Parcul Industrial Nervia

Cluj-Napoca (ROMÂNIA)
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Localizare:

Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona
centrală a Transilvaniei, având o suprafaţă de
179,5 km². Situat în zona de legătură dintre
Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia
Transilvaniei, oraşul este plasat la intersecţia
paralelei 46° 46’ N cu meridianul 23° 36’ E. Se
întinde pe văile râurilor Someşul Mic şi Nadăş şi,
prin anumite prelungiri, pe văile secundare ale
Popeştiului, Chintăului, Borhanciului şi Popii.
Spre sud-est, ocupă spaţiul terasei superioare de
pe versantul nordic al dealului Feleac, fiind
înconjurat pe trei părţi de dealuri şi coline cu
înălţimi între 500 şi 825 metri. La sud oraşul este
străjuit de Dealul Feleac, cu altitudinea maximă
de 825 m, în vârful Măgura Sălicei. La est, în
continuarea oraşului, se întinde Câmpia
Someşană, iar la nordul oraşului se află dealurile
Clujului, cu piscuri ca Vârful Lombului (684 m),
Vârful Dealul Melcului (617 m), Techintău (633
m). Înspre vest se află o suită de dealuri, cum ar
fi Dealul Hoia (506 m), Dealul Gârbăului (570 m)
ş.a. Odinioară în afara oraşului, acum în interior
însă, se află dealul Calvaria şi dealul Cetăţuia.
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Puncte de interes în Cluj:

Bine conectat
Al doilea centru
universitar din ţară
Servicii excelente de transport şi interconectare pentru
asigurarea deplasării populaţiei către locurile de muncă,
instituţii, zone de agrement, şcoli şi alte servicii
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Unul dintre cele
mai dinamice
oraşe din
România

Unde este situat Parcul Industrial Nervia:
Parcul Industrial Nervia este localizat în Cluj Napoca,
chiar în inima Transilvaniei. Oraşul se află în mijlocul
uneia dintre cele mai dinamice regiuni din România.
Transilvania este cunoscută ca principala “poartă de
acces” dinspre Europa. Această poziţionare geografică
face din municipiul Cluj-Napoca un oraş ideal pentru
desfăşurarea activităţilor de logistică şi producţie.

Parcul Industrial este situat în Apahida, în apropierea Drumului
European E576, la :
•
•
•
•

2 Km de punctele vamale
13 Km de centrul municipiului Cluj-Napoca
3 Km de Aeroportul Internaţional Cluj
2 km de Gara Sânnicoară

Cluj-Napoca este localizat la:
•
•
•
•
•
•
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40 km de Gherla
58 km de oraşul Dej
30 km de Turda
498 km de Bucureşti
168 km de Vama Borş
150 km de graniţa cu Ungaria

Localizare Parc Industrial Nervia:

Parc Industrial
Nervia

CLUJ NAPOCA

Coordonate GPS:
46°47'37.94"N
23°44'15.62"E
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Parcul Industrial Nervia în cifre:
COEFICIENŢI
Disponibilitate mp

Între 5.000 m² şi 20.000 m²

POT

70%

CUT

1,5

Înălţimea maximă

Parter + 2 etaje, maxim 12 metri

SUPRAFEŢE
Suprafaţa totală a parcului
Suprafaţe comune

244.508 m²
26.537 m²

SPAŢII VERZI

12.052 m²

DRUMURI INTERNE

12.632 m²

UTILITĂŢI
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PROPRIETARI PARCELE

SUPRAFATA OCUPATA

PRODUCTIE

73.000 m²

LOGISTICA

44.800 m²

1.853 m²

Parcul Industrial Nervia :
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TAMO KO
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Legenda: Parcelele colorate
sunt disponibile

Utilităţi:
Infrastructura Tehnică
Retea de alimentare cu apă

Debit minim de 1,5 mc / h / parcelă la o presiune medie de 4 bari.
Camin de vizitare.

Retea de colectare a apelor reziduale

Tubulatura interioară Ø 200 mm: camin de vizitare, conectata la
reteaua principala de evacuare-colectare cu un debit de aprox. 4,5
mc / h /parcelă.

Retea de telecomunicaţii

Retea subterana cu tubulatura de Ø 110 mm, camine de tragere,
recent echipata cu un sistem hardware de ultima generatie pentru
distributie.

Retea de colectare a apelor pluviale

Retea tubulara pentru captarea si evacuarea apelor pluviale cu
diametre de la Ø 400 mm până la Ø 1000 mm. Camine de vizitare.
Apele pluviale sunt deversare in raul Somes prin decontaminare
prealabila si separare de impuritati prin intermediul a doua
deznisipatoare/separatoare de uleiuri; debit maxim de deversare:
8.230 mc / h.

Instalatie de alimentare cu gaze naturale

Debit de furnizare al gazelor naturale garantat la 200 mc / h / parcelă
la presiune redusa la punctul de conectare (pe suprafaţa conform
reglementărilor ANRE); 0,7 bar în condiţii normale de presiune
atmosferică şi temperatură (15 ° C şi 1,01325 bar abs atm p).

Instalatie de alimentare cu energie electrică

In medie tensiune pentru fiecare parcelă 2x10 (20) -360 kV A/ faza;
linie electrica subterana; pentru o valoare medie minimă de 0,125
kW/ mp / construit (putere instalată) şi o putere medie simultan
absorbită de la 0,04 kWh/mp/construit.
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Parcul Industrial Nervia:
Costuri estimative
Electricitate
Apă si canalizare

Gaz
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291.33 RON/MWh
5.42 RON/m³

0 – 23,25MW

170,25 RON / MWh

23,26MW – 116.28MW

167,59 RON / MWh

116,29MW – 1162,78MW

162,16 RON / MWh

1162,79MW – 11627,78MW

158,99 RON / MWh

Parcul Industrial Nervia în imagini:
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www.nervia.ro

