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PLAN URBANISITC DE DETALIU 
(P.U.D.) 

 
 

CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL,  
parcaje, drumuri si platforme, racorduri la utilitati, 

turn publicitar, panouri de directionare si reclama, 
cabina poarta, imprejmuire, spatii verzi, 

amenajare accese si organizare de santier 
– STR. ABATORULUI, NR.5, MUN.BACAU, JUD.BACAU 
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P.U.D. CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL, 
parcaje, drumuri si platforme, racorduri la utilitati, turn publicitar, panouri de directionare si reclama,  

cabina poarta, imprejmuire, spatii verzi, amenajare accese si organizare de santier 
STR. ABATORULUI, NR.5, mun.BACAU,  jud.BACAU 

PR. NR. 17/2013 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE  
 
 
 
 
 
 

 CERTIFICAT DE URBANISM  
 MEMORIU GENERAL 
 
 
 
 
  U0 – PLAN DE INCADRARE IN ZONA 

  U1 – PLAN INCADRARE IN P.U.G. 

  U2 – PLAN DE SITUATIE – SITUATIA EXISTENTA 

  U3 – PLAN DE SITUATIE – REGLEMENTARI URBANISTICE 

  U4 – PLAN DE SITUATIE – CIRCULATIA TERENURILOR 

  U5 – PLAN DE SITUATIE – RETELE EDILITARE 
 
 



PRO  ECT

         PIATRA NEAMT 
 J 27/737/27.04.2005 
 TEL:0742/988212 ;0723/302724  

 
4

P.U.D. CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL, 
parcaje, drumuri si platforme, racorduri la utilitati, turn publicitar, panouri de directionare si reclama,  

cabina poarta, imprejmuire, spatii verzi, amenajare accese si organizare de santier 
STR. ABATORULUI, NR.5, mun.BACAU,  jud.BACAU 

PR. NR. 17/2013 
 
 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU 
 
 

1. INTRODUCERE 
 

 Date de recunoaştere a documentaţiei: 
 
1. DENUMIREA PROIECTULUI:  

ELABORARE P.U.D.: „CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL, parcaje, drumuri si 
platforme, racorduri la utilitati, turn publicitar, panouri de directionare si reclama, 
cabina poarta, imprejmuire, spatii verzi, amenajare accese si organizare de 
santier” 

 
2. AMPLASAMENT: STR. ABATORULUI, NR.5, MUN.BACAU, JUD. BACAU 

 
3. BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L.  

Strada Al.Tolstoi nr. 8-10, Bacau 
 

4. PROIECTANT: S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. 
                             Strada Paharnicului, Nr.7,  Piatra Neamt 
 

5. DATA ELABORARII PROIECTULUI: aprilie2014 
 

6. NUMAR PROIECT:  17/2013 
 

 Obiectul lucrării: 
Solicitari ale temei program: 
Prin tema program intocmita de beneficiar se doreste amplasarea unui 

ansamblu comercial si de depozitare de mare capacitate de tip hypermarket in 
Bacau la strada Abatorului nr.5. 

Ansamblul comercial va fi etapizat ca si proiectare si executie in doua 
etape, cea dintai fiind materializata prin construirea magazinului de materiale de 
constructii Dedeman (pe o suprafata de 36334,15mp ce va fi imprejmuita), urmand 
ca in cea de a doua etapa sa se studieze implementarea unei constructii cu 
aceeasi functiune de servicii cu activitati conexe (a se vedea plansa U3 – plan de 
situatie Reglementari Urbanistice). Pentru cea de-a doua etapa, ce se va dezvolta 
pe suprafata de teren de 32087,85mp, se stabileste prin prezentul P.U.D. un 
perimetru al edificabilului (conform plansei U3 – reglementari urbanistice), care va 
respecta prevederile  urbanistice la nivelul intregii parcele studiate. 

Proiectul constructiei este unul pe care beneficiarul l-a folosit si realizat si in 
alte locatii urmand ca in cazul de fata sa faca adaptarea proiectului existent la 
teren. 

Investitia prin programul care o fundamenteaza este un magazin –depozit de 
vanzare a diferitelor  categorii de materiale de constructii- “magazin general 
materiale de constructii”, scopul declarat al acestui tip de comert fiind sprijinirea 
constructorilor, a micilor intreprinzatori si a persoanelor fizice care vor sa 
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construiasca ca un “hobby” in aprovizionarea curenta cu produse de calitate si la 
preturi corecte a marfurilor specifice acestor activitati. 

 
 

2.   INCADRAREA IN ZONA 
Terenul ce face obiectul acestei documentatii de urbanism, in suprafata de 

68413,00mp, este situat in intravilanul municipiului Bacau, jud. Bacau, cu acces din 
strada Abatorului, identificat prin numarul cadastral 6283, se afla in proprietatea 
S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau, conform Extrasului de Carte Funciara Pentru Informre, 
nr. 84 din 13.04.2012.  

Acest lot pe care se intocmeste P.U.D., impreuna cu alte trei loturi amplasate 
la str. Abatorului si str. Calea Moinesti, insumeaza o suprafata totala de teren 
detinuta de S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau de 79665,76mp 

Conform Planului Urbanistic General 2012 pentru municipiul Bacau, zona 
studiata are functiunea aprobata de zona unitati industriale inclusa in UTR20 si zona 
D de impozitare. 

