 2300 m
In Jiblea Veche si Jiblea Noua se propune extindera retelelor de distributie si în

zonele rezidentiale periferice si unde nu exista alimentare cu apa.
φ  100 mm ;    L = 3000 m
φ    80 mm ;   L = 5400 m



           Acest deziderat depaseste deocamdata posibilitatile financiare ale Consiliului
Local pentru urmatorii 10 ani.
4.12.3.CANALIZARE

a) canalizarea menajera
1.Calimanesti
Se propune rezolvarea canalizarii apelor uzate menajere în zona strazilor : Horia,

Closca, Crisan care în prezent sunt deversate în santurile de ploaie.
Se prevad canale care sa conduca apele uzate menajere spre statia de epurare, Dn

300 mm ; L = 200 m
Deoarece canalul colector menajer Dn 600 mm existent este colmatat în zona

Casei de Cultura, este necesara refacerea acestui canal pe o lungime de 200 m.
2. Jiblea Veche
a) se propune retea de canalizare menajera
Dn 300 mm : L = 7.900m
Dn 400 mm : L = 500 m
b) este propusa realizarea unei statii de epurare mecanica -alcatuita dintr-un

decantor etajat cu capacitate de epurare pentru 2500 locuitori si camin de clorinare, cu
debusare în râul Olt.

Pentru amplasarea decantorului de 2500 locuitori, pe malul stâng al râului Olt,
este necesara scoaterea definitiva din circuitul agricol a unei suprafete de 1000 mp.

3. Jiblea Noua
a) se propune retea de canalizare menajera
b) este propusa realizarea unei statii de epurare mecanica -alcatuita dintr-un

decantor etajat si camin de clorinare, cu debusare în râul Olt.
4. Pausa
a) se propune retea de canalizare menajera
b) este propusa realizarea unei statii de epurare mecanica -alcatuita dintr-un

decantor etajat si camin de clorinare, cu debusare în râul Olt.

b) canalizarea pluviala
1.Calilmanesti
Pentru rezolvarea canalizarii pluviale în zona strazilor Closca si Crisan , se

propun; canal Dn 600 mm, L = 500 m, canal Dn 800 mm; L = 200 mm si Dn 1000 mm; L
= 300 m cu debusare în valea Rostea.

2. Jiblea Veche
Se propune amenajarea viroagei existente în care sunt colectate o mare parte a

santurilor de pe marginea drumurilor.
Aceasta viroaga se amenajeaza sub forma unui canal dreptunghiular din beton cu

b = 2,00m  l = 1,30 m; L = 1200 m, acoperit cu dale din beton prefabricat. Acest canal va
debusa în Olt.

Pe timpul executiei acestui canal pluvial trebuie sa se scoata temporar din
circuitul agricol o suprafata de teren de 6000 mp.
4.12.4.ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Toti consumatorii care vor aparea în diverse zone ale orasului în urmatorii 8 ani se
vor alimenta cu energie electrica din retelele existente si posturile de transformare care se



vor amplifica pentru a prelua necesarul de energie. Pentru liniile de înalta tensiune ( 110
KV) se vor prevedea culoare de 30 m de protectie.
4.12.5. TELEFONIE, CATV

Pentru racordarea noilor abonati este necesara marirea capacitatii telefonice
existente.

Stabilirea solutiilor de dezvoltare a retelelor de telecomunicatii se va face de catre
proiectantii ROMTELECOM.

Reteaua de televiziune prin cablu acopera zona centrala a orasului si este în curs
de extindere si spre zonele de case individuale. In viitor va cuprinde toata aria
intravilanului propus.
4.12.6. ALIMENTARE CU CALDURA

Solutii privind îmbunatatirea asigurarii încalzirii locuintelor, edificiilor
publice,obiective                   hoteliere.

Pentru îmbunatatirea asigurarii cu caldura a locuintelor, edificiilor publice si a
obiectivelor hoteliere se propune reabilitarea centralelor si retelelor termice.

Aceasta consta în :
a) Pentru centralele termice :

- echiparea cu cazane pentru apa calda cu randament ridicat si grad ridicat
de automatizare, din tara sau strainatate.

- realizarea unor lucrari de modernizare la o parte din cazanele existente.
- prevederea unor schimbatoare de caldura cu placi si alte echipamente

necesare functionarii centralelor .
b) Pentru retele termice

- reamplasarea unor trasee în special a celor din subsolul blocurilor
- utilizarea conductelor preizolate amplasate direct în sol cu sistem de

semnalizare în caz de defectiune.
- echilibrarea hidraulica a retelelor pâna la punctul de racord al

consumatorilor.
- contorizarea energiei termice-apa calda pentru încalzire si consum

menajer plecand de la sursa catre consumatori cautându-se realizarea unei contorizari
integrale a unui anumit contur închis    (sursa si consumatori). Se va putea realiza un
bilant global al conturului respectiv si  se va  evidentia nivelul pierderilor prin retele.

Prin Hotararea de Guvern s-a aprobat înfiintarea distributiei de gaze naturale în
orasul Calimanesti.

Consumul de gaze naturale este destinat prepararii hranei la blocurile de locuinte,
prepararii hranei si încalzirii prin centrale termice proprii la locuinte si la obiective social-
culturale.

Cu ocazia introducerii de gaze naturale în orasul Calimanesti se propune un
nr.mai mare de centrale termice cu functionare pe combustibil gazos desprinse din
centralele termice de zona si micsorarea pe cât posibil a retelelor termice.

Prin marirea numarului de centrale termice si echiparea lor cu cazane
automatizate cu randament ridicat si prin reducerea retelelor termice se reduc pierderile
de apa si caldura, respectiv cantitatile de combustibil fie ei lichizi sau gazosi si tot odata
reduceri consistente la cheltuielile de întretinere catre beneficiarul sursei de energie
termica.



Prin folosirea gazelor naturale se îmbunatatesc conditiile de confort din locuinte si
diminueaza noxele de poluare a mediului provenite din gazele de ardere.

Pentru marirea gradului de confort termic la cladirile de locuit se va avea în
vedere ca elementele de închidere perimetrala sa aiba rezistente termice sporite cuprinse
între 1,4 - 3,0mcKW,  ceea ce va duce la reducerea consumului de energie termica în
exploatare.

Nu trebuie uitata nici energia geotermala. Aceasta ar putea, printr-o
interoperativitate a celor trei sonde cu apa termala, sa reduca pâna la jumatate consumul
de combustibil folosit - lichid si (sau) gaze naturale.
4.12.7. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Debitul instalat aprobat si lungimile de retele proiectate s-au facut luandu-se în
calcul necesarul pentru urmatorii 20 de ani.

ᗠef  proiect,

Arh. Horia  CIURUᗠ


