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1. DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE 

 
1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 
 

DENUMIREA LUCRĂRII: 
”ELABORARE, AVIZARE ȘI APROBARE P.U.Z. ÎN SCOPUL  
«REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII, ORAȘ ZĂRNEȘTI»”, conform 
C.U. nr. 472 din 18.10.2017 

ADRESA: Zona Plaiul Foii fn, orașul Zărnești, județul Brașov 

BENEFICIAR: U.A.T. Zărnești, str. Mitropolit Ion Mețianu, nr. 1, orașul Zărnești, 
județul Brașov 

SPECIALITATEA: Urbanism 
FAZA: P.U.Z., Aviz de Oportunitate 

PROIECTANT DE 
SPECIALITATE URBANISM: 

S.C. ZEEN DESIGN STUDIO S.R.L., București, sector 2, str. Jean 
Louis Calderon nr.6, bl.1-3, sc.1, et.7, ap. 35  
Proiectat: drd. urb. dipl. arh. dipl. Mihai Andrei Suărășan 

DATA ELABORĂRII: Decembrie 2017 
 
1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
Documentația pentru care se solicită eliberarea Avizului de Oportunitate propune modificarea și 
detalierea reglementărilor cuprinse în Planului Urbanistic General al Orașului Zărnești aferente 
unitățiilor teritoriale de referință (U.T.R.) nr. 14, 16, 17,22, 30, precum și introducerea în 
intravilan a circa 64,34 ha. 
 
Planul Urbanistic Zonal ”REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII” va cuprinde reglementări asupra 
zonei, după caz, referitoare la: 

- zonarea funcţională a terenurilor; 
- indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, P.O.T. şi C.U.T., etc.); 
- reglementarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile sitului studiat; 
- organizarea reţelei stradale; 
- dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
- statutul juridic şi circulaţia terenurilor; 
- delimitarea şi protejarea fondului architectural urbanistic (dacă există); 
- măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice (dacă 

există); 
- menţionarea obiectivelor de utilitate publică (dacă există); 
- măsuri de protecţie a mediului ca rezultat al programelor specifice; 
- reglementări specifice detaliate – permisiuni şi restricţii - incluse în regulamentul de 

urbanism aferent P.U.Z.. 
 
1.3. DELIMITAREA SITULUI 
Zona studiată, în suprafaţă totală de circa 411,40 ha, este amplasată în vestul teritoriului 
administrativ al U.A.T. Zărnești. 
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Circulația în zona studiată se desfășoară prin intermediul Drumului Comunal 50A/strada Topliței, 
precum și prin intermediul mai multor drumuri de exploatare.  
 
 

Zona studiată este delimitată de următoarele vecinătăți: 
 

LA NORD Teritoriu extravilan UA.T. Zărnești 

LA SUD  
Parcul Național Piatra Craiului, Situl de importanță comunitară ROSCI0194 – 
Piatra Craiului, Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0165 – Piatra 
Craiului 

LA EST Teritoriu intravilan UA.T. Zărnești 
LA VEST Situl de importanță comunitară ROSCI0122 – Munții Făgăraș 

 

 
1.4. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE P.U.G. ORAȘ ZĂRNEȘTI 
Conform Planului Urbanistic General al Orașului Zărnești aprobat cu H.C.L. nr. 133/2002, cu 
valabilitatea prelungită prin H.C.L. nr. 241/18.12.2012, zona studiată se află încadrată, 
preponderent în intravilanul localității (84,36%), în U.T.R. 14, 16, 17,22, 30, precum și, parțial, în 
extravilanul localității (circa 15,64%). 
 
PREVEDERI LA NIVELUL U.T.R-URILOR, CONF. P.U.G. ORAȘ ZĂRNEȘTI 
U.T.R. 14 – zona Sub Bortila. POT = 10 %; CUT = 0,25;  SUTR = 45,0 ha 
U.T.R. 16 – cabana “Plaiul Foii”. POT = 10 %; CUT = 0,25; SUTR = 19,0 ha 
U.T.R. 17 – captare Topliţa. POT = 10 %; CUT = 0,25; SUTR = 8,0 ha 
U.T.R. 22 – zona Gura Bârsei. POT = 10 %; CUT = 0,25; SUTR = 15,0 ha 
U.T.R. 22 – funcţiunile predominante sunt cele de locuit și de agrement cu dotarile aferente. 
Pentru locuinţe regimul de înălţime poate varia între S+P, S+P+1, S+P+M. Pentru dotările de 
cazare turistica regimul de înălţime poate varia între S+P, S+P+1-4. Construcţiile vor folosi panta 
terenului pentru a fi evitate dizlocările mari de pămînt. POT = 10% ; CUT = 0,30 ; SUTR 30 = 930,2 
ha. 

 
 
Sursa: Plan Urbanistic General oraș Zărnești – Planșa reglementări urbanistice – zonificare 
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 
2.1. EVOLUȚIA ZONEI 
Până în anul 1990, terenurile aflate în zona studiată au avut destinație agricolă. În perioada de 
după anul 1990, a început procesul de punere în posesie, în baza legii Fondului Funciar 18/1990. 
Acest proces este în curs de desfășurare și în prezent.  
 
În vederea dezvoltării localității ca destinație turistică, odată cu reactualizarea Planul Urbanistic 
General al Orașului Zărnești, aprobat în anul 2002, o parte considerabilă a teritoriului studiat, a 
fost introdusă în intravilanul localității având funcţiunile predominante de locuit și de agrement 
cu dotarile aferente. 
 
Situată la poalele munților Piatra Craiului, zona studiată a devenit atractivă pentru construirea de 
locuințe individuale permanente și case de vacanță, precum și pentru structuri de primire 
turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație publică.  
 
Aproximativ 0,5% din zona studiată este construită, având funcțiunea preponderentă de locuire 
și unități turistice. Construcțiile sunt amplasate haotic, dispunerea lor fiind de tip rural, iar 
accesul pe loturile de fund se face prin intermediul unor drumuri de servitute subdimensionate. 
 
Terenul studiat nu prezintă caracteristici semnificative, care să fie relaționate cu evoluția 
localității.  
 
POTENȚIALUL DE DEZVOLTARE 
Potențialul zonei studiate este reprezentat de următoarele elemente: 

- poziția favorabilă în cadrul natural – la poalele masivului Piatra Craiului, baza de plecare 
spre cele mai importante trasee turistice ale acestuia. 

- poziţia favorabilă în cadrul oraşului – în proximitatea vetrei orașului; 
- prezenţa unor căi importante de circulație – DC50A; 
- legătura facilă cu centrul, cu zonele de servicii şi echipamente publice; 
- structurarea recentă a ariei ca zonă de locuire, cu potențial de dezvoltare, de o mare 

atractivitate investiţională la nivel imobiliar. 
 
Ţinând cont de potenţialul conferit de poziția în cadrul natural și al orașului, de geografia zonei – 
terenuri relativ plate, fără declivități majore, atractivitatea peisajului, ocuparea redusă a 
terenurilor – 0,5% fond construit, rezultă în mod evident subutilizarea terenurilor din zona 
studiată.     
 
Astfel – completarea fondului construit existent cu clădiri noi, mai performante din punct de 
vedere structural și arhitectural, creşterea calităţii imaginii arhitecturale ținând cont de valențele 
montane ale zonei, dar şi reglementarea urbanistică coerentă a terenurilor libere de construcții, 
se constituie ca principale obiective ale proiectului. 
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2.2. OCUPAREA TERENULUI 
Terenurile din zona studiată prezintă următoarea zonificare funcțională: 
 

 
BILANȚ TERITORIAL – SITUAȚIA EXISTENTĂ 

 

ZONE FUNCȚIONALE 
    UM 

ha % 

ZONĂ LOCUINȚE  19,557 4,75 

ZONĂ STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU 
FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

3,677 0,89 

ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,586 0,14 

ZONĂ SERVICII 0,627 0,15 

ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI 
AMENAJĂRI AFERENTE 

16,483 4,01 

ZONĂ SPAȚII PLANTATE 6,620 1,62 

APE 13,434 3,27 

TERENURI FORESTIERE 6,716 1,63 

TERENURI AGRICOLE 272,608 66,26 

TERENURI NEPRODUCTIVE 6,751 1,64 

 
TOTAL INTRAVILAN P.U.Z 

 
347,06 

 
84,36 

TERENURI EXTRAVILAN 64,340 15,64 

 
TOTAL TERITORIU P.U.Z 

 
411,40 

 
100 

 
Aproximativ 95% din totalul zonei studiate constituie teren liber de construcții, circulații 
auto/pietonale, fiind compus din suprafețe plantate, forestiere, agricole și ape. Spațiile plantate 
reprezintă circa 1,62% din suprafața studiată. 
 
În zona studiată nu sunt clădiri cu valoare de patrimoniu și nu se află înscrise în Lista 
Monumentelor Istorice actualizată în 2015 și nici în zona de protecție a acestora. 
 
Conform informațiilor de care dispunem și legislației în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice (modificată și completată de OUG 154/2008) și Legea 5/2000 privind aprobarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea III – Arii protejate, în zona studiată 
sunt  consemnate următoarele arii protejate: 
 Parcul Național Piatra Craiului (PNPC) – poziția M, 
 Arii speciale de conservare ”Natura 2000”: 

- Situl de importanță comunitară ROSCI0194 – Piatra Craiului, 
- Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0165 – Piatra Craiului, 
- Situl de importanță comunitară ROSCI0122 – Munții Făgăraș. 
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ARII NATURALE PROTEJATE PREZENTE PE TERITORIUL STUDIAT 
 

ARIE PROTEJATĂ Suprafață aflată 
în zona studiată  

Ponderea din 
zona studiată 

Suprafață totală 
sit 

Ponderea aflată 
în zona studiată 
din suprafața 
totală 

PNPC 33,83 ha 8,22 % 14766 ha 0,23 % 
ROSCI0194 33,83 ha 8,22 % 15904,8 ha 0,05 % 
ROSPA0165 45,30 ha 11,01 % 15904,8 ha 0,07 % 
ROSCI0122 18,20ha 4,42 % 198620,5 ha 0,0091 % 

 
Suprafața ariilor naturale protejate aflate în zona studiată, vor fi tratate distinct în cadrul 
Regulamentului Local de Urbanism. 
 