Vecinatati: 
- Nord-est – str. Abatorului 
- Nord-vest – Primaria Bacau, F.R.E. Bacau Regia Autonoma 
- Sud-vest – Paraul Negel 
- Sud-est – S.C. Agricola International S.A. Bacau, str. Brandusei, S.C. Compri 

S.A. Bacau 
 
 Surse de documentare 

Prezentul studiu are la baza: 
 Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bacau si Regulamentul 
local de urbanism; 
 Documentatia topografica care a stat la baza elaborarii PUD-ului; 
 Documentatia cadastrala privind amplasarea si delimitarea Corpului de 
proprietate;  
 Actul de proprietate asupra terenului;  

 P.U.D. „CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL, parcaje, drumuri si 
platforme, racorduri la utilitati, turn publicitar, panouri de directionare si 
reclama, cabina poarta, imprejmuire, spatii verzi, amenajare accese si 
organizare de santier” a fost elaborat la solicitarea beneficiarului care a 
obţinut în prealabil Certificatul de Urbanism nr. 415 din 6/11/2013 prin 
care s-a impus studierea amplasamentului la nivel de P.U.D. 

 Terenul de forma neregulata, aproximativ dreptunghiulara se situeaza 
cu latura scurta la strada Abatorului, marginit in adancime de paraul 
Negel si cu acces si din strada Brandusei. 

 In conformitate cu prevederile art. 48, aliniat 1 din Legea (publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.606/13.07.2006) pentru 
modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismului, � � � � �Planul urbanistic de detaliu are exclusiv 
caracter �de reglementare specifica, prin 

� � �care se asigura condit �iile de amplasare, dimensionare, 
� � �conformare si servire edilitara a unuia sau mai multor obiective, pe 

� � � � �una sau mai multe parcele adiacente, in 
� � �corelare cu vecinatatile imediate. 
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 Pentru  aceasta, prin certificatul de urbanism emis, Primaria Bacau a  
impus studierea amplasamentului la nivel de PLAN URBANISTIC DE 
DETALIU ce va fi avizat de toate institutiile interesate. 

 Astfel, s-a  intocmit prezenta documentatie in conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991 modificata si republicata, care vine sa 
defineasca conditiile tehnice, economice  si  juridice  de construire in 
zona studiata. 

 � � � � �Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementări � � ��cu privire la:  
a) �asigurarea accesibilitat �ii s� � �i racordarea la ret �elele edilitare 
b) permisivitat �i s �i constra � � �ngeri urbanistice privind volumele 
constr � �uite si amenajarile;� 
c)  relat �iile funct �ionale s � � � �i estetice cu vecinătatea;  
d) �compatibilitatea funct �iunilor s � �i conformarea constructiilor, 
amenajărilor s �i plantat ��iilor;  
e)  � �regimul juridic s�i circulat �ia terenu �rilor s�i constructiilor. 

�Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea 
amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic 
zonal sau pentru stabilirea conditiilor de construire. 
 
 

3.   SITUAŢIA EXISTENTA 
 

0.1. Descrierea situaţiei existente: 
 

a. Cadrul  natural 
Obiectivul este amplasat cu acces direct la strada Abatorului, dar si cu 

acces la strada Brandusei conform planului de incadrare in zona si a planului de 
situatie anexat.  

Din punct de vedere climatic arealul în care se situează municipiul Bacău se 
încadrează în zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis, cu 
aspecte specifice culoarelor depresionare şi dealurilor joase din nord-vestul 
Podişului Moldovenesc, cu influenţe scandinavo-baltice. 

Temperatura medie multianuală este stabilită în jurul valorii de 9,2 oC, luna 
cea mai călduroasă fiind iulie, cu o valoare medie multianuală de 21,2oC iar luna 
cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de – 4,1 oC, rezultînd o amplitudine 
termică anuală de 25,2 °C. Numărul zilelor de vară este relativ redus – cca. 86 de 
zile cu temperaturi mai mari de 25 ° C. Numărul mediu al zilelor cu îngheţ este de 
126 pe an. 

Valoarea medie multianuală a precipitaţiilor din zona confluenţei râurilor 
Bistriţa şi Siret este de cca. 542 mm/an. 

Valorile medii multianuale ale precipitaţiilor fiecărei luni evidenţiază un 
maxim pluviometric în intervalul mai – august şi minime în lunile decembrie – martie..   

Vânturile predominante sunt din direcţiile nord şi nord-vest, culoarul Siretului 
favorizând o dirijare mai mult nord-sud a curenţilor atmosferici. În timpul iernii viteza 
vântului poate depăşi 70 km/ h, viteza medie având valori de până la 6 m/s.   
Umiditatea atmosferică este ridicată datorită evaporării apei din lacurile de 
acumulare de pe Siret şi Bistriţa, generînd frecvente ceţuri.  

