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URBANO arhitect S.R.L. IAŞI 
Complex Grădinari,  
Str. Grădinari nr. 14,  
bl. F2-1, et. 1, stânga – IAŞI 
J 22 /350/ 2013 
RO 31269085  
Tel. / Fax: 0232.26.66.08 
E-mail: urbano.arhitect@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Proiect nr. 157 / 2015  
Obiectiv: DESFIINȚARE CONSTRUCȚII, 
CONSTRUIRE MAGAZIN ȘI CARMANGERIE, 
PARCĂRI, AMENAJARE ACCESE, 
BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, 
ORGANIZARE DE ȘANTIER, PILON RECLAMĂ 
Mun. BACĂU, str. Alexei TOLSTOI, nr. 4, jud. 
BACĂU, NR. CAD. 69047 (fost 951) 
Beneficiar: S.C. DEDEMAN S.R.L. 
Faza: P.U.D. 

M E M O R I U   T E H N I C 
 
ETAPA I – ETAPA PREGĂTITOARE – ANUNȚARE INTENȚIE DE ELABORARE P.U.D. 

 
 
 
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: 

 Proiect:  DESFIINȚARE CONSTRUCȚII, CONSTRUIRE MAGAZIN ȘI 
CARMANGERIE, PARCĂRI, AMENAJARE ACCESE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, 
ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, PILON RECLAMĂ  

 Amplasament: Mun. BACĂU, str. Alexei TOLSTOI, nr. 4, jud. BACĂU, NR. CAD. 
69047 (fost 951) 

 Beneficiar:   S.C. DEDEMAN S.R.L. 
 Faza de proiectare: P.U.D. 
 Nr. proiect :  157 / 2015 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI 

Amplasamentul lucrarii: Mun. BACĂU, str. Alexei TOLSTOI, nr. 4, jud. BACĂU 
Folosinta actuala: teren curti constructii; 
Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism: UTR 8 – zona institutiilor publice si servicii. 
Suprafata si situatia juridica a terenului: Terenul cu suprafata de 6556,00 mp este proprietate 

privata a S.C. DEDEMAN S.R.L., Bacau. 
 

Vecinatati si distante minime ale constructiilor EXISTENTE fata de limita de proprietate: 
- la nord - est  –  str. Constantin ENE - INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BACĂU – 
8,30 m; 
- la sud - est    – str. Alexei TOLSTOI – Locuințe colective P+4E – 7,65m; 
- la sud - vest    – Cale ferată C.F.R. – 3,55 m; 
- la nord - vest   – Parcare, Intersectia str. Constantin ENE cu str. Spiru HARET – 31,25m. 
 
Distante minime ale constructiilor EXISTENTE fata de constructiile invecinate: 
- la nord-est – INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BACĂU – 25,15 m; 

 - la sud-est – Locuințe colective P+4E – 49,00m;  
 - la sud-vest – C1 - Cale ferată C.F.R. – 16,85 m; 

         – C2 - Cale ferată C.F.R. – 13,80 m; 
 - la nord-vest – Parcare, Intersectia str. Constantin ENE cu str. Spiru HARET – 33,32m. 

 
Vecinatati si distante minime ale constructiei PROPUSE fata de limita de proprietate: 
- la nord - est  –  str. Constantin ENE - INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BACĂU – 
4,05 m; 
- la sud - est    – str. Alexei TOLSTOI – Locuințe colective P+4E – 7,65m; 
- la sud - vest    – Cale ferată C.F.R. – 3,55m; 
- la nord - vest   – Parcare, Intersectia str. Constantin ENE cu str. Spiru HARET – 79,30m. 
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Distante minime ale constructiei PROPUSE fata de constructiile invecinate: 
- la nord-est – INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BACĂU – 20,50 m;; 

 - la sud-est – Locuințe colective P+4E – 49,00m; 
 - la sud-vest – MAGAZIN SI CARMANGERIE - Cale ferată C.F.R. – 16,85 m; 

         – C2 - Cale ferată C.F.R. – 13,80 m; 
 - la nord-vest – Parcare, Intersectia str. Constantin ENE cu str. Spiru HARET – 81,37m. 
  
