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MEMORIU GENERAL 

 
CAP I. INTRODUCERE  

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI  

 

 

Denumirea obiectivului de investitie:   

                                                DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, 

ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR                                

Amplasament:                                                                            

                                                str. Stefan cel Mare, nr. 22B, mun. Bacău, jud. BACĂU. 

Proiectant urbanism: 

        S.C. GELIMAN ARHITECTURA S.R.L. 

Beneficiar: 

        S.C. SIMBA INVEST S.R.L. 

Proiect nr.:  

        14/2020 

Faza de proiectare:   

        PLAN URBANISTIC ZONAL 

 

                  Prezenta documentatie tehnica este elaborata cu respectarea Legii nr. 50/1991, 

actualizata 2016, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr. 

350/2001 privind Urbanismul si Amenajarea Teritoriului si in baza Certificatului de 

Urbanism Nr 234 din 20 mai 2020 si a Avizului de Oportunitate nr. 567509 din 05 

noiembrie 2020. 

 

 

ZONA STUDIATA   
Suprafaţa = 253.630mp. – delimitată conform planşe 

 

ZONA REGLEMENTATA   
Suprafaţa = 10.048mp. 
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Regimul juridic 

     Terenul care a generat prezenta documentaţie este situat în Municipiul Bacău. 

            Conform înscrierii privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciara pentru 

informare, terenul este proprietate privată S.C. SIMBA INVEST S.R.L. cu număr cadastral 

66428. 

Regimul economic  
Categoria de folosinţă curţi construcţii.  
Funcţiunea aprobata prin PUG/2012 este zona de institutii publice si servicii, 

inclusă in UTR 7. 

Terenul se afla in zona A de impozitare. 

Regimul tehnic  
Conform Anexă la Certificatul de urbanism Nr. 234/20 mai 2020 imobilul se află 

în zona III - zona cu regim de înălţime pentru constructii impus. 

 

          FUNCTIUNEA DOMINANTA A ZONEI: este dată de instituţiile publice 

reprezentative, institutii publice de interes regional sau local, servicii, comert, situate in 

cladiri independente sau cu alte functiuni; zona cu instuturii de interes public si/sau 

terenuri libere care prin daugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului 

de confort al zonei.  

FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt locuirea, odihna si 

agrement,  circulatie pietonala si carosabila, stationare autovehicule, echipare 

tehnico-edilitara. 

UTILIZARI ADMISE: 

- functiuni administrative,  
- functiuni financiar-bancare,  
- functiuni comerciale cu caracter intraurban, functiuni de cult,  
- functiuni de cultura, 

- functiuni de învatamânt, functiuni de sanatate, functiuni de loisir public, 

- functiuni de turism cu caracter intraurban, 

- functiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinte colective, 

- servicii aferente zonelor de locuinte (servicii de proximitate), 

-  echipamente publice aferente zonelor de locuinte. 

UTILIZARI INTERZISE: 

- constructii care prin destinatie produc noxe, polarizeaza trafic intens sau 

pot genera riscuri tehnologice-unitati/servicii de mica industrie sau cu profil 

agricol; 

- constructii nereprezentative pentru oras care prin conformare, volumetrie 

sau aspect depreciaza valorile generale accesptate ale urbanismului si 

arhitecturii; 

- constructii care nu sunt legate direct de activitati permise in zona; 

- constructii cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioscuri) pe 

domeniu public, fara obtinerea avizelor legale; 
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- plantatii inalte si de amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot 

afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea catre monumente de 

arhitectura sau desfasurarea in bune conditii a circulatiei auto. 

Conform regulamentului local de urbanism pentru UTR 7 s-a stabilit: 

- cladirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelelor, care nu 

prezinta calcane, cu o distanta minima egala cu jumatatea inaltimii lor, 

masurata la cornisa superioara sau atic în punctul cel mai inalt, dar nu mai 

putin de 3,00m. 

- cladirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care 

acestea prezinta calcane, dar nu pe o adancime mai mare decat 

15,00m., masurata de la aliniament, dupa care se vor retrage de la 

ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanta minima egala cu 

jumatatea inaltimii lor, masurata la cornisa superioara sau atic, în punctul 

cel mai inalt, si nu mai putin de 3,00m. 

- cladirile se vor retrage fata de limitele posterioare ale parcelelor cu o 

distanta minima egala cu jumatatea inaltimii lor, masurata la cornisa 

superioara sau atic în punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 5,00m. 

- distanta minima dintre doua cladiri aflate pe aceeasi parcela va fi egala 

cu 1/2 din inaltimea cladirii mai inalte, masurata la cornisa sau atic în 

punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 5,00m.  

- fac exceptie situatiile în care ambele cladiri prezinta spre interspatiul dintre 

ele exclusiv spatii anexe sau spatii de circulatie interna, cand distanta 

minima se poate reduce la 1/4 din inaltimea cladirii mai inalte, masurata la 

cornisa sau atic în punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 3,00m. 

- P.O.T. maxim = 75% 

- C.U.T. maxim = 2,0 

 

1.2 OBIECTUL LUCRARII 

 

Solicitari ale temei program 
 

Documentatia de fata a fost initiata de S.C. SIMBA INVEST S.R.L. ca urmare a 

Certificatului de Nr 234 din 20 mai 2020. Pe terenul delimitat în planurile anexate, se 

propune stabilirea conditiilor de realizare a unui ANSAMBLU REZIDENTIAL in str. 

Stefan cel Mare, n22B, Bacau, solicitare inscrisa in Anexa la C.U.: 

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL  

Beneficiarul investitiei este proprietarul unei parcele de teren, pe care exista In 

momentul de fata, la teren exista un numar de 17constructii ce deserveau pana 

acum 10 ani Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice "Electrica Serv S.A." – in 

prezent sediul FAN CURIER. Aceste constructii vor face tema unei autorizari de 

desfiintare totale/in parte. 
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Solicitari ale temei program: reconversia structurii functionale a terenuilui detinut 

de investitor prin schimbarea functiunii de zona de institutii publice si servicii in zona de 

locuinte colective 

 Reconfigurarea zonelor functionale; 

 Integrarea si armonizarea noilor constructii intr-un pateu unitar prin stabilirea 

suprafetei edificabile, a regimului de aliniere, retragere si a regimului de inaltime; 

 Asigurarea accesului si a circulatiei carosabile in incinta; 

 Asigurarea parcarilor necesare; 

 Asigurarea spatiilor verzi necesare; 

 Asigurarea echiparii edilitare corespunzatoare. 

 

Categoria de importanta a cladirilor ce vor fi proiectate este C. 

La cererea beneficiarului se realizarea unui ansamblu de locuinte de cca 210 

apartamente compus din 3 blocuri de locuinte identice, S+P+10.  