2.3. CIRCULAȚIA 
Circulația în zona studiată se desfășoară prin intermediul Drumului Comunal 50A/strada Topliței, 
precum și prin intermediul mai multor drumuri de exploatare. Drumul Comunal/ strada Topliței 
este arteră de circulație de categoria a III-a cu profil variabil, necorespunzător, fără trotuare, cu 
partea carosabilă cu îmbrăcăminte definitivă. Drumurile de exploatare, au profive variabile de 3-
4 metri și au îmbrăcăminte provizorie – pământ. 
 
2.4. REGIMUL JURIDIC 
Terenurile aflate în zona studiată sunt proprietatea privată a unor persoane fizice și/sau juridice 
– 87,70% precum și proprietatea publică a U.A.T. Zărnești – 12,30% (străzi, ape, terenuri 
ferestiere, terenuri neproductive, spații plantate, instituții publice). 
 
2.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 
Funcțiunea dominantă a zonei studiate este de locuire, fiind compusă din locuințe permanente și 
case de vacanță, precum și din structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare. În zonă mai 
este prezentă serviciilor de interes general (salvamont, Administrația PNPC).  
 
2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ 
Principala disfuncționalitate a zonei studiate o reprezintă lipsa rețelei alimentare cu apă și  
canalizare pe întreg teritoriul studiat. 
 
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 
În zona studiată sunt prezente rețele edilitare de alimentare cu energie electrică. Alimentarea se 
face pe tensiune de 6kV alimentat din LEA 6 kV aferent PT 18 Zărneşti, LES şi posturile noi vor fi 
dimensionate pentru 24kV cu tensiunea de lucru 6kV. 
 
Pozarea cablului subteran pe lungimea extinderii de 10 km în profil corespunzător LES 20kV A2XS 
(FL)2Y 3x1x150/25 mmp s-a făcut de la PT 18 clădirea Parcului Naţional, până la cabana Plaiul 
Foii, clădirea Salvamontului. Pozarea a fost făcută pe partea dreaptă a drumului (dinspre Zărneşti 
spre Plaiul Foii). 
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Au fost construite 3 posturi de transformare: 
- PT 1 Plaiul Foii 100 kVA - Sub Bortilă 
- PT 2 Plaiul Foii 160 kVA – Între Bârse 
- PT 3 Plaiul Foii 250 kVA - Cabana Plaiul Foii 

 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 
Alimentare cu apă a zonei studiate se face din puțuri forate în sistem individual/comun, cu 
adâncimi variabile și prevăzute cu pompe submersibile. 
 
Construcțiile existente, nu sunt racordate la rețeaua de canalizare. Acestea folosesc bazine de 
stocare vidanjabile a căror apă menajeră uzată este colectată și apoi evacuată în stația de 
epurare a orașului. 
 
ALIMENTARE CU CĂLDURĂ 
Construcțiile existente își asigură încălzirea și prepararea apei calde menajere prin intermediul 
centralelor pe lemne, centralelor electrice, panourilor solare, pompelor de căldură (apă-apă, sol-
apă, aer-apă). 
 
2.7. DISFUNCŢIONALITĂŢI ȘI PRIORITĂȚI 
În zona studiată au fost studiate următoarele categorii de probleme:  
 

DOMENII DISFUNCTIONALITĂȚI PRIORITĂȚI 

FONDUL 
CONSTRUIT ȘI 
UTILIZAREA 
TERENURILOR 

 

 Parcelar existent de tip agricol (cu 
deschidere mică raportată la 
lungime); 

 Loturi virane improprii construirii și 
dezvoltarii unui spațiu urban 
coerent: 

- Existența unui număr 
semnificativ de parcele cu 
deschideri la stradă între 3 
m și 8 m, cu raportul l/L de 
aprox. 1/15; 

- Parcele cu forme 
neregulate; 

 Terenuri construite  cu disfuncții 
referitoare la: 

- Retragerile față de 
aliniament, limitele laterale 
și posterioare ale parcelei, 

- Distanțele dintre 
construcții. 

 Prezența în zona studiată a unor 
construcții care depreciază valoarea 
peisajului prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspect 
arhitectural - conformare şi 

 

 Impunerea de restricții temporare 
de construire pentru loturile 
improprii construirii până la 
aducerea lor la condițiile de 
construibilitate (detaliate prin 
RLU); 

 Încurajarea investițiilor în zona 
studiată, în special cele legate de 
construcția de locuințe și structuri 
de primire turistică cu funcțiuni de 
cazare și alimentație publică; 

 Valorificarea terenurilor virane. 
 Elaborarea Regulamentului Local 

de Urbanism care să reglementeze 
indicii și indicatorii urbanistici 
precum și aspectele legate 
materiale și paleta cromatică 
admise. 
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DOMENII DISFUNCTIONALITĂȚI PRIORITĂȚI 

amplasare goluri, raport gol-plin, 
materiale utilizate, învelitoare, 
paletă cromatică etc.. 
 

SPAȚII PLANTATE, 
AGREMENT ȘI 
SPORT 

 

 Spații verzi publice plantate 
insuficiente și neamenajate 
corespunzător; 

 
 
 
 

 Crearea de spații verzi publice 
amenajate și plantate cu arbori și 
arbuști; 

 Proiect amenajare a malurilor 
râurilor Bârsa, Bârsa lui Bucur, 
Bârsa Fierului, Bârsa Tămașului, 
Bârsa Groșetului. 
 
 
 

 

CĂI DE 
COMUNICAȚIE ȘI 
TRANSPORT 

 

 Străzi cu profil necorespunzător 
(str. Topliței/DC50A, drumuri de 
exploatare);  

 Rețea stradală insuficient 
dezvoltată – lipsa străzilor 
secundare; 

 Accesibilitate redusă pe terenurile 
care nu au acces direct din str. 
Topliței/DC50A; 

 Drumuri de servitute existente cu 
profil necorespunzător; 

 Parcaje publice distribuite 
neuniform în teritoriu. 
 

 

 Modernizarea profilului stradal al 
str. Topliței/DC50A; 

 Conversia drumurilor de 
exploatare în străzi de categoria a 
III-a/ a IV-a; 

 Lărgirea drumurilor de servitute 
existente pentru a permite accesul 
mijloacelor de stingere a 
incendiilor. 
 

ECHIPARE 
EDILITARĂ 

 

 Infrastructură edilitară nedezvoltată 
corespunzător. 

 Iluminat public inexistent. 
 

 

 Extinderea rețelelor edilitare de 
alimentare cu apă și canalizare în 
toată zona studiată. 

 Instalarea iluminatului stradal. 
 

PROBLEME DE 
MEDIU 

 

 Risc de inundabilitate pe râul Bârsa 
și afluenții principali. 

 Inexistența sistemului centralizat de 
canalizare. 
 

 

 Regularizarea principalelor cursuri 
de apă – râurile Bârsa, Bârsa lui 
Bucur, Bârsa Fierului, Bârsa 
Tămașului, Bârsa Groșetului; 

 Instituirea unui culoar verde 
pentru protecția cursurilor de apă 
în vederea diminuării efectelor 
negative ale unor eventuale 
inundații. 

 Extinderea rețelei de canalizare 
centralizată pe întreg teritoriul 
studiat; 

 Încurajarea utilizării microstațiilor 
de epurare a apelor reziduale 
pentru toate investițiile din zonă 
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DOMENII DISFUNCTIONALITĂȚI PRIORITĂȚI 

până la realizarea sistemului 
centralizat de canalizare. 
 

DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ 

 

 Nevalorificarea potențialului 
economic al terenurilor din zona 
studiată. 
 

 

 Încurajarea investițiilor în zona 
studiată, în special cele legate de 
construcția de locuințe și structuri 
de primire turistică cu funcțiuni de 
cazare și alimentație publică. 
 

 
Nu au fost identificate disfuncționalități majore la nivelul zonei studiate. 
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3.     PROPUNERI ȘI REGLEMENTĂRI 
În baza concluziilor şi recomandărilor reieşite din analiza situaţiei existente prezentată în 
capitolele anterioare rezultă că zona studiată,  care constituie obiectul prezentei documentaţii 
este construibilă cu condiţia respectării prezentului regulament. 
  
CATEGORIE DE INTERVENȚIE 

- Protejarea bunurilor de patrimoniu. 
- Stabilirea coeficienților urbanistici. 
- Schimbări de destinație. 
- Interdicții temporare și definitive de construire. 
- Dezvoltarea spațiilor verzi. 

 
CATEGORIE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITAȚII PUBLICE LOCALE 
În funcție de programele de investiții ale Primăriei Orașului Zărnești, după aprobarea în Consiliul 
Local, se vor realiza următoarele: 

- Extindere rețele echipamente edilitare. 
- Extindere rețea infrastructură stradală. 
- Amenajare spații verzi publice. 

 
CATEGORIE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI 
De către investitorii privați vor fi suportate următoarele categorii de costuri: 

- Racordarea la rețelele edilitare. 
- Operațiuni de parcelare/reparcelare/comasare. 
- Realizare accese auto și pietonale pe parcele din drumurile publice. 

 
3.1. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 
 

 

U.T.R. PLAIUL FOII 
 

M ZONĂ MIXTĂ 

M1 
SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE PRIMIRE 
TURISTICĂ AFLATE ÎN ZONA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A PARCULUI NAȚIONAL PIATRA 
CRAIULUI 

M2 
SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE PRIMIRE 
TURISTICĂ AFLATE ÎN ZONA ROSPA0165 – PIATRA CRAIULUI ȘI ROSCI0122 – MUNȚII 
FĂGĂRAȘ. 

M3 

SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE PRIMIRE 
TURISTICĂ AFLATE ÎN AFARA LIMITELOR ARIILOR PROTEJATE 

M3a SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR 
DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE REDUSĂ 

M3b SUBZONA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE MEDIE 
M3c SUBZONA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE MARE 

IS ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC 
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V ZONĂ SPAȚII VERZI 
V1 SUBZONA SPAȚIILOR VERZI  PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ 
V2 SUBZONA SPAȚIILOR SPAȚII PLANTATE 

 
3.2. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI DE MIXTE 
 

 
 M – ZONĂ MIXTĂ 

 
 
Zona cuprinde funcțuni de locuire (locuințe individuale/semicolective), spații de cazare pentru 
turism (hoteluri, pensiuni, vile turistice, ș.a.), spații de cazare pentru nevoi sociale (cămine de 
bătrâni), unități de alimentație publică, mici activități productive manufacturiere, precum și 
instituții și servicii de interes public. 
 
