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DATE GENERALE
Denumirea:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Destinatia terenului:

Comercial

Investitor:

”ASCOL” S.R.L.

Amplasament:

Mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. A.Mateevici, nr. cad.
3153215.012 și 3153215.1016

Situaţia juridică a terenului:

Trenurile cu nr. cadastral 3153215.012 cu suprafaţa de 0.04 ha, și
3153215.1016 cu suprafata 0.0088 ha – sunt private și se află în
proprietate persoanei juridice ”ASCOL” S.R.L.

Obiectul lucrării
Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în
mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. A.Mateevici, nr. cad. 3153215.012 și 3153215.1016. Planul Urbanistic
de Detaliu a fost întocmit conform NCM B.01.02:2016 ”Sistematizarea teritoriului si localităţilor,
Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei
de urbanism şi amenajare a teritoriului”
PUD-ul are drept scop îndeplinirea urmatoarelor obiective:
- stabilirea destinaţiei construcţiilor ce urmează a se realiza;
- stabilirea şi delimitarea terenurilor pe care se pot amplasa construcţiile;
- relaţionarea construcţiilor propuse cu construcţiile existente din vecinătate;
- specificarea deţinătorilor de teren;
- domeniul public sau terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, potrivit
legii;
- circulaţia terenurilor, pentru realizarea obiectivelor propuse;
- condiţii de circulaţie şi acces la noile obiective;
- condiţii de rezolvare şi racordare la reţelele edilitare;
- regimul de construire - alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare a
terenurilor;
- coeficientul de utilizare a terenurilor;
- restricţii speciale generate de prezenţa unor monumente istorice sau monumente ale
naturii, altele decât cele ce decurg din statutul de zonă protejată;
- condiţii privind spaţiile plantate;

Caracteristica generala a zonei.

Zona studiată – com. Stăuceni - este situată la latitudinea 47.09672 și longitudinea 28.86845.
Clima este moderat-continentală. Predomină vânturile din direcțiile de nord și nord-est. Viteza medie
anuală a vântului oscilează între 2,5 și 4,5 m/s, cele mai puternice înregistrându -se în lunile februarie–
martie, iar cele mai slabe în septembrie–octombrie.
Iarna durează în jur de 78 zile, cu temperaturi instabile: în medie, -2,3 °C. Temperatura minimă, de 31,5 °C. Primăvara durează cca 70 zile, timp în care temperatura medie o este de 9,3 °C. Temperatura
medie este de 20,5 °C, iar cea maximă absolută 43 °C, în iulie și august. Sfârșitul toamnei este determinat
de coborârea temperaturii sub 0 °C, ceea ce durează aprox. 2 luni, și precipitații atmosferice de lungă
durată. Temperatura medie este toamna aproape 10 °C (9,9(6)°C). Umiditatea relativă medie anuală a
aerului este de 71%.
Adâncimea îngheţurilor atinge 80 cm.
In conformitate cu prevederile normativelor în vigoare clădirea se situează în următoarea zonare:
- zona climatică III B;
- zona de vânt II;
- zona cu zăpadă I.
Geologia şi seismicitatea
In urma cercetarilor, ape subterane pina la adancimea de 15 m nu au fost depistate, dar trebuie luat in
considerare ca pe stratul de argila se pot forma acumulari de apa, deaceea trebuie intreprinse masuri
pentru protectia subsolului/demisolului contra inundarii.
Dupa tipul de tasare solurile se incadreaza in tipul I
Conform prevederilor Normative NCM E.01.02-2005, clasa de importanţă şi de expunere este II, iar
amplasamentul se află in zona seismică de 7 grade. Luand in considerare ca stratul superior de pamant cu
adancimea de 10m este compus din soluri de categoria II se adopta gradul de seismicitate`al terenului de 7
grade.
Conform STASD 2.01.07.85 încărcarea de zăpadă este de 500Pa.
În concordanţă cu STAS 2.01.07-85, presiunea dinamică de referinţă a vântului pentru amplasamentul
studiat este de 350 Pa.
Adâncimea medie de îngheţ conform prevederilor din STAS 2.01.01-82 este de 0,8 m
Zona amplasamentului are stabilitate generală locală asigurată.
Situaţia existentă a zonei.
Planul urbanistic de detaliu este elaborat pentru terenul situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str.
A.Mateevici, nr. cad. 3153215.012 și 3153215.1016 suprafaţă totală de 0,04 ha cu o forma poligonala.
Terenul studiat este o proprietate private si are destinatie comerciala și este amplsat într-o zonă a localității
atât cu obiective de utilitate publica cât și zona rezidențială.
Planul urbanistic de detaliu este menit să stabilescă condiţiile de amplasare şi realizare a unei construcţii,
pe terenul dat, care stau la baza întocmirii documentaţiilor pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a
autorizaţiei de construire.
Prevederile planului urbanistic de detaliu se înscriu în planul urbanistic general sau în planul urbanistic
zonal, elaborate şi aprobate conform Legii Republicii Moldova.
Terenul studiat este amplasat in partea de vest a comunei Stăceni. Acesta prezinta un relief cu o panta
proeminenta. Pe teritoriu nu sunt amplasate construcții la moment.
Accesul pe teritoriu se realizeaza pe doua intrari, una amplasată în partea de vest din magistrala M2, și
cea de-a doua din partea de est din str. A. Mateevici.
Terenurile adiacente sunt private si cu destinatie comercială, în partea de nord este amplasat un hotel, în
sud o benzinarie. Strazile de acces sunt conform CP D.02.11-2014 ”Recomandari privind proiectarea
străzilor și drumurilor din localitățile urbane și rurale” o magistrală M2 cu circulație dirijată și o strada
secundară din intravilan – str.A.Mateevici. Din punct de vedere al echiparii edilitare, alăturat terenul sunt
amplasate retelele edilitare precum:apa, canalizare menajera, gaz, curent electric.