 

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata  

 Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2014-2020 SIDU : Zona Str Stefan cel 

Mare a facut obiectul modernizarii in perioada 2015-2016, cu finantare 

europeana.  (Reabilitare infrastructură urbană, strada Stefan cel Mare, 

municipiul Bacău (finalizat/recepționat – 01.11.2016). 
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Se propune ca interventii-cheie revitalizarea malurilor Bistritei, proiect care va 

incepe cu Insula de agrement si segmentul pana la podul de pe b-dul Unirii, urmand a 

se extinde catre Gheraiesti, apoi finalizandu-se pe malul din cartierul Serbanesti. 

 Planul de Mobilitate Urbana Durabila PMUD: (Re)organizarea străzilor ca spaţii 

publice, comunitare. Această direcție de acțiune se adresează atât nivelului local, 

cât și nivelului zonal (cartierelor). (Re)organizarea străzilor vizează rețeaua rutieră 

majoră și minoră, atât la nivelul rețelei (ameliorarea conectivității), cât și la nivelul 

morfologiei lor (profil transversal și longitudinal, amenajări). 

        Planul General de Urbanism PUG si tendintele de construire: zona studiata face 

parte din zonele cu potential de dezvoltare, indesire, 

1.3 SURSE DOCUMENTARE 

Pentru intocmirea prezentei documentatii a fost obtinul Certificatul de Urbansim 

Nr. 234 din 20 mai 2020 emis de Primaria municipiului Bacau. 

Avizul de oportunitate nr. 567509/05.11.2020 emis de Primaria municipiului Bacau. 

Studiul geotehnic preliminat elaborat de ing. Petronela Dimitriu S.C. VLAD STUDIO 

DESIGN S.R.L. 

Legislatie aplicabila :  
Codul civil;  
Legea nr.350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si 

completarile ulterioare  
Hotararea Guvernului nr. 525/1996 republicata în anul 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism  
Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea 

executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor 

Legea nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, a fondului funciar;     

Legea nr. 7/1996 cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare; 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor;  

Legea nr. 107/1996 a apelor; 

Ordinul nr. 2701/2010 privind metodologia de implicare a publicului în procesul de 

elaborare sau revizuire a documentatiilor de urbanism si de amenajarea teritoriului. 

 

CAP II. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  
2.1.   EVOLUTIA ZONEI 

Date privind evolutia zonei 

Terenul studiat se afla in zona de terasa de lunca care se dezvolta in versantul 

drept al raului Bistrita, in partea de NE a municipiului Bacau. In urma cu 50 de ani in 

aceasta zona joasa a luncii Bistrita s-au efectuat lucrari de reprofilare si canalizare a 

paraului Barnat. In anii ΄60 executarea lacului de acumulare Bacau II si a 

contracanalului sau au detereminat o noua remodelare a terenului. 
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Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii  

Adiacent malului raului Bistrita de la inceputul secolului XX s-a dezvoltat zona 

industriala a orasului. 

In incinta care a generat PUZ exista un numar de 17constructii ce deserveau 

pana acum 10 ani Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice "Electrica Serv S.A." – 

in prezent sediul FAN CURIER. Aceste constructii vor face tema unei autorizari de 

desfiintare totale/in parte. 

Folosinta terenului  

In zona este de Curti Constructii. 

Potential de dezvoltare 

Zona studiata este racordarea la reteaua stradala a municipiului, la intreg 

echipamentul edilitar. 

Pe tremen mediu si lung, se va face reorganizarea functionala a malului Bistritei 

cu dotari publice, zone de locuit, zone de agrement. 

Reconversia functionala a intregii zone este un proces inceput on zona prin 

construirea magazinului SUPECO (fost BILLA) si a malll-ului ARENA CITY (in fosta incinta a 

fabricii Partizanul) si continuata prin ample dezvoltari rezidentiale initiate de ADAMA 

RESIDENCE, ARENA RESIDENCE, UNIREA GRAND RESIDENCE si CITY RESIDENCE. 

2.2.   INCADRARE IN LOCALITATE 

 

Pozitia fata de intravilanul localitatii 
 

Zona studiata se afla in intravilan, in zona partea de NE a municipiului adiacent 

lacului de acumulare Bacau II. 

Suprafata zonei studiate este de 253.630mp. si cuprinde terenuri din vecinatatea 

parcelei care a generat PUZ , semnificative pentru studiul incadrarii investitiei propuse de 

beneficiar in contextul construit existent. 

Suprafata parcelei care a generat PUZ este de 510 mp, in proprietate S.C. SIMBA 

INVEST S.R.L., teren cu folosinta curti constructii. 

 

           Terenul de amplasament se învecinează: 

     - la NORD : Municipiul Bacau – strada Stefan cel Mare (nr. cad. 70467); 

     - la VEST : Imobil VAMINA (nr.cad.60844), proprietatea RABA EMILIA si IFRIM 

DANIELA GEANINA (nr.cad. 63263/60965), proprietatea TOFAN ANGELA (nr. 

cad.76223); 

     - la SUD:  Municipiul Bacau (nr. cad. 74457); 

     - la EST : Statul Roman-Domeniu public-A.N.APELE ROMANE, prin Administratia 

Bazinala de Apa Siret (nr.cad. 80561); 

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in 

domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc.  
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Pozitia terenului care a generat PUZ este in partea de NE, la 56m de Lacul de 

acumulare Bacau II, usor accesibila, prin strazile principale ale orasului respectiv B-dul 

Stefan cel Mare. 

Retelele edilitare ale orasului ajung, adiacent terenului care a generat PUZ: 

- B-dul Stefan cel Mare – apa/canal, energie electrica, gaze naturale, telefonizare. 

2.3.   ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 

Relieful  
Aspectul regiunii este deluros, zona studiata este o suprafata plana. Terenul 

prezinta stabilitate generală şi locală asigurată. Nu există pericol de inundare a zonei în 

condiţii meteorologice normale  şi nici urme de fenomene morfogenetice vechi sau  

active. 

Gradul seismic este 8, zona C, ks=0,20 si Tc=1,0sec. 

Reteaua hidrografica 

Terenul se afla in grupa TERASELOR RAURILOR BISTRITA SI SIRET in subzona terasei 

inferioare a raului Bistrita. 

Amplasamentul se gaseste la o distanta de 56m vest de digul Lacului de 

acumulare Bacau II. 

Nu sunt indicii privind agresivitatea naturala a apelor freatice asupra metalelor si 

betoanelor. 
 

Clima este temperat continentala,  
• ZONA CLIMATICA III  

T. EXT. IARNA = -18O C,  
adancimea de inghet = 1,00m  

• ZONA II DURATA MEDIE DE STRALUCIRE A 

SOARELUI IN SEZONUL CALD T. DE CALCUL 

VARA = 25O C, 

• Zona B incarcarile date de vant  
viteza vantului = 4,5 m/s  

• Zona C potentialul vantului  
3000 ore/an cu viteza vantului> 4m/s  

• Zona C incarcari de zapada  
• Cantitatea medie teoretica anuala a precipitatiilor atmosferice este de 585mm. 

 

Conditii geotehnice 

Amplasamentul ocupă o suprafaţă plană , practic orizontală , având 

stabilitatea generală şi locală asigurată.  

