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privind
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Zona Economica Libera ,,Ungheni - Business”, extravilanul
mun. Soroca, raionul Soroca.

Cap.I Noțiuni generale. (componenta juridică):
1. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este elaborat în cadrul și în
conformitate cu :
1.1 Legea nr. 1295/2002 din 25.07.2002, Art.1.pct. (2), lit.f) privind
Zona Economică Liberă ,,Ungheni-Business”, care prevede că pentru
crearea și funcționarea zonei libere, în folosința Administrației se
transmit două terenuri: cu suprăfața de 7.6 ha, cu num. Cad.
7801116361, cu suprafața de 10.0 ha, cu num. Cad. 7801116362,
amplasate în extravilanul or. Soroca, mun. Soroca teritoriul
subordonat pentru crearea și funcționarea zonei libere.
1.2 Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și
amenajării teritoriului ;
1.3 Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcție;
1.4. Legea nr. 436 din 26.12.2006 privind administrația publică locală;
1.5
Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și
locale.
Concomitent Legea Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile
urbanismului și amenajării teritoriului (art.37) stabilește că,
operațiunile de urbanism se desfășoară numai în baza documentației
de urbanism aprobate și respectiv ordonarea și armonizarea tuturor
operațiunilor de urbanism în cadrul unei localități se fac prin planul
urbanistic general al localității și potrivit legislației, se constată
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necesitatea de a oficializa înființarea Zonei Economice Libere prin
eaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, parte componentă a Planului
Urbanistic General al orașului Soroca, document destinat prezentării în
final spre examinare și adoptare în cadrul Consiliului municipal Soroca.
2. Activități organizatorice.

2. Un factor important al conlucrării cu APL revine consultărilor
preventive cu reprezentanții serviciilor tehnice și edilitare ale localității,
în vederea obținerii ulterioare a condițiilor tehnice de conectare a Zonei
Economice Libere la infrastructura tehnică și energetică existentă. Au
fost examinate posibilitățile și disponibilitatea capacităților existente a
infrastructurii de a suporta încadrarea solicităților energetice a noului
complex industrial.
Cap II. 1. Reglementări tehnice. În procesul de elaborare a
documentației de proiect, ținîndu-se cont de cerințele esențiale ale
documentelor normative și Reglementărilor Tehnice, s-au stabilit
următoarele cerințe privitor la:
- securitatea mecanică și antiincendiară;
- protecția sănătății angajaților și protecția mediului înconjurător;
- securitatea împotriva accidentelor și accesibilitatea folosirii;
- economia energiei și reducerea consumului de agent termic;
- utilizarea rațională a resurselor naturale;
- siguranța exploatării clădirilor și construcțiilor de producere.

Soluțiile spațial–volumetrice și constructive au fost prevăzute să
corespundă solicitărilor și cerințelor tehnologice ale potențialilor
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producători, consultării condițiilor de elaborare a proiectului tehnologic
în conformitate normelor de proiectare a domeniului respectiv.
Soluțiile spațial–volumetrice ale clădirilor vor asigura posibilitatea
reconstruirii lor, modalități de replanificare al procesului tehnologic,
depozitări suplimentare fără reconstrucții considerabile ale clădirilor.
În cadrul proiectării obiectelor de producere și instalațiilor, au fost
utilizate soluții spațial–volumetrice și constructive în corespundere cu
cerințele standardelor tehnologice moderne.
2. Clasificarea tehnico-incendiară

3.

În dpendență de pericolul de incendiu și explozii, clădirile,

construcțiile și încăperile se clasifică pe categoriile respective
(A,B,C,D,E) în funcție de repartizarea în ele a proceselor tehnologice și a
capacitățlor substanțelor și materialelor, componentelor chimice a
materiei prime și ambalajului utilizat, aflate sau rotate în ele.
Categoria clădirilor, construcțiilor și încăperilor va fi nominalizată în
setul tehnologic al proiectului de execuție, elaborat în conformitate cu
normele constructive, standardele tehnologice și caietului de sarcini
prezentat de către beneficiar.
3. Cerințe privind igiena, protecția sănătății umane și protecția
mediului ambiant.
Soluțiile spațial-volumetrice și constructive ale complexului industrial,
se vor subordona și dota cu sisteme de înzestrare inginerească,
elaborate în conformitate cu cerințele ecologice de protecție a mediului
ambiant, actelor legislative respective, avînd ca scop necesitatea de a
micșora acțiunile dinamice asupra construcțiilor, proceselor
tehnologice și angajaților, provocate de utilajul vibroactiv sau de surse
externe ce provoacă oscilații.
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Sunt evidențiate următoarele cerințe de bază referitoare la
complexele industriale :
Cerințe de securitate și accesibilitate la exploatare.
Cerințe de economie a energiei și micșorarea consumului de căldură.
Cerințe de securitate, adresate materialelor și elementelor de
construcție.
Cerințe de securitate umană.
Cerințe de securitate incendiară.
În scopul excluderii impactului negativ asupra mediului ambiant a
obiectelor de producere, vor fi planificate măsuri pentru epurarea și
neutralizarea poluanților devărsărilor industriale, captarea și epurarea
emisiilor tehnologice lichde și de ventilare, dotarea cu tenologii ce nu
prevăd deșeuri industriale, lichdarea, decontaminarea și utilizarea la
timp a deșeurilor de producere.
4. Concomient vor fi examinate și cerințele serviciilor de Sat cu
abilități de control, ce se referă la:
4.1. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Direcția
Situații Excepționale. Unitatea salvatori și pompieri.
4.2. Agenția ecologică raională.
4.3. Centrul de sanatate publica a raionului Soroca.
6. Аu fost determinate și precizate condițiile și cerințele APL, stabilite
față de beneficiar în vederea elaborării și eliberării certificatului de
urbanism pentru proiectarea complexului Zonei Economice Libere.
Schemele de amplasare și structură Zonei Economice Libere au fost
elaborate, inițial, revenind din propunerile prezentate de către
investitorul ,,GFA Consulting Group”, care a determinat devizarea și
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parcelarea teritoriilor destinate realizării complexelor prin stabilirea
inițială a suprafețelor componente a teritoriului zonei libere, în
dependență de potențialele oferte ale investitorilor străini și reeșind
din experiența acumulată în procesul de formare a parcurilor
industriale în țările europene cu nivel de dezvoltare similar cu Republica
Moldova și care pot servi drept tangență în acest caz.
CAP III 1. G E N E R A L I T Ă Ț I :

1. Planul Urbanistic Zonal se asociază și devine o componentă a Planului
Urbanistic General al or.Soroca, avînd destinația de a extinde și
completa infrastructura industrială a orașului, se corelează cu
prevederile PUG, ca urmare a aprobării lui de către Consiliul municipal
Soroca.
1.1 Planul Urbanistic Zonal, în componența Planului Urbanistic General
a localității, odată cu aprobarea lui, devine un act reglementar al
autorității administrației publice locale, pe baza căruia se eliberează
certificate de urbanism și autorizații de construcție pe teritoriul
localității, cu referință la Zona Economică Liberă.
1.2 În procesul de aplicare a prevederilor prezentului PUZ organele
locale de arhitectură și urbanism ale administrației publice locale
desfășoară procedurile stabilite de către legislația în vigoare, în cadrul
domeniului construcțiilor.

CAP.IV 1. Denumirea lucrării: Planul Urbanistic Zonal, avînd
scopul modificării regimului urbanistic al terenului – teren
liber preconizat pentru construcții (zonă economică liberă),
extravilan al orașului Soroca, raionul Soroca în scopul creării
Zonei Economice Libere.
Faza: : Planul Urbanistic Zonal
Numărul proiectului :
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1.1 Borderou
Nr.

Denumirea capitolului

1.1

Cap.I Noțiuni generale (componența juridică)
Date de argumentare și recunoaștere a
documentației elaborate

1.2

Cap.II Reglementări tehnice

1.3

Cap. III Generalități

1.4

Cap IV Componența și borderoul proiectului

1.5

Cap.V Obiectul planului urbanistic zonal

1.6

Cap VI Soluții tehnico-edilitare și rezistență
(constructive)
2. Studiul actual al dezvoltării
PIESE DESENATE

2.1

Schema încadrării în teritoriul localității, or.
Soroca, mun.Soroca (extravilan)

2.2

Analizaa situației existente. Fotofixări
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2.3

Analiza situației geomorfolgice, prospecțiuni
geologice. DAREA DE SEAMĂ ale cercetărilor
inginer-geologice pentru proiectarea Zonei
Economice Libere, or. Soroca.
(Studiu separat)

2.4

Planul bazei juridice . Tipul de proprietate

2.5

Schema funcțiunii urbane. Prevederi PUG a
localității, ajustarea la situația existentă

2.6

Planul general al complexului sc I :2000

2.7

Schema de formare a zonelor funcționale
sc I:2000

2.8

Schema clădirilor în raport de regim de
înălțime cu nominalizarea volumelor
obiectelor în parte
Sc I:2000
Propuneri de dezvoltare urbanistică
Reglementări

2.9

Schema asigurării accesului antiincendiar
(automobilelor
speciale)
la
obiectele
industriale
Sc. I:2000