 
3. INDICATORI FIZICI 
 

Tema de proiectare pentru elaborarea documentatiei P.U.D. - D.T.A.C fost stabilita de catre 
proiectantul de specialitate, in colaborare cu beneficiarul, in baza datelor furnizate de catre acesta. 

Prin tema de proiectare se propun urmatoarele: 
1. Demolarea (dezafectarea) constructiilor:  
- C1 (69047-C1) – având suprafața de 2.134 mp (spațiu comercial proprietate S.C. DEDEMAN 

S.R.L. BACĂU),  
- C3 (69047-C3) – având suprafața de 100 mp (construcție proprietate S.C. DEDEMAN S.R.L. 

BACĂU),  
- C4 (69047-C4) – având suprafața de 338 mp (cale ferată uzinală, proprietate S.C. 

DEDEMAN S.R.L. BACĂU)  
2. Construirea de noi spații comerciale – MAGAZIN ȘI CARMANGERIE, PARCĂRI, 

AMENAJARE ACCESE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE 
ȘANTIER, PILON RECLAMĂ. 

 
Indicatori fizici existenti: 
SUPRAFATA TEREN          6556,00 mp 
SUPRAFATA CONSTRUITA        2416,71 mp 
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA        2965,02 mp 
NUMAR LOCURI DE PARCARE                        5 locuri 
REGIM DE INALTIME                      S+P+2E 
INALTIME MAXIMA                  +12,00 m 
 
P.O.T. existent = AC/ST = 36,86%    
C.U.T. existent = 0,45 mp ADC/mp Teren  
 
Indicatori fizici propusi: 
SUPRAFATA TEREN          6556,00 mp 
SUPRAFATA CONSTRUITA         1618,06 mp 
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA       2166,37 mp 
NUMAR LOCURI DE PARCARE                      87 locuri 
REGIM DE INALTIME CONSTRUCTIE EXISTENTA MENTINUTA          S+P+2E 
REGIM DE INALTIME CONSTRUCTIE PROPUSA CENTRU COMERIAL                PARTER 
INALTIME MAXIMA CONSTRUCTIE EXISTENTA MENTINUTA                  +12,00 m 
INALTIME MAXIMA CONSTRUCTIE PROPUSA CENTRU COMERIAL                   +9,00 m 
 
P.O.T. propus = AC/ST = 24,68%, MAXIM 30%   
C.U.T. propus = 0,33 mp ADC/mp Teren,  MAXIM 0,35 mp ADC/mp Teren 
 
P.O.T.  75 % - conform P.U.G. 
C.U.T. - 2  conform P.U.G. 

 
 

4. DESCRIERE FUNCTIONALA ȘI CONSTRUCTIVĂ 
 

Se propune demolarea constructiilor C1, C3, C4 și construirea unui imobil cu functiunea de 
centru comercial – MAGAZIN COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE – 
CARMANGERIE cu regim de inaltime Parter.  

Investiţia propusă reprezintă un magazin pentru vânzare en-detail, în cadrul căruia sunt 
delimitate diferite zone funcţionale: 



b i r o u     p r o i e c t a r e                                                           URBANO arhitect IASI 

                                                                                                                                                                                

P.U.D.  157 / 2015 MG 
Este interzisa copierea sau multiplicarea prezentei documentatii fara acordul scris al S.C. URBANO arhitect  S.R.L. IASI       
  

 

 zona de intrare-ieşire din zona caselor de marcat, spaţiu sălii de vânzare organizat pe 
sortimente (mărfuri alimentare şi nealimentare + zona carmangerie organizata cu lazi 
frigorifice) 

 spaţiu de sortare a mărfurilor după recepţionarea acestora, cu funcţiunile conexe: rampă de 
acces, cameră frigorifică, spațiu depozitare maşină de curăţenie 

 spaţii social – administrative (grup sanitar pentru personalul de deservire, vestiare, cameră 
odihnă personal, birou şef magazin) 

 spaţii tehnice: camera tehnică, camera tablou electric general (TEG) 

 camera receptie marfa, ca spatiu tampon de acces in spatiile de preparare – zona 
carmangerie 

 spatiu de pregatire a marfurilor dupa receptionarea acestora, cu functiunile conexe:camera 
frigorifica carne - supermaket, camera frigorifica branzeturi, camera frigorifica mezeluri, 
camera pregatire carne, camera pregatire mezeluri si branzeturi – pentru zona de 
carmangerie, spatiu preparare produse patiserie si panificatie. 