Nu există pericol de inundare a zonei în condiţii meteorologice normale  şi nici 

urme de fenomene morfogenetice vechi sau  active 

Fundarea se va face direct în acest  strat ,  la  o  adâncime minimă de –2,50 m 

CTN ,  cu respectarea unei încastrări minime în stratul de fundare recomandat. 
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Se poate avea în vedere şi posibilitatea ridicării cotei de fundare (până la 

minim -1,50 m CTN)  prin realizarea unei  perne de balast compactat , caz în care 

dimensionarea fundaţiei se va face considerând presiunea convenţională de calcul 

Pconv = 250 kPa. 

Din punct de vedere seismic , amplasamentul se încadrează în zona cu     

ag=0,35g  şi  Tc=0,7 s,  conform raionării din normativul P100/2013. 

 

Riscuri naturale  
Terasa are o foarte buna stabilitate generala, dfiind scoasa complet de sub 

pericolul inundatiilor, in special in urma realizarilor amenajarilor hidroenergetice de pe 

cursul inferior al Bistritei. 

 

2.4.   CIRCULATIA 

Relatii in teritoriu    
Municipiul Bacau s-a dezvoltat ca asezare în coridorul natural al râului Bistrita, la 

vest de acesta cu o trama stradala radial-concentrica constrânsa de aceasta 

particularitate, dar si de aparitia înca din 1872 a caii ferate.  
Trebuie remarcata capacitatea discontinua de circulatie a retelei (în raport cu 

functionalitatea si pozitia strazilor în retea) generata atât de efectul de bariera al caii 

ferate, de discontinuitatile profilului transversal, de parcarile reglementate si 

nereglementate din lungul strazilor, cât si de modul de amenajare a conexiunilor între 

pasajele rutiere si retea si de amenajarea intersectiilor. Astfel, reteaua stradala desi 

prezinta trei inele concentrice functionalitatea acestora nu este asigurata decât partial. 

Intreaga zona este subordonata accesului din B-dul Stefan cel Mare care face 

parte din trama stradala majora a orasului Bacau, traficul suportat fiind de tip greu 

datorat traficului atras de ARENA MALL, SUPECO, statiile de alimentare carburanti, FAN 

CURIER. Acest trafic greu este suprapus peste traficul generat de zona rezidentiala si 

peste traficul ce ttranziteaza orasul pe directia SN spre Piatra Neamt prin intermediul 

drumului national DN15 aflat in prelungirea traseului strazii, respectiv a strazii Calea 

Moldovei. 

Adiacent paraului Barnat exista deasemenea un drum de pamant cu un prospect 

neadecvat, propus prin PUG 2012 pentru modernizare si face legatura intre accesul pe 

podul de intrare in Calea Moldovei si strada Vadul Bistritei. Traseul acestui drum poate fi 

continuat cu aleea paralela cu lacul, ce duce la Insula de agrement. 

Capacitati de transport  
Traseul urban local este asigurat: 

Pe traseul cartierului Stefan cel Mare-Centru-zona de S-autobuzul 22. 

 

Greutati in fluenta circulatiei  
Din PMUD privind analiza fluxurilor de vehicule si gradul de saturatie actual, 

cauzele ce determina congestie in trafic sunt date de capacitate diminuata de 

circulatie la nivelul retelei, generata de ocuparea pe ambele sensuri cu parcari prin 

diminuarea latimii caii de rulare a autovehiculelor. 
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2.5.   OCUPAREA TERENURILOR 
 

Principalele caracteristici functionale ce ocupa zona studiata  

Functiunea urbanistica principala a zonei este de institutii publice si servicii. 

Alte functiuni: locuinte si functiuni complementare si zona cai de comunicatie 

rutiera si amenajari aferente. 
  
Relationari intre functiuni  
Structura functional urbanistica a zonei ca si a intregii laturi de est a orasului 

de pe malul Bistritei, a constituit o solutie urbana depasita, avand modelul oraselor 

industriale, care au ocupat terenurile de pe malul raului cu functiunea de industrie, 

obturand deschiderea orasului catre apa. In present s-a realizat conversia de la 

zona industriala la zone de locuinte, comert, loisir, procesul de transformare a 

rivierei este in plina desfasurare. 

 

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit in zona urbanistica de Institutii 

publice si servicii cf C.U. nr. 234/2020 este mare: 

P.O.T. maxim = 75%; C.U.T. maxim = 2,0 

Fondul construit 

Fondul construit in zona studiata este neomogen si in schimbare. 

De-a lungul strazii Stefan cel Mare, majoritatea locuintelor au fost edificate la 

mijlocul sec XX, sunt intr-o stare buna si au structura durabila (zidarie de caramida, 

plansee din beton. Imobilul de locuinte colective situat la nr. 24E este singurul imobil 

edificat in urma cu aproximativ 10 ani iar cel de la 24D este edificat in urma cu 1 an. 

 

 
Locuinte colective str. Stefan cel Mare, nr. 24E – ADAMA RESIDENCE 



 
 

15 
 
 

 

 

 

 
 

Locuinte colective str. Stefan cel Mare, nr. 22 – VAMINA RESIDENCE 

 

 
 

Locuinte colective str. Stefan cel Mare, nr. 24D – CITY RESIDENCE 

 



 
 

16 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 
 

 

 

 

 
 

Imagini aeriene zona studiata 

Asigurarea cu servicii a zonei este satisfacuta de dotarile urbane adiacente 

respectiv supermarket SUPERCO si centru comercial ARENA MALL. 

Asigurarea cu spatii verzi   
In zona de locuinte exista spatii verzi amenajate ca fiind spatiile interstitiale ale 

ansamblului de blocuri. 

Malurile si digul paraului Barnat sunt potentiale spatii de loisir dar in prezent 

neamenajate. 
 

Riscuri naturale in zona – nu exista 

Principalele disfunctionalitati:  
- pe teren functioneaza sediul FAN CURIER factor agravant pentru circulatia 

zonei - atrage trafic greu; 

- spatii verzi amenajate neintretinute:  
- cabluri aeriene ale firmelor de tv care viciaza imaginea urbana parcarea 

autovehicolelor in lungul strazii. 
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2.6.   ECHIPAREA EDILITARA 

In toata zona studiata exista utilitatile: 

- energie electrică; 

- apă potabilă; 

- canalizare (pe strada Ştefan cel Mare, în dreptul blocului Vamina, există retea de 

canalizare care nu este preluată în administrarea CRAB; si care nu poate asigura prin 

extindere evacuarea debitelor de apă uzată previzionate pentru Ansamblul imobiliar 

propus); 

- gaze naturale; 

- telecomunicatii (pe strada Stefan cel Mare, dar nu în dreptul amplasamentului); 

- energie termică. 

2.7.   PROBLEME DE MEDIU 

Conform PMUD, in hartile acustice pentru surse de zgomot din trafic rutier si trafic 

feroviar, nivelul de zgomot este nu este depasit in Strada Stefan cel Mare. 

2.8.   OPTIUNI ALE POPULATIEI 

In zona exista interes pentru imbunatatirea fondului de locuinte si de creare de noi 

locuinte de catre proprietarii privati. 