Adâncimea de îngheţ 
În conformitate cu prevederile STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheţ 

în zonă este de  90 - 100 cm, determinată în teren fără strat de zăpadă protector. 
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b.  Resursele cadrului natural 
Terenul din zona studiată se afla la categoria: teren constructii, şi  nu  prezintă 

resurse  ale  solului, de apă, vegetaţie, balneare, etc.  
c. Valori de patrimoniu 

Zona nu este cuprinsă în areale rezervate ale biosferei, parcuri dendrologice, 
monumente ale naturii şi  de  asemenea  nu prezintă valori ale patrimoniului 
construit cultural şi istoric. 

d. Zone de recreere, agrement, odihnă şi tratament 
Zona studiata nu cuprinde spatii majore  de recrere. 

e. Zone comerciale, târguri, pieţe 
Zona studiata este amplasata in str. Abatorului, mun. Bacau, jud. Bacau, intr-

o zona cu potential de dezvoltare in viitor, avandu-se in vedere amplasamentul, 
accesul facil pe drumurile locale (conform pieselor desenate – Plansa U1 ”Situatia 
existenta”), posibilitatea racordarii la retelele tehnico-edilitare cu costuri minime, 
existenta terenurilor libere de constructii.  

f. Echipare edilitară 
În zona studiată sunt asigurate în prezent următoarele dotări tehnico – 

edilitare : 
Alimentarea cu apa  
in zona exista alimentare cu apa in sistem centralizat (la str. Abatorului, la str. 

Brandusei si la Calea Moinesti), la care obiectivul nou propus se va putea racorda. 
Canalizare menajera 
in zona exista canalizare menajera in sistem centralizat (la strada Abatorului si 

la Calea Moinesti), la care obiectivul nou propus se va putea racorda.  
Canalizare pluviala 
In urma dezafectarii fostului amplasament, scurgerea apelor provenite din 

ploi si zapezi se face momentan liber in teren. In lungul strazilor Abatorului si Calea 
Moinesti exista rigole de preluare a apelor pluviale cu deversare in retelele publice 
de canalizare existente. 

Alimentarea cu energie electrica 
In zona exista retea de energie electrica stradala aeriana si subterana(la 

strada Abatorului si strada Brandusei). Partial terenul este strabatit de linii electrice 
aeriana de medie tensiune. 

Alimentarea cu gaze naturale 
In zona exista retea de gaze naturale si bransamente montate aparent in 

apropierea terenurilor studiate (la strada Abatorului si strada Brandusei). 
Constructiile propuse vor fi racordate la aceste retelele, conform plansei U3 

„Reglementari edilitare” 
Telefonizare 
La strada Abatorului exista retele de telecomunicatii subterane cat si 

aeriene. Constructiile propuse vor fi racordate la aceste retelele, conform plansei 
U3 „Reglementari edilitare” 

g. Depozit deşeuri 
Amplasamentul actual este liber de constructii, nu genereaza deseuri, fiind 

atat ingradit cat si pazit, insa mai exista zone cu depozite locale de moloz in urma 
eliberarii amplasamentuluui, sau platforme betonate nedesfiintate inca. 

h. Zone supuse riscurilor naturale şi antropice 
Zona studiată nu prezintă riscuri naturale, determinate de alunecări de teren, 

prăbuşiri sau căderi de roci, încadrându-se în zona E din punct de vedere seismic. 
Avand in vedere activităţile derulate în zonă nu prezintă riscuri antropice.  
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Terenul se invecineaza la sud-vest cu paraul Negel, acesta fiind sistematizat 
(protectia la limita amplasamentului fiind indiguire cu zid de beton), dar existand 
totusi riscul inundabilitatii. 

i. Zone de producţie, comerciala si alimentatie publica 
Zona studiata este amplasata in str. Abatorului, mun. Bacau, jud. Bacau, intr-

o zona cu potential de dezvoltare in viitor, avandu-se in vedere amplasamentul, 
accesul facil pe drumurile locale (conform pieselor desenate – Plansa U1 ”Situatia 
existenta”), posibilitatea racordarii la retelele tehnico-edilitare cu costuri minime, 
existenta terenurilor libere de constructii.  

Numarul mare de solicitanti ai firmelor cu specific in desfacerea materialelor 
de constructii a facut posibila si necesara chiar, construirea unui spatiu comercial 
aferent firmei S.C. DEDEMAN S.R.L.,  ce va deservi populatia din zona.  

j. Reţeaua principală a căilor de comunicaţie 
Terenul studiat este amplasat in intravilanul municipiului Bacau, la str. 

Abatorului de o importanta secundara, cu acces si din strada Brandusei, de o 
importanta redusa, dar in imediata vecinatate a strazii Calea Moinesti, de o 
importanta ridicata din punct de vedere al traficului pe directia Bacau-Moinesti, 
Bacau-Piatra Neamt. Atat strada Abatorului cat si strada Brandusei sunt prevazute 
cu trotuare, mentinandu-se circulatia carosabila si pietonala pentru zona studiata. 

Strada Calea Moinesti beneficiaza de un proiect de supralargire si 
modernizare, aflat in stadiul de executie, oportun dezvoltarii zonei studiate, proiect 
ce este inclus in documentatia studiata in plansa U3 „Reglementari urbanistice”. In 
actualul sistem de circulatie intensitatea traficului nu genereaza dificultati.  