2.10

Planul de trasare a obiectelor complexului și
amenajării funcționale sc. I:2000

2.11

Schema de organizare a transportului-auto și
căilor pietonale pe teritoriul Parcului de
Producere
Sc. I:2000
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2.12

Planul general al complexului industrial cu
evidențierea etapei de realizare a et. I

2.13

Planul general al complexului industrial cu
evidențierea etapei de realizare a et. II

2.14

Schema trasării rețelelor de alimentare cu apă
și canalizare
Sc I:2000

2.15

Schema trasării rețelei de asigurare cu Gaznatural
Sc I:2000

2.16

Schema trasării rețelei de asigurare cu energie
electrică
Sc I:2000

2.17

Desfășurata caracteristică (longitudională) pe
axa I-I a străzii principale a Parcului de
Producere;
Desfășurata transversală pe axa 2-2
SC I: 1000

2.18

Secțiunea A-A, pe axa străzii principale a
Parcului de Producere. Schemă de
caracterizare a reliefului pe axa respectivă.
Sc I:1000

2.19

Secțiunea B-B, pe axa străzii de intersecție a
drumului principal. Schema de caracterizare a
reliefului pe axa respectivă.
ScI:1000

2.20
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Reglementări
Sc I:2000
2.21

Schema amenajării teritoriului SC I: 2000

2.22

Compoziția spațial- volumetrică a complexului
Secvențe volumetrice de amplasare a
obiectelor industriale pe teritoriul Parcului de
Producere

Cap. V. Obiectul planului urbanistic zonal
1.1 Prezentul documentație reprerezintă un Plan Urbanistic Zonal,
elaborat în conformitate cu actele normative și în vigoare :
- Normativul în construcții NCM B.01.02.-05 ,,Instrucțiuni privind
conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a
documentației de urbanism și amenajare a teritoriului’’ ;
- Normativul în construcții NCM B.01.03-2005,, Planuri generale ale
întreprinderilor industriale”.
- Normativul în construcții NCM C.02.02: 2016 (MCH 31-04-2014)
,,Clădiri și construcții industriale”.
- Normativul în construcții NCM B.01.02:2016 ,,Sistematizarea
teritoriului și localităților, instrucțiuni privind conținutul ,,principiile
metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de
urbanism și amenajare a teritoriului”.
- Normativul în construcții NCM E.03.02-2014 ,,Protecția împotriva
incendiilor a clădirilor și instalațiilor”.
1.2. Documente de importanță locală :
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- Certificatul de urbanism pentru proiectare, nr. 87/5-21 din
30.06.2021, eliberat de către Primăria municipiului Soroca.
- Planul Urbanistic General al orașului Soroca, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Soroca;
Încadrarea în teritoriu și soluțiile din cadrul zonei examinate se vor
include în prevederile PUG cu respectarea tramei stradale existente,
căilor de circulație și a traseelor majore ale echipărilor de
infrastructură, compatibilităților existente și celor propuse.
Scopul final al documentației elaborate constă în încadrarea organică
a teritoriului Zonei Economice Libere în sistemul urban existent al
orașului Soroca și suplinirea soluțiilor adoptate cu reglementările PUG
(Planul Urbanistic General) cu stabilirea parametrilor tehnico-economici
și funcționali ai terenului;
1.3. Principalele obiective urmărite de realizarea PUZ-lui sunt
următoarele:
- Organizarea arhitectural-urbanistică a terenului prin divizarea
terenurilor în conformitate cu necesitatea funcțională și amplasarea
construcțiilor noi, precum și încadrarea complexului în structura urbană
a localității ;
- Crearea unui complex de producere, funcțional, componentă a
infrastructurii industriale a orașului Soroca și municipiului Soroca ;
- Asigurarea relațiilor funcționale corespunzătoare cu zona precedent
construită;
- Asigurarea accesibilității
circulație a localității ;

Zonei Economice Libere la rețeaua de

- Modul de utilizare a terenului (POT și CUT);
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(PUZ) aprobat de către Consiliul municipal Soroca, în complet cu
condițiile de creare a Zonei Economice Libere, se vor încadra în
prevederile Planului Urbanistic General al orașului Soroca, în complex
cu teritoriul municipiuluil Soroca, cu respectarea și dezvoltarea rețelei
magistralelor existente a localitățiii, căilor de circulație și a traseelor
majore ale echipărilor de infrastructură, compatibilității funcțiunilor
existente și celor propuse.
1.4. Prezentul PUZ nu prevede planificarea amplasării și activitatea
întreprinderilor cu risc sporit al procesului industrial, producerea și
păstrare a substanțelor explozive și a surselor de explozii cu destinație
militară, a îngrășămintelor minerale, substanțelor chimice cu
proprietăți de emanare, substanțelor radiologice, componentelor
otrăvitoare, gazelor otrăvitoare, gazelor neotrăvitoare în ambalaj sub
presiune peste 70 kpa.
Dotarea Zonei Economice Libere (Complexului industrial) cu
comunicațiile energetice și edilitare se va efectua în conformitate cu
condițiile tehnice de conectare la sursele existente, prin calcule și
condiții tehnice ale serviciilor locale de ramură.

La etapa inițială de valorificare a terenului, vor fi prevăzute
lucrări de exсavare a solului fertil cu transportarea volumelor
în zone repartizate de către autoritățile administrației publice
locale;
1.5. Memoriu justificativ. Principalele obiective urmărite în
elaborarea PUZ-lui sunt următoarele :
Planul Urbanistic Zonal este destinat să stabilească condițiile de
amplasare, planificare și realizare a Zonei Economice Libere ,,UngheniBusiness;” pe un teritoriul cu suprăfața de 17.60 ha, teren extravilan al
or. Soroca, raionul Soroca.
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Documentația elaborată servește drept bază pentru întocmirea
actelor și documentelor permisive în vederea valorificării pe etape al
acestui complex industrial, care pe parcurs va deveni o componentă de
importanță majoră a zonei industriale a or. Soroca, inclusiv
municipiului.
În general, scopul acestei documentații ține de completarea și
suplinirea Planului Urbanistic General a localității cu reglementări
speciale în limitele terenului, obiect al PUZ și stabilirea parametrilor
tehnico-economici și funcționali ai Zonei Economice Libere.
1.8. Încadrarea obiectului în teritoriul municipiului:
Terenul obiect al PUZ este localizat în extravilanul or. Soroca, raionul
Soroca, direcția Nord- Vest (în dependență de hotarele or. Soroca),
divizat prin strada Ocolirii de importanță municipală, la hotarele
terenurilor agricole ale extravilanului orașului. Suprafața totală a
terenului destinat valorificării constituie 17.60 ha. Actualmente
terenul vizat este utilizat ca teren agricol, măginit de străzi de
importanță locală, parțial neamenajate, care sunt planificate spre
renovare și modernizare în componența proiectului.
1.9. Cadru natural. Fondul construit existent.
Precedent pe acest teren, nu au fost efectuate lucrări de prospecțiuni
geologice desfășurate. Prin cercetarea actuală sa constatat că, spațiul
terestru, în stratul superior al secțiunii este format în partea de sus a
secțiunii geologice din depuneri cvaternare (argile nisipoase) și
neogene (argile) cu diferite grosimi.
În locurile specificate de către beneficiar și autorii proiectului s-au
executat șase sonde cu adâncimea de 8.0-10.0 m.
Pentru caracterizarea stării și proprietății solului au fost extrase
eșantioane cu structura naturală (11 mostre).
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Suprafața solului reprezintă o pantă integră cu o înclinație medie, în
direcția Sudică cu o declivitate medie de 5- 8 grade.
Geomorfologic, terenul este situat în partea medie a pantei stînga
rîulețului fără nume, care este direcționat spre rîul Nistru. Suprăfața
terenului dispune de o înclinație medie în direcția rîulețului pînă la
altitudenea 180. Cu intensitatea în direcția sudică. Altitudinea
suprafeței este în intervalul 152.0-186.0 m. Prezența apelor freatice
pînă la adîncimea de 10.0 m nu a fost depistată.
Pericolul de inundații nu este posibil, în cazurile de ploi torențiale și
extremități naturale,care se urmăresc periodic în această zonă
climaterică.
Terenul nu dispune de careva specii rare sau seculare de floră, aflate
în protecția organelor de resort.
În mare parte componența solului este reprezentată de argila
nisipoasă (stratul II), care are proprietăți de tasavbilitate slabe. Sub
presiunea naturală solul nu se comprimă. Presiunea nominală înaltă de
tasabilitate este în intervalul valorilor 150-255Kpa. Limita stratului
tasabil se află la adîncimea de 4.5 m, la granița de argilă. Tipul de
tasabilitate a lotului este de categorie întîi.
Conform Condițiilor geologice și hidrogeologice (Evaluarea
favorabilității terenurilor pentru construcții), terenul se află în zona
favorabilă pentru construcții și nu necesită intervenții capitale în
consolidarea zonei de construcție prin măsuri de drenaj complex pe
perimetrul geometric al Zonei Economice Libere.
1.10. Compartimentul juridic:
Obiectul este planificat pe un teren cu suprăfața de 17.60 ha, comasat
din două terenuri cu numerele cadastrale 7801116361 și 7801116362,
situate în extravilanul or. Soroca, raionul Soroca, proprietatea
autorităților publice ale mun. Soroca, temeiul juridic Decizia Consiliului.
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Tipul grevării: Folosință. Titularul grevării: Zona Economică Liberă
,,Ungheni-Business” în conformitate cu Decizia Consiliului local.
1.11. Statutul economic:
Dreptul de proprietate asupra bunului imobil nr.cadastral
(7801116361. și 7801116362) este condiționat și asupra dreptului de
proprietate sunt stabilite condiții de grevare: Tipul grevării: Folosință.
Titularul grevării/solicitantul: Zona Economică Liberă ,,UngheniBusiness” în conformitate cu Decizia Consiliului local .
1.12. Regimul tehnic:
Terenul este situat pe o pantă cu o declivitate de 5-8 grade, orientată
spre partea de Sud, în direcția suburbiei or. Soroca, cu regim lent de
înclinare.
În conformitate cu prospecțiunile geoteniceice efectuate în puncte
caracteristice a terenului, nu au fost depistate interdicții naturale
pentru orice tip de construcții, care vor determina modul favorizat de
utilizare și pregătire a terenului vizat, în scopul realizării Zonei
Economice Libere ,,Ungheni-Business”.
Terenul reprezintă o panta lentă. Suprăfața terenului, în special,
platou cu o declivitate cu altitudinea minimă de 5-8 grade și cu
desfășurata longitudională de 750 m și laterală de 180 m, cote
geodezice între 152.0-186.0 m. Adverse fenomene fizice și geologice cu
procese de eroziune nu au fost depistate.
Luînd în considerație tendința creșteri gradului de declivitate a
terenului (11-17 grade), condiție de acutizare a modului de realizare a
obiectelor industriale, pe porțiunea segmentului Sudic al terenului
destinat dezvoltării, prin consultare cu beneficiarul, a fost primită
decizia de a organiza pe acest teritoriu o zona ecologică verde.
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În procesul de demarare a lucrărilor de construcție antreprenorul se
obliga de a colecta și transporta stratul agricol, prin consultare cu
autoritățile administrației publice locale, pe terenuri stabilite de către
APL.
Seismicitatea terenului, determinată în conformitate cu harta de
zonare seismică a Republicii Moldova, constituie 7grade. Pe baza
datelor cercetării de laborator, în partea superioară a secțiunii
geologice (pînă la 10 m) predomină soluri de categoria III (trei). În cazul
dat, se recomandă de a preciza la etapa de elaborare a proiectului de
execuție seismicitatea zonei.
La etapa elaborării proiectului de execuție a obiectelor planificate
pe terenul parcului industrial, se constată necesitatea precizării
seismicității, în dependență de categoria obiectelor planificate.
Concluzia generală stabilește : Condițiile inginer-geologice pe terenul
examinat sunt favorabile pentru construcția parcului industrial