 
Centrul comercial propus este o construcţie de tip monobloc și va avea o structura de rezistenţă 

alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi şi grinzi precomprimate prefabricate, cu fundaţii de 
tip pahar prefabricate sub stâlpi. 

Pereţii pentru închiderile exterioare vor fi realizaţi din panouri sandwich de 8 cm grosime. 
Pentru separarea diverselor zone funcţionale, conform cerinţelor din tema beneficiarului, s-au 

prevăzut pereţi despărţitori de 25/30 cm grosime din zidărie de cărămidă, respectiv pereţii despărţitori 
între spaţiile anexă sunt realizaţi din gips carton de 15 cm grosime. 

Zona de acces clienti este protejată printr-o copertină de acces realizată cu structură 
prefabricată. 

Învelitoarea centrului comercial se va realiza din tablă metalică cutată, termoizolație din saltele de 
vată minerală și membrană de acoperiș din PVC. 

 
 

5. CIRCULAŢIA CAROSABILA 
 

În prezent accesul pietonal și auto în incinta S.C. DEDEMAN S.R.L. se realizează din Strada 
Alexei TOLSTOI. Terenul benefiziază de un al doilea acces în partea de nord a amplasamentului, din 
Strada Constantin ENE, intersectie cu strada Spiru HARET. 

Circulația auto se desfășoară după cum urmează: 
Strada Constantin ENE, categoria a III-a, 2 sensuri, asfalt – 2 benzi pe sens dinspre intersectia 

Constantin ENE cu Spiru HARET spre Strada Alexei TOLSTOI, o bandă pe sens dinspre Strada Alexei 
TOLSTOI spre intersectia Constantin ENE cu Spiru HARET. 

Strada Alexei TOLSTOI,  categoria a III-a, asfalt, sens unic spre Strada Spiru HARET,  categoria 
a III-a, asfalt, sens unic spre int cu Strada Constantin ENE 

Pe Strada Constantin ENE este permisa circulatia autocamioanelor de tonaj mare. 
Prin proiect se propun urmatoarele: 
- reamenajarea intersectiei dintre strada Constantin ENE si strada Spiru HARET prin realizarea 

unui sens giratoriu si largirea accesului auto in incinta DEDEMAN. 
- un acces auto si pietonal suplimentar la strada Constantin ENE 
- mentinerea accesului auto si pietonal existent la strada Alexei TOLSTOI. 
Accesul carosabil in incinta magazinului se va realiza pe latura de nord-est a proprietatii (str. 

Constantin ENE), atat pentru aprovizionare cat si pentru zona de parcare pentru clienti. Accesul pietonal 
se va realiza tot pe latura de nord-est a str. Constantin ENE, separat de cel carosabil.  

În incintă se va realiza o zonă de parcare pentru clienţi, care în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 5252/1996, Anexa nr.5-5.3.1., asigură un număr de cel puţin un loc de parcare la 
50 m² de suprafaţă desfăşurată a construcţiei comerciale. 

Din număr total al locurilor de parcare, 4 % sunt rezervate persoanelor cu deficiențe locomotorii, 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 102/1999, respectiv Legea nr. 519/2002 şi realizate în 
conformitate cu NP nr. 051/2000 cu referire la proiectarea lucrărilor de construcţii pentru persoane cu 
handicap, aprobată cu Ordinul nr. 649/2001. 

In incinta se va realiza o zona de parcare pentru clienti cu 87 locuri de parcare. 
Din acest numar total al locurilor de parcare 4 locuri de parcare vor fi rezervate persoanelor cu  

dizabilitati locomotorii. 
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6. ECHIPAREA EDILITARA 

 
Zona amplasamentului studiat este complet echipata edilitar. 
Cladirea centrului comercial va beneficia de instalatii complete de apa si canalizare, încalzire cu 

unități de tip split de climatizare-încălzire, instalatii electrice de iluminat, instalatii de ventilatie. 
Alimentarea cu apa se va realiza prin bransarea la reteaua de alimentare cu apa din zona. 
Canalizarea pluvială colectată de pe suprafaţa platformelor de parcare se va trece printr-un 

separator de nisip şi uleiuri minerale respectând prevederile NTPA 002-2002, după care, împreună cu 
apele pluviale colectate de pe acoperişuri, se vor lega la canalizarea din zonă. 