2.9.   PUNCTUL DE VEDERE AL ADMINISTRATIEI 

 Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2014-2020 SIDU : Zona Str Stefan cel Mare 

a facut obiectul modernizarii in perioada 2015-2016, cu finantare europeana.  (Reabilitare 

infrastructură urbană, strada Stefan cel Mare, municipiul Bacău (finalizat/recepționat – 

01.11.2016). 

Se propune ca interventii-cheie revitalizarea malurilor Bistritei, proiect care va 

incepe cu Insula de agrement si segmentul pana la podul de pe b-dul Unirii, urmand a se 

extinde catre Gheraiesti, apoi finalizandu-se pe malul din cartierul Serbanesti. 

 Planul de Mobilitate Urbana Durabila PMUD: (Re)organizarea străzilor ca spaţii 

publice, comunitare. Această direcție de acțiune se adresează atât nivelului local, cât și 

nivelului zonal (cartierelor). (Re)organizarea străzilor vizează rețeaua rutieră majoră și 

minoră, atât la nivelul rețelei (ameliorarea conectivității), cât și la nivelul morfologiei lor 

(profil transversal și longitudinal, amenajări). 

        Planul General de Urbanism PUG si tendintele de construire: zona studiata face parte 

din zonele cu potential de dezvoltare, indesire. De altfel, se propune modernizarea 

drumului de pamant adiacent paraului Barnat. 

 Conceptul de dezvolatre volumetrica a malurilor lacului este dat de mobilarea cu 

cladiri cu regim de inaltime mare pentru a sustine o perspectiva cat mai mare. 

CAP III.    PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA  
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

Studiul topografic avizat OCPI 

Studiu Geotehnic Preliminar 

Concluzii şi recomandari.  
- Amplasamentul ocupă o suprafaţă plană, practic orizontală , având 

stabilitatea generală şi locală asigurată. Nu există pericol de inundare a zonei în 

condiţii meteorologice normale  şi nici urme de fenomene morfogenetice vechi sau  

active;   
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  - Stratul natural unic bun de   este constituit din pietriş cu rar bolovăniş şi nisip 

mic-mare , cafeniu-cenușiu , umed la saturat , cu un grad ridicat de îndesare; 

   - Fundarea se va face direct în acest  strat ,  la  o  adâncime minimă de –2,50 

m CTN ,  cu respectarea unei încastrări minime în stratul de fundare recomandat . Se 

va asigura astfel  depăşirea stratului de umplutură de la suprafaţa terenului  și a 

stratului  de aluviuni fine slab consolidate; 

    - Sistemul de fundare va fi adecvat  structurii adoptate ( cadre din b.a.) şi 

regimului de înălţime a construcţiei , respectiv fundaţie tip radier general; 

    - Dimensionarea fundaţiilor şi calculul terenului de fundare se vor face pe 

baza presiunilor convenţionale de calcul, utilizând Pconv. = 350 kPa pentru gruparea 

fundamentală de sarcini, conform STAS 3300 / 2 / 85 , anexa B , corelat cu 

prevederile NP112/2014 .  

    - Pentru corecţii se vor utiliza coeficienţii k1 = 0,10 , k2 = 2,5 şi greutatea 

volumică  medie  a  stratelor  de  deasupra  tălpii  fundaţiei  ζw = 18,5 kN/mc, 

conform aceleiaşi anexe pct. B.2.2.; 

                 -  Se poate avea în vedere şi posibilitatea ridicării cotei de fundare (până la 

minim -1,50 m CTN)  prin realizarea unei  perne de balast compactat , caz în care 

dimensionarea fundaţiei se va face considerând presiunea convenţională de calcul 

Pconv = 250 kPa . În acest caz compactarea se va face controlat , pe strate de 20 – 

25 cm grosime , cu verificarea realizării gradului optim de compactare; 

          - Există condiţii favorabile pentru proiectarea şi realizarea unei sistematizări 

verticale optime , care să asigure îndepărtarea apelor de suprafaţă din zona 

fundaţiilor . În jurul construcţiei vor fi prevăzute trotuare etanşe , de minim 0,80 m 

lăţime şi pantă de 3% spre exterior. Se va asigura şi un sistem de preluare corectă a 

apelor de pe acoperiş , pentru a fi evacuate în afara perimetrului fundaţiilor , chiar  

dacă stratul de fundare are o bună permeabilitate; 

           -  Prezenţa nivelul apei freatice la o adâncime redusă ( -3,50m CTN) , nu va 

influenţa terenul de fundare , care are o bună permeabilitate;  

            - Din punct de vedere seismic , amplasamentul se încadrează în zona cu     

ag=0,35g  şi  Tc=0,7 s  ,  conform raionării din normativul P100/2013; 

            - Pentru platformele betonate (circulaţii , parcări) , suportul natural pe care vor 

fi amenajate  va fi stratul de praf argilos – nisipos , care din punct de vedere al STAS 

1243 aparţine tipului de pământ P4, căruia îi corespunde un coeficient Poisson = 

0,35; 

            În concluzie se poate afirma că amplasamentul cercetat este corespunzător 

pentru realizarea unor construcții cu destinația locuințe colective. 

3.2. PREVEDERI ALE PUG/PUZ-URI APROBATE 

Conform Anexa la Certificatului de urbanism Nr. 234 din 20 mai 2020:   
Regimul juridic 

     Terenul care a generat prezenta documentaţie este situat în Municipiul Bacău. 
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            Conform înscrierii privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciara pentru 

informare, terenul este proprietate privată S.C. SIMBA INVEST S.R.L. cu număr cadastral 

66428. 

Regimul economic  
Categoria de folosinţă curţi construcţii.  
Funcţiunea aprobata prin PUG/2012 este zona de institutii publice si servicii, 

inclusă in UTR 7. 

Terenul se afla in zona A de impozitare. 

Regimul tehnic  
Conform Anexă la Certificatul de urbanism Nr. 234/20 mai 2020 imobilul se află 

în zona III - zona cu regim de înălţime pentru constructii impus. 

 

          FUNCTIUNEA DOMINANTA A ZONEI: este dată de instituţiile publice 

reprezentative, institutii publice de interes regional sau local, servicii, comert, situate in 

cladiri independente sau cu alte functiuni; zona cu instuturii de interes public si/sau 

terenuri libere care prin daugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului 

de confort al zonei.  

FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt locuirea, odihna si 

agrement,  circulatie pietonala si carosabila, stationare autovehicule, echipare 

tehnico-edilitara. 

UTILIZARI ADMISE: 

- functiuni administrative,  
- functiuni financiar-bancare,  
- functiuni comerciale cu caracter intraurban, functiuni de cult,  
- functiuni de cultura, 

- functiuni de învatamânt, functiuni de sanatate, functiuni de loisir public, 

- functiuni de turism cu caracter intraurban, 

- functiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinte colective, 

- servicii aferente zonelor de locuinte (servicii de proximitate), 

-  echipamente publice aferente zonelor de locuinte. 

