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TEMA DE PROIECTARE
pentru asigurarea cu utilităţi a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea
Parcul industrial EUROBUSINESS Oradea este o infrastructură de afaceri destinată susţinerii
dezvoltării economice a municipiului Oradea.
Funcţionarea parcului industrial este astfel concepută încât asigurarea cu utilităţi publice să fie finanţată
pe cheltuiala Primăriei municipiului Oradea în timp ce realizarea clădirilor necesare activităţilor de producţie, IT
şi/sau servicii să fie în sarcina investitorilor inclusiv racordarea la reţeaua de utilităţi publice.
Terenul pe care urmează a fi realizată infrastructura destinată utilităţilor publice şi pe care urmează a fi
realizate clădirile industriale sau cele de servicii este situat în Oradea, Calea Borşului, teren care a fost trecut în
proprietatea municipiului Oradea în baza O.U.G. nr.108/2008. Terenul are o suprafaţă de 121,29 ha şi are front
stradal deschis înspre Calea Borşului pe o lungime de aproximativ 1 ha.
Tema de proiectare are ca şi obiectiv elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Asigurarea cu Utilităţi a
Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea.
Tema de proiectare şi studiile aferente includ următoarele categorii de activităţi:
1. Integrarea în studiul de fezabilitate pentru racordul parcului la reţeaua de utilităţi publice a reţelei de
drumuri interioare care face obiectul unui studiu de specialitate realizat de către S.C. Proiect Bihor S.A.;
2. Integrarea în studiul de fezabilitate pentru racordul parcului la reţeaua de utilităţi publice a staţiei de
transformare a curentului electric 110KV/20KV care face obiectul unui studiu de fezabilitate realizat de S.C.
Electrica Serv S.A.;
3. Asigurarea alimentării parcului industrial cu energie termică prin realizarea unei magistrale care să
asigure legătura dintre producătorul actual şi consumatorii agenţi economici; Se va lua în calcul un debit de
energie termică corespunzător unui consum specific pentru un număr de 75 agenţi economici cu activitate din
domeniul producţiei şi/sau serviciilor;
4. Asigurarea alimentării parcului industrial cu gaze naturale prin racordul la magistrala de gaze
naturale. Se va lua de asemenea în calcul un debit aferent unui consum specific pentru un număr de 75 agenţi
economici cu activitate din domeniul producţiei şi/sau serviciilor;
5. Analizarea posibilităţii de racordare a parcului industrial la alimentarea cu apă geotermală iar dacă
este oportun alimentarea cu apă geotermală pentru asigurarea încălzirii şi a apei calde de consum. Debitul ce
trebuie asigurat va fi corespunzător unui consum specific pentru un număr de 75 agenţi economici cu activitate
din domeniul producţiei şi/sau serviciilor;
6. Înfiinţarea unui Punct Termic pentru asigurarea preparării apei calde de consum şi a asigurării
încălzirii cu agent termic a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea agenţii economici dar şi administraţia
Parcului Industrial;
7. Realizarea unui studiu de circulaţie necesar pentru circulaţia pe reţeaua de drumuri interioare propusă
pentru Parcul Industrial;
8. Elaborarea Planului Urbanistic de Zonal conform reglementărilor legale în vigoare pentru Parcul
Industrial EuroBusiness Oradea;
9. Realizarea clădirii administrative a parcului în care urmează să se desfăşoare activitatea S.C.
Eurobusiness Oradea S.R.L.;
10. Realizarea a două parcări pentru activitatea agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul parcului din care una la intrarea dinspre Calea Borşului iar cealaltă la ieşirea dinspre latura de vest
perpendiculară pe drumul pietruit care asigură legătura indirectă în Calea Borşului;
11. Amenajarea unor zone verzi în cadrul Parcului Industrial conform standardelor şi normelor privind
protecţia mediului în vigoare;
Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate sunt prevăzute o serie de studii de specialitate după cum
urmează:
1. Studiu geotehnic elaborat conform normelor legale în vigoare;
2. Studiu de circulaţie pentru reţeaua de drumuri interioare propusă pentru accesul în Parcul Industrial;
3. Studiu privind consumurile specifice de gaze naturale, apă geotermală, energie termică pentru
dimensionarea reţelei de utilităţi publice;
4. Planul de Afaceri conform Ghidului Solicitantului Axa 4.1. din cadrul Programului Operational
Regional
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