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S-a deschis parcarea Spitalul Militar Regina Maria
Astăzi, 14 decembrie 2015, s-a deschis parcarea de la Spitalul Militar Regina Maria,
proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare
urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Parcarea va avea 7 niveluri: 4 subsoluri, parter, etaj şi etaj tehnic, însumând 306 locuri de
parcare dispuse pe fiecare nivel al parcajului, inclusiv pe învelitoare.
Între acestea, un număr de 10 locuri vor fi destinate persoanelor cu dizabilităţi, 7 locuri pentru
limuzine şi 8 locuri pentru maşini electrice. De asemenea, se vor amenaja 29 de locuri pentru
parcarea bicicletelor (20 la sol şi 9 la nivelul etajului tehnic) favorizând deplasarea cu bicicleta
pentru vizitarea zonei de centru a municipiului Braşov. Tariful de parcare este de 1,5 lei/oră, iar
din luna ianuarie se va putea plăti şi cu cardul. În perioada următoare se va introduce şi un sistem
de abonamente şi se va analiza posibilitatea de a crea facilităţi pentru cei care au domiciliul în
această zonă.
Detalii tehnice:
S construită propusă = 1344,72 mp
S construită desfăşurată totală = 9363,4 mp
S desfăşurată supraterană = 4034,16 mp
S desfăşurată subterană = 5329,24 mp
S utilă propusă = 8590,70mp
S spaţiu verde amenajat = 941,58 mp
S circulaţii pietonale = 505,70 mp
S circulaţii auto = 1379,72 mp
S post trafo = 17,28 mp
Cota minimă, respectiv nivelul 4 subsol este la -12 m, iar cota maximă la +10,5 m. La etajul
tehnic se va putea intra dinspre strada Pictor Pop, intrarea la etajul tehnic fiind la acelaşi nivel cu strada.

Dotări specifice:
Ø instalaţie de televiziune cu circuit închis (CCTV)
Sistemul video propus va asigura supravegherea video a zonelor de acces in parcări de la parter,
zona de la intrarea principală pentru vizitatori, zonele de acces in parcări de la etajul tehnic şi este
compus din 6 camere fixe. Camerele fixe au posibilitate de vizionare în IR , astfel ca pot acţiona şi
noaptea. Toate imaginile captate de la camerele video sunt înregistrate şi
Ø instalaţii de sistem control acces auto complet
Parcarea va fi dotată cu un sistem de control acces complet echipat şi automatizat pentru a asigura
gestionarea şi funcţionarea în siguranţă a circulaţiilor, controlul acceselor şi informarea rapidă a
utilizatorilor.
Plata se efectuează prin intermediul casei automate, care permite utilizatorului plata staţionării fără
ajutorul unui operator, prin intermediul bancnotelor şi monedelor, iar în curând se va introduce
sistemul de plată şi cu cardul de credit/debit.
Ø iluminat de siguranţă pentru evacuare şi marcarea hidranţilor,
Ø instalaţie de semnalizare incendiu,
Ø instalaţie de protecţie contra şocurilor electrice,
Ø instalaţie de ventilaţie.
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