UTILIZARI INTERZISE: 

- constructii care prin destinatie produc noxe, polarizeaza trafic intens sau 

pot genera riscuri tehnologice-unitati/servicii de mica industrie sau cu profil 

agricol; 

- constructii nereprezentative pentru oras care prin conformare, volumetrie 

sau aspect depreciaza valorile generale accesptate ale urbanismului si 

arhitecturii; 

- constructii care nu sunt legate direct de activitati permise in zona; 

- constructii cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioscuri) pe 

domeniu public, fara obtinerea avizelor legale; 

- plantatii inalte si de amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot 

afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea catre monumente de 

arhitectura sau desfasurarea in bune conditii a circulatiei auto. 
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Conform regulamentului local de urbanism pentru UTR 7 s-a stabilit: 

- cladirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelelor, care nu 

prezinta calcane, cu o distanta minima egala cu jumatatea inaltimii lor, 

masurata la cornisa superioara sau atic în punctul cel mai inalt, dar nu mai 

putin de 3,00m. 

- cladirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care 

acestea prezinta calcane, dar nu pe o adancime mai mare decat 

15,00m., masurata de la aliniament, dupa care se vor retrage de la 

ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanta minima egala cu 

jumatatea inaltimii lor, masurata la cornisa superioara sau atic, în punctul 

cel mai inalt, si nu mai putin de 3,00m. 

- cladirile se vor retrage fata de limitele posterioare ale parcelelor cu o 

distanta minima egala cu jumatatea inaltimii lor, masurata la cornisa 

superioara sau atic în punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 5,00m. 

- distanta minima dintre doua cladiri aflate pe aceeasi parcela va fi egala 

cu 1/2 din inaltimea cladirii mai inalte, masurata la cornisa sau atic în 

punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 5,00m.  

- fac exceptie situatiile în care ambele cladiri prezinta spre interspatiul dintre 

ele exclusiv spatii anexe sau spatii de circulatie interna, cand distanta 

minima se poate reduce la 1/4 din inaltimea cladirii mai inalte, masurata la 

cornisa sau atic în punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 3,00m. 

- P.O.T. maxim = 75% 

- C.U.T. maxim = 2,0 

 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Imobilul propus nu va altera cadrul natural; toate zonele verzi de zona studiata sunt 

amenajari ce nu vor fi in nici un fel afectate. 
 

In concluzie, se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent – rivierea 

Lacului de acumulare Bacau II - si de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans 

optim intre suprafetele construite si dotarea cu zone verzi, in concordanta cu 

reglementarile in vigoare si in spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii, 

prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate. 
 
Obiectele de arhitectura se vor integra in contextul construit. Plastica arhitecturala 

va avea o exprimare moderna, contemporana, tinand cont de specificul local si 

urmarindu-se integrarea noii arhitecturi in contextul existent. 

Insula urbanistica propusa cu regim mare de inaltime va constitui un accent 

volumetric ce se va integra cu blocurile turn deja realizate si viziunea de ansamblu a 

mobilarii malului cu cladiri inalte. 

Lacul ofera o vedere frumoasa dinspre est, o panorama spre cartierul Serbanesti si 

o latura libera din punct de vedere al insoririi. 
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3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

 

Circulatia din zona ansamblului rezidential 

In cadrul ansamblului a fost prevazuta o retea de cai de circulatie de incinta 

pentru a asigura accesul catre imobilele de locuit propuse si pentru a face legatura cu 

reteaua de circulatie urbana, respectiv cu strada Stefan cel Mare.  

Caile de circulatie interioare vor asigura legatura cu strazile existente situate in 

vecinatatea ansamblului rezidential propus prin modernizarea tronsonului de drum 

adiacent paraului Barnat. 

 

Realizarea circulatiei in incinta 

La conformarea traseelor din incinta, precum si la stabilirea conexiunilor cu 

circulatiile adiacente s-a tinut seama de necesitatea asigurarii unei circulatii fluente, 

evitarea blocajelor, precum si accesul masinilor de interventie in cazul situatiilor de 

urgenta. 

Accesul utilajelor de stingere a incendiilor se face in zona prin strada Stefan cel 

Mare. Toate caile de comunicatie interioare din interiorul insulei urbanistice sunta 

accesibile utilajelor de stingere a incendiilor. 

Se propune desemenea modernizarea drumului care va avea profil de strada de 

categoria a III-a – strada colectoare – cu parte carosabila 7,00m. cu doua fire de 

circulatie si trotuar de 1m pe ambele laturi, adiacent proprietatilor existente. 

Odata cu realizarea strazii, albia paraului Barnatului se va amenaja prin recalibrare 

functie de debitul cu asigurare de 5% si protejarea malurilor cu o retea de geogrile pe 

pat de pamant vegetal de cca. 10cm cu fixare cu ancore metalice. 

 

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA, REGLEMENTARI 

 

ZONA STUDIATA  
Zonificarea in zona studiata ;  

Institutii publice si servicii si amenajari aferente, locuinte si functiuni      

complementare  
Locuinte colective  
Cai de comunicatie si amenajari aferente 

 

ZONA REGLEMENTATA PRIN PUZ  
Locuinte colective  
Propunerile temei program necesita modificarea zonei functionale (institutii 

publice si servicii stabilite prin PUG 2012, utilizarile necesare putandu-se inscrie in 

functiunea dominanta a zonei si a functiunilor complementare.  
 

Obiectivele noi solicitate prin tema program 

 

Având în vedere tema de proiectare prezentată de beneficiar, documentația 

stabileşte şi reglementează condiţiile de autorizare a unui ansamblu de locuit colectiv 

compus din trei blocuri identice cu regim de înălţime S+P+10.   
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Functionalitatea, amplasare si conformarea constructiilor  
Functiunea pentru imobilul propus este de locuinte individuale, in concordanta cu 

functiunile perimetrale lotului care a generat PUZ. 

Amplasarea va fi in parcela detinuta de beneficiar cu distante minime de 5m fata 

de perimetrul proprietatii. 

Noile imobile vor avea structura de cadre de beton armat cu inchideri de zidarie si 

finisaje de inalta calitate. Inchiderea la partea superioara va fi in sistem terasa 

necirculabila. 

 

Având în vedere tema de proiectare prezentată de beneficiar, documentația 

stabileşte şi reglementează condiţiile de autorizare a unui ansamblu de locuit colectiv 

compus din trei blocuri identice cu regim maxim de înălţime S+P+10.   

La nivelurile Parter→Etaj 10 au fost prevazute locuinte, la subsol au fost prevazute 

spatii tehnice, boxe locatari si Adaposturi de aparare civila. 

Se propun a se construi 207 apartamente cu suprafete utile pana in 100mp. Vor fi 

doar apartamente de 2 si 3 camere dispuse numeric in proportii aproximativ egale. 

 Conform Regulamentului Local de Urbanism Bacau aferent PUG BACAU, aprobat 

prin HCL 84/13.03.2012 pentru fiecare apartament  cu suprafata utila mai mica de 100mp 

este necesar a se aloca cate 1 loc de parcare.  