al Zonei Economice Libere pe teritoriul repartizat în extravilanul
orașului Soroca, raionul Soroca.
1.13. Condițiile speciale stabilite pentru construcția parcului
industrial al Zonei Economice Libere, extravilanul or. Soroca, raionul
Soroca reprezintă lucrările și măsurile de bază necesare de întreprins
preventiv :
1.13.1 Executarea lucrărilor de reconstruire, reabilitare a căilor de
acces- auto existente și construcția unui drum de acces din partea
zonei lociubile (direcția Estică) a orașului Soroca, după un proiect
suplimentar și aprobat în conformitate cu legislația în vigoare.
Construcția căilor de acces-legătură a căilor magistrale cu sistemul de
transport al complexului industrial.
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Evaluarea și localizarea solului fertil, necesar de depozitat de pe
suprafața teritoriul I etape de realizare a Zonei Economice Libere.
Executarea planului de organizare a teritoriului I etape de construcție
Zonei Economice Libere cu prevederea măsurilor de evacuare a apelor
pluviale și măsuri de consolidare și prevenire a alunecărilor de teren.
Evaluarea, sistematizarea și pregătirea magistralelor comunicațiilor
tehnice, energetice și edilitare municipale pentru acordarea și
respectarea condițiilor tehnice de conectare a sistemului energetic a
Zonei Economice Libere.
1.15. Înzestrarea tehnico –edilitară a complexului industrial
Proiectarea infrastructurii tehnico-edilitare a Zonei Economice Libere
a fost orientată în dependență de situația și modul de funcționare a
sistemului energetic- edilitar existent al orașulului Soroca, cu condiția
disponibilității racordării sistemului enegetic-edilitar al complexului
industrial la condițiile tehnice eliberate de către serviciile tehnicoedilitare a localității.
Procedura de consultare reciprocă a părților cointeresate a favorizat
obținerea condițiilor tehnice de racordare a conectării noilor
consumători la magistralele existente.
Modul de amplasare și formare a zonelor funcționale a complexului
industrial a fost stabilit în dependență de plasarea zonei administrativenergetice (edilitare), care, la rândul său, a fost planificată și
direcționată în zona prioritară a concentrării magistralelor tehnice și de
transport ale localității.
1.15. Soluția arhitectural – urbanistică.
Zona Economică Liberă a fost proiectată în scopul încadrării în
sistemul urbanistic existent al orașului Soroca, în partea de Sud – Vest,
ținîndu-se cont de vecinătatea zonei industriale existente. În acest caz
se respectă regimul ecologic al zonei industriale existente și extinse prin
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realizarea Zonei Economice Libere, care va dezvolta zona de producere
a orașului Soroca.
Rețeaua stradală încadrată în Zona Economică Liberă este prevăzută
inițial prin posibilitatea ajustării la rețelele stradăle–auto, pietonale și
comunicațiilor tehnico-edilitare existente ale localității învecinate.
Structura arhitectural-urbanistică a planului general a Zonei
Economice Libere este planificată și divizată în dependență de procesul
tehnologic preconizat și bazată pe prognozele de solicitări a terenurilor
din partea investitorilor străini și a celor autohtoni, solicitate actual și
pe parcursul formării sistemului de Zone de antreprenoriat liber.
Teritoriul cu suprăfața de 17.60 ha a fost divizat în 5 sectoare cu
suprafețe diverse, respectiv începând cu 0.67 ha (sectorul
administrativ-gospodăresc), urmând 0.76 ha și 1.32, 1.54, 1.56, și 2.37
ha. Toate terenurile divizate au fost înzestrate cu legături de transport
tehnologic și căi pietonale destinate deplasării angajaților. Centrul
geometric al terenului pe vectorul laturei longitudionale ese destinat
trasării drumului de acces magistral, divizat în două fășii cu curse direct
opuse, în centru marcat cu o fășie de spațiu verde, formând axa de
distribuire a curselor de transport tehnologic al Zonei Economice
Libere.
Terenul cu supr. 0.67 ha a fost selectat și destinat amplasării
serviciilor administrativ-gospodărești, inclusiv serviciilor vamale și
deservire a infrastructurii inginereși-edilitare centralizate.
În scopul valorificării eficiente a terenului Zonei Libere, complexul a
fost diferențiat în trei sectoare funcționale (etape de realizare), care vor
da posibilitatea de activitate a agenților economici, in dependență de
disponibilitate și business – planuri pe etape determinate pentru
realizare în timp.
Pe tot perimetrul tuturor edificiilor complexului au fost prevăzute
fășii de terenuri libere (lățimea de 5-6.0 m) de construcții și plantații
mute-anulale, în scopul asigurării acesului automobilelor speciale de
protecție antiincendiară. Ținându-se cont de condițiile tehnologice și
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normativele în construcție, respectiv, a fost formată rețeaua de
transport a complexului industrial.
Halele de producere în complex cu blocul administrativ, depozitele și
încăperile tehnice se planifică de a fi asamblate în volume compacte,
formate din carcasă metalică acoperite cu panouri de tip ,,sandwici”,
cu regim de înălțime P+E sau P+2E. Valorificarea clădirilor industriale
este prevăzută în perspectiva de extindere, în dependență de etapele
planificate pentru producerea actuală.
În componența unităților industriale ale complexului sunt incluse
halele de producere, blocul administrativ-gospodăresc, depozite,
dispeceratul sistemului tehnico-ingineresc, care formeză un sistem
itegru al obiectului industrial. Concomitent pe teritoriul adiacent sunt
planificate terenuri pentru depozitarea și păstrarea produselor
inofensive la impactul atmosferic.
Pe terenurile adiacente fațadelor principale a blocurilor industriale și
magistralei centrale au fost planificate parcări-auto pentru
automobilele de serviciu și angajaților întreprinderii.
1.16. Soluția de Organizare a teritoriului Parcului Industrial.
Planificarea teritoriului Parcului Industrial cu suprăfața de 17.60 ha,
lungimea pe axa traseului central 750 m, lățimea 180 m, este
determinată prin formarea unei zone funcționale industriale complexe.
Capit. VI. Soluții tehnico–edilitare
1.1 Compartimentul apă și canalizare.
Proiectul compartimentului ,,Instalații și rețele de alimentare cu apă și
canalizare” este elaborat în conformitate cu :
- Sarcina și tema de proiectare ;
- Condițiile tehnice, eliberate de către serviciile locale a mun.
Soroca ;
- Prospecțiuni al cercetărilor inginer-geologice;
- Planul general al Zonei Economice Libere ,” ,,Ungheni-Business”.
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Sarcina compartimentului apă și canalizare constă în elaborarea soluției
de instalare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe teritoriul
Zonei Economice Libere ,,Ungheni-Business”, în conformitate și în
volumul prevăzut pentru stadiul de Plan Urbanistic Zonal.
S-a urmărit scopul de a elabora o schemă a planului general cu
evidențierea și trasarea comunicațiilor de alimentarea cu apă și
canalizare, determinarea condițiilor principale de conectare, trasare a
conductelor magistrale cu ramificarea funcțională pentru stadiul
respectiv (PUZ).
Sistema de protecție antiincendiară va dispune de o schemă
centralizată de dirijare, prevăzută amplasării pe teritoriul zonei
administrativ-gospodărești, unde se planifică instalarea stației de
pompare și a rezervoarelor cu volumul maximal de acumulare a apei
tehnice în funcție de 2 x 500 m.c.
Rețeaua de canalizare menageră tranșa - I a complexului industrial
este prevăzută cu orientarea scurgerii în direcția scăderii cotei nivelului
solului, adiacent teritoriului orașului, cu conectarea ulterioară la
sistemul centralizat al localității.
În componența proiectului este prevăzută planșa planului general de
trasare a rețelelor tehnice, inclusiv și celor de canalizare și dotare cu
apă.
2.