 
0.2. Analiza critică a situaţiei existente, disfuncţionalităţi şi priorităţi: 

 
a. Zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe  
Suprafata de 68413,00mp analizata prin prezentul PUD se afla conform 

Certificatului de Urbanism eliberat de Primaria Bacau sub nr.415 din 6.11.2013 in 
zona I – zona cu regim de inaltime pentru constructii impus, conform Ordinului 
nr.118/2003. 
Functiunea dominanta: 

- unitati industriale si depozitare de tip industrial existente/propuse 
- unitati industriale de mica industrie si servicii de tp industrial existente/propuse 
- unitati de depozitare existente/propuse 

Functiunile complementare admise: 
- cai de comunicatie rutiere, feroviere si constructii aferente 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente 
- institutii publice si alte servicii compatibile 
- gospodarie comunala 
- circulatie carosabila si pietonala 
- stationare autovehicule (garaje,parcaje) 
- spatii verzi si perdele de protectie 

Utilizari admise: 
- functiuni industriale 
- cai de acces carosabile si pietonale 
- retele de echipare edilitara 

Astfel terenul supus studiului se incadreaza in functiunile complementare 
admise, avand propusa functiunea de servicii, activitatea desfasurata in cadrul 
magazinului DEDEMAN fiind de expunere si vanzare in regim de autoservire de 
produse pentru constructii si gradinarit de tip "construieste singur". 
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Zona studiata, in care se incadreaza intregul teren in proprietate S.C. 
DEDEMAN S.R.L., cuprinde mai multe zone functionale pe langa unitati industriale si 
anume: zona de comert (institutii publice si servicii), o zona de reconversie 
functionala din unitati industriale in zona de comert,locuinte si spatii verzi, o zona 
pentru locuinte individuale, o zona pentru locuinte colective si zona cailor de 
comunicatie rutiera si dotari aferente.  

Trebuie remarcat ca zona a fost conceputa astfel incat sa se alinieze 
cerintelor actuale din mediul urban, mentionand faptul ca zona este favorabila si 
desfasurarii de activitati prestari servicii nepoluante, comert, showroom, etc 

b. Identificarea surselor de poluare 
În zona în studiu practic nu există factori de poluare a mediului (sol, apă, aer, 

dotări tehnico – edilitare) iar dezvoltarea controlată a zonei va conduce la 
eliminarea lor. 

Problemele de mediu ce pot aparea sunt cele ce provin din depozitarea 
necontrolata a deseurilor si raspandirea in teren a acestora, dar si probleme de 
zgomot din cauza traficului intens. 

c. Starea factorilor de mediu 
Zona studiată nu prezintă disfuncţionalităţi privind factorii de mediu: 
- Nu există cauze de poluare privind calitatea aerului 
- Nu prezintă cauze de poluare privind calitatea apei potabile 
- Nu prezintă cauze de poluare privind calitatea solului 
- Este necesară intervenţia la nivelul dezvoltării calitative a spaţiilor verzi de 

aliniat în lungul străzii şi din incinta. 
d. Priorităţi de intervenţie 
Pentru valorificarea terenului aferent zonei din punct de vedere economic 

cât şi al dezvoltării urbane, corelat cu exploatarea eficientă a reţelelor tehnico – 
edilitare propunem următoarele etape de intervenţie: 

- aprobarea documentaţiei la nivel de P.U.D. în vederea stabilirii concrete 
a conditiilor tehnice, economice si juridice de construire in zona; 

- respectarea regulamentului de construire în zonă; 
- eliberarea autorizaţiei de construire în zonă în baza documentaţiei de 

urbanism aprobate; 
 
 

4.       REGLEMENTĂRI 
 
4.1     Obiective noi  solicitate : 
Activitatea desfasurata in cadrul magazinului de constructii Dedeman, ce se 

va executa in prima etapa a ansamblului comercial, este de expunere si vanzare in 
regim de autoservire de produse pentru constructii si gradinarit de tip "construieste 
singur". 
 

4.2.   Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor: 
 Activitatea de baza 

           Activitatea de baza implica urmatoarele : 
1. Receptia marfurilor 

  Este impartita, in functie de tipul marfurilor, in receptie produse 
grele/voluminoase si produse generale, depozitarea si vanzarea facandu-se in 
spatii separate.    

La receptie se verifica, in plus fata de datele specifice sistemului intern (de 
inventariere si clasificare) si declaratia de conformitate, si urmatoarele date: 
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traducere in limba romana (pentru produsele de import), etichetare (se verifica sa 
fie respectate normele de etichetare prevazute conform legislatiei). 

Dupa receptie au loc pregatiri si depozitari intermediare de scurta sau lunga 
durata a produselor. 
 Mentionam, ca in tot sistemul de magazine DEDEMAN, se aplica si urmareste 
indeplinirea tuturor standardelor romanesti in vigoare. 

2. Vanzarea marfurilor 
 Se realizeaza in doua zone de vanzare: in sala de vanzare pentru produse 
generale constructii si amenajari interioare si in sala de vanzare cu autoservire 
pentru materiale de constructie grele/voluminoase. 
 In sala de vanzare pentru produse generale clientii preiau prin autoservire 
marfa, pe care o transporta in carucioare speciale pana la casele de marcat de 
unde fie este preluata de lucratori de la serviciu transport la domiciliu, fie este 
transportata la locul de parcare a mijlocului de transport personal.   
 Marfa se depoziteaza pe polite accesibile cumparatorilor, respectiv în insule 
sau suporturi speciale de expunere în vederea vanzarii. 
 Manipularea marfurilor, în toate situatiile specifice activitatii magazinului, se 
face, in general, mecanizat, folosind echipamente tehnice autorizate. 
 Ambalarea, respectiv preambalarea produselor, acolo unde este cazul, se 
face, deasemenea mecanizat, folosind utilaje specializate. 
  Deseurile reciclabile si menajere se depoziteaza separat in incinta. Cartonul 
si hartia provenite din dezasambalari, se baloteaza în instalatii speciale. 
 