Ptr complexul rezidential au fost calculate a fi necesare 207 locuri de parcare. 

Total locuri de parcare propuse este de 234. Din acestea, 9 locuri de parcare au fost 

rezervate persoanelor cu dizabilitati locomotorii. 

Din strada Stefan cel Mare – situata la nord, strada cu latime de min. 7m. pe zona 

accesului in terenul studiat, se propune acces rutier dublu, din ambele sensuri de mers. 

Dinspre est prin relatie dreapta iar dinspre vest prin relatie stanga prin intermediul unui 

marcaj longitudinal discontinuu si cu respectarea prioritatii de trecere pentru 

autovehiculele care se deplaseaza din sens opus.  

Iesirea spre strada Stefan cel Mare se va realiza atat spre est cat si spre vest prin 

intermediul aceluias marcaj longitudinal discontinuu. Inainte de iesirea din incinta se va 

amplasa indicatorul rutier OPRIRE. 

Aceasta intrare va fi folosita pentru toate categoriile de autovehicule care intra in 

incinta.   

Pentru realizarea unei corecte circulatii rutiere din incinta se vor monta 

urmatoarele indicatoare rutiere, conform STAS1848/1-2011- «Indicatoare rutiere» 

pozitionate cf. Plansa A2: 

- la iesirile din incinta/in interiorul incintei, indicatoare de reglementare oprire STOP; 

- In interiorul incintei, in dreptul trecerilor de pietoni indicatorul de orientare si 

informare TRECERE PENTRU PIETONI. 
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Accese  
Accesul la imobil, atat carosabil cat si pietonal, se realizeaza direct din strada 

Stefan cel Mare. 
 
Criterii compozitionale  
Forma si spatiul propus urmeaza ierarhia inerenta a functiunilor ce le 

acomodeaza, a scopurilor urmarite, a semnificatiei dorite si a contextului in care se afla. 

Realizarea unor cladiri care sa mobileze in mod corespunzator noua zona de 

locuit care se va dezvolta. 

Criterii functionale  
Asigurarea suprafetelor maxime construite, respectand procentul de ocupare al 

zonificarii functionale propuse. 

 

Regimul de inaltime 

Regimul de inaltime maxim propus s-a stabilit in functie de necesitatiile 

functionale:  maxim S + P + 10. 

Modul de utilizare al terenului  

Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare al terenului, si 

coeficientul de utilizare a terenului.  

Se propun urmatorii coeficienti:  

P.O.T. maxim propus = 75%; C.U.T. maxim propus = 2,4 

Regimul de construire 

Terenul edificabil este marcat in plansa U2-REGLEMENTARI URBANISTICE. 

Se propun 5m minim fata de vecinatati: 

     - la NORD : Municipiul Bacau – strada Stefan cel Mare (nr. cad. 70467); 

     - la VEST : Imobil VAMINA (nr.cad.60844), proprietatea RABA EMILIA si IFRIM 

DANIELA GEANINA (nr.cad. 63263/60965), proprietatea TOFAN ANGELA (nr. cad.76223); 

     - la SUD:  Municipiul Bacau (nr. cad. 74457); 

     - la EST : Statul Roman-Domeniu public-A.N.APELE ROMANE, prin Administratia 

Bazinala de Apa Siret (nr.cad. 80561); 

Plantatii   

Zona verde propusa a fi amenajata va fi in interiorul parcelei si va fi plantata cu 

gazon decorativ si plante floricole cu frunze decorative, etc.  

 

 

Pentru a ilustra cum se pot materializa regulile urbanistice proouse in terenul care a 

generat PUZ, in plansa U6 ILUSTRARE URBANA este prezentata o varianta posibila de 

realizare a ansamblului. Ilustrarea a constituit suportul de analiza pentru reglementarile 

edilitare si propunerea circulatiilor rutiere si pietonale. La elaborarea proiectului pentru 

autorizatia de constructive varianta propusa in ilustrarea urbana este exemplificative si 

nu obligatorie. 
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BILANTUL TERITORIAL PENTRU 10.048MP. 

 ZONIFICAREA FUNCTIONALA  SUPRAFATA MP % DIN TOTAL  

 CONSTRUCTII maxim  2.100  20    

 CIRCULATII SI AMENAJARI  4.948  50    

 SPATII PLANTATE LA SOL  3.000  30    

 TOTAL  10.048  100    

 

BILANTUL TERITORIAL ZONA STUDIATA 

 
 

Pe fiecare palier/casă de scară  cu locuinte se propune amplasarea de rastele 

pentru depozitarea bicicletelor, astfel se asigura necesarul de 1bicicleta/apartament. 

 

 

 

 

 

 

3.1. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

 

Imobilul va fi racordat la utilităţile edilitare existente în zonă. 

  

Modul de asigurare şi distribuţie a apei potabile  
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SITUATIA EXISTENTA 

Reţelele publice de apă existente în zonă sunt evidenţiate în avizul nr. 

844/23.11.2020 emis de SC Compania Regională de Apă Bacău SA.  

Amplasamentul studiat este traversat de urmatoarele conducte de apa potabila: 

- conducta tip OL DN600mm - este o conducta publica de aductiune apa 

potabila ce alimenteaza orasul, traverseaza parcela studiata de la nord la sud si este 

pozitionata paralel cu malul Lacului Bacau 2; 

- conducta tip OL DN400mm - este o conducta publica de distributie apa 

potabila racordata la conducta de aductiune tip OL DN600mm (prin Cve - camin vane 

existent), alimenteaza in momentul de fata constructiile de pe parcela studiata si cele 

din vecinatate. 

 

SITUATIA PROPUSA 

Referitor la conducta tip OL DN600mm - amplasarea propusă pentru imobile va 

respecta zonarea de protecţie sanitară cu regim sever (10 metri de la generatoarele 

exterioare ale conductei) impusă de HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale 

privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, art. 30 lit. 

d). 

Referitor la conducta tip OL DN400mm - acesteia i se va reconfigura traseul in 

interiorul parcelei studiate prin amplasarea adiacent caminului vane existent (Cve)  a 

unui camin de vane pentru contorizare generala (Cvp1) din care vor iesi doua 

tronsoane: 

- primul tronson se va ramifica catre constructia C5 (in care se va amplasa o 

statie de hidrofor care deserveste Ansamblul Rezidential) si catre o retea de 

hidranti exteriori; 

- al doilea tronson va urmari limita de proprietate sud a parcelei si se va racorda 

(prin Cvp2) la caminul de vane existent; 

După reducerea diametrului de la DN400 la DN200, CVp1 se va echipa cu: 

clapetă de retinere montată între 2 vane cu sertar DN200; manometru 0-10 bar; robinet 

de golire; piese de trecere la PEHD; contor de apă rece combinat DN80/DN20 pentru 

măsurarea consumului ansamblului rezidenţial; 2 vane cu sertar DN125 în amonte şi în 

aval de contor. 