Alimentarea cu gaz natural.

Date generale:
Proiectul, Planul Urbanistic Zonal al Zonei Economice Libere (zonă
liberă) privind valorificarea terenului este elaborat în baza:
- certificatului de urbanism pentru proiectare nr.86/5-21 din
30.06.2021;
- condițiilor tehnice emise de către SRL"Soroca-Gaz";
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- compartimentul PUZ (Planul Urbanistic Zonal);
- studii inginer-geologice și geodezice;
2.3 Soluțiile de bază ale proiectului.
Proiectul prevede:
- Instalarea unei stații de măsurare (contor) comercială pentru
consumul de gaze distribuite pe teritoriul zonei economice libere;
- Instalarea sistemului de bază ShGRP, în cazul când presiunea gazului
la punctul de conectare, este mai sus de 0.3.(3kgcm2); 0,3 (3 kg / cm2)
- Instalarea conductelor de gaz subterane și supraterane (conducte
ShGRP și stația de măsurare a presiunii și volumului de gaze).
Total - 1190 m³ / h.
2.5. Diametrele conductelor de distribuție a gazelor sunt determinate
conform calculului hidraulic.
Conductele de gaze subterane de presiune medie necesită de a fi
instalate din țevi de polietilenă PE80 SDR17.6 cu un factor de siguranță,
de cel puțin 3,2, certificat în Republica Moldova.
Instalarea conductelor de gaze supraterane și partial subterane se va
executa din țevi de oțel. Pentru a compensa stresul termic, țevile de
polietilenă sunt amplaste în șanțuri cu trasare șarpantă (sinusoidă).

3.

Alimentarea cu energie electrică 10 kV

Alimentarea cu energie electrică 10 kV
Consumatorii de energie electrică ai zonei de antreprenoriat liber
(parc industrial) prin valorificarea terenului
sunt:
21

PLAN URBANISTIC ZONAL, al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
valorificarea terenurilor cu nr-le cadastrale: 7801116.361; 7801116.362, situate in
raionul Soroca, mun. Soroca

 întreprinderi de producere și depozitare;
 blocuri administrative;
 sarcini comunale, reţelele de iluminat exterior.
Puterea instalată - 12 MW (datele beneficiarului).
Tensiunea de alimentare - 10 kV.
Majoritatea consumatorilor conform categoriei de fiabilitate a
alimentării cu energie electrică aparțin categoriei II, parţial - categoriei
III.
Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din
acest teritoriu, cu suprafaţa totală de S=12,6 ha a primei etape de
construcție, va fi proiectat un punct de disribuție (PD)
10 kV și 6 posturi de transformare (PT) 10/0,4 kV, cu puterea instalată a
transformatoarelor de forța 2x1600kVA, încărcate la 70%.
Sursa de alimentare a punctului de distibuție 10kV se va
determina numai după obținerea avizului de racordare de la furnizorul
de energie electrică.
Liniile electrice de alimentare 10 kV sunt executate, conform
schemelor de tip "radială" pozate subteran.
Calculele sarcinilor electrice în sectorul sistematizat, pentru
construcţia obiectivelor noi cu destinaţie industrială sunt efectuate în
baza:
 normativelor în construcţii
 Pentru acoperirea sarcinilor calculate şi asigurarea categoriei

de fiabilitate a alimentării cu energie electrică a tuturor
consumatorilor este necesară construcţia:
 a punctului de distribuție, tipul a fost ales cu posibilitatea
alimentării a posturilor de transformare pentru etapa următoare
 a 6 posturi de transformare cu transformatoare de forța 2x1600
kVA;
 liniilor de alientare în cablu 10 kV, conform schemei de tip
"radială"=2,4 km (lungimea până la hotarul zonei, iar lungimea
totală cu alimentarea a punctului de distribuție se concretizează
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după obținerea avizului de racordare de la furnizorul de energie
electrică);
 construcţia reţelelor de iluminat exterior.
Plan – schema rețelelor 10kV de alimentare cu energie electrică a
zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin valorificarea terenului
este indicata pe Desenul Tehnic planșa 1.

4.Compartimentul telecomunicații și semnalizare
Racordarea la rețeaua de telecomunicații și semnalizare a zonei
economice libere (parc industrial de producere) în procesul de
valorificare a terenului
se bazează pe urmăatoarele criterii funcționale:
- Întreprinderi de producere, și spații depozitare;
- Blocuri administrație
Proiectul compartimentului ,,Telecomunicații și semnalizare” este
elaborat în conformuitate cu :
- Sarcina și tema de proiectare;
- Condițiile tehnice de conectare, eliberate de către SA
,,Moldtelecom”, sau alt operator, care prestează serviciii în
domeniul telecomunicațiilor;
- Certificatul de urbanism pentru proiectare;
- Plnul General al Zonei Economice Libere ,,Ungheni-Business”
(parc industrial) proiectat în extravilanul orașului Soroca, raionul
Soroca.
- Documentele normative utilizate pentru pentru elaborarea
Plnului General al Zonei Economice Libere ,,Ungheni-Busines” (parc
industrial) sunt:
- NCM G.02.01.-2017,,Instalații electrice,de automatizare,
semnalizare și telecomunicații. Rețele (sisteme) de comunicații
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electronice, instalții de automatizare și semnalizare pentru clădiri
și construcții
Asigurarea cu rețele de ,,Telecomunicații și semnalizare” pe tot
teritoriul complexului de prevăzut, reeșind din necesitatea dotării a
10% din angajați (1800 persoane) cu telefonie fixă și 100% a
volumelor de producere, administrative și depozitare, cu
signalizare de alarmă de protecție antiincendiară și alarmă în
situații excepționale.
Planul–schemă a rețelelor exterioare de telecomunicații a zonei
economice libere, proiectate în extravilanul or. Soroca, raionul
Soroca este expus în completul fișelor de lucru a proiectului
Planului Urbanistic Zonal.

Soluții constructive: Obiecte industriale
5.1 Date generale referitoare la obiectivele proiectate pe teritoriul
Zonei Economice Libere .
Structurile constructive ale obiectelor industriale, destinate
amplasării pe teritoriile Parcului de Producere, reprezintă volume cu
regimul de înaltime, pina la 3 nivele - la blocurile administrative și de la
1 nivel sau 2 la halele de producere. Suprastructurile clădiriilor vor
prevedea dimensiuni diverse, în dependență de condițiile caietului de
sarcini prezentate de către beneficiar (vezi PUZ). Înaltimea
suprastructurii metalice la nivelul coamei va devia de la caz la caz,
tinindu-se cont de cerințele tehnologice a procesului de producere
planificat.
5.2

Tema de proiectare (caietul de sarcini).

