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1.  DATE GENERALE 
Prezenta documentaţie a fost întocmită în vederea obţinerii AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE  

pentru Complexul memorial "Proiectarea traseului pietonal "Eminescu: o cultura - o ruta in zona 

transfrontaliera Botosani-Balti" 

Proiectata în baza Certificat de Urbanism  nr.43 din 04.03.2021. 

 

2. REGIMUL JURIDIC 

Intravilanul orasului Balti. Terenuri si constructii cu nr.c. 0300304.764, 0300304.510, 

0300304.765, 0300304.007,0300304.739, 0300304.810, 0300305.344, 0300304.665, 

0300207.783, 0300305.050, 0300305,050.01 sunt proprietate municipala.  

 

3. REGIMUL ECONOMIC 

Terenuri domeniu public, cai de comunicatii si transport zone amenajate, spatii verzi, edificii de 

menire social-culturala. Eglementari fiscale – conform legislatiei in vigoare a Republicii Moldova. 

 

4. REGIMUL TEHNIC 

Conform datelor din PUG nu sunt atestate procese geologice active pentru zona aferenta. Zona 

este dotata cu retele tehnico-edilitare. Lucrarile de constructie, graficul lucrarilor, caile de acces 

catre santier pe perioada construirii, cat si exploatarii vor fi coordonate cu proprietarii/gestinatarii 

adiacenti interesele carora pot fi afectate. 

 



5. URBANISTIC-ARHITECTURAL. 

Conform Planului urbanistic general al mun. Balti, aprobat prin Decizia Consiliului Mumicipal 

Balti nr.8/1, din 27.10.2005 terenul se afla in zona Centrala, zona de protectie a monumentelor, 

sub actiunea partial a codului Vp-20 – subzona spatii verzi, partial a codului R-20 si R-27 – 

subzona cai de comunicatii si transport si edificii aferente. L-2-20 si L-2-27 – subzona de blocuri 

locative multietajate, C-20 subzona teritoriu de utilitate publica. POT – nu e cazul, CUT – nu e 

cazul. Regimul de inaltime – in limita celui existent. Raspunderea pentru calitatea documentatiei 

de proiect si respectarea normativelor in constructii le revine in mod solidar proiectantilor atestati 

si verificatorilor de proiect. Proiectul se va elabora tinand cont de studiul de fezabilitate. Proiectul 

sa nu afecteze aspectul istoric al monumentelor. De prevazut amenajarea teritoriului si instalarea 

mobilierului urban si elementelor de identificare a traseului turistic. De asigurat accesibilitatea 

mediului urban. 

 

 

Proiectul va cuprinde  

Crearea unui traseu pietonal cultural „M. Eminescu” în cadrul căruia vor fi incluse atît 

elemente eminescine existente, cît și create/amenajate altele noi pentru care sunt 

necesare investiții și va presupune următoarele activități: 

1) crearea unui ”Centru de informare turistică„ în cadrul Pinacoteca „Antioh 

Cantemir” (galerie de artă). Crearea va consta în amenajare cu mobilier, instalarea 

unui stand promoțional și amplasarea la intrare a unui panou de informare 

cilindric; 

2) amenajarea Parcului Central Municipal din mun. Bălți în cadrul căruia va fi creat 

ca obiectiv eminescian Aleea Nr 1 ”Lacul de nuferi”. Amenajarea se va baza 

pe un exemplu real 



(transfer direct de know-how pe exemplu amenajării Parcului M.Eminescu 

din Botoșani) și va consta în următoarele lucrări: 

- pavarea intrării centrale a parcului și construcția unei porțiuni de gard 

ce cuprinde secțiunea din str. M. Viteazul, restaurant ,,Oliva” pînă la 

Castelul catolic”; 

- construcția unui “Lac de Nuferi” artificial pe o sprafața de 30 m2, și 

amenajarea terenului adiacent lacului cu poteci din piatră, iar 

împrejurul potecii instalate felinare, bănci cu coșuri de gunoi și stîlp 

solar stradali de iluminat public ce vor avea plăcuță cu inscripții 

versurile eminesciene; 

- însemnarea aleii ”Lacul de Nuferi” cu un totem tematic; 

- reabilitarea amfiteatrului de vară cu capacitatea de 100 locuri și 

achiziționarea unei scene mobile; 

3) amenajarea Aleii Nr. 2 ”Floare de tei” în cadrul străzii pietonale de la 

piața Independenței 1 pînă la Aleea Clasicilor, str. Dostoievski. 