 Pe terenul identificat mai sus urmeaza a se realiza un Complex Comercial 
cuprinzand: 
 In prima etapa de dezvoltare se doreste construirea unui ansamblu de tip 
“HYPERMARKET”, constand intr-o constructie principala de tip magazin pentru 
vanzare materiale de constructii precum: caramizi, saci de ciment, blocuri 
ceramice, gresie ceramica, profile metalice, tevi, tabla, plase sudate, placi gips 
carton, polistiren, vata minerala, lacuri si vopsele, adezivi. In cadrul constructiei 
realizate sunt delimitate diferitele zone functionale: spatiu de primire clienti, spatiu 
de vanzare -depozitare, spatii de primire - sortare - depozitare marfa, birouri 
administratie, dotari sanitare pentru personal si public, vestiare, functiuni 
complementare anexe (centrala termica, centrala de ventilare, post de 
transformare, depozite de deseuri, etc.). 
- casa portar – tip container prefabricat; 
- un parcaj neacoperit pentru  cca. 380 de autoturisme; 
- rampe de descarcare-incarcare aferente cladirilor;  
- drumuri, platforme, spatii verzi, imprejmuiri, indicatoare de circulatie, panouri de 
reclama, steaguri de reclama, turn publicitar, logo si firma luminoasa pe fatada; 
- lucrari tehnico-edilitare aferente; 
- organizare de santier 
 
STRUCTURA CONSTRUCTIVA: 

Inchideri exterioare pereti – panouri sandwich cu grosimea de 100 mm cu 
imbinare acunsa; 

Inchideri acoperis – tabla cutata cu cuta inalta peste care se aseaza saltele 
de vata bazaltica de 20cm grosime si hidroizolatie din membrane PVC tip SIKA; 

Tamplarie din PVC cu geam termoizolant ; 
Usi acces marfa tip garaj; 
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Compartimentarile interioare pentru spatiul administrativ se vor realiza din 
pereti usori din panouri de gipscarton pe structura metalica. 

 
FINISAJE: 

Finisaje interioare hala: 
pardoseala ciment sclivisit şi tratat la suprafaţă pe suprafata de vanzare 
pardoseli de gresie si parchet in grupuri sanitare, birouri, etc 
vopsitorii pe pereţii de gipscarton cu vopsea lavabila 

Finisaje exterioare hala: 
inchideri perimetrale cu panouri termoizolante tip sandwich; 
usi metalice de acces;  
invelitoare din panouri termoizolante pe corp gradina ; 
tamplarie din aluminiu. 

Incaperile proiectate vor beneficia de iluminat natural direct, prin ferestrele 
cu ochiuri mobile si geam termoizolant prevazute in peretii exteriori. 
Principalele destinatii ale incaperilor: hala spatiu vanzare cu depozitare, birouri, 
expozitie, sala de mese personal, vestiare, grupuri sanitare, C.T. 
 

DOTARI NECESARE: 
Constructia va fi astfel structurata in spatiul interior incat sa asigure separarea 

fluxurilor pentru clienti de circuitul de aprovizionare interna a magazinului. 
Compartimentarile interioare se vor realiza prin pozitionarea sistemelor de 

depozitare si expunere a marfurilor comercializate si prin pereti usori din gips carton, 
creind alveole de expunere a marfurilor pe sortimente bine definite, cu circulatii 
interioare prestabilite astfel incat sa permita cumparatorului sa ia o decizie rapida 
in alegerea si cumpararea produselor. 

Complexul va fi astfel structurat incat sa ofere un parcurs fluid al spatiului 
interior, avand cel putin doua accese pentru clienti si acces separat pentru 
aprovizionare marfa si personal angajat. 

Pe langa spatiile de depozitare si comercializare, complexul va avea spatii 
interioare de birouri personal angajat, grupuri sanitare, spatii auxiliare. 

Incaperile proiectate vor beneficia de iluminat natural direct, prin ferestrele 
cu ochiuri mobile si geam termopan prevazute pe peretii exteriori. 

Corpul de cladire va avea dimensiunile in plan de 207.45 x 73,20m, compus 
din 15 travei de 12.00m (magazinul), 1 travee de 6.40m si 2 travei de 9,60m (corpul 
gradina), cu 3 deschideri de 24.00m. 
 