Zona mixtă a fost împărțită în trei subzone funcționale, după cum urmează: 
 

M1 
SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE PRIMIRE 
TURISTICĂ AFLATE ÎN ZONA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A PARCULUI NAȚIONAL PIATRA 
CRAIULUI 

M2 
SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE PRIMIRE 
TURISTICĂ AFLATE ÎN ZONA ROSPA0165 – PIATRA CRAIULUI ȘI ROSCI0122 – MUNȚII 
FĂGĂRAȘ. 

M3 

SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE PRIMIRE 
TURISTICĂ AFLATE ÎN AFARA LIMITELOR ARIILOR PROTEJATE 

M3a SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE 
PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE REDUSĂ 

M3b SUBZONA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE MEDIE 
M3c SUBZONA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE MARE 

 
3.2.1. PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONEI M1 
 

M1 
SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE 
PRIMIRE TURISTICĂ AFLATE ÎN ZONA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A PARCULUI 
NAȚIONAL PIATRA CRAIULUI 

 
Se vor respecta condiționările impuse pentru zona 1 (Z1) prin Ghidul de construire în zona de 
dezvoltare durabilă a Parcului Naţional Piatra Craiului, elaborat de Administraţia Parcului 
Naţional Piatra Craiului (APNPC). 
 
SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
GENERALITĂȚI: Caracterul zonei – locuințe individuale și/sau semicolective și structuri de primire 
turistică cu capacitate redusă.  
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UTILIZĂRI PERMISE: 
 Locuințe individuale cu regim permanent sau sezonier. 
 Locuințe semicolective cu regim permanent sau sezonier, cu maxim 3 unități locative. 
 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (pensiuni turistice, pensiuni 

agroturistice, vile turistice, cabane turistice, popasuri turistice) cu capacitate de cazare 
redusă – maxim 8 spații de cazare; 

 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică (restaurante, baruri, 
cofetării) cu capacitate redusă – maxim 30 locuri; 

 Echipamente publice specifice funcțiunilor de locuire și turism; 
 Amenajări aferente utilizărilor admise: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje/garaje 

subterane și supraterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport 
şi recreere (eventual piscină descoperită), construcţii pentru echiparea tehnică, 
împrejmuiri. 

 
UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI: 
 Se admite mansardarea clădirilor cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să 

se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de până la 60 grade; suprafaţa nivelului 
mansardei va fi de maxim 70% din aria unui nivel curent. 

 Se admit mici ateliere pentru meşteşuguri locale, cu condiţia să nu genereze transporturi 
grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante (fonic, chimic sau 
vizual), să nu aibă program prelungit peste orele 2200, să nu utilizeze terenul liber al 
parcelei pentru depozitare şi producţie, să să asigure 2-3 locuri de parcare. 

 Se admite amplasarea mijloacelor de publicitate (firmă cu tipul și denumirea unității) doar 
pentru structurile de primire turistică. Acestea se vor amplasa pe poarta de intrare sau pe 
faţada principală, în zona intrării. Vor fi discrete, din materiale care se armonizează cu 
specificul local. Iluminatul nocturn va asigura strictul necesar de lumină ca firma să fie 
lizibilă şi accesul vizibil. Nu se admit firme luminate cu tuburi fluorescente, cu jocuri de 
culori şi intensităţi luminoase. 

 Se admit structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip camping, cu condiția 
ca capacitatea acestora să nu depășească 50 spații de cazare. 

 
UTILIZĂRI INTERZISE: 
 Spații comerciale de tip magazin, supermagazin, hipermagazin, etc. 
 Amplasarea mijloacelor de publicitate atât pe domeniul public, cât și pe cel privat. 
 Funcțiuni industriale, chiar dacă sunt nepoluante. 
 Construcţii sau extinderi pentru depozitare care nu servesc direct activităţilor turistice sau 

meşteşugăreşti locale. 
 Ferme zootehnice. 
 Structuri de primire turistică de tip motel. 

 
SECȚIUNEA II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRII 
 Se admite regim de construire discontinuu (izolat). 
 Suprafața maximă a unui corp de clădire nu poate depăși 400 mp (suprafață construită), 

indiferent de aria terenului. Sunt admise mai multe corpuri (aripi) de clădire pe același 
teren, cu condiția ca acestea să formeze un ansamblu arhitectural armonios. În acest caz, 
sunt permise articulări ale corpurilor de clădire sub diverse unghiuri (recomandabil 

 
M E M O R I U T E H N I C  E X P L I C A T I V 

”REGLEMENTARE  ZONĂ PLAIUL FOII”, OR. ZĂRNEȘTI, JUD.BRAȘOV 
Pagina 13 din 55 

 

 



PLAN URBANISTIC ZONAL ”REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII”, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV 
 

BENEFICIAR: U.A.T. ZĂRNEȘTI, STR. MITROPOLIT ION MEȚIANU NR. 1, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV  
 

PROIECTANT: ZEEN DESIGN STUDIO S.R.L., MUN. BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. JEAN LOUIS CALDERON NR.6 
 

 

unghiul de 90 0). Este interzisă amplasarea lineara (consecutivă) a corpurilor. A se vedea 
anexa V. 

 Construcțiile vor fi așezate rațional pe teren ținând cont de: pantele reliefului, torenți și 
pâraie, vizibilitatea elementelor de peisaj, orientarea față de punctele cardinale și față de 
elementele de peisaj. 

 Amplasarea clădirilor nu va obtura vizibilitatea sau accesul către elementele valoroase 
sau de peisaj. 

 Este interzisă amplasarea clădirilor cu latura lungă perpendiculară pe curbele de nivel. 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 Se consideră construibile, în baza prezentului regulament, parcelele care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții de construibilitate: 
TABEL NR. 4.1. 

CARACTERISTICI MINIME ALE PARCELELOR 
Suprafață parcelă 2000 mp 
Dimensiune front (m) 20 m 

 

LA TOATE PARCELELE ADÂNCIMEA TREBUIE SĂ FIE MAI MARE SAU CEL PUȚIN EGALĂ CU LĂȚIMEA  
 

 
 O parcelă poate fi adusă la condiția de construibilitate prin comasarea cu una/mai multe 

din parcele vecine. 
 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 Clădirile vor fi retrase de la aliniament/drumurile de servitute, după cum urmează: 

 

TABEL NR. 4.2. 

ALINIAMENT 
STRĂZI CAT. a III-a (DC 50A) 20 metri din axul profilului stradal propus 
STRĂZI CAT. a IV-a 15 metri din axul profilului stradal propus 

ALINIEREA FAȚA DE DRUMUL DE SERVITUTE ½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 
5 metri 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei: 
TABEL NR. 4.3. 

 
DISTANȚE  MINIME  FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE 

 LOCUINȚE  STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA 
LATERALE 5 metri 10 metri 
POSTERIOARE 5 metri 10 metri 
Distanţa faţă de limitele de proprietate se măsoară pe linia perpendiculară de la cel mai 
apropiat punct al clădirii pe limita proprietăţii. 

 
DISTANȚE DE SIGURANȚĂ ÎNTRE CLĂDIRI 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime de siguranță la foc și se amplasează astfel încât să nu permită propagarea 
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incendiilor pe perioada de timp normată, conform gradului de rezistență la foc. Dintre 
clădirile învecinate, se va lua în calcul gradul de rezistență la foc cel mai dezavantajos, 
respectând prevederile Normativului de Siguranță la Foc al construcțiilor P118/99, 
actualizat. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 Construcțiile pot fi amplasate pe aceeași parcelă în regim izolat. 
 Distanţa minimă dintre clădiri (indiferent dacă sunt sau nu pe aceeaşi parcelă) va fi de 

minim 30 metri. Distanţa faţă de construcţiile învecinate se măsoară între cele mai 
apropiate două puncte ale fiecărei construcţii. 

 
CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
 Parcelele care au asigurat accesul carosabil la un drum public prin intermediul unui drum 

de servitute, acesta (drumul de servitute) va avea următoarele caracteristici: 
- cele cu o lungime de până la 30 metri, vor avea profilul de minim 5 metri și 

supralărgire pentru manevre de întoarcere la capăt; 
- cele cu o lungime de peste 30 metri, vor avea profilul de minim 6,5 metri (5 metri 

carosabil și 1,5 metri troturar pe cel puțin o latură) și supralărgire pentru manevre 
de întoarcere la capăt. 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere se va realiza, conform planșei de reglementări, astfel: 
 

 

Drumul Comunal 50A va avea un profil de 
minim 11 metri (trotuare de câte 2 metri, 
carosabil de 7 metri). Spațiul liber dintre 
trotuare și aliniament va fi spațiu verde 
amenajat. 
 

 
 
 

 

Străzile vor avea un profil de 8 m (trotuare de câte 1,5 
metri, carosabil de 5 metri). Străzile înfundate vor fi 
prevăzute cu o amenajare de întoarcere în formă de ”T”, 
cu dimensiunile carosabilului înscrise într-un dreptunghi 
de minim 6x11,50 metri. 
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STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Parcela este construibilă numai dacă poate asigura în incinta acesteia numărul minim de 

locuri de parcare necesare, conf. tabelului nr. 4.4. 
TABEL NR. 4.4. 

DESTINAȚIE 

LOCUINȚE 
INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

UNITATE LOCATIVĂ 
(UL) cu SCD de max. 
100 mp 

UNITATE 
LOCATIVĂ (UL) cu 
SCD mai mare de 
100 mp 

FUNCȚIUNI DE 
CAZARE 

FUNCȚIUNI DE 
ALIMENTAȚIE  

NUMĂR LOCURI 
DE PARCARE 
NECESARE 

1 loc/UL 2 locuri/UL 1 loc parcare/ 2 
locuri de cazare 

1 loc parcare/3 
locuri la masă 

SPOR 

La locuințele semicolective, pentru vizitatori, este obligatorie suplimentarea cu 
min. 20% a totalului locurilor de parcare necesare, dar nu mai puțin de un loc de 
parcare. 
 
La structurile de primire turistică, pentru salariați/aprovizionare, este obligatorie 
suplimentarea cu min. 20% a totalului locurilor de parcare necesare, dar nu mai 
puțin de 3 locuri de parcare. 

NOTĂ 
În cazul unităților de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de 
cazare, numărul minim de locuri de parcare ce trebuie asigurat, se va stabili luând 
în calcul diferența dintre numărul de locuri la masă și cele de cazare. 