Din CVp1 se realizează şi alimentarea cu apă de consum si şi pentru stingerea 

incendiilor a ansamblului rezidential, consumul fiind contorizat. Racordul se prevede a fi 

realizat din conducta PEHD ∅125 x 7,4 mm/PN10bar. Intrucât reţeaua de apă rece 

existentă în zona amplasamentului nu poate asigura permanent presiunile de 

funcţionare necesare, la obiectiv s-a prevăzut o gospodărie proprie de apă rece (statie 

de hidrofor) amplasată în constructia C5. Apa livrată de la reţeaua publică va 

corespunde cerinţelor de potabilitate conform STAS 1342-91 si Normelor MS.  

Calitatea apei este asigurata de furnizorul de apă - Compania Regionala de Apa 

Bacau (C.R.A.B.). 

Se va solicita de la furnizor aviz de racordare, cu măsurarea pentru fiecare imobil 

a consumului de apă rece printr-un contor având clasa de precizie “C” sau R160, montat 

în cămin la limita de proprietate. 
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Distribuţia apei reci la coloanele din interiorul blocului se va executa din conductă 

PPR cu inserţie de fibră compozită, izolată, montată în subsolul tehnic si casa scării. Din 

coloanele de distribuţie se racordează separat fiecare apartament, pe fiecare racord 

fiind montat un contor de apa rece cu diametrul de 1/2’’ (DN15), clasa de precizie “C”, 

montat în cutie metalică pe casa scării, între robinete de izolare. 

 

Modul de colectare şi îndepărtare a apelor uzate 
 

SITUATIA EXISTENTA 

Pe strada Ştefan cel Mare exista reţea de canalizare care deserveste blocul 

Vamina si care nu este preluată în administrare de către operatorul CRAB, retea 

dimensionată doar pentru acest imobil. Prin racordarea investitiei propuse la această 

reţea nu poate fi asigurata evacuarea debitelor de apă uzată previzionate - diametrul 

colectorului fiind inferior celui estimat, nu se poate asigura panta, nu se poate asigura  

adâncimea de montaj necesara.  

In partea sudică a parcelei studiate, proprietate a firmei S.C. GEPEX S.R.L., 

constructiile existente sunt racordate la o reţea interioară de canalizare realizată cu 

conducte din PVC Ø 125, 160, 200mm.  

Aceste constructii deversează apele reziduale menajere, tehnologice şi pluviale 

într-un cămin de canalizare unitară amplasat pe un colector de canalizare existent. 

Reţeaua care preia apele uzate din incinta GEPEX este o conductă din beton de 

formă ovoidală cu dimensiunile de 500/750 mm, realizată pentru deversarea apelor 

uzate provenite de la fosta fabrică de încălţăminte “PARTIZANUL”. Aceasta nu este 

preluată în administrarea operatorului sistemului de canalizare al municipiului, CRAB, 

întrucât majoritatea traseului conductei se află pe proprietăti private, fapt care face 

imposibilă realizarea de intervenţii în caz de avarie.  

Ca atare, conducta este colmatată si periodic refulează apa uzată în incinta 

Complexului GEPEX, în zona căminului de racord pe ovoid; în plus, există construcţii 

amplasate deasupra colectorului. 
 

SITUATIA PROPUSA 

Se propune realizarea unei reţele comune de canalizare unitară (menajeră, 

pluvială si tehnologică), care va deservi Ansamblul rezidenţial şi Complexul de agrement 

GEPEX, pe un traseu nou.  

Astfel, deversarea apelor uzate colectate urmează să se realizeze în zona de 

intrare în Complexul GEPEX, în reţeaua de canalizare a municipiului amplasată pe strada 

Ştefan cel Mare. Pentru aceste lucrări se va solicita aviz de racordare de la CRAB si aviz 

de principiu/autorizatie de executie pentru lucrari pe domeniul public de la Primaria 

Bacau si se va întocmi un proiect tehnic separat. În situaţia în care nu se vor putea 

asigura pantele de montaj normate pentru conducta de canalizare, cei doi investitori 

sunt de acord cu intercalarea unei staţii de pompare a apelor uzate (SPAU), 

dimensionată pentru cele două investiţii. După realizarea proiectului tehnic si stabilirea 

devizului general al lucrărilor se va realiza un acord juridic între cele două părţi. 
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Racordurile de ape uzate ale imobilelor care compun Ansamblul rezidenţial se vor 

realiza cu conducte din PVC tip SN4/8 si vor deversa apele uzate menajere din clădiri şi 

apele pluviale de pe terase în colectorul propus, prin intermediul unor cămine de vizitare 

realizate din tuburi de beton. 

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe suprafetele 

aleilor de acces auto, parcărilor şi aleilor pietonale vor fi colectate prin guri de scurgere 

cu depozit şi sifon şi vor fi evacuate în aceeaşi reţea de canalizare unitară. 

Apele pluviale sunt considerate convenţional curate şi se descarcă direct, fără 

preepurare, în reţeaua comună cu cea de evacuare a apelor uzate menajere, fiind 

evacuate în reţeaua municipală de canalizare. 

Toate apele deversate în reţeaua publică de canalizare vor respecta impunerile 

prevăzute în Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de 

canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare - NTPA 002/2002, modificat. 

 

Alimentarea cu energie electrică  
Se propune realizarea alimentării cu energie electrică a Ansamblului rezidenţial 

situat în str. Ştefan cel Mare nr. 22B, mun. Bacău, jud. Bacău din reţeaua de medie 

tensiune  de 20kV ce alimentează postul de transformare PT 326 Bacău existent în incinta 

studiată. 

Racordarea consumatorului la reteaua de energie electrică de medie tensiune se 

realizează prin intermediul unui post de transformare în anvelopă de beton, nou montat, 

amplasat in incinta studiată lângă postul de transformare existent (PT 326) - constructia 

C4. 

Postul de trasformare în anvelopă de beton va fi echipat cu două transformatoare 

de 1.600kVA, două celule de linie şi două celule transformator. 

Din postul de transformare nou montat se vor alimenta cele trei blocuri din 

compexul rezidential prin intermediul firidelor de bransament (FB) tip E2-6 montate la 

intrarea in fiecare bloc. 

Alimentarea firidelor de bransament se va face prin realizarea unei retele de joasa 

tensiune  cu doua cabluri ACYAbY – F 3x240+120 mmp intre  tabloul de distributie din 

postul de transformare si firidele de bransament de la fiecare bloc, conform planului de 

situate (plansa E1). 

 De la firidele de bransament se vor alimenta FDCP-urile si BMPT-urile pentru spatiile 

comune de la fiecare bloc.    

 

Alimentarea cu gaze naturale 

Conform avizului favorabil nr. 212487127/20.07.2020 eliberat de către DELGAZ 

GRID, pe strada Ştefan cel Mare, în dreptul amplasamentului există conductă de 

distribuţie gaze naturale din PEHD Ø63mm. 

Se va solicita de la furnizorul licenţiat acordul de acces pentru racordarea la 

reţeaua publică de distribuţie de presiune redusă. 