Indici spatiali: 
A.construita = 15337.65mp 
A.desfasurata = 15929.95mp 
Suprafata teren studiata prin PUD = 68413,00mp 
P.O.T.= Aconstruita/Aterenx100 = 22.42% 
C.U.T.= Adesfasurata/Ateren = 0.22 
A platforme carosabile = 15348,00mp 
Trotuare = 1331,50mp 
A platforma gradina exterioara = 894,95mp 
Spatii verzi = 3422.05 mp 
Regim de inaltime: parter + etaj partial 
S teren liber de constructii (dezvoltare ulterioara) = 32078.85mp 
Teren cedat pentru amenajare giratie = 398.60 mp 
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Zona de asigurare utilitati : post de transformare, amplasat in exterior, grup 
electrogen, tablou electric, camera rezervor sprinklere, centrale termice murale 
 
Fluxul personalului din zona de vanzare si  personalul administrativ : acces distinct 
de cel al clientilor, spre spatii de birouri si spatii sociale situate la parterul cladirii si la 
etajul 1 al cladirii:  
- scari de acces si evacuare in caz de incendiu,  
- coridoare, 
- vestiare si grupuri sanitare organizate pe sexe.  
- grupurile sanitare aferente sunt organizate in spatii sanitare legate direct cu 
vestiarele si respectiv spatii sanitare accesibile direct de pe coridor. 
- grupuri sanitare accesibile direct din sala de vanzare: femei  
- sala de mese (spatiu amenajat cu servire sandwich-uri, bauturi racoritoare) 
- birouri personal: grup sanitar la etaj 

In conformitate cu HG 37 / 2006, nu este necesara realizarea unui adapost 
de protectie civila, constructia nefiind prevazuta cu subsol. 

 
4.3.     Principii de compoziţie pentru obiectivele noi: 
Construcţiile nou propuse a se realiza vin să imbunătăţească  aspectul  

arhitectural şi calitatea vieţii în aceasta zona a municipiului.  
Din  punct  de  vedere  compoziţional, se  va  respecta  regimul  de  înălţime  

stabilit  prin  PUG, precum  si aspectul  arhitectural  specific  zonei. 
          

4.4     Modalităţi de organizare a circulaţiei carosabile şi pietonale: 
Asa cum reiese din plansa U3 „Reglementari urbanistice” in prezent este 

necesara infiintarea de drumuri de acces noi in incinta, dar si amenajarea unei 
giratii. 

Beneficiarul S.C. DEDEMAN S.R.L. in calitate de proprietar si al loturilor de 
teren situate intre strada Abatorului si strada Calea Moinesti, intentioneaza sa 
construiasca aceasta giratie pe strada Abatorului, in legatura cu giratia in curs de 
autorizare si executie de pe strada Calea Moinesti, pentru facilizarea accesului pe 
lotul propriu dar si pentru fluidizarea circulatiei existente si viitoare.  

Giratia va deservi ca acces auto clienti pe amplasament, accesul din strada 
Brandusei va deservi accesului traficului greu pe suprafata de teren rezervata 
investitiei ulterioare (etapa 2), iar accesul traficului greu pe amplasamentul studiat 
pentru magazinul de materiale de constructii Dedeman, se va propune direct din 
strada Abatorului. 
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Prin executia celor doua giratii, beneficiarul S.C. DEDEMAN S.R.L. cedeaza 
din terenul in proprietate privata suprafete de teren insumand aproximativ 
1501,5mp in favoarea Primariei Bacau, teren ce va avea destiantia de domeniu 
public al municipiului.  

Curtea de serviciu, in suprafata de 5997,00mp va fi betonata, parcarea 
clienti in suprafata de 9357,45mp va fi asfaltata, iar trotuarele din incinta in 
suprafata de 1285,15mp vor fi betonate. Astfel suprafata totala ocupata de 
circulatia carosabila si pietonala va fi de 16639,60mp 

Intrucat terenul este amplasat limitrof cailor de comunicatie rutiere se 
recomanda un regim de aliniere retras cu 10,00m fata de aliniament, in vederea 
realizarii unei perdele de protectie spre caile de comunicatie.  

Intensitatea traficului rutier din zona nu impune amenajarea imediata de 
intersectii sau semaforizari in viitorul imediat. 
 

4.5. Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării: 
Apele menajere incarcate cu grasimi se vor preepura local in separatoare 

de grasimi din inox supraterane montate sub spalatoare (in zona deservire 
alimentatie publica). 

Apele uzate menajere colectate vor indeplini conditiile de calitate pentru 
deversarea in sistemul de canalizare oraseneasca, in conformitate cu prevederile 
“Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de 
canalizare a localitatilor”-NTPA-002/1997. 

Apele pluviale recoltate de pe terasa cladirii (ape convetional curate)sunt 
preluate prin sistemele de canalizare pluviala (receptori terasa, camine, canale 
transport) si sunt transportate la reteaua de canalizare proiectata in incinta. 

Apele pluviale preluate de pe spatiile de parcare clienti si parcare masini 
proprii si aprovizionare sunt preluate de guri de scurgere tip A carosabile si sunt 
transportate la un separator de hidrocarburi cu camera de separare namol si 
hidrocarburi si by-pass care realizează şi decantarea nisipului şi nămolului, apoi la 
gura de descarcare. Apele pluviale vor indeplini conditiile impuse de  normele 
NTPA-001/97. 

Separatorul de hidrocarburi are rolul de epurare a apelor pluviale provenite 
de pe platformele cu destinatia parcari clienti -zone posibil incarcate cu 
hidrocarburi .Separatorul de hidrocarburi functioneaza in regim minim-maxim - 
25/125 l/s si are rol de retinere a hidrocarburilor si a namolului. 