 
 Zonele de parcare trebuie realizate din pietriş compactat (criblură spartă) din materiale 

locale (calcar). Sunt interzise pavelele de beton şi zonele asfaltate. Parcările vor fi 
integrate în vegetaţie şi nu vor fi marcate cu vopsele, ca în mediul urban. 

 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 Înălţime maximă admisibilă: D+P+M (6,00 metri la cornișă); 

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 Aspectul clădirii va ţine seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei, 

de particularitatea funcțiunii propuse (caracterul programului de arhitectură).  
 Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative nespecifice arhitecturii montane. 
 Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul clădirilor (lei de tipul celor 

funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente). 

 
FAȚADE 
 Construcţiile se vor finisa la exterior cu materiale specifice zonei montane – placări cu 

piatră, placări cu lemn și tencuieli.  
 Este interzisă imitarea materialelor naturale. 
 Piatra nu va fi vopsită îşi va păstra culorile sale naturale. 
 Finisajele vor avea nuanțe cât mai apropiate de culorile pigmenţilor naturali (din pământ 

sau oxizi minerali) și vor respecta indicațiile de culoare din anexa III. Nu este 
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recomandată folosirea a mai mult de trei tonuri de culoare pentru întreg ansamblul 
clădirii. 

 Se admit tencuielile texturate și tencuielile tradiționale de var. 
 Se admit doar tâmplării din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit. 
 Sunt interzise finisaje din materiale nespecifice zonei – gresie, faianţă, marmură, granit, 

materiale plastice, sticlă, aluminiu, panouri prefabricate, sticlă reflectorizantă, tablă şi 
alte suprafeţe din metal nevopsite, oglinzi, lacuri lucioase. 

 Culorile folosite fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, conform anexei III.  
 Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, vii, chimice, închise.  
 Se recomandă ca raportul între înălțimea pereților și a acoperișului să fie de 1/2, 1/1, 2/3. 
 Golurile (ferestre și uși) vor reprezenta maxim 15% din suprafața fațadelor. Se admit ca 

accente compoziţionale bine justificate (deschidere către peisaj, folosire pasivă a energiei 
solare) panourile vitrate de dimensiuni mai mari. 

 Se admit doar goluri de fereastră cu forme şi proporţii specifice zonei – dreptunghiulare 
orientate pe verticală sau pătrate.  

 Sunt interzise ferestrele cu forme triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale, ș.a.. 
 Este interzisă montarea rulourilor din PVC sau a celor metalice, acestea vor fi realizate 

din lemn. 
 În cazul balcoanelor și logiilor, nu se admite parapetul plin din zidărie/beton și/sau 

elemente decorative (baluștri) din beton/piatră sau imitații ale acestora. Balustrada va fi 
din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit, conform anexei III. 

 Nu se admit ferestrele din cărămidă de sticlă. 
 
ACOPERIȘURI 
 Sunt admise acoperișuri cu pantă de maxim 600, în două ape sau patru ape. Acoperișurile 

în două ape pot fi cu teșitură pe timpan. Acoperișurile în patru ape pot fi cu foișor. 
 Se acceptă acoperiri cu pantă mică, de minimum 10%, doar cu învelitoare din strat 

înierbat cu vegetaţie locală, doar acolo unde sunt necesare soluţii speciale de aşezare pe 
sit şi integrare în peisaj: volume complet îngropate (nu mai mult de 10%, din suprafaţa 
construită), garaje sau spaţii tehnice parţial sau total îngropate, care pentru integrare în 
peisaj se acoperă cu strat vegetal. 

 Se interzic acoperişurile tip terasă. 
 Nu se admit jocurile de acoperiş cu mai multe ape, cu pante diferite, cu diferenţe de nivel 

la coamă, cu pante frânte. 
 În acoperiş sunt permise ferestrele tip lucarnă, care respectă proporţiile şi formele 

tradiţionale, identificate în Ghidul de construire în zona de dezvoltare durabilă a Parcului 
Naţional Piatra Craiului. Acesta nu vor depăşi 20% din suprafaţa învelitorii.  

 Se admite utilizarea ferestrelor de mansardă tip Velux, cu ramă de lemn, pe o suprafaţă 
de maxim 20% din suprafaţa învelitorii. 

 Sunt admise învelitori din șiță, șindrilă și țiglă ceramică de culoare natur, roșcat, maro-
roșcat, conform anexei III. 

 Sunt intrezise învelitori din azbest, tablă, plăci din fibre organice și bitum. 
 Sunt interzise ornamentele ceramice pentru acoperiș (tip rozetă, spin, con, etc.). 
 Părţile vizibile ale coşurilor pentru sobe, şeminee sau centrale termice vor fi realizate/ 

finisate cu piatră sau cărămidă aparentă, urmărind armonizarea cu construcţia, dar şi 
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integrarea în peisaj. Se interzic coşurile din beton aparent, metalice şi cu diverse sisteme 
de ventilaţie mecanică amplasate aparent. 

 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 Toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (alimentare cu apă, 

canalizare și alimentare cu energie electrică). 
 Până la extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, se vor aplica soluţii locale 

– individuale sau colective – de epurare a apei. Apele epurate se vor folosi pentru irigaţii. 
Se interzice deversarea apelor menajere uzate în puţuri absorbante. Pentru alimentarea 
cu apă se admite captarea izvoarelor existente pe terenul propriu sau în vecinătate, 
respectând avizul APNPC şi recomandările avizului de mediu şi al Apelor Române. 

 Sunt încurajate soluţiile care utilizează surse complementare, nepoluante de energie 
(solară, geotermală). Pentru corpurile de iluminat şi dispozitivele supraterane pentru 
diversele reţele (cămine de vizitare, cutii de racord, panouri etc.) se vor studia forma şi 
integrarea în peisaj şi se va consulta APNPC. 

 
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 Se va asigura un procent de minim 50% spațiu verde plantat la sol din suprafaţa totală a 

parcelei, care va fi amenajat și întreținut.  
 Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, 
terase. 

 Spaţiile verzi vor fi plantate cu specii de plante autohtone: fag, frasin, tei, carpen, 
mesteacăn, salcie, prun, brad, molid, larice, duglas, pin, corn, soc, lemn câinesc, sorb de 
munte, alun, măceş. Se interzice utilizarea speciilor străine zonei: tuia, chiparos, palmier, 
etc.. 

 Suprafeţele înierbate vor fi plantate cu specii locale, existente pe pajiştile locale pentru a 
păstra şi favoriza biodiversitatea. 

 
ÎMPREJMUIRI 
 Împrejmuirile vor fi formate exclusiv din gard viu sau din lemn, fără soclu. 
 Gardurile pot fi dublate cu gard viu. 
 Împrejmuirile față de arterele de circulație vor avea înălțimea de max. 1,50 metri, iar cele față 

de limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea înălțimea de max.  2,00 metri. 
 În cazul parcelelor situate în imediata vecinătate a pădurilor, se admit împrejmuiri ale 

laturilor dinspre pădure dublate de plasă de sârmă pentru protejarea proprietăților. 
 Se interzice gardul viu de tip „beton vegetal” (gard viu monospecific de tuia). 
 Se interzic împrejmuirile din elemente din beton, prefabricate, tablă, plasă de sârmă, plăci 

aglomerate din lemn, zidărie, P.V.C., metal, policarbonat.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul împrejmuirilor (lei de tipul 

celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente) precum şi placarea gardurilor cu materiale ceramice (gresie, 
faianță). 
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SECȚIUNEA III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 
 

TABEL NR. 4.5. 
PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL 

TERENULUI (P.O.T.) 
COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL 

TERENULUI (C.U.T.) 
10% 0,27 ADC/mp teren 

 
3.2.2. PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONEI M2 
 

M2 
SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE 
PRIMIRE TURISTICĂ AFLATE ÎN ZONA ROSPA0165 – PIATRA CRAIULUI ȘI 
ROSCI0122 – MUNȚII FĂGĂRAȘ. 

 
SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
GENERALITĂȚI: Caracterul zonei – locuințe individuale și/sau semicolective și structuri de primire 
turistică cu capacitate redusă.  
 
UTILIZĂRI PERMISE: 
 Locuințe individuale cu regim permanent sau sezonier. 
 Locuințe semicolective cu regim permanent sau sezonier, cu maxim 3 unități locative. 
 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (pensiuni turistice, pensiuni 

agroturistice, vile turistice, cabane turistice, popasuri turistice) cu capacitate de cazare 
redusă – maxim 8 spații de cazare; 

 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică (restaurante, baruri, 
cofetării) cu capacitate redusă – maxim 30 locuri; 

 Echipamente publice specifice funcțiunilor de locuire și turism; 
 Amenajări aferente utilizărilor admise: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje/garaje 

subterane și supraterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport 
şi recreere (eventual piscină descoperită), construcţii pentru echiparea tehnică, 
împrejmuiri. 

 
UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI: 
 Se admite mansardarea clădirilor cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să 

se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de până la 60 grade; suprafaţa nivelului 
mansardei va fi de maxim 70% din aria unui nivel curent. 

 Se admit mici ateliere pentru meşteşuguri locale, cu condiţia să nu genereze transporturi 
grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante (fonic, chimic sau 
vizual), să nu aibă program prelungit peste orele 2200, să nu utilizeze terenul liber al 
parcelei pentru depozitare şi producţie, să să asigure 2-3 locuri de parcare. 

 Se admite amplasarea mijloacelor de publicitate (firmă cu tipul și denumirea unității) doar 
pentru structurile de primire turistică. Acestea se vor amplasa pe poarta de intrare sau pe 
faţada principală, în zona intrării. Vor fi discrete, din materiale care se armonizează cu 
specificul local. Iluminatul nocturn va asigura strictul necesar de lumină ca firma să fie 
lizibilă şi accesul vizibil. Nu se admit firme luminate cu tuburi fluorescente, cu jocuri de 
culori şi intensităţi luminoase. 
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 Se admit structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip camping, cu condiția 
ca capacitatea acestora să nu depășească 50 spații de cazare. 

 Sunt admise instituții și servicii de interes public. În acest caz, se vor respecta prevederile 
la nivelul subzonei funcționale IS, detaliate în prezentul regulament. 

 
UTILIZĂRI INTERZISE: 
 Spații comerciale de tip magazin, supermagazin, hipermagazin, etc. 
 Amplasarea mijloacelor de publicitate atât pe domeniul public, cât și pe cel privat. 
 Funcțiuni industriale, chiar dacă sunt nepoluante. 
 Construcţii sau extinderi pentru depozitare care nu servesc direct activităţilor turistice sau 

meşteşugăreşti locale. 
 Ferme zootehnice. 
 Structuri de primire turistică de tip motel. 