Lucrările de amenajare vor consta în instalare bănci, stîlp solar stradal 

de iluminat public ce vor avea plăcuță cu inscripții versurile 

eminesciene, o sculptură din metal: ”bancă cu Eminescu șezând pe 

ea„, semnalizarea aleii ” Floare de tei ” cu un totem 

4) semnalizarea Aleii Nr.3 Aleea Clasicilor cu un alt totem; 

5) amenajarea Aleii Nr.4 ”Luceafărul” de la str. Dostoievski, strada 

pietonală, pînă la str. Ștefan cel Mare”. Lucrările de amenajare vor 

consta în reabilitarea pavajului și bordurelor aleii, instalare bănci cu 

stele cu lămpi led-uri care vor semnaliza luceafărul, stîlp solar stradal de 

iluminat public ce vor avea plăcuță cu inscripții versurile eminesciene 

și semnalizarea aleii ” Luceafărul” cu un totem; 

6) amenajarea unui ” Centru cultural-educațional și de cercetare a 

patrimoniului literar universal„ în incinta Instituției Publice Liceul 

Teoretic ,,Mihai Eminescu”, mun. Bălți. Lucrările de amenajare vor 

consta în: 

- construcția unui ”amfiteatrul” intern amplasat în trepte, cu 

capacitatea de 180 locuri pentru spectatori, cu o scenă modernă 

pentru desfășurarea spectacolelor muzicale și teatrale, 

organizarea colocviilor, seminariilor; dotată cu mijloace audio-

video; 

- amenajarea unei săli de documentare/ lectură/ cercetare pentru 

circa 25-30 beneficiari cu o zonă pentru dezbateri și discuții. 

7) amenajarea Aleia Nr.5 ”Plopii fără soț” din apropierea Centrului ce 

începe de la str. Ștefan cel Mare, colț cu str. Dostoievski până la IP LT 

,,Mihai Eminescu”. Lucrările de amenajare vor consta în reabilitarea 

pavajului și bordurelor aleii, instalare bănci, coșuri de gunoi, stîlp solar 

stradal de iluminat public ce vor avea plăcuță cu inscripții versurile 

eminesciene și semnalizarea aleii cu un totem. 

 

POT  = nu e cazul 

CUT = nu e cazul 

 

 



 

FINISAJE EXTERIOARE 

Finisajul exterior  

Pentru decorarea exterioara a complexului sunt propuse materiale de constructie si finisare 

traditionale pentru zona noastra geografica, atat autohtone cat si cele de import. 

- Pavajul rezistent la inghet;   

- Bancile, cosurile de gunoi, stalpii de iluminat vor fi de acelasi model pe parcursul intregului 

traseu. 

- Totemurile vor fi executate din corten perforat, pe o perna din beton.  

Orice schimbare trebuie sa fie coordonata cu proiectantul. 

 

Cerinta “A” Rezistenta si Stabilitate 

Lista lucrarilor care necesita intocmirea proceselor verbale de verificare a calitatii lucrarilor in 

faze determinate: 

1.Groapa de fundatie . 

2.Fundatiile (armarea si betonarea). 

3.Coloanele si riglele (armarea si betonarea) - pe nivele. 

4.Planseele (armarea si betonarea) - pe nivele. 

5.Scari (armarea si betonarea) 

6.Zidaria si fixarea peretilor despartitori - pe nivele. 

 

Cerinta “B” Securitatea la incendiu 

In proiect s-au luat in considerare urmatoarele normative : 

СНиП 21-01-97 “ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” 

СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ» 

СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» 

NCM E.03.03-2001 “Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor” 

Gradul de rezistenta la foc a cladirii – II 

Gradul de durabilitate – II 

Gradul de responsabilitate - II 

La finisarea peretilor, pardoselilor si tavanelor pe caile de evacuare sint folosite materiale 

rezistente la foc, conform СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ» 

Constructiile de lemn sint prelucrate cu antiseptic si antipiren, conform СниП 3.03.01-87.  

Materialele de constructie corespund exigentilor normative de rezistenta la foc conform СНиП 

21-01-97 “ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ”, tabela 1. 