Mentionam ca deversarea apelor pluviale urmeaza a se face intr-o 
conducta de canalizare pluviala proiectata in incinta, tinand cont de debitele de 
canalizare pluviala de la acest obiectiv. Canalizarea pluviala proiectata propune 
colectarea apelor pluviale de la caminele de descarcare din incinta S.C. 
DEDEMAN S.R.L., transportul acestora prin conducte de canalizare la paraul Negel 
de la limita sud-vestica a amplasamentuluui si descarcarea acestora prin 
intermediul unei guri de varsare din beton armat. 

Activitatea desfăşurată de către beneficiar nu produce noxe care să 
afecteze calitatea aerului. 

Spatiul este prevazut cu instalatie de ventilatie si reciclare a aerului cald cu 
ajutorul unor dispozitive de tip rooftop amplasate in exteriorul cladirii. Aceste 
dispozitive racesc pe timpul verii aerul, si il incalzesc in timpul iernii, avand si functia 
de filtrare si curatare a acestuia. In zona de birouri a halei incalzirea se face prin 
intermediul centralelor termice proprii cu tiraj fortat (combustibil: gaz metan). 

Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depaşi 65 dB (A) conform STAS 
10009-88. 
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Sursele de zgomot posibile in incinta amplasamentului sunt cele provenite de 
la zona parcarii autoturismelor la limita nord-estica a amplasamentului si zona de 
descarcare marfa si instalatia de balotat ambalaje reciclabile din curtea de 
serviciu aferenta magazinului la limita nord-vestica a amplasmentului. 

Parcarea autoturismelor la limita nord-estica a amplasamentului este situata 
la o distanta de cca 170m fata de cele mai apropiate locuinte colective la strada 
Calea Moinesti si la 210m fata de locuintele individuale de la str. Arcadie Septilici, 
de dupa paraul Negel. La limita amplasamentului la strada Abatorului, intre 
platforma parcarii si limita proprietatii este prevazut un spatiu verde tampon fata 
de zona de circulatie la strada. 

Curtea de serviciu la nivelul careia se afla sursele de zgomot, respectiv zona 
de descarcare marfa si instalatia de balotat ambalaje este situata la limita nord-
vestica a amplasamentului catre terenuri apartinand F.R.E. Bacau Regia 
Autonoma, zona prevazuta in PUG Bacau cu functiune de agenti industriali. 
Distanta de la zona curtii de serviciu pana la cele mai apropiate locuinte la str. 
Calea Moinesti, este de aproximativ 100m. 

Traseul traficului greu pentru aprovizionarea magazinului nou propus este 
realizat ca flux continuu, in sens unic, din strada Abatorului, prin acces direct nou 
propus, intoarcere in curtea de serviciu si iesire inapoi in strada Abatorului, cu 
obligatoriu dreapta. 

Colectarea reziduurilor solide se va face în recipiente metalice sau în cutii 
închise, etanşe, cu depozitare pe platforme betonate. 

Deseurile rezultate din activitate vor fi stranse in ambalaje corespunzatoare. 
Evacuarea lor se va face in conformitate cu contractul incheiat intre beneficiar si 
firma de specialitate. 

În zonă nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau 
reabilitare urbană sau peisagistică în zona propusă investiţiilor.  

De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear, turistic 
sau alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni. 
Reţelele edilitare din zonă oferă posibilitatea racordării noilor consumatori (apă 
potabilă, canalizare menajeră, gaze naturale, energie electrică şi telefonie), fapt 
care creează condiţiile reducerii sau diminuării la minim a poluării zonei. 
 

4.6.    Profiluri transversale caracteristice : 
Propunerile formulate  in  P.U.D. nu modifica  profilele existente. Se vor realiza 

profile carosabile si pietonale conform legislatiei in vigoare . 
 
 4.7.   Regim de construire: 

 Regimul de inaltime maxim admis conform certificatului de urbanism emis de 
Primaria Bacau este P+2. Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la cornisa 
superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, in puctul cel mai inalt, nu va depasi 
16,00m. Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la coama acoperisului sau 
la aticul nivelului retras, in punctul cel mai inalt, nu va depasi 20,00m. 

P.O.T. maxim de 70%, C.U.T. maxim de 2,4. 
Constructia nou propusa are regim de inaltime Parter cu etaj partial cu 

inaltime la atic de 10,20m si o inaltime maxima de 12,20m incadrandu-se in regimul 
de inaltime impus. 
 

3.8.   Asigurarea utilităţilor: 
- energie electrica 
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În zona amplasamentului studiat exista instalatii E.ON Moldova  la str. 
Abatorului, la str. Brandusei, ce pot acoperi necesarul de consum al obiectivelor 
propuse, dar partial terenul este traversat de doua linii electrice aeriene LEA 
110Kv, cat si de o retele electrice subterane LES 6Kv. S-a impus zona de 
protectie de 18,00m de o parte si de alta, fata de liniile electrice LEA 110Kv 
existente. Zona de protectie, figurata in plansele U1,U3 si U5 ale prezentei 
documentatii, afecteaza limita edificabilului din suprafata de teren supusa 
etapei a doua de dezvoltare. 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza  dintr-un 
post de transformare suprateran, amplasat in exterior. 
Necesarul de energie electrica pentru obiectivul propus este de : 
- Pi = 600 KVA 
- Pc = 400 KVA 

Pentru consumatorii vitali s-a prevazut un grup electrogen de 400KVA cu 
anclansare automata. 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului analizat se realizează din 
postul de transformare. 