Principalele planse de soluție urbanistica sunt:
- Planul general;
- Planul general cu evidențierea etapelor de constructie a complexului;
- Planul general cu organizarea cailor de acces-auto și pietonale.
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5.3

Soluții constructive

Structura de rezistentă a halelor, prevăzute pentru proiectare și
realizare, va fi formata din cadre volumetrice, cu măsuri de
contravântuire, rigide orizontale. În plan, pe axa longitudională
contravântuirile sunt propuse de a fi incluse în cadre perimetrale. În
plan, pe axa transversală cadrele perimetrale sunt prevăzute rigide.
Fundațiile se preconizează de a fi proiectate de tip- păhar, din beton
armat cu legatură intre ele prin grinzi pentru rigiditate.
Variantele caracteristice de sisteme constructive ale obiectelor
industriale planificate pentru construirea pe terenul destinat Zonei
Economice Libere se prezintă prin fișele de lucru R-1 și R-2,
componente a memoriului explicativ (cap.4).
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1.3 OBIECTIVUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL
Planul Urbanistic Zonal reprezinta un studiu elaborat si destinat argumentarii perspectivei urbanistice si economice ce se refera la valorificarea terenului cu nr-le cadastrale:
7801116.361; 7801116.362. Acest studiu reprezinta analiza situatiei existente, include studiul topografic al terenului si se bazeaza pe analiza geologica a terenului. Studiu include
zonificarea integra a zonei cu indicarea generala a liniilor rosii, indicarea particulara a zonelor cu caile de acces interne propuse, accesele proiectate si existente spre zona examinata.
Studiu prevede perspectiva amenajarii teritoriului si volumetria obiectivelor propuse. Amplasamentul zonei de studiu reprezinta intravilanul raionul Soroca, mun. Soroca a RM.

Prezenta documentatie s-a elaborat în conformitate cu actele legislative si normativele în vigoare:
1.1. Legea nr. 1295/2002 din 25.07.2002, Art.1.pct. (2), lit.f) privind Zona Economică Liberă ,,Ungheni-Business”, care prevede că pentru crearea și funcționarea zonei libere, în folosința
Administrației se transmit două terenuri: cu suprăfața de 7.6 ha, cu num. Cad. 7801116361, cu suprafața de 10.0 ha, cu num. Cad. 7801116362, se include în componența zonei
libere.
Legea RM privind Principiile Urbanismului și Amenajării Teritoriului Nr. 835 din 17.05.1996;
Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
Legea nr. 436 din 26.12.2006 privind administrația publică locală;
Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului si ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale;
Normativul în construcții NCM B.01.02-05 "Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare si aprobare a documentației de urbanism si amenajare a
teritoriului";
Prevederile Planului Urbanistic General al mun. Soroca, elaborat de INCP "Urbanproiect" si aprobat prin decizia consiliului local nr.16/1 din 12 iunie 2012;
Extras din Registrul Bunurilor Imobile.
Scopul lucrării:
Argumentarea perspectivei urbanistice privind valorificarea terenurilor cu nr-le cadastrale 7801116.361; 7801116.362
in corespundere cu cerintele legislative si normative actuale.
PROIECTANTUL GENERAL:

PROIECTUL ESTE ELABORAT IN CONFORMITATE CU EXIGENTELE NORMELOR SI CORESPUND CRITERIILOR
DE BAZA A CALITATII IN CONSTRUCTII, REGLAMENTATE DE "LEGEA R. MOLDOVA PRIVIND CALITATEA IN
CONSTRUCTII nr. 721-XIII din 02.02.1996 art.6:
A) REZISTENTA SI STABILITATE
B) SIGURANTA IN EXPLOATARE
C) SIGURANTA LA FOC
D) IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
E) IZOLATIE TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE
F) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
G) UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Certificatul de urbanism:

SRL "MODULPROF", LICENTA DE PROIECTARE NR. 035137 DIN 03.08.2015.
Arhit. princ.: Certificat pe numele Spasov A. Certificat seria 2017-P Nr.1665 din 14.09.2017
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Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
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1.2 BORDEROUL PIESELOR DESENATE (PARTEA GRAFICA)
DENUMIREA
1.

Introducere

1.1
1.2

Date generale
Borderoul pieselor desenate

1.3

Memoriu justificativ. Date generale

1.4

Dispozitii generale. Indicii tehnico-economici
2.

Schema de incadrare in teritoriu sc 1:10 000

2.2

Fotofixarea terenului.

2.3

Fotofixarea terenului.

2.4
2.5

Fotofixarea terenului.
Analiza geotehnica sc 1:2000

2.6

Sectiunile terenului 1-1; 2-2; 3-3 sc 1:1000

Schema de organizare a terenului conform regulamentului cadastral sc 1:2000

3.2

Schema terenurilor si a constructiilor Sc 1:2000

3.3
3.4

Planul general.
Planul general (schema de trasare a constructiilor) sc 1:2000

3.5

Schema cladirilor dupa regimul de inaltime cu indicarea volumelor
de cladiri sc 1:2000

3.6

Schema de transport si a cailor pietonale Sc 1:2000

3.7

Schema asigurarii accesului autospecialelor de pompieri la constructiile zonei
Sc 1:2000
Desfasurata terenului, in axele R-A; 4'-1'; SC 1:1000.
Profil de drum 1-1. Drumul principal. Sc 1:100

3.10

Profil de drum 2-2. Drumul principal. Sc 1:100

3.11

Profil de drum 3-3. Drumul secundar. Sc 1:100

3.12

Profil de drum 4-4. Drumul secundar. Sc 1:100
4.

plansa 5
plansa 6
plansa 7
plansa 8
plansa 9
plansa 10

Studiul de dezvoltare

3.1

3.8
3.9

plansa 1
plansa 2
plansa 3
plansa 4

Studiul actual

2.1

3.

PLANSA

plansa 11
plansa 12
plansa 13
plansa 14
plansa 15
plansa 16
plansa 17
plansa 18
plansa 19
plansa 20
plansa 21
plansa 22

Сonexiuni la retelele externe

4.1

Schema trasarii a retelelor de apeduct si canalizare Sc 1:2000

4.2
4.3

Schema trasarii a retelelor de curentii tari Sc 1:2000
Schema de distributie 10kV

4.4
4.5

Schema trasarii a retelelor de curentii slabi Sc 1:2000
Schema trasarii a retelelor de gaz natural Sc 1:2000

plansa 23
plansa 24
plansa 25
plansa 26
plansa 27
25-2020-PZ

5.

Vederile tridimensionale a parcului industrial

5.1

Vederea tridimensionala nr.1 a parcului industrial

5.2

Vederea tridimensionala nr.2 a parcului industrial

5.3

Vederea tridimensionala nr.3 a parcului industrial

5.4

Vederea tridimensionala nr.4 a parcului industrial

5.5

Vederea tridimensionala nr.5 a parcului industrial

5.6

Vederea tridimensionala nr.6 a parcului industrial

plansa 28
plansa 29
plansa 30
plansa 31
plansa 32
plansa 33
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Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

MEMORIU JUSTIFICATIV
PLANUL URBANISITC ZONAL este destinat să stabilească perspectiva urbanistica a terenurilor cu nr-le cadastrale: 7801116.361; 7801116.362,
situate in raionul Soroca, mun. Soroca. Documentatia elaborata reprezinta baza urbanistica legislativa pentru intocmirea actelor permisive
necesare cu introducerea ulterioara a modificarilor in regulamentul local de urbanism.
Scopul acestei documentatii este argumentarea valorificarii terenurilor si corespunderea acestora cu PUG (Plan Urbanistic General) al mun.
Soroca cu reglementările specifice în limitele terenurilor si stabilirea parametrilor tehnico-economici si functionali ai terenurilor.
Principalele obiective urmărite în elaborarea studiului sunt următoarele:
-

Atribuirea unei functiuni corespunzătoare prevederilor PUG;
Organizarea arhitectural-urbanistică a terenului/ zonei prin stabilirea conditiilor amplasării constructiilor si zonelor necesare noi, precum si
încadrarea acestora într-o solutie de ansamblu coerent;
Stabilirea relatiilor functionale cu vecinătatea;
Asigurarea accesibilitătii zonei industriale la circulatii auto si pietonale din zonă;
Modul de ocupare si utilizare a terenului (POT si CUT) ;

Încadrarea în teritoriul raionului Soroca, mun. Soroca:
Terenul obiect al analizei este localizat în intravilanul raionului Soroca, mun. Soroca. Zona de Studiu este delimitata din partea de Nord (drumul de
acces principal M2 sau R14-Cosauti-frontiera cu Ucraina), iar din partile laterale este inconjurat de terenuri agricole.

Cadru natural. Fondul construit existent
Conform studiului de examinare a terenului Zonificarea Functională se determină prin evidentierea următoarelor aspecte:
-

Teritoriul examinat face parte din categoria urbanistica rezervata pentru constructii, din cadrul formarii complexului industrial al mun. Soroca;

Zonele aferente teritoriului examinat, reprezintă spatii forestiere si agricole din orasul Soroca.
Relieful geomorfologic existent permite proiectarea si exploatarea constructiior industriale si asigura conditii pentru deservirea si functionarea
tehnologica a unitatilor de producere.

Cadru natural. Fondul construit existent
Conform Planului Geometric si extrasul din registrul bunurilor imobile, terenul
cu nr. cadastral:
7801116.361 este pentru constructii, are suprafata de 7.60570 ha si
reprezinta proprietatea publica;
7801116.362 este pentru constructii, are suprafata de 10.0000 ha si
reprezinta proprietatea publica.