Soluţia propusă este extinderea în incinta ansamblului a reţelei de presiune redusă 

existentă pe strada Ştefan cel Mare, cu conductă din PEHD. În situaţia în care acordul de 

acces obţinut o va impune, reţeaua de alimentare existentă va fi redimensionată. 
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Cele trei blocuri vor fi alimentate prin branşamente la reţeaua de presiune redusă 

extinsă, prin câte un post de reglare a presiunii având regulator de presiune tip RTG, din 

care se va alimenta instalaţia interioară pentru apartamente, realizată din conductă din 

oţel.  

Se va realiza contorizarea individuală a fiecărui apartament. Aparatele 

consumatoare de combustibili gazoşi şi arzătoarele ce vor fi montate sunt pentru fiecare 

apartament 1 maşină de gătit  şi 1 centrală termică murală cu funcţionare în regim de 

condensare, conform Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2018) şi prescripţiilor tehnice ISCIR, 

funcţionând la presiunea de alimentare de 20-30mbar. 

 

Modul de asigurare a energiei termice şi a apei calde de consum 

Întrucât amplasamentul propus este traversat de o reţea subterană de agent 

primar montată în canal tehnic, se vor respecta condiţiile din avizul de amplasament nr. 

1213/21.07.2020.  
Nu este necesară racordarea imobilelor la reţeaua termică din zonă, producerea 

energiei termice pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum urmând să se 

realizeze individual, prin instalarea de centrale termice murale cu funcţionare cu gaze 

naturale în fiecare apartament. 

 

Reţele de telefonie 

În lungul străzii Ştefan cel Mare (localizată pe latura de nord a amplasamentului 

studiat) există infrastructură de comunicaţii, dar, conform avizului de amplasament 

eliberat de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, aceasta nu se continuă până în 

dreptul locaţiei ansamblului.  

Beneficiarul va opta pentru tipul şi operatorul de telefonie dorit. 

 

3.2. PROTECTIA MEDIULUI 

 

Protectia calitatii apelor  
Reteaua de alimentare cu apa, canalizare se vor racorda la retele publice.  
Se interzice deversarea de catre constructori, in apele de suprafata a substantelor 

periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele etc.). 
 

Protectia solului si subsolului  
Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei 

suprafete minime de teren. 

Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (combustibili, uleiuri, 

vopsele etc.). 

Constructorul va detine si utiliza rezervoare/recipienti etansi pentru depozitarea 

temporara a materialelor si substantelor periculoase. 
 

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public  
In timpul executiei lucrarilor, constructorul va solutiona reclamatiile si sesizarile 

aparute din propria vina si datorita nerespectarii legislatiei si reglementarilor de mediu 

mai sus amintite. 
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Constructorul va avea in vedere ca executia lucrarilor sa nu creeze blocaje ale 

cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucrarii. 

La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate prin 

refacerea acestora in circuitul functional initial. Constructorul are obligatia de a preda 

amplasamentul catre beneficiar, liber de reclamatii sau sesizari. 
 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase Nu este cazul. 

Gospodarirea deseurilor  
Constructorul asigura:  
colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii;  
depozitarea  temporara  corespunzatoare  a  fiecarui  tip  de  deseu  rezultat 

(depozitare in recipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.); 

 

  
efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici 

specializati in valorificarea deseurilor. 
 

Materialele rezultate in urma dezafectarii constructiilor existente pe teren se vor 

transporta in locuri special amenajate de catre o societate specializata. 

 

Tipurile de deseuri care pot rezulta din executia lucrarilor de constructii sunt 

mentionate in tabelul de mai jos. 

 

 

 
Denumire deseu Cod Eliminarea/Valorificarea deseului 

 deseu  
Vopsele si lacuri intarite 03.01.99 Eliminare la groapa de gunoi a orasului 

Ambalaje de hartie si carton 15.01.01 Valorificare prin unitati de tip REMAT 

Ambalaje de materiale plastice 15.01.02 Valorificare prin unitati de tip REMAT 

Materiale ceramice 17.01.03 Eliminare la groapa de gunoi a orasului 

Materiale plastice 17.02.03 Valorificare prin unitati de tip REMAT 

Fier, fonta, otel 17.04.05 Valorificare prin unitati de tip REMAT 

Cabluri, altele decat cele de 
la17.04.10 17.04.11 Valorificare prin unitati de tip REMAT 
Deseuri textile 20.01.11 Eliminare la groapa de gunoi a orasului 

Pamant si pietre 17.05.04 Eliminare la groapa de gunoi a orasului 

 

Deseurile si materialele valorificabile/refolosibile, specificate in tabelul de mai sus, 

se vor preda unitatilor de tip REMAT, pentru evitarea degradarii mediului. 
 

Este interzisa arderea/neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, 

respectiv locuri neautorizate acestui scop. 
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In exploatare imobilul va avea in exteriorul constructiilor, in zona accesului (coltul 

NV), o zona cu pubele pentru colectarea selectiva a gunoiului, cu posibilitatea de acces 

a personalului firmelor de salubritate. 

 

Protectia calitatii aerului  
Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrarilor trebuie sa 

corespunda din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe 

rezultate din combustie. 
 
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor  
Masinile si utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor 

tehnice de nivel acustic. 

Situatiile speciale, incidentele tehnice si accidentele de mediu care pot 

determina impact semnificativ asupra mediului inconjurator, periclitand calitatea 

acestuia, vor fi communicate, in timp util, la beneficiar. 

Avand in vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executarii si 

exploatarii lucrarilor proiectate, nu se impune monitorizarea factorilor de mediu. 

 

3.3. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

Nu se propune realizarea unor obiective de utilitate publica in zona studiata. Pentru 

realizarea investitiei nu este necesara schimbarea regimului juridic al proprietatilor. 

Terenul care au generat PUZ-ul este proprietatea SC SIMBA INVEST SRL, dobandite 

conform actelor anexate. 

 

CAP IV. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE  
4.1. STRATEGIA DE DEZVOLTARA URBANA 

   Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2014-2020 SIDU : Zona Str Stefan cel 

Mare a facut obiectul modernizarii in perioada 2015-2016, cu finantare europeana.  

(Reabilitare infrastructură urbană, strada Stefan cel Mare, municipiul Bacău 

(finalizat/recepționat – 01.11.2016). 

Se propune ca interventii-cheie revitalizarea malurilor Bistritei, proiect care va 

incepe cu Insula de agrement si segmentul pana la podul de pe b-dul Unirii, urmand a 

se extinde catre Gheraiesti, apoi finalizandu-se pe malul din cartierul Serbanesti. 

 Planul de Mobilitate Urbana Durabila PMUD: (Re)organizarea străzilor ca spaţii 

publice, comunitare. Această direcție de acțiune se adresează atât nivelului local, 

cât și nivelului zonal (cartierelor). (Re)organizarea străzilor vizează rețeaua rutieră 

majoră și minoră, atât la nivelul rețelei (ameliorarea conectivității), cât și la nivelul 

morfologiei lor (profil transversal și longitudinal, amenajări). 

        Planul General de Urbanism PUG si tendintele de construire: zona studiata face 

parte din zonele cu potential de dezvoltare, indesire. 
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