Planimetria obiectului proiectat se incadreaza in normele СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ 

ЗДАНИЯ» 

Toate elementele de metal este necesar de protejat contra incendiului cu materiale cu rezistenta la 

foc > 2 ore. In dependenta de solutiile arhitecturale (vezi compartimentul "Arhitectura") vor fi 

folosite urmatoarele materiale:   -tencuiala din mortar de ciment si nisip cu plasa metalica   - 

captuseala din carton ghipsat   - vopsea speciala si alte materiale. 

Toate materialele de coordonat preventiv cu Directia de Pompieri. 

  

Cerinta “C” Igiena, Sanatate si mediu 

Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior. 



In proiect nu este prevazuta nicio sursa posibila de substante nocive. Obiectul nu se afla in 

apropierea surselor de substante nocive. 

Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si numar 

ocupanti : 

In proiect este prevazuta ventilarea naturala cu ajutorul canalelor de ventilare a spatiilor cu 

umiditate ridicata si ventilarea naturala cu ajutorul ferestrelor in spatii cu conditii normale.  

Cazangeria este prevazuta  cu ventilare naturala. 

Controlul climatului radiativ- electromagnetic: 

Nu se prevad surse care ar putea provoca efecte radiativ-electromagnetice daunatoare 

Posibilitati de mentinere a igienei. 

Exploatarea cladirii din punct de vedere al igienei are conditii normale. 

Cladirea cu functie locativa satisface toate cerintele de mentire a igienei si curateniei, fiind 

prevazute bai, vecee, spatii auxiliare si locuri de pastrare a instrumentelor necesare de mentinere a 

igienei. 

Mediul termic şi umiditatea. 

In proiect se prevad instalatii de incalzire si conditionare a aerului, ceea ce permite mentinerea 

conditiilor normale de activitate. Tehnicile de finisare a fatadelor, acoperisului si protectie a 

cladirii satisfac necesitatile de mentinere a conditiilor termice, de umiditate si de prevenirea a 

crearii condensului. 

Iluminatul natural si artificial 

Pozitia cladirii fata de axa Nordului permite iluminarea naturala a cladirii din fatada de NV si SE. 

Toate spatiile necesare satisfac cerintele de iluminat natural in cladire. Iluminatul natural se face 

cu ajutorul ferestrelor verticale in pereti si pereti cortina. 

Obiectul proiectat nu afecteaza iluminatul natural al cladirilor vecine. 

 

Cerinta “E” Protectia la zgomotului 

Amplasarea  obiectului si materialele folosite satisfac necesitatea de protectie impotriva 

zgomotului. 

 

Cerinta “F” Izolarea termica si economia de energie 

Cladirea este proiectata cu fatade ventilate, care include un strat de protectie termica din vata 

minerala. Acoperisul si terasele care au contact cu spatiile interioare sint prevazute cu strat de 

protectie din polisteren exrudat rezistent la incarcari. Aceste conditii permit izolarea termica a 

cladirii si pastrarea pentru un timp mai indelungat a conditiilor favorabile in interiorul cladirii. 

Vezi detalii si noduri in setul 062-1-A. 

 

Organizarea constructiei 

Proiectul de organizare a lucrarilor de constructie este elaborat in baza certificatului de urbanism 

pentru proiectare, documentatiei de proiect, “Normelor si regulilor in constructie” – СНиП 3.01-

85, “Normelor duratei executarii lucrarilor de constructie” – СНиП 1.04.03-85 si СниП III-4-80 

“Tehnica securitatii in constructie” 

In timpul lucrarilor de respectat strict regulile tehnicii de securitate conform СниП III-4-80/ 

Lucrarile de constructie, graficul lucrarilor, caile de acces catre santier pe perioada construirii, cat 

si exploatarii vor fi coordonate cu proprietarii/gestinatarii adiacenti interesele carora pot fi 

afectate. 

 

MEDIU SI SANATATEA POPULATIEI 



Construcţiile si amenajarile exterioare vor fi realizate din materiale agrementate şi testate care 

asigură exigenţele de performanţă necesare, rezistenţă şi stabilitate la solicitările statice şi 

dinamice, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, izolaţie termică, fonică şi hidrofugă adecvată. 

La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de Ordinul nr. 39 / 1993 al Ministerului Sănătaţii şi de 

Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat de MLPAT (Ordinul nr. 9 / 

N 1993).  

Pe perioada santierului vor fi luate măsuri de depozitare şi de transport a deşeurilor rezultate, în 

spatii special amenajate (contract cu firma autorizată de salubrizare). 