Situația propusă. Reglementări
În cadrul terenului studiat se propune construcția unui centru comercial tip D+P+E. Aceasta va
susține frontul stradal existent și va completa armonios situația existentă.
Modificări în structura drumurilor nu se prevăd la fel cum nu se prevăd, dar se prevede amenajare
locurilor de parcare atât din str. A. Mateevici cât și din magistrala M2.
Modificări în structura rețelelor edilitare se vor coordona cu instanțele în vigoare.
La baza sistematizării spaţiale a constructiei este pus principiul zonificării funcţionale pe niveluri.
Între zonele funcţionale şi între încăperi aparte sunt asigurate legături comode prin coridoare şi scări.
In proect sunt acceptate urmatoarele caracteristici si sarcini normative:
- presiunea dinamica a vintului - 350 PA (35 KGF/M2)
- greutatea invelisului de zapada - 500 H/M2 (50KGF/M2)
- temperatura de calcul a aerului txterior - 16° C
- Grad de seismicitate a perimetrului constructiei 7 grade
- Grad de seismicitate a zonei constructiei
7 grade
- Seismicitate de calcul a cladirii
7 grade
- Grad de rezistenta la foc
- II
Cota conventionala 0.000 este nivelul pardoselii finite la parter, care corespunde cotei absolute
201.60 conform Planului General.
Cladirea proiectata are forma dreptunghiulara, cu marimile intre axe in plan cuprinse intre 12.4 m
x 24.8m. Cladirea reprezinta o constructie cu 3 nivele (D+P+E). Accesul vizitatorilor si personalului va fi
asigurat atât de la parter cât și de la demisol.
Functional la demisolul centrului sunt amplasate un spatiu de deservire auto pentru 4 automobile,
cu acces din str. A. Mateevici, deasemenea vor fi amplasate încăperile pentru personal. La parter si etaj vor
fi amplasate o câte o sală comercială cât și încăperile de depozitare si pentru personal. Pe acoperis vor fi
amplaste încăperile tehnice.
Clădirea propusă spre proiectare are urmatorii indici tehnico-economici
POT (procentul de ocupare a terenului) – 68,45%
CUT (coeficientul de utilizare a terenului) – 2,50
Regimul de înălțime propus – D+P+E
Suprafața construită – 334.05 m2
Suprafața desfașurată – 1219.43 m2
Proiectul urmează a fi elaborat într-o singura etapă.

Concluzii
Prin realizarea obiectivelor propuse se va valorifica potentialul terenului la capacitate maxima fara a
necesita modificari de infrastructura zonala (alimentare apa-canalizare, energie electrica). Prin
implementarea unui astfel de proiect, se va asigura un aspect ingrijit și curat al zonei.
Propunerea de fața urmarește reglementarea terenului din punct de vedere funcțional și ai indicatorilor
urbanistici, in concordanta cu NCM B.01.02:2016 ”Sistematizarea teritoriului si localităţilor, Instrucţiuni
privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism
şi amenajare a teritoriului” in vigoare.
Documentatia de fata, aprobata ulterior de organele abilitate va sta la baza elaborarii documentației de
proiect ulterioare în scopul realizării centrului commercial cu regimul de înălțime D+P+E.