 
SECȚIUNEA II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRII 
 Se admite regim de construire discontinuu (izolat). 
 Suprafața maximă a unui corp de clădire nu poate depăși 400 mp (suprafață construită), 

indiferent de aria terenului. Sunt admise mai multe corpuri (aripi) de clădire pe același 
teren, cu condiția ca acestea să formeze un ansamblu arhitectural armonios. În acest caz, 
sunt permise articulări ale corpurilor de clădire sub diverse unghiuri (recomandabil 
unghiul de 90 0). Este interzisă amplasarea lineara (consecutivă) a corpurilor. A se vedea 
anexa V. 

 Construcțiile vor fi așezate rațional pe teren ținând cont de: pantele reliefului, torenți și 
pâraie, vizibilitatea elementelor de peisaj, orientarea față de punctele cardinale și față de 
elementele de peisaj. 

 Amplasarea clădirilor nu va obtura vizibilitatea sau accesul către elementele valoroase 
sau de peisaj. 

 Este interzisă amplasarea clădirilor cu latura lungă perpendiculară pe curbele de nivel. 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 Se consideră construibile, în baza prezentului regulament, parcelele care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții de construibilitate: 
TABEL NR. 4.6. 

CARACTERISTICI MINIME ALE PARCELELOR 
Suprafață parcelă 2000 mp 
Dimensiune front (m) 20 m 

 

LA TOATE PARCELELE ADÂNCIMEA TREBUIE SĂ FIE MAI MARE SAU CEL PUȚIN EGALĂ CU LĂȚIMEA  
 

 
 O parcelă poate fi adusă la condiția de construibilitate prin comasarea cu una/mai multe 

din parcele vecine. 
 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 Clădirile vor fi retrase de la aliniament/drumurile de servitute, după cum urmează: 
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TABEL NR. 4.7. 

ALINIAMENT 
STRĂZI CAT. a III-a (DC 50A) 20 metri din axul profilului stradal propus 
STRĂZI CAT. a IV-a 15 metri din axul profilului stradal propus 

ALINIEREA FAȚA DE DRUMUL DE SERVITUTE ½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 
5 metri 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei: 
TABEL NR. 4.8. 

 
DISTANȚE  MINIME  FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE 

 LOCUINȚE  STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA 
LATERALE 5 metri 10 metri 
POSTERIOARE 5 metri 10 metri 
Distanţa faţă de limitele de proprietate se măsoară pe linia perpendiculară de la cel mai 
apropiat punct al clădirii pe limita proprietăţii. 

 
DISTANȚE DE SIGURANȚĂ ÎNTRE CLĂDIRI 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime de siguranță la foc și se amplasează astfel încât să nu permită propagarea 
incendiilor pe perioada de timp normată, conform gradului de rezistență la foc. Dintre 
clădirile învecinate, se va lua în calcul gradul de rezistență la foc cel mai dezavantajos, 
respectând prevederile Normativului de Siguranță la Foc al construcțiilor P118/99, 
actualizat. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 Construcțiile pot fi amplasate pe aceeași parcelă în regim izolat. 
 Distanţa minimă dintre clădiri (indiferent dacă sunt sau nu pe aceeaşi parcelă) va fi de 

minim 30 metri. Distanţa faţă de construcţiile învecinate se măsoară între cele mai 
apropiate două puncte ale fiecărei construcţii. 

 
CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
 Parcelele care au asigurat accesul carosabil la un drum public prin intermediul unui drum 

de servitute, acesta (drumul de servitute) va avea următoarele caracteristici: 
- cele cu o lungime de până la 30 metri, vor avea profilul de minim 5 metri și 

supralărgire pentru manevre de întoarcere la capăt; 
- cele cu o lungime de peste 30 metri, vor avea profilul de minim 6,5 metri (5 metri 

carosabil și 1,5 metri troturar pe cel puțin o latură) și supralărgire pentru manevre 
de întoarcere la capăt. 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere se va realiza, conform planșei de reglementări, astfel: 
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Drumul Comunal 50A va avea un profil de 
minim 11 metri (trotuare de câte 2 metri, 
carosabil de 7 metri). Spațiul liber dintre 
trotuare și aliniament va fi spațiu verde 
amenajat. 
 

 

 

Străzile vor avea un profil de 8 m (trotuare de câte 1,5 
metri, carosabil de 5 metri). Străzile înfundate vor fi 
prevăzute cu o amenajare de întoarcere în formă de ”T”, 
cu dimensiunile carosabilului înscrise într-un dreptunghi 
de minim 6x11,50 metri. 
 

 
 

 

 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Parcela este construibilă numai dacă poate asigura în incinta acesteia numărul minim de 

locuri de parcare necesare, conf. tabelului nr. 4.9. 
TABEL NR. 4.9. 

DESTINAȚIE 

LOCUINȚE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

UNITATE LOCATIVĂ 
(UL) cu SCD de max. 
100 mp 

UNITATE 
LOCATIVĂ (UL) cu 
SCD mai mare de 
100 mp 

FUNCȚIUNI DE 
CAZARE 

FUNCȚIUNI DE 
ALIMENTAȚIE  

NUMĂR LOCURI 
DE PARCARE 
NECESARE 

1 loc/UL 2 locuri/UL 1 loc parcare/ 2 
locuri de cazare 

1 loc parcare/3 
locuri la masă 

SPOR 

La locuințele semicolective, pentru vizitatori, este obligatorie suplimentarea cu 
min. 20% a totalului locurilor de parcare necesare, dar nu mai puțin de un loc de 
parcare. 
 
La structurile de primire turistică, pentru salariați/aprovizionare, este obligatorie 
suplimentarea cu min. 20% a totalului locurilor de parcare necesare, dar nu mai 
puțin de 3 locuri de parcare. 
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NOTĂ 
În cazul unităților de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de 
cazare, numărul minim de locuri de parcare ce trebuie asigurat, se va stabili luând 
în calcul diferența dintre numărul de locuri la masă și cele de cazare. 

 
 Zonele de parcare trebuie realizate din pietriş compactat (criblură spartă) din materiale 

locale (calcar). Sunt interzise pavelele de beton şi zonele asfaltate. Parcările vor fi 
integrate în vegetaţie şi nu vor fi marcate cu vopsele, ca în mediul urban. 

 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 Înălţime maximă admisibilă: D+P+M (6,00 metri la cornișă); 

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 Aspectul clădirii va ţine seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei, 

de particularitatea funcțiunii propuse (caracterul programului de arhitectură).  
 Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative nespecifice arhitecturii montane. 
 Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul clădirilor (lei de tipul celor 

funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente). 

 
FAȚADE 
 Construcţiile se vor finisa la exterior cu materiale specifice zonei montane – placări cu 

piatră, placări cu lemn și tencuieli.  
 Este interzisă imitarea materialelor naturale. 
 Piatra nu va fi vopsită îşi va păstra culorile sale naturale. 
 Finisajele vor avea nuanțe cât mai apropiate de culorile pigmenţilor naturali (din pământ 

sau oxizi minerali) și vor respecta indicațiile de culoare din anexa III. Nu este 
recomandată folosirea a mai mult de trei tonuri de culoare pentru întreg ansamblul 
clădirii. 

 Se admit tencuielile texturate și tencuielile tradiționale de var. 
 Se admit doar tâmplării din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit. 
 Sunt interzise finisaje din materiale nespecifice zonei – gresie, faianţă, marmură, granit, 

materiale plastice, sticlă, aluminiu, panouri prefabricate, sticlă reflectorizantă, tablă şi 
alte suprafeţe din metal nevopsite, oglinzi, lacuri lucioase. 

 Culorile folosite fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, conform anexei III. 
 Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, vii, chimice, închise.  
 Se recomandă ca raportul între înălțimea pereților și a acoperișului să fie de 1/2, 1/1, 2/3. 
 Golurile (ferestre și uși) vor reprezenta maxim 15% din suprafața fațadelor. Se admit ca 

accente compoziţionale bine justificate (deschidere către peisaj, folosire pasivă a energiei 
solare) panourile vitrate de dimensiuni mai mari. 

 Se admit doar goluri de fereastră cu forme şi proporţii specifice zonei – dreptunghiulare 
orientate pe verticală sau pătrate.  

 Sunt interzise ferestrele cu forme triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale, ș.a.. 
 Este interzisă montarea rulourilor din PVC sau a celor metalice, acestea vor fi realizate 

din lemn. 
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 În cazul balcoanelor și logiilor, nu se admite parapetul plin din zidărie/beton și/sau 
elemente decorative (baluștri) din beton/piatră sau imitații ale acestora. Balustrada va fi 
din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit, conform anexei III. 

 Nu se admit ferestrele din cărămidă de sticlă. 
 
ACOPERIȘURI 
 Sunt admise acoperișuri cu pantă de maxim 600, în două ape sau patru ape. Acoperișurile 

în două ape pot fi cu teșitură pe timpan. Acoperișurile în patru ape pot fi cu foișor. 
 Se acceptă acoperiri cu pantă mică, de minimum 10%, doar cu învelitoare din strat 

înierbat cu vegetaţie locală, doar acolo unde sunt necesare soluţii speciale de aşezare pe 
sit şi integrare în peisaj: volume complet îngropate (nu mai mult de 10%, din suprafaţa 
construită), garaje sau spaţii tehnice parţial sau total îngropate, care pentru integrare în 
peisaj se acoperă cu strat vegetal. 

 Se interzic acoperişurile tip terasă. 
 Nu se admit jocurile de acoperiş cu mai multe ape, cu pante diferite, cu diferenţe de nivel 

la coamă, cu pante frânte. 
 În acoperiş sunt permise ferestrele tip lucarnă, care respectă proporţiile şi formele 

tradiţionale, identificate în Ghidul de construire în zona de dezvoltare durabilă a Parcului 
Naţional Piatra Craiului. Acesta nu vor depăşi 20% din suprafaţa învelitorii.  

 Se admite utilizarea ferestrelor de mansardă tip Velux, cu ramă de lemn, pe o suprafaţă 
de maxim 20% din suprafaţa învelitorii. 

 Sunt admise învelitori din șiță, șindrilă și țiglă ceramică de culoare natur, roșcat, maro-
roșcat, conform anexei III. 