- telecomunicatii 
La strada Abatorului exista retele de telecomunicatii subterane cat si 
aeriene. Constructiile propuse vor fi racordate la aceste retelele, conform 
plansei U3 „Reglementari edilitare”; se va solicita asistenta tehnica de la S.C. 
ROMTELECOM S.A. 

- instalatii apa-canal 
Alimentarea amplasamentului cu apă potabilă (respectiv branşamentul de 
apă) va fi realizată de către compania care furnizează apă în municipiul 
Bacau, în cadrul unui contract separat, punctul de delimitare fiind în căminul 
de apometru general de la limita de proprietate.  
Alimentarea cu apă potabilă a Complexului Comercial se va realiza de la 
reţeaua de apă existentă pe strada Moldovei printr-o conductă de 
polietilenă de înaltă densitate PE-HD PE100, Pn10, Dn125. Pentru rezerva de 
apa de incendiu s-a propus executia unui rezervor subteran din beton armat. 
Apele menajere incarcate cu grasimi se vor preepura local in separatoare 
de grasimi din inox supraterane montate sub spalatoare (in zona deservire 
alimentatie publica). 
Apele uzate menajere colectate vor indeplini conditiile de calitate pentru 
deversarea in sistemul de canalizare oraseneasca, in conformitate cu 
prevederile “Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in 
retelele de canalizare a localitatilor”-NTPA-002/1997. 
Apele pluviale recoltate de pe terasa cladirii (ape convetional curate)sunt 
preluate prin sistemele de canalizare pluviala (receptori terasa, camine, 
canale transport) si sunt transportate la reteaua de canalizare proiectata in 
incinta. 
Apele pluviale preluate de pe spatiile de parcare clienti si parcare masini 
proprii si aprovizionare sunt preluate de guri de scurgere tip A carosabile si 
sunt transportate la un separator de hidrocarburi cu camera de separare 
namol si hidrocarburi si by-pass care realizează şi decantarea nisipului şi 
nămolului, apoi la gura de descarcare. Apele pluviale vor indeplini conditiile 
impuse de  normele NTPA-001/97. 
Separatorul de hidrocarburi are rolul de epurare a apelor pluviale provenite 
de pe platformele cu destinatia parcari clienti -zone posibil incarcate cu 
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hidrocarburi .Separatorul de hidrocarburi functioneaza in regim minim-maxim 
- 25/125 l/s si are rol de retinere a hidrocarburilor si a namolului. 
Mentionam ca deversarea apelor pluviale urmeaza a se face intr-o 
conducta de canalizare pluviala proiectata in incinta, tinand cont de 
debitele de canalizare pluviala de la acest obiectiv. Canalizarea pluviala 
proiectata propune colectarea apelor pluviale de la caminele de 
descarcare din incinta S.C. DEDEMAN S.R.L., transportul acestora prin 
conducte de canalizare la paraul Negel de la limita sud-vestica a 
amplasamentuluui si descarcarea acestora prin intermediul unei guri de 
varsare din beton armat. 

- instalatia de gaze naturale 
In zona exista conducta de gaze naturale, la strada Abatorului si la str. 
Brandusei. 
Incinta va fi prevăzută cu conductă subterană de alimentare cu gaze 
naturale, din care se vor branşa centralele termice, pe care există robinet de 
inchidere la limita de proprietate. In centrala termică este şi robinetul de 
inchidere pentru gaz metan. 

- instalatii termice 
Debitul de gaz metan solicitat se asigura prin  bransament si post de reglare-
masurare, racordat la reteaua de gaz metan din zona amplasamentului.  
Natura consumatorilor solicitati este : 
- instalatie interioara de incalzire in birouri cu radiatoare; 
- instalatie de ventilare si aer conditionat; 
- incalzire cu aer cald in hala; 
- instalatie de preparare apa calda de consum. 
Energia termica ( apa calda menajera si incalzire) se produce in centrale 
termice murale  proprii pe combustibil gaz metan. 
Agentul de incalzire utilizat este apa calda de 80/70 grade C, preparata in 
centralele termice amplasate la parter si la etajul 1 al constructiei. 

 
5.   CONCLUZII 
Scopul prezentei documentatii este sistematizarea zonei si crearea de solutii 

optime care sa satisfaca optiunile factorilor locali de decizie si implicit a 
beneficiarului, precum si imbunatatirea aspectului arhitectural – urbanistic al zonei, 
in vederea stabilirii categoriilor de investitii, a reglementarilor si restrictiilor impuse 
de: 

 Incadrarea in Planul Urbanistic General/Zone functionale; 
 Circulatia si echiparea edilitara; 
 Tipul de proprietate asupra terenurilor. 
Ca prioritate, se impune dezvoltarea zonei de servicii si institutii, in vederea 

satisfacerii cerintelor locale si dezvoltarii mediului socio-economic. 
Din dorinta ca acest studiu sa devina un instrument de lucru, in vederea 

urmaririi aplicarii prescriptiilor si recomandarilor detaliate, documentatia este 
insotita de un Regulament de urbanism. 

 
 
 

Responsabil urbanism si amenajarea teritoriului: arh. Valentin Cociorva 
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