25-2020-PZ
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Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
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Arhitect. L.Nichifor
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"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

DISPOZITII GENERALE
Planul Urbanistic Zonal este elaborat pentru teritoriul amplasat in
intravilanul raionului Soroca, mun. Soroca in limitele terenurilor cu nr-le
cadastrale 7801116.361; 7801116.362. Lucrarile au fost elaborate în baza:
- Certificatului de Urbanism:
- №86/S-21 30 iunie 2021
- №87/S-21 din 30 iunie 2021, eliberat de primaria mun. Soroca.
- Ridicărilor topografice efectuate de "CART ENGINEERING" SRL anul, 2020;
·
Sistemul de coordonate MOLDREF 99
·
Sistem de altitudini Baltic
- Investigatiile geologice efectuate de I.I. "BOGDEVICI OLEG", in iulie 2018.
- Tema de proiectare, aprobata de catre beneficiar.
- Contractul de proiectare incheiat cu beneficiar.
Planul urbanistic Zonal este elaborat în conformitate cu exigenţele
esentiale, solutii compoziţionale, sanitaro-igienice, ecologice, masurile
antiincendiare şi condiţiile de exploatare obiectivelor industriale, tinind cont
de tema de proiectare aprobata de beneficiar.

DATE GENERALE
Planul Urbanistic Zonal include soluţia de sistematizare a terenului cu
divizarera sectoarelor, amplasarea concretă a clădirilor preconizate,
drumurilor, parcarilor, constructiior tehnologice, trasarea retelelor ingineresti
şi elementelor de amenajare.
Prezenta lucrare prevede conectarea zonei la schema de transport in
corespundere cu cerintele tehnologice si de securitate a traficului.

INDICII TEHNICO-ECONOMICI:
Nr.

DENUMIRE

INDICII

1

Suprafata ZEL (terenuri cu nr. cadastrale 7801116.361; 7801116.362

17.60 ha

2

Suprafata sectoarelor de producere (1-5)

7.62 ha

3

Suprafata sectorului administrativ-tehnic

0.670 ha

4

Suprafata construita (sect 1-5)

35.526 m2

5

Suprafata desfasurata a construсtiilor (sect 1-5)

39.052 m2

6

Suprafata construita (inclusiv constructiile administrative si tehnice)

37.648 m2

7

Suprafata desfasurata a construсtiilor (inclusiv constructiile administrative si tehnice)

45.418 m2

8

Volumul constructiilor

300.636 m3

9

Volumul total a constructiilor (inclusiv constructiile administrative si tehnice)

319.734 m3

10

Suprafata drumurilor

19.800 m2

11

Suprafata spatiilor verzi (aferenta sectoarelor )

12

Suprafata spatiilor verzi (totala, inclusiv zona rezervata )

72.761 m2

13

Suprafata trotuarelor

5.660 m2

14

Suprafata pavajului

31.589 m2

15

Suprafata parcarilor

3.421 m2

16

Suprafata depozitelor in aer liber

5.883 m2

17

Procentul de ocupare al terenului (POT)

42%

18

Procentul de utilizare al terenului (CUT)

0.60

4.561 m2

19

CARACTERISTI
CILE CLIMATERICE ALE ZONEI DE CONSTRUCŢIE
Caracteristicile climaterice

СНИП2.01.01-82
Regiunea terenului de constructie, conform

Valorile de calcul

IIIБ

СНИПII.3-79*
Zona de umeditate a regiunii de constructie, conform

uscata

Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarnă

-16°C

Masa stratului de zăpadă
Presiunea vântului
Teren de fundare:
praf argilos cenuşiu, laminar, consistent sensibil la
umezire categoria I
Adâncimea normată de îngheţ a pământului

0,50kPa
0,35kPa

Toate detaliile privind partea juridica si argumentarile a planului urbanistic zonal,
vezi memoriu explicativ.
25-2020-PZ

capacitate portantă
> 100kPa
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PLANUL URBANISTIC ZONAL
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BENEFICIAR:
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Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
valorificarea terenurilor cu nr.cad-le 7801116.361 si 7801116.362
situate in intravilanul or. Soroca, mun. Soroca.

Şef-Arhitect

Arh.princ. A.Spasov

Ape freatice n-au fost depistate până la adâncimea
6.0 m.
Gradul de seismicitate al terenului deucţie
constr
geologice elaborate,
(în conformitate investigatiile
cu
vara anului 2020, de catre II "Bogdevici) Oleg"

Note
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Faza

Plansa

PUZ
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"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
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SCHEMA DE INCADRARE SC 1:10 000

terenul pentru amplasamentul
parcului industrial
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terenul pentru amplasamentul
parcului industrial
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vezi pl 2.8

ANALIZA GEODEZICA A TERENULUI DE STUDIU SC 1:1000
1
vezi pl 2.8

33
32

2

1 -33

31

-

hotarul terenului

-

locurile de trecere a sectiunilor

-

punctele de intersectie a sectiunii cu solul

30
3
4
29

5
6
7

6

8
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10

28
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5
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27
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26
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3

25

vezi pl 2.8

2

24
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11
9
7

18

2

16

15
13

3
22

14
1

12
10

8

6
5
4
3
2
1

1

Nota informativa:
Analiza geodezica este bazata pe:
Ridicările topografice efectuate
de "CART ENGINEERING" SRL în luna
aprilie-mai, 2020;
·
Sistemul
de
coordonate
MOLDREF 99
Sistemul de altitudini Baltic
NOTE:
Sectiunile 1-1; 2-2, vezi plansa 2.6
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(PUZ) PLANUL URBANISTIC ZONAL
a terenului cu nr. cadastral 7801116.362 si 7801116.361, situat in intravilanul or. Soroca.

DESFASURATA TERENULUI 1-1, IN AXELE 1-4 SC 1:1000
30

29

28

27

31

32

33

184.00
183.00

1

26

25

14.5

184.00

24

21 22 23
17 18 19 20
13 14 15 16
12
11
10
9
5 6 7 8
1 2 3 4

hotarul terenului

hotarul terenului

169.50

DESFASURATA TERENULUI 2-2, IN AXELE 1-4 SC 1:1000

2

1

3

7

6

5

4

181.50
hotarul terenului

179.00

hotarul terenului

2.5

181.50

DESFASURATA TERENULUI 3-3, IN AXELE L-A SC 1:1000
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

184.50
184.00

184.50
179.00
hotarul terenului

hotarul terenului

6

0.5

1
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Nota informativa:
Analiza geodezica este bazata pe:
Ridicările topografice efectuate de "CART ENGINEERING" SRL în luna iunie, 2018;
·
Sistemul de coordonate MOLDREF 99
Sistem de altitudini Baltic;
Locul de trecere a sectiunilor 1-1; 2-2, 3-3, vezi plansa 2.8
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DESFASURATA TERENULUI 1-1;
DESFASURATA TERENULUI 2-2; 3-3
SC 1:1000.
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Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

SCHEMA DE ORGANIZARE A TERENULUI CONFORM REGULAMENTULUI CADASTRAL SC 1:1000

DRUM DE OCOLIRE INTERURBAN

DRUM IN PROCES DE PROIECTARE PENTRU
CONECTAREA LA RETEAUA MUNICIPALA

TERENUL REZERVAT PENTRU EXTINDERE
SI DEZVOLTARE IN PERSPECTIVA

HOTARUL TERENULUI CADASTRAL
NR.7801116.361 SUPRAFATA - 7.60570 ha
Nota informativa:
Analiza geodezica este bazata pe:
Ridicările topografice efectuate de "CART
ENGINEERING" SRL în luna aprilie-mai, 2020;
·
Sistemul de coordonate MOLDREF 99
Sistemul de altitudini Baltic

HOTARUL TERENULUI CADASTRAL
NR.7801116.362 SUPRAFATA - 10.00 ha
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CADASTRAL SC SC 1:1000

Faza

Plansa

PUZ

3.1

Planse

"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

LEGENDA

PLANUL GENERAL SC 1:2000

LEGENDA
Sector 1
- 1.32 ha
Aria construita
- 5.760 m2
Aria desfasurata
- 6.768 m2
Aria zonelor verzi
- 648 m2
Aria pavajului
- 5.227 m2
Aria parcarii
- 559 m2
Aria depozit exterior
- 961 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 43%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.51

Sector 6 ADMINISTRATIV - 0.67 ha
Aria construita
- 2.122 m2
Aria desfasurata
- 6.366 m2
Aria zonelor verzi
- 891 m2
Aria pavajului
- 3.435 m2
Aria parcarii
- 211 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 32%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.97

Sector 2
- 1.54 ha
Aria construita
- 7.092 m2
Aria desfasurata
- 8.324 m2
Aria zonelor verzi
- 749 m2
Aria pavajului
- 5.748 m2
Aria parcarii
- 650 m2
Aria depozit exterior
- 1.170 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 45%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.53
Sector 3
- 1.56 ha
Aria construita
- 6.726 m2
Aria desfasurata
- 7.966 m2
Aria zonelor verzi
- 928 m2
Aria pavajului
- 5.678 m2
Aria parcarii
- 645 m2
Aria depozit exterior
- 1519 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 43%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.51

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.361,
destinat parcului industrial
- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.362,
destinat parcului industrial

Sector 6
Administrativ-tehnic
0.67 ha

Sector5
2.35 ha

Aria constriuta

2.122

Aria constriuta

Sector3
1.56 ha

3.466

- linia de contur al spatiilor de
producere propuse spre proiectare.