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransarea la reteaua electrica din zona. 
Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului si solului si 

nu sunt generatoare de noxe. 
Dupa terminarea lucrarilor de executie se vor evacua toate materialele ramase, se vor dezafecta 

terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor. 
Racordarea la utilitati se va realiza in baza avizelor obtinute prin grija beneficiarului. In cazul 

identificarii de utilitati se vor anunta regiile, eventualele avarii urmand a se remedia pe cheltuiala 
beneficiarului. 

 
 

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI 
    

Se vor respecta detaliile din prezentul proiect, iar orice neconcordanta dintre acestea si teren se 
va rezolva doar cu acordul proiectantului de specialitate. 
 Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii si de protectie impotriva incendiilor, 
specifice lucrarilor ce se vor executa. 

In executie, constructorul va asigura pe propria raspundere respectarea prevederilor proiectului, 
Legea 50/1991 si a normativelor de protectie a muncii aferente lucrarilor de constructii - montaj si de 
prevenire a incendiilor. 

Se impune necesitatea respectarii normelor tehnice specifice executiei, de securitate a muncii si 
de protectie impotriva incendiilor.  

Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul. Orice 
modificare fata de proiect fara avizul proiectantului absolva pe acesta de orice responsabilitate. 

In conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii si HGR 925/1995 proiectul va 
fi supus verificarilor tehnice privind exigenta A (rezistenta si stabilitate). 

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire, este un extras din 
proiectul tehnic si a fost eleborata cu respectarea prevederilor Legii nr. 50 (republicata), ale Legii nr. 10/ 
1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare. 

 
 

8. BAZA LEGALA 
In proiectare s-au respectat prevederile urmatoarelor norme si normative: 

 Legea Nr. 50/1991  republicata si Normele metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul 
Nr. 1943/2001; 

 Legea Nr. 10 - Calitatea in constructii;  

 NC 001- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995 

 NP057/2002- Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte; 

 P100 – 92 – Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social – 
culturale, agrozootehnice, si industriale; 

 STAS 10101 – 20/1990 – Actiuni in constructii. Incarcari date de vant; 

 STAS 10101 – 20/1992 – Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada; 

 NP 068/ 2002 – Normativ privind proiectarea cladirilordin punct de vedere al cerintei de 
siguranta in exploatare; 

 NP-069-02- Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor 
in panta la cladiri" 

 NP 063/ 2002 – Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor 
pentru circulatia pietonala in constructii; 

 NP 008/ 1997 – Normativ privind igiena compozitiei aerului in diverse destinatii, in functie de 
activitatile desfasurate in regim de iarna – vara; 

 Legea Nr. 137/1995 – Legea protectiei mediului; 

 Legea Nr. 481/2004 – Legea protectiei civile; 
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 I7/ 2002 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 
1000 V C.A si 1500 V C.C; 

 P118/ 1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 

 H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, 
a executiei lucrarilor si constructiilor;  

 Legea nr. 319/ 2006- legea securitatii si sanatatii in munca; 

 H.G. nr. 300 din 02/03/2006- privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
şantierele temporare sau mobile; 

 O.G. nr. 60/97 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr. 212/1997;  

 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul MI nr. 775/1998;  

 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora, indicativ C 300 aprobat cu Ordinul nr. 20/N al MLPAT;  

 Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - D.G.P.S.I. 
- 001, aprobate cu Ordinul MI nr. 1023/1999;  

  Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. 
- 002, aprobate cu Ordinul MI nr. 1080/2000. 

 Legea Nr. 350/2001, modificata O.U.G. nr. 7/02.02.2011 – privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului; 

 
 
 

 
      Întocmit, 

     Arh. Paul Palaghia 
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