 Sunt intrezise învelitori din azbest, tablă, plăci din fibre organice și bitum. 
 Sunt interzise ornamentele ceramice pentru acoperiș (tip rozetă, spin, con, etc.). 
 Părţile vizibile ale coşurilor pentru sobe, şeminee sau centrale termice vor fi realizate/ 

finisate cu piatră sau cărămidă aparentă, urmărind armonizarea cu construcţia, dar şi 
integrarea în peisaj. Se interzic coşurile din beton aparent, metalice şi cu diverse sisteme 
de ventilaţie mecanică amplasate aparent. 

 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 Toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (alimentare cu apă, 

canalizare și alimentare cu energie electrică). 
 Până la extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, se vor aplica soluţii locale 

– individuale sau colective – de epurare a apei. Apele epurate se vor folosi pentru irigaţii. 
Se interzice deversarea apelor menajere uzate în puţuri absorbante. Pentru alimentarea 
cu apă se admite captarea izvoarelor existente pe terenul propriu sau în vecinătate, 
respectând avizul APNPC şi recomandările avizului de mediu şi al Apelor Române. 

 Sunt încurajate soluţiile care utilizează surse complementare, nepoluante de energie 
(solară, geotermală). Pentru corpurile de iluminat şi dispozitivele supraterane pentru 
diversele reţele (cămine de vizitare, cutii de racord, panouri etc.) se vor studia forma şi 
integrarea în peisaj şi se va consulta APNPC. 

 
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 Se va asigura un procent de minim 50% spațiu verde plantat la sol din suprafaţa totală a 

parcelei, care va fi amenajat și întreținut.  
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 Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, 
terase. 

 Spaţiile verzi vor fi plantate cu specii de plante autohtone: fag, frasin, tei, carpen, 
mesteacăn, salcie, prun, brad, molid, larice, duglas, pin, corn, soc, lemn câinesc, sorb de 
munte, alun, măceş. Se interzice utilizarea speciilor străine zonei: tuia, chiparos, palmier, 
etc.. 

 Suprafeţele înierbate vor fi plantate cu specii locale, existente pe pajiştile locale pentru a 
păstra şi favoriza biodiversitatea. 

 
ÎMPREJMUIRI 
 Împrejmuirile vor fi formate exclusiv din gard viu sau din lemn, fără soclu. 
 Gardurile pot fi dublate cu gard viu. 
 Împrejmuirile față de arterele de circulație vor avea înălțimea de max. 1,50 metri, iar cele față 

de limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea înălțimea de max.  2,00 metri. 
 În cazul parcelelor situate în imediata vecinătate a pădurilor, se admit împrejmuiri ale 

laturilor dinspre pădure dublate de plasă de sârmă pentru protejarea proprietăților. 
 Se interzice gardul viu de tip „beton vegetal” (gard viu monospecific de tuia). 
 Se interzic împrejmuirile din elemente din beton, prefabricate, tablă, plasă de sârmă, plăci 

aglomerate din lemn, zidărie, P.V.C., metal, policarbonat.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul împrejmuirilor (lei de tipul 

celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente) precum şi placarea gardurilor cu materiale ceramice (gresie, 
faianță). 

 
SECȚIUNEA III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

 
TABEL NR. 4.10. 

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL 
TERENULUI (P.O.T.) 

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL 
TERENULUI (C.U.T.) 

10% 0,27 ADC/mp teren 
 
3.2.3. PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONEI M3 
 

M3 SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE 
PRIMIRE TURISTICĂ AFLATE ÎN AFARA LIMITELOR ARIILOR PROTEJATE 

 
Zona situată în afara limitelor ariilor protejate, a fost împărțită în trei subzone funcționale: 
 

M3a SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE 
PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE REDUSĂ 

M3b SUBZONA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE MEDIE 
M3c SUBZONA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE MARE 
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PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONEI M3a 

M3a SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE ȘI A STRUCTURILOR DE     
PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE REDUSĂ  

 
SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
GENERALITĂȚI: Caracterul zonei – locuințe individuale și/sau semicolective și structuri de primire 
turistică cu capacitate redusă. 
 
UTILIZĂRI PERMISE: 
 Locuințe individuale cu regim permanent sau sezonier. 
 Locuințe semicolective cu regim permanent sau sezonier, cu maxim 4 unități locative. 
 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (pensiuni turistice, pensiuni 

agroturistice, vile turistice, cabane turistice, popasuri turistice) cu capacitate de cazare 
redusă – maxim 10 spații de cazare; 

 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică (restaurante, baruri, 
cofetării) cu capacitate redusă – maxim 60 locuri; 

 Echipamente publice specifice funcțiunilor de locuire și turism; 
 Amenajări aferente utilizărilor admise: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje/garaje 

subterane și supraterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport 
şi recreere (eventual piscină descoperită), construcţii pentru echiparea tehnică, panouri 
de informare și semnalizare turistică, împrejmuiri. 

 
UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI: 
 Se admite mansardarea clădirilor cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să 

se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de până la 45 grade; suprafaţa nivelului 
mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. 

 Se admit mici ateliere pentru meşteşuguri locale, cu condiţia să nu genereze transporturi 
grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante (fonic, chimic sau 
vizual), să nu aibă program prelungit peste orele 2200, să nu utilizeze terenul liber al 
parcelei pentru depozitare şi producţie, să să asigure 2-3 locuri de parcare. 

 Se admite amplasarea mijloacelor de publicitate (firmă cu tipul și denumirea unității) doar 
pentru structurile de primire turistică. Acestea se vor amplasa pe poarta de intrare sau pe 
faţada principală, în zona intrării. Vor fi discrete, din materiale care se armonizează cu 
specificul local. Iluminatul nocturn va asigura strictul necesar de lumină ca firma să fie 
lizibilă şi accesul vizibil. Nu se admit firme luminate cu tuburi fluorescente, cu jocuri de 
culori şi intensităţi luminoase. 

 Se admit structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip camping, cu condiția 
ca capacitatea acestora să nu depășească 100 spații de cazare. 

 Sunt admise instituții și servicii de interes public. În acest caz, se vor respecta prevederile 
la nivelul subzonei funcționale IS, detaliate în prezentul regulament. 

 
UTILIZĂRI INTERZISE: 
 Spații comerciale de tip magazin, supermagazin, hipermagazin, etc. 
 Amplasarea mijloacelor de publicitate atât pe domeniul public, cât și pe cel privat. 
 Funcțiuni industriale, chiar dacă sunt nepoluante. 
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 Construcţii sau extinderi pentru depozitare care nu servesc direct activităţilor turistice sau 
meşteşugăreşti locale. 

 Ferme zootehnice. 
 Structuri de primire turistică de tip motel. 

 
SECȚIUNEA II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
 Se admite regim de construire discontinuu (izolat). 
 Suprafața maximă a unui corp de clădire nu poate depăși 400 mp (suprafață construită), 

indiferent de aria terenului. Sunt admise mai multe corpuri (aripi) de clădire pe același 
teren, cu condiția ca acestea să formeze un ansamblu arhitectural armonios. În acest caz, 
sunt permise articulări ale corpurilor de clădire sub diverse unghiuri (recomandabil 
unghiul de 90 0). Este interzisă amplasarea lineara (consecutivă) a corpurilor. A se vedea 
anexa V. 

 Construcțiile vor fi așezate rațional pe teren ținând cont de: pantele reliefului, torenți și 
pâraie, vizibilitatea elementelor de peisaj, orientarea față de punctele cardinale și față de 
elementele de peisaj. 

 Amplasarea clădirilor nu va obtura vizibilitatea sau accesul către elementele valoroase 
sau de peisaj. 

 Este interzisă amplasarea clădirilor cu latura lungă perpendiculară pe curbele de nivel. 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 Se consideră construibile, în baza prezentului regulament, parcelele care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții de construibilitate: 
TABEL NR. 4.11. 

CARACTERISTICI MINIME ALE PARCELELOR 
DESTINAȚIE Suprafață (mp) Dimensiune front* (m) 
LOCUINȚE INDIVIDUALE/ SEMICOLECTIVE 1500 20 
STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA 2500 25 

LA TOATE PARCELELE ADÂNCIMEA TREBUIE SĂ FIE MAI MARE SAU CEL PUȚIN EGALĂ CU LĂȚIMEA  
 
 O parcelă poate fi adusă la condiția de construibilitate prin comasarea cu una/mai multe 

din parcele vecine. 
 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 Clădirile vor fi retrase de la aliniament/drumurile de servitute, după cum urmează: 

 

TABEL NR. 4.12. 

ALINIAMENT 
STRĂZI CAT. a III-a (DC 50A) 20 metri din axul profilului stradal propus 
STRĂZI CAT. a IV-a 15 metri din axul profilului stradal propus 

ALINIEREA FAȚA DE DRUMUL DE SERVITUTE ½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 
5 metri 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei: 
TABEL NR. 4.13. 
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DISTANȚE  MINIME  FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE 
DESTINAȚIE LATERALE POSTERIOARE 
LOCUINȚE INDIVIDUALE/ SEMICOLECTIVE 1/1 din H*, dar nu 

mai puțin de 5 metri 
1/1 din H*, dar nu 
mai puțin de 5 metri STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA 

 

*H – înălțimea maximă la cornișă. 
 

Distanţa faţă de limitele de proprietate se măsoară pe linia perpendiculară de la cel mai 
apropiat punct al clădirii pe limita proprietăţii.  

 
DISTANȚE DE SIGURANȚĂ ÎNTRE CLĂDIRI 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime de siguranță la foc și se amplasează astfel încât să nu permită propagarea 
incendiilor pe perioada de timp normată, conform gradului de rezistență la foc. Dintre 
clădirile învecinate, se va lua în calcul gradul de rezistență la foc cel mai dezavantajos, 
respectând prevederile Normativului de Siguranță la Foc al construcțiilor P118/99, 
actualizat. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 Construcțiile pot fi amplasate pe aceeași parcelă în regim izolat. 
 Distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a 

clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la 
jumătate, dar nu la mai puţin de 5 metri, dacă fronturile opuse nu au camere de locuit. 