10.360

Aria constriuta

6.726

Sector2
1.54 ha

- zona de protectie a liniei de
tensiune inalta 110 Kv.

Aria constriuta

7.092

Sector1
1.32 ha
Aria constriuta

- numarul determinat
a sectorului

5.760

Sector nr.
___ ha

- suprafata sectorului

Aria construita

- suprafata constuita
pe sector
- hotarul general determinat
a parcului industrial
- limita sectoarelor
- zona verde

INDICII TEHNICO-ECONOMICI A ZONEI
Nr.

DENUMIRE

SEMNE
CONVENTIONALE

INDICII

1

Zonele verzi aferente sectoarelor

68.250 m²

2

Drumuri (cai de acces)

19.780 m²

3

Trotuare

6.440 m²

4

Pavaj ECO

2.710 m²

5
Sector 5
- 2.35 ha
Aria construita
- 10.360 m2
Aria desfasurata
- 11.950 m2
Aria zonelor verzi
- 1.548 m2
Aria pavajului
- 8.449 m2
Aria parcarii
- 1101 m2
Aria depozit exterior
- 1849 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 44%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.50

Sector4
0.76 ha

Aria constriuta

_______

Sector 4
- 0.76 ha
Aria construita
- 3.466 m2
Aria desfasurata
- 4.044 m2
Aria zonelor verzi
- 688 m2
Aria pavajului
- 2.752 m2
Aria parcarii
- 255 m2
Aria depozit exterior
- 364 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 45%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.53

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

6
7

Aria totala a terenului cu
nr. cadastral 7801116.361
Aria totala a terenului cu
nr. cadastral 7801116.362
Aria construita totala

EXPLICATIE
Zona de producere

Depozit

Depozit in aer liber

Oficii

Drumuri

Parcaje

Spatii tehnice

Pavaj, trotuar.

Administratie

7.6057 ha
25-2020-PZ

10.0000 ha
36.959 m²
schimb. № sect plansa

8
9
10

Aria construita desfasurata totala
Procentul de ocupare al
terenului (POT)
Procentul de utilizare al
terenului (CUT)

BENEFICIAR:
ZEL "UNGHENI BUSINESS"

47.063 m²
21%
26%

№ doc

semnat

data

Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
valorificarea terenului nr.cad. 7801116.362 si 7801116.361
situat in intravilanul or. Soroca.

Şef-Arhitect

Arh.princ. A.Spasov
Arhitect. S.Ciochina
Arhitect. L.Nichifor

Faza

Plansa

PUZ

3.3

Planse

PLANUL URBANISTIC ZONAL

SCHEMA TERENURILOR SI A
CONSTRUCTIILOR SC 1:2000

"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

SCHEMA TERENURILOR SI A CONSTRUCTIILOR SC 1:2000

SCHEMA CROMATICA

Sector 6
Administrativ-tehnic
0.67 ha

Sector5

1

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

Sector4
Sector3

10

Sector2

9

Sector1

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

8

220

7

spatiu rezervat

2
11
Sector 6
Administrativ-tehnic
0.67 ha

15

Sector 1
Aria terenului

Sector 2
Aria terenului

Nr.
1

Accesul principal controlat pe
teritoriul zonei economice libere.

2

Vama zonei economice libere.

- 1.32 ha

3
- 1.54 ha

4
Sector 3
Aria terenului

Sector 4
Aria terenului

Sector 5
Aria terenului

NOTA INFORMATIVA LA OBIECTIVELE
AMPLASATE

5
- 1.56 ha

Sector5
2.35 ha

Aria constriuta

Aria constriuta

4

2.122

Parcare auto.

7

Parcare auto.

8

Parcare auto.

9

Parcare auto pentru autoturisme de
serviciu.

Aria constriuta

Sector3
1.56 ha

3.466

3

10.360

5

Aria constriuta

6.726

Sector2
1.54 ha

26

Aria constriuta

122

Blocul administrativ-tehnic.
Despecerat tehnic gospodaresc.
Curtea tehnologica a blocului
administrativ.
Teren divizat pentru unitatea
economica.

6

14

Sector4
0.76 ha

7.092

17

Aria constriuta

5.760

13

129

17

12

128

1 22

16
105

- 0.76 ha

- 2.35 ha

EXPLICATIE

10 Parcare auto pentru camioane.
Sectoarele de producere
Suprafata totala a sectoarelor
industriale (1-5)

Sector1
1.32 ha

7,62 ha

Sector nr.numarul determinat a sectorului

11 Parcare auto.
12

Sector 6
ADMINISTRATIV-TEHNIC
Aria terenului
- 0.67 ha

14

Spatii rezervate- 2.40 ha

15

ZEL
17,60 ha

122

LEGENDA

6

13

Teren divizat pentru unitatea
economica.
Teren divizat pentru unitatea
economica. (hala de producere)
Teren divizat pentru unitatea
economica. (hala de producere)
Teren divizat pentru unitatea
economica. (hala de producere)

Sectorul administrativ-tehnic
- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.361,
destinat parcului industrial

spatiu rezervat

Suprafata totala

- zona de protectie a liniei de
tensiune inalta 110 Kv.

suprafata sectorului format
limita sectorului format

Caile de acces
25-2020-PZ

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.362,
destinat parcului industrial
- linia de contur al spatiilor de
producere propuse spre proiectare.

___ ha

schimb. № sect plansa

№ doc

semnat

data

Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
valorificarea terenului nr.cad. 7801116.362 si 7801116.361
situat in intravilanul or. Soroca.

Şef-Arhitect

Arh.princ. A.Spasov
Arhitect. S.Ciochina
Arhitect. L.Nichifor

BENEFICIAR:
ZEL "UNGHENI BUSINESS"

Faza

Plansa

PUZ
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PLANUL URBANISTIC ZONAL

SCHEMA DE DIVIZARE A ZONEI IN
SECTOARELE INDUSTRIALE SC 1:2000

"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

LEGENDA

PLAN TRASARE A CONSTRUCTIILOR SC 1:2000
2

LEGENDA
Sector 6 ADMINISTRATIV - 0.67 ha
Aria construita
- 2.122 m2
Aria desfasurata
- 6.366 m2
Aria zonelor verzi
- 891 m2
Aria pavajului
- 3.435 m2
Aria parcarii
- 211 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 32%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.97

Sector 5
- 2.37 ha
Aria construita
- 10.360 m2
Aria desfasurata
- 11.950 m2
Aria zonelor verzi
- 1.548 m2
Aria pavajului
- 8.449 m2
Aria parcarii
- 1101 m2
Aria depozit exterior
- 1849 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 44%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.50

56

4

3

63

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

22
454

129
22
4 54

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

127

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.362,
destinat parcului industrial

Sector 6
Administrativ-tehnic
0.67 ha

Sector5
2.35 ha

2.122

10.360

Aria constriuta

12

41

2

Aria construita

- suprafata constuita
pe sector

_______

- hotarul general determinat
a parcului industrial
- limita sectoarelor
- zona verde

27

6.726

Sector2
1.54 ha

17

Aria constriuta

7.092

48

- numarul determinat
a sectorului
- suprafata sectorului

Sector3
1.56 ha

3.466

Sector nr.
___ ha

1

Aria constriuta

Aria constriuta

- linia de contur al spatiilor de
producere propuse spre proiectare.
- zona de protectie a liniei de
tensiune inalta 110 Kv.

Sector4
0.76 ha

Aria constriuta

232
24
355

156

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.361,
destinat parcului industrial

Sector1
1.32 ha

38

Aria constriuta

5.760

84

103
76

42
103

84

41
23

84

INDICII TEHNICO-ECONOMICI A ZONEI
Nr.

DENUMIRE

SEMNE
CONVENTIONALE

INDICII

EXPLICATIE

1

Zonele verzi aferente sectoarelor

2

Drumuri (cai de acces)

3

Trotuare

6.440 m²

4

Pavaj ECO

2.710 m²

5
6
7

Aria totala a terenului cu
nr. cadastral 7801116.361
Aria totala a terenului cu
nr. cadastral 7801116.362
Aria construita totala

68.250 m²

Zona de producere

Depozit

Depozit in aer liber

Oficii

Drumuri

Parcaje

Spatii tehnice

Pavaj, trotuar.

Administratie

19.780 m²

25-2020-PZ

7.6057 ha
10.0000 ha
36.959 m²

schimb. № sect plansa

№ doc

semnat

data

9
10

Aria construita desfasurata totala
Procentul de ocupare al
terenului (POT)
Procentul de utilizare al
terenului (CUT)

47.063 m²
21%
26%

Arh.princ. A.Spasov
Arhitect. S.Ciochina
Arhitect. L.Nichifor

BENEFICIAR:
ZEL "UNGHENI BUSINESS"

Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
valorificarea terenului nr.cad. 7801116.362 si 7801116.361
situat in intravilanul or. Soroca.

