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                                                        1. Introducere 
    Prezenta lucrare este elaborată la solicitarea Primăriei mun. Bălţi  în baza Contractului 
nr. 54/15887 din 12. 04 2018 şi în conformitate cu: 

– Planul Urbanistic General or. Bălţi (obiect nr.14800, elaborat în anul 2004  de către 
INCP „URBANPROIECT”) aprobat de consiliul or. Bălţi; 

– NCM B. 01.02.2016 „Sistematizarea teritoriului şi localităţilor. Instrucţiuni privind 
conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a 
documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”; 

– Planul Urbanistic Zonal a zonei centrale a mun. Bălţi (obiect nr. 8448, elaborat în 
anul 2016, Institut de proiectări „IPROCOM” IPS şi CS „DOLMEN” SRL) aprobat 
de consiliul mun. Bălţi; 

– cercetările  şi analiza complexă a stării actuale a obiectelor din zona studiată. 
   Ca bază pentru elaborarea  PUD a zonei centrale a mun. Bălţi''  s-au utilizat următoarele 
lucrări şi proiecte elaborate anterior: 
   - Planul topografic Sc. 1:5000, executat în anul 1975-1977, 
     (ridicarea topografică executată de Direcţia generală de geodezie şi cartografiere a СМ 
СССР);  
   -  Planul cadasral; 
   -  Planul ortofoto; 
(toate materialele au fost puse la dispoziţie de către „Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru”, 
„Institutul de proiectări pentru organizarea Teritoriului”, Întreprinderea de Stat 
„Cadastru”); 
  -  Lista obiectelor patrimoniului cultural-istoric; 
  -  Examinarea vizuală a teritoriului, obiectelor de menire socială; 
 

2. Situaţia hidrogeologică 
   Conform condiţiilor geotehnice, după gradul favorabilităţii teritoriului pentru construcţii, 
pe teritoriul oraşului sunt evidenţiate 5 zone.  
Zona cercetată totalmente se încadrează în zona А — condiţional favorabilă pentru 
construcţii. În mod geomorfologic coincide cu terenurile nivelate a teraselor şi a luncii 
inundabile din valea rîurilor Răut si Răuţăl, mai sus  de cota inundabilităţii de 1% şi cu o 
declivitate a reliefului mai mare de 0,4%. Cît şi cu unele terenuri separate învecinate cu 
cumpăna apelor a terenurilor aflate pe coasta dreaptă r. Răuţel. 
 

   3. Încadrare în localitate 
   Zona cercetată este strada Independenţei, piaţă Vasile Alecsandri cu obiectele adiacente 
ale centrului orăşenesc, terenul Pieţei Centrale şi o parte a parcului central. 
Zona cercetată este amplasată în partea centrală a mun. Bălţi. 
Aria zonei cercetate constituie circa 16,0 ha. 

 
4. Situaţia existentă 

Zona cercetată, amplasată în centrul geometric a mun. Bălţi, este alcătuită din obiecte de 
importanţă municipală: (numărul conform planşelor): 
 1 -  Primăria mun. Bălţi 
 6 -  Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri"- 400 locuri 
 7 -  Cinematograful funcţional-600 locuri 
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9 -  "Moldtelecom" 
10 - Palatul municipal de cultură 
11 - Clădirea administrativă "Registru" 
12 - Centrul comercial "UNIC" cu suprafaţa comercială de 4000 m.p. 
13 - "Centrul Administrativ Comercial" cu suprafaţa comercială de 2270mp 
14 - Magazinul "Mir" cu suprafaţa comercială 700 m.p. 
15 - Pavilionul "Piaţa agricolă" cu 520 locuri comerciale 
16 – Restaurant „Oliva” 
17 – Magazin „Bonus” 
18 – Biserica Romano-Catolică 
23 – Viceu public 
26 – Hotel 
 
Obiecte de importanţă municipală locuri pentru parcare lipsesc sau numărul lor este 
insuficient. 
De asemenea, centrul oraşului este constituit din clădiri locative multietajate cu obiecte 
comerciale sau obiecte cu deservire a populaţiei: (numărul conform planşelor) 
   2-3   - Bloc locativ cu 5 nivele 
      4    - Bloc locativ cu 2 nivele 
19- 21 - Bloc locativ cu 4 nivele 
   22    - Bloc locativ cu 4 nivele şi obiecte comerciale 
   34    - Bloc locativ cu 2 nivele 
 
Analiza fondului construit existent (vezi planşa 2. Situaţia existentă). Pentru toate 
obiectele se recomandă reparaţia curentă a clădirilor şi amenajării teritoriului adiacent. 
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5. Disfuncţionalităţi 
1. Sunt încălcate cerinţele securităţii antiincendiare şi anume: 

– lipsa accesului normativ pentru transport special al pompierilor la clădirile publice; 
– nu este asigurat accesul pentru pompieri din scări sau elevatori mobile-auto la orice 

încăpere 
2. Obiectele care formează centrul oraşului nu dispun de locuri suficiente de parcare şi  
accese pentru vizitatori. Prezenţa obiectivelor publice şi comerciale în centrul oraşului 
atrag mult transport, şi astfel, se creează deficitul de parcări în timpul zilei practic pe toate 
străzile, inclusiv şi cele magistrale sunt folosite ca parcări provizorii. Lipsa parcărilor 
amenajate reduce capacitatea de trecere a străzilor, circulaţia transportului devine dificilă, 
se crează incomodităţi pentru transport şi pietoni. 
 

Calculul locurilor de parcare 
 

Nr. 
 

Denumirea Unitate 
de calcul 

Auto/Unitate 
de calcul 

Cantitate 
de calcul 

1 Primaria mun Bălţi 
"Moldtelecom" 
Clădire administrativă "Registru" 

100 angajaţi  10-20 40-80 

2 Teatrul Naţional V. Alecsandri" 
Cinematograful 
Palatul municipal de cultura 

100 locuri 10-15 160-240 

3 Centrul comercial "UNIC" 
Centrul Administrativ Comercial 
Magazinul "Mir" 
Magazin „Bonus” 

100 mp 
cu aria 

comerciale 

5-7 350-490 

4 Restaurant „Oliva” 
Hotel 

100 locuri 10-15 20-30 

5 Piaţa agricolă cu 50 locuri 
comerciale 

20-25 200-250 

 Total   770+1010 

 
3. Nu este asigurat accesul persoanelor cu dezabilităţi la obiectele cu destinaţie publică. 
4.  Este limitat accesul spre teritoriul pieţei pentru livrarea mărfurilor şi evacuarea 
gunoiului.  
5  Trei complexe comerciale constituite din gherete de diverse tipuri  Centrul comercial 
"UNIC", "Centrul Administrativ Comercial", Magazinul "Mir" şi Pavilionul "Piaţa 
agricolă" acoperă privirea de ansamblu.  
     

8. Analiza monumentelor şi elementelor amenajare din zona protejată 

În zona cercetată sunt amplasate monumente cu valoare istorică, arhitecturală şi de artă de 
importanţă naţională sau locală: 

– Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 
– Monumentul "Ostaşilor eliberatori"  
– Monumentul lui Vasile Alecsandri 
– Aleea Clasicilor 
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Elementele de amenajare a zonei cercetate:  
- havuzul cu bol, suprafaţa 700 m, sub forma unui patrulater inegal;   
- 3 peluze din beton plantate cu arbori şi arbuşti care formează o compoziţiei unică 

sunt situate în Piaţa V. Alecsandri la intrarea centrală în hala "Piaţa agricolă", suprafaţa 
280 m2 fiecare.  

Conform proiectului se prevede 100 % conservarea, păstrarea şi amenajarea 
monumentelor şi elementelor enumerate.   
Zone protejate a monumentelor se stabileşte perimetrul de la marginea parcelei unde este 
amplasat monumentul. 

 

8. Obiecte de utilitate publică 

Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) al zonei centrale al or. Bălţi prevede atât 
păstrarea, renovarea, cât şi construcţia noilor obiecte cu destinaţie publică: 

(numărul conform planşei) 
 27 -  Pasaj auto subteran cu parcare auto pentru 340 locuri 
 28 -  Parcare auto cu 2 nivele pentru 760 locuri 
 35 -  Parcări auto locale 
  
În clădirile locative multietajate, care formează centrul oraşului la parte pot fi amenajate  
obiecte comerciale sau obiecte cu deservire a populaţiei. 
 Analiza fondului construit existent este reflectat pe planşa nr. 2.Situaţia existentă. 
Totodată, pentru clădirile adiacente din str. Independenţei se recomandă restaurarea şi 
reparaţia faţadelor şi amenajarea teritoriului. 
Complexele comerciale constituite din gherete de diverse tipuri Centrul comercial 
"UNIC", "Centrul Administrativ Comercial", Magazinul "Mir" şi Pavilionul "Piaţa 
agricolă" sunt propuse spre evacuare.  
 

9. Circulaţia terenurilor 

În zona cercetată sunt mai multe loturi şi obiecte imobiliare cu diferite forme de 
proprietate. 
Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) al zonei centrale al or. Bălţi prevede, şi nu 
reglementează, schimbarea caracterului de proprietate pentru loturile de pământ, obiecte 
imobiliare şi construcţii.  
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Soluţionarea acestor probleme fiind pusă în dispoziţia administraţiei publice locale. 

 
10. Zonificarea teritoriului: 

Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) al zonei centrale al mun. Bălţi nu prevede 
schimbarea zonării funcţionale în zona cercetată. Astfel, soluţiile Planului Urbanistic 
General aprobat al mun. Bălţi îşi păstrează valabilitatea în partea centrală a oraşului. 

 

11. Reglementări şi propuneri 

În baza analizei stării existente şi calculelor efectuate рroiectul propune: 
1. Construcţia unui pasaj auto sub partea pietonală a str. Independenţei cu organizarea 
parcărilor auto subterane în Piaţa Vasile Alecsandri şi str. Independenţei (aproximativ 760 
locuri auto). Lungimea pasajului subteran constituie circa 500 m. Traseul pasajului, 
specificaţiile tehnice şi soluţiile de proiectare vor fi soluţionate în proiectul de execuţie.  
Aceste decizii vor soluţiona:  
- asigurarea accesului direct al transportului auto şi cel orăşenesc (autobuse şi microbuze)  
sub zona pietonală, va descărca str. Ştefan cel Mare de fluxul mare a transportului;   
- va asigura debarcarea pasagerilor în apropierea parcului central şi a Pieţei Centrale 
Urbane;  
- va permite amenajarea parcărilor auto subterane în apropierea obiectelor de utilitate 
publică şi clădirilor locative multietajate, care formează centrul oraşului.  
 
2. Parcare auto cu 2 nivele pentru 760 locuri. Teritoriul propus cu suprafaţa 1 ha, 
actualmente este ocupată cu construcţii de depozitare. Teritoriul este limitat de str. Mihai 
Viteazul, str. Libertăţii şi parcul Central. 
 
3. Eliberarea etapizată (după terminarea perioadei de arendă), a pieţei Vasile Alecsandri    
de toate clădirile şi construcţiile provizorii din faţa Centrul comercial "UNIC", "Centrul 
Administrativ Comercial", Magazinul "Mir" şi Pavilionul "Piaţa agricolă.  
Teritoriul propus cu suprafaţa 1 ha, actualmente este ocupat cu construcţii de depozitare.  
Teritoriul este limitat de str. Mihai Viteazul, str. Libertăţii şi parcul Central. 
 
4. Asigurarea accesului spre teritoriul pieţei ca urmare a prelungirii str. Libertăţii, va stabili  
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hotarele precise a cartierului comercial şi va asigura accesul transportului de deservire a 
autospecialelor.  
5. Asigurarea tuturor obiectelor cu destinaţie publică cu parcări auto pentru exploatarea 
temporară (inclusiv cu accese pentru persoane cu dezabilităţi): 

– Primăria (str. Ştefan cel Mare) 
– Palatul municipal de cultura (str. Feodor Dostoevski) 
– Centrul comercial "UNIC", "Centrul Administrativ Comercial",  Magazinul 

"Mir" (str. Păcii şi str. Mihai Viteazul). 
6. Deblocarea străzilor şi acceselor auto (în locurile indicate) va permite accesul liber 
pentru autospecialelor pompierilor-salvatori, cât şi la toate obiectele din centrul oraşului. 
 