 
CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
 Parcelele care au asigurat accesul carosabil la un drum public prin intermediul unui drum 

de servitute, acesta (drumul de servitute) va avea următoarele caracteristici: 
- cele cu o lungime de până la 30 metri, vor avea profilul de minim 5 metri și 

supralărgire pentru manevre de întoarcere la capăt; 
- cele cu o lungime de peste 30 metri, vor avea profilul de minim 6,5 metri (5 metri 

carosabil și 1,5 metri troturar pe cel puțin o latură) și supralărgire pentru manevre 
de întoarcere la capăt. 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere se va realiza, conform planșei de reglementări, astfel: 
 

 

Drumul Comunal 50A va avea un profil de 
minim 11 metri (trotuare de câte 2 metri, 
carosabil de 7 metri). Spațiul liber dintre 
trotuare și aliniament va fi spațiu verde 
amenajat. 
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Străzile vor avea un profil de 8 m (trotuare de câte 1,5 
metri, carosabil de 5 metri). Străzile înfundate vor fi 
prevăzute cu o amenajare de întoarcere în formă de ”T”, 
cu dimensiunile carosabilului înscrise într-un dreptunghi 
de minim 6x11,50 metri. 
 

 
 

 

 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Parcela este construibilă numai dacă poate asigura în incinta acesteia numărul minim de 

locuri de parcare necesare, conf. tabelului nr. 4.14. 
TABEL NR. 4.14. 

DESTINAȚIE 

LOCUINȚE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

UNITATE LOCATIVĂ 
(UL) cu SCD de max. 
100 mp 

UNITATE 
LOCATIVĂ (UL) cu 
SCD mai mare de 
100 mp 

FUNCȚIUNI DE 
CAZARE 

FUNCȚIUNI DE 
ALIMENTAȚIE  

NUMĂR LOCURI 
DE PARCARE 
NECESARE 

1 loc/UL 2 locuri/UL 1 loc parcare/ 2 
locuri de cazare 

1 loc parcare/3 
locuri la masă 

SPOR 

La locuințele semicolective, pentru vizitatori, este obligatorie suplimentarea cu 
min. 20% a totalului locurilor de parcare necesare, dar nu mai puțin de un loc de 
parcare. 
 
La structurile de primire turistică, pentru salariați/aprovizionare, este obligatorie 
suplimentarea cu min. 20% a totalului locurilor de parcare necesare, dar nu mai 
puțin de 3 locuri de parcare. 

NOTĂ 
În cazul unităților de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de 
cazare, numărul minim de locuri de parcare ce trebuie asigurat, se va stabili luând 
în calcul diferența dintre numărul de locuri la masă și cele de cazare. 

 
 Zonele de parcare trebuie realizate din pietriş compactat (criblură spartă) din materiale 

locale (calcar). Sunt interzise pavelele de beton şi zonele asfaltate. Parcările vor fi 
integrate în vegetaţie şi nu vor fi marcate cu vopsele, ca în mediul urban. 

 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă regimul de 
înălțime specific destinației construcției, după cum urmează: 
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TABEL NR. 4.15. 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

DESTINAȚIE/RMH P+M P+1E+M 
LOCUINȚE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE 5,00 metri la cornișă Nu se admit 
STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 5,00 metri la cornișă 8,00 metri la cornișă 
 

Se admite, prin excepție, adăugarea unui   demisol, cu condiția ca acesta să se înscrie în C.U.T. 
maxim admis și în înălțimea maximă admisă la cornișă. 
 

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 Aspectul clădirii va ţine seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei, 

de particularitatea funcțiunii propuse (caracterul programului de arhitectură).  
 Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative nespecifice arhitecturii montane. 
 Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul clădirilor (lei de tipul celor 

funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente). 

 
FAȚADE 
 Construcţiile se vor finisa la exterior cu materiale specifice zonei montane – placări cu 

piatră, placări cu lemn și tencuieli.  
 Finisajele vor avea nuanțe cât mai apropiate de culorile pigmenţilor naturali (din pământ 

sau oxizi minerali) și vor respecta indicațiile de culoare din anexa IV. Nu este 
recomandată folosirea a mai mult de trei tonuri de culoare pentru întreg ansamblul 
clădirii. 

 Se admit tencuielile texturate și tencuielile tradiționale de var. 
 Sunt recomandate tâmplăriile din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit. 
 Sunt interzise finisaje din materiale nespecifice zonei – gresie, faianţă, marmură, granit, 

materiale plastice, sticlă, aluminiu, panouri prefabricate, sticlă reflectorizantă, tablă şi 
alte suprafeţe din metal nevopsite, oglinzi, lacuri lucioase. 

 Culorile folosite fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, conform anexei IV.  
 Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, vii, chimice, închise.  
 Se admite utilizarea culorilor închise doar doar pentru accente, ancadramente, tâmplării, 

obloane. Se vor respecta indicațiile de culoare și materiale din anexa IV. 
 Se recomandă ca raportul între înălțimea pereților și a acoperișului să fie de 1/2, 1/1, 2/3. 
 Golurile (ferestre și uși) vor reprezenta minim 20% din suprafața fațadelor.  
 Se admit goluri de fereastră cu forme şi proporţii specifice zonei – dreptunghiulare 

orientate pe verticală sau pătrate.  
 Sunt interzise ferestrele cu forme triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale, ș.a.. 
 În cazul balcoanelor și logiilor, nu se admite parapetul plin din zidărie/beton și/sau 

elemente decorative (baluștri) din beton/piatră sau imitații ale acestora. Balustrada va fi 
din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit, conform anexei IV. 

 Nu se admit ferestrele din cărămidă de sticlă. 
 Se recomandă etajul/etajele și/sau mansarda construcțiilor să fie tratate cu lemn. 

Placările cu piatră se vor limita la  soclul/demisolul construcțiilor. Se vor respecta 
indicațiile de culoare și materiale din anexa IV. 
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ACOPERIȘURI 
 Sunt admise acoperișuri cu pantă cuprinsă între 200 – 450, în două ape sau patru ape.  
 Se interzic acoperişurile tip terasă. 
 Nu se admit jocurile de acoperiş cu mai multe ape, cu pante diferite, cu diferenţe de nivel 

la coamă, cu pante frânte. 
 Nu sunt permise ferestrele tip lucarnă.  
 Se admite utilizarea ferestrelor de mansardă tip Velux, cu ramă de lemn, pe o suprafaţă 

de maxim 30% din suprafaţa învelitorii. 
 Sunt admise învelitori din șiță, șindrilă și țiglă ceramică de culoare natur, roșcat, maro-

roșcat, conform anexei IV. 
 Sunt intrezise învelitori din azbest, tablă, plăci din fibre organice și bitum. 
 Sunt interzise ornamentele ceramice pentru acoperiș (tip rozetă, spin, con, etc.). 
 Se interzic coşurile din beton aparent, metalice şi cu diverse sisteme de ventilaţie 

mecanică amplasate aparent. 
 Toate tuburile, coșurile de ventilație și alte extensii ale instalațiilor de încălzire/ventilare 

vor avea o prezență discretă în planul fațadei. 
 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 Toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (alimentare cu apă, 

canalizare și alimentare cu energie electrică). 
 Până la extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, se vor aplica soluţii locale 

– individuale sau colective – de epurare a apei. Apele epurate se vor folosi pentru irigaţii. 
Se interzice deversarea apelor menajere uzate în puţuri absorbante. Pentru alimentarea 
cu apă se admite captarea izvoarelor existente pe terenul propriu sau în vecinătate, 
respectând recomandările avizului de mediu şi al Apelor Române. 

 Sunt încurajate soluţiile care utilizează surse complementare, nepoluante de energie 
(solară, geotermală). Pentru corpurile de iluminat şi dispozitivele supraterane pentru 
diversele reţele (cămine de vizitare, cutii de racord, panouri etc.) se vor studia forma şi 
integrarea în peisaj. 

 
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 Se va asigura un procent de minim 40% spațiu verde plantat la sol din suprafaţa totală a 

parcelei, care va fi amenajat și întreținut.  
 Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, 
terase. 

 Spaţiile verzi vor fi plantate cu specii de plante autohtone: fag, frasin, tei, carpen, 
mesteacăn, salcie, prun, brad, molid, larice, duglas, pin, corn, soc, lemn câinesc, sorb de 
munte, alun, măceş. Se interzice utilizarea speciilor străine zonei: tuia, chiparos, palmier, 
etc.. 

 Suprafeţele înierbate vor fi plantate cu specii locale, existente pe pajiştile locale pentru a 
păstra şi favoriza biodiversitatea. 

 
ÎMPREJMUIRI 
 Împrejmuirile vor fi formate exclusiv din gard viu sau din lemn, fără soclu. 
 Gardurile pot fi dublate cu gard viu. 
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 Împrejmuirile față de arterele de circulație vor avea înălțimea de max. 1,50 metri, iar cele față 
de limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea înălțimea de max.  2,00 metri. 

 În cazul parcelelor situate în imediata vecinătate a pădurilor, se admit împrejmuiri ale 
laturilor dinspre pădure dublate de plasă de sârmă pentru protejarea proprietăților. 

 Se interzice gardul viu de tip „beton vegetal” (gard viu monospecific de tuia). 
 Se interzic împrejmuirile din elemente din beton, prefabricate, tablă, plasă de sârmă, plăci 

aglomerate din lemn, zidărie, P.V.C., metal, policarbonat.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul împrejmuirilor (lei de tipul 

celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente) precum şi placarea gardurilor cu materiale ceramice (gresie, 
faianță). 

 
SECȚIUNEA III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

 
TABEL NR. 4.16. 

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENURILOR (P.O.T.) 
LOCUINȚE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

P/P+M P/P+M P+1E+M 
30% 25% 20% 

 
TABEL NR. 4.17. 

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENURILOR (C.U.T.) ADC/mp teren 
LOCUINȚE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

P P+M P P+M P+1E P+1E+M 
0,30  0,48 0,25 0,40 0,50 0,65 

 
PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONEI M3b 

 

M3b  
 

 

SUBZONA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE MEDIE 

 
SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
GENERALITĂȚI: Caracterul zonei – structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare și 
alimentație publică, de capacitate medie. 
 
UTILIZĂRI PERMISE: 
 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (vile turistice, cabane turistice, 

popasuri turistice, hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri) cu capacitate de cazare medie 
– maxim 30 spații de cazare; 

 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică (restaurante, baruri, 
cofetării) cu capacitate medie – maxim 120 locuri; 

 Echipamente publice specifice funcțiunilor de cazare și alimentație publică; 
 Amenajări aferente utilizărilor admise: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje/garaje 

subterane și supraterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport 
şi recreere (eventual piscină descoperită), construcţii pentru echiparea tehnică, panouri 
de informare și semnalizare turistică, împrejmuiri. 
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UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI: 
 Se admite mansardarea clădirilor cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să 

se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de până la 45 grade; suprafaţa nivelului 
mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. 

 Se admit ateliere pentru meşteşuguri locale, cu condiţia să nu genereze transporturi 
grele, să nu atragă mai mult de 8 autoturisme, să nu fie poluante (fonic, chimic sau 
vizual), să nu aibă program prelungit peste orele 2200, să nu utilizeze terenul liber al 
parcelei pentru depozitare şi producţie, să să asigure 3-5 locuri de parcare. 

 Se admite amplasarea mijloacelor de publicitate (firmă cu tipul și denumirea unității) doar 
pentru structurile de primire turistică. Acestea se vor amplasa pe poarta de intrare sau pe 
faţada principală, în zona intrării. Vor fi discrete, din materiale care se armonizează cu 
specificul local. Iluminatul nocturn va asigura strictul necesar de lumină ca firma să fie 
lizibilă şi accesul vizibil. Nu se admit firme luminate cu tuburi fluorescente, cu jocuri de 
culori şi intensităţi luminoase. 

 Se admit spații de cazare pentru nevoi sociale (cămine de bătrâni) cu condiția ca 
capacitatea acestora să nu depășească 30 de paturi și să asigure minim 10 locuri de 
parcare pentru vizitatori și personal. 

 Se admit structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip camping, cu condiția 
ca capacitatea acestora să nu depășească 150 spații de cazare. 

 Sunt admise instituții și servicii de interes public. În acest caz, se vor respecta prevederile 
la nivelul subzonei funcționale IS, detaliate în prezentul regulament. 

 
UTILIZĂRI INTERZISE: 
 Spații comerciale de tip magazin, supermagazin, hipermagazin, etc. 
 Amplasarea mijloacelor de publicitate atât pe domeniul public, cât și pe cel privat. 
 Funcțiuni industriale, chiar dacă sunt nepoluante. 
 Construcţii sau extinderi pentru depozitare care nu servesc direct activităţilor turistice sau 

meşteşugăreşti locale. 
 Ferme zootehnice. 
 Structuri de primire turistică de tip motel. 

 
SECȚIUNEA II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
 Se admite regim de construire discontinuu (izolat). 
 Suprafața maximă a unui corp de clădire nu poate depăși 400 mp (suprafață construită), 

indiferent de aria terenului. Sunt admise mai multe corpuri (aripi) de clădire pe același 
teren, cu condiția ca acestea să formeze un ansamblu arhitectural armonios. În acest caz, 
sunt permise articulări ale corpurilor de clădire sub diverse unghiuri (recomandabil 
unghiul de 90 0). Este interzisă amplasarea lineara (consecutivă) a corpurilor. A se vedea 
anexa V. 

 Construcțiile vor fi așezate rațional pe teren ținând cont de: pantele reliefului, torenți și 
pâraie, vizibilitatea elementelor de peisaj, orientarea față de punctele cardinale și față de 
elementele de peisaj. 

 Amplasarea clădirilor nu va obtura vizibilitatea sau accesul către elementele valoroase 
sau de peisaj. 

 Este interzisă amplasarea clădirilor cu latura lungă perpendiculară pe curbele de nivel. 
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CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 Se consideră construibile, în baza prezentului regulament, parcelele care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții de construibilitate: 
TABEL NR. 4.18. 

CARACTERISTICI MINIME ALE PARCELELOR 
SUPRAFAȚĂ (m2) 5000 
DIMENSIUNE FRONT  (m) 30 

LA TOATE PARCELELE ADÂNCIMEA TREBUIE SĂ FIE MAI MARE SAU CEL PUȚIN EGALĂ CU LĂȚIMEA  
 
 O parcelă poate fi adusă la condiția de construibilitate prin comasarea cu una/mai multe 

din parcele vecine. 
 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 Clădirile vor fi retrase de la aliniament/drumurile de servitute, după cum urmează: 

 

TABEL NR. 4.19. 

ALINIAMENT 
STRĂZI CAT. a III-a (DC 50A) 20 metri din axul profilului stradal propus 
STRĂZI CAT. a IV-a 15 metri din axul profilului stradal propus 

ALINIEREA FAȚA DE DRUMUL DE SERVITUTE ½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 
5 metri 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei: 
TABEL NR. 4.20. 

DISTANȚE  MINIME  FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE 
LATERALE 1/1 din H*, dar nu 

mai puțin de 10 metri 
1/1 din H*, dar nu 
mai puțin de 10 metri POSTERIOARE 

 

*H – înălțimea maximă la cornișă. 
 

Distanţa faţă de limitele de proprietate se măsoară pe linia perpendiculară de la cel mai 
apropiat punct al clădirii pe limita proprietăţii.  

 
DISTANȚE DE SIGURANȚĂ ÎNTRE CLĂDIRI 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime de siguranță la foc și se amplasează astfel încât să nu permită propagarea 
incendiilor pe perioada de timp normată, conform gradului de rezistență la foc. Dintre 
clădirile învecinate, se va lua în calcul gradul de rezistență la foc cel mai dezavantajos, 
respectând prevederile Normativului de Siguranță la Foc al construcțiilor P118/99, 
actualizat. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 Construcțiile pot fi amplasate pe aceeași parcelă în regim izolat. 
 Distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a 

clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la 
jumătate, dar nu la mai puţin de 5 metri, dacă fronturile opuse nu au camere de locuit. 
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CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
 Parcelele care au asigurat accesul carosabil la un drum public prin intermediul unui drum 

de servitute, acesta (drumul de servitute) va avea următoarele caracteristici: 
- cele cu o lungime de până la 30 metri, vor avea profilul de minim 5 metri și 

supralărgire pentru manevre de întoarcere la capăt; 
- cele cu o lungime de peste 30 metri, vor avea profilul de minim 6,5 metri (5 metri 

carosabil și 1,5 metri troturar pe cel puțin o latură) și supralărgire pentru manevre 
de întoarcere la capăt. 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere se va realiza, conform planșei de reglementări, astfel: 
 

 

Drumul Comunal 50A va avea un profil de 
minim 11 metri (trotuare de câte 2 metri, 
carosabil de 7 metri). Spațiul liber dintre 
trotuare și aliniament va fi spațiu verde 
amenajat. 
 

 

 

Străzile vor avea un profil de 8 m (trotuare de câte 1,5 
metri, carosabil de 5 metri). Străzile înfundate vor fi 
prevăzute cu o amenajare de întoarcere în formă de ”T”, 
cu dimensiunile carosabilului înscrise într-un dreptunghi 
de minim 6x11,50 metri. 
 

 
 

 

 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Parcela este construibilă numai dacă poate asigura în incinta acesteia numărul minim de 

locuri de parcare necesare, conf. tabelului nr. 4.21. 
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TABEL NR. 4.21. 

DESTINAȚIE 
STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

FUNCȚIUNI DE CAZARE FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE  
NUMĂR LOCURI DE 
PARCARE NECESARE 1 loc parcare/ 2 locuri de cazare 1 loc parcare/3 locuri la masă 

SPOR 
La structurile de primire turistică, pentru salariați/aprovizionare, este 
obligatorie suplimentarea cu min. 20% a totalului locurilor de parcare 
necesare, dar nu mai puțin de 5 locuri de parcare. 

NOTĂ 

În cazul unităților de alimentație din incinta structurilor de primire cu 
funcțiuni de cazare, numărul minim de locuri de parcare ce trebuie 
asigurat, se va stabili luând în calcul diferența dintre numărul de locuri la 
masă și cele de cazare. 

 
 Zonele de parcare trebuie realizate din pietriş compactat (criblură spartă) din materiale 

locale (calcar). Sunt interzise pavelele de beton şi zonele asfaltate. Parcările vor fi 
integrate în vegetaţie şi nu vor fi marcate cu vopsele, ca în mediul urban. 

 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 Înălţime maximă admisibilă: P+M (5,00 metri la cornișă). 
 Înălţime maximă admisibilă: P+1E+M (8,00 metri la cornișă). 
 Se admite, prin excepție, adăugarea unui   demisol, cu condiția ca acesta să se înscrie în 

C.U.T. maxim admis și în înălțimea maximă admisă la cornișă. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 Aspectul clădirii va ţine seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei, 

de particularitatea funcțiunii propuse (caracterul programului de arhitectură).  
 Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative nespecifice arhitecturii montane. 
 Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul clădirilor (lei de tipul celor 

funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente). 

 
FAȚADE 
 Construcţiile se vor finisa la exterior cu materiale specifice zonei montane – placări cu 

piatră, placări cu lemn și tencuieli.  
 Finisajele vor avea nuanțe cât mai apropiate de culorile pigmenţilor naturali (din pământ 

sau oxizi minerali) și vor respecta indicațiile de culoare din anexa IV. Nu este 
recomandată folosirea a mai mult de trei tonuri de culoare pentru întreg ansamblul 
clădirii. 

 Se admit tencuielile texturate și tencuielile tradiționale de var. 
 Sunt recomandate tâmplăriile din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit. 
 Sunt interzise finisaje din materiale nespecifice zonei – gresie, faianţă, marmură, granit, 

materiale plastice, sticlă, aluminiu, panouri prefabricate, sticlă reflectorizantă, tablă şi 
alte suprafeţe din metal nevopsite, oglinzi, lacuri lucioase. 

 Culorile folosite fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, conform anexei IV.  
 Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, vii, chimice, închise.  
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 Se admite utilizarea culorilor închise doar pentru accente, ancadramente, tâmplării, 
obloane. Se vor respecta indicațiile de culoare din anexa IV. 

 Se recomandă ca raportul între înălțimea pereților și a acoperișului să fie de 1/2, 1/1, 2/3. 
 Golurile (ferestre și uși) vor reprezenta minim 20% din suprafața fațadelor.  
 Se admit goluri de fereastră cu forme şi proporţii specifice zonei – dreptunghiulare 

orientate pe verticală sau pătrate.  
 Sunt interzise ferestrele cu forme triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale, ș.a.. 
 În cazul balcoanelor și logiilor, nu se admite parapetul plin din zidărie/beton și/sau 

elemente decorative (baluștri) din beton/piatră sau imitații ale acestora. Balustrada va fi 
din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit, conform anexei IV. 

 Nu se admit ferestrele din