Şef-Arhitect

8

10

Sector 4
- 0.76 ha
Aria construita
- 3.466 m2
Aria desfasurata
- 4.044 m2
Aria zonelor verzi
- 688 m2
Aria pavajului
- 2.752 m2
Aria parcarii
- 255 m2
Aria depozit exterior
- 364 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 45%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.53

2 13 2

2 2 12
554

Sector 2
- 1.54 ha
Aria construita
- 7.092 m2
Aria desfasurata
- 8.324 m2
Aria zonelor verzi
- 749 m2
Aria pavajului
- 5.748 m2
Aria parcarii
- 650 m2
Aria depozit exterior
- 1.170 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 45%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.53
Sector 3
- 1.56 ha
Aria construita
- 6.726 m2
Aria desfasurata
- 7.966 m2
Aria zonelor verzi
- 928 m2
Aria pavajului
- 5.678 m2
Aria parcarii
- 645 m2
Aria depozit exterior
- 1519 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 43%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.51

4

1

201

Sector 1
- 1.32 ha
Aria construita
- 5.760 m2
Aria desfasurata
- 6.768 m2
Aria zonelor verzi
- 648 m2
Aria pavajului
- 5.227 m2
Aria parcarii
- 559 m2
Aria depozit exterior
- 961 m2
Procentul de ocupare
a terenului (POT)
- 43%
Coeficientul de utilizare
a terenului (CUT)
- 0.51

Faza

Plansa

PUZ

3.4

Planse

PLANUL URBANISTIC ZONAL

PLAN TRASARE A CONSTRUCTIILOR
SC 1:2000

"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

LEGENDA

Nr.
1
2

DENUMIRE

SCHEMA CLADIRILOR DUPA REGIMUL DE INALTIME CU INDICAREA VOLUMELOR DE CLADIRI SC 1:2000

MARCAREA

REGIM DE
INALTIME

SUPRAF.
M.P.

PARTER

24.515 m²

Hale industriale

PARTER+2ET.

Cladiri administrative

1.156 m²

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

3.468 m²

3

Spatii tehnice

PARTER

1.664 m²

4

Depozite

PARTER

6.077 m²

5

Depozit in aer liber

PARTER

5.864 m²

6

Administratia zonei

PARTER+2ET.

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

6.366 m²

156

2.122 m²
Sector 6
Administrativ-tehnic
0.67 ha

Sector4
0.76 ha

Aria constriuta

2.122

- hotarul general determinat
a parcului industrial

___ ha

- suprafata sectorului

Aria constriuta

Volum

Sector5
2.35 ha

Sector3
1.56 ha

3.466

19,098 m³

Volum

31,194 m³

Aria constriuta

Aria constriuta

10.360

Aria construita

_______

- limita sectoarelor

Sector nr.- numarul determinat a sectorului

6.726

Volum

- suprafata constuita pe sector

Volum

93,240 m³

60,534 m³

Sector2
1.54 ha

Volum

__________ - volumul constructiei

Aria constriuta

41

7.092

17

Sector1
1.32 ha

Volum

48

63,828 m³

Aria constriuta

38

5.760

Volum

51,840 m³

LEGENDA
Sector 1
Volumul constructiei

- 51.840 m³

103

84

41

12
- 63.828 m³

Sector 3
Volumul constructiei

- 60.534 m³

Sector 5
Volumul constructiei

42

27

Sector 2
Volumul constructiei

Sector 4
Volumul constructiei

84

103

84

EXPLICATIE

- 31.194 m³

- 93.240 m³

Volumul total a constructiilor

319,734 m³
Sector ADMINISTRATIV-TEHNIC
Volumul constructiei - 19.098 m³

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.361,
destinat parcului industrial

Zona de producere

Depozit

Depozit in aer liber

Oficii

Drumuri

Parcaje

Spatii tehnice

Pavaj, trotuar.

Administratie

25-2020-PZ

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.362,
destinat parcului industrial
- linia de contur al spatiilor de
producere propuse spre proiectare.
- zona de protectie a liniei de
tensiune inalta 110 Kv.

schimb. № sect plansa

№ doc

semnat

data

Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
valorificarea terenului nr.cad. 7801116.362 si 7801116.361
situat in intravilanul or. Soroca.

Şef-Arhitect

Arh.princ. A.Spasov
Arhitect. S.Ciochina
Arhitect. L.Nichifor

BENEFICIAR:
ZEL "UNGHENI BUSINESS"

Faza

Plansa

PUZ
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Planse

PLANUL URBANISTIC ZONAL

SCHEMA CLADIRILOR DUPA REGIMUL
DE INALTIME CU INDICAREA
VOLUMELOR DE CLADIRI SC 1:2000

"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

SCHEMA DE ORGANIZARE A TRANSPORTULUI SI A CAILOR PIETONALE PE TERITORIUL PARCULUI INDUSTRIAL SC 1:2000

EXPLICATIE
DENUMIRE

Nr.
1

Constructii

2

Drumurile asfaltate

3

Acoperirea dura a sectoarelor

4

Acoperirea dura a sectorului
administrativ-tehnic

5

Spatii verzi

6

Cai de acces auto cu
indicarea directiei

7

Cai de acces pietonale cu
indicarea directiei

8

Locuri organizate de parcare

9

Treceri pietonale

10

MARCAREA

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.
Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

Sector 6
Administrativ-tehnic
0.67 ha

Sector5
2.35 ha

Sector4
0.76 ha
Sector3
1.56 ha

Sector2
1.54 ha

Iesirea de pe teritoriului
parcului industrial

Sector1
1.32 ha

- limita sectoarelor

Sector nr.- numarul determinat a sectorului
___ ha
Aria construita

_______

- suprafata sectorului
- suprafata constuita pe sector

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.361,
destinat parcului industrial
25-2020-PZ

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.362,
destinat parcului industrial
- linia de contur al spatiilor de
producere propuse spre proiectare.
- zona de protectie a liniei de
tensiune inalta 110 Kv.

schimb. № sect plansa

№ doc

semnat

data

Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
valorificarea terenului nr.cad. 7801116.362 si 7801116.361
situat in intravilanul or. Soroca.

Şef-Arhitect

Arh.princ. A.Spasov
Arhitect. S.Ciochina
Arhitect. L.Nichifor

BENEFICIAR:
ZEL "UNGHENI BUSINESS"

Faza

Plansa

PUZ
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PLANUL URBANISTIC ZONAL

SCHEMA DE TRANSPORT SI A
CAILOR PIETONALE SC 1:2000

"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

SCHEMA ASIGURARII ACCESULUI AUTOSPECIALELOR DE POMPIERI LA CONSTRUCTIILE ZONEI SC 1:2000

EXPLICATIE

1

Constructii

2

Drumurile pentru accesul
autospecialelor la teren

3

Spatiu pentru virarea autospecialelor

4

Spatii verzi

5

Cai de acces autospecialelor

6

Locul de intoarcere a autospecialelor

7

Accesele antiincendiare pe teritoriu

A

MARCAREA

Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.
Zona de protectie a liniei
de tensiune inalta.110 Kv.

220

DENUMIRE

Nr.

R7.5

Sector 6
Administrativ-tehnic
0.67 ha

8

Sector4
0.76 ha

Sector5
2.35 ha

Sector3
1.56 ha

B

Sector2
1.54 ha

8
- hotarul general determinat
a parcului industrial
- limita sectoarelor

1 2

56

Sector1
1.32 ha

3

3 4

63

17

5 6

129
17

7

Sector nr.- numarul determinat a sectorului
___ ha
Aria construita

_______

128

8

16

- suprafata sectorului

9 10

- suprafata constuita pe sector

105

11
- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.361,
destinat parcului industrial
25-2020-PZ

- hotarul general determinat
a terenului cu nr.cad. 7801116.362,
destinat parcului industrial
- linia de contur al spatiilor de
producere propuse spre proiectare.
- zona de protectie a liniei de
tensiune inalta 110 Kv.

schimb. № sect plansa

№ doc

semnat

data

Planul Urbanistic Zonal al zonei de antreprenoriat liber (parc industrial) prin
valorificarea terenului nr.cad. 7801116.362 si 7801116.361
situat in intravilanul or. Soroca.

Şef-Arhitect

Arh.princ. A.Spasov
Arhitect. S.Ciochina
Arhitect. L.Nichifor

BENEFICIAR:
ZEL "UNGHENI BUSINESS"

Faza
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PLANUL URBANISTIC ZONAL

SCHEMA ASIGURARII ACCESULUI
AUTOSPECIALELOR DE POMPIERI LA
CONSTRUCTIILE ZONEI. SC 1:2000

"MODULPROF" SRL
Licenta seria A MMII
Nr. 035137 din 03.08.2015 or. Chişinău

DESFASURATA 1-1 (PROPUNERE), IN AXELE 1-4 SC 1:1000
11.000

11.000

0.000

0.000

1

36
22

4

10

38

112

12

3

2

1

DESFASURATA 2-2 (PROPUNERE), IN AXELE 1-4 SC 1:1000

0.000

0.000

0.000

K

L

0.000

I

H

11.000

11.000

0.000

0.000

G

F

41

125

E

45
22

48

12

24

125

D

B

C
25-2020-PZ

-

aliniamentul stradal
schimb.№ sect plansa

№ doc

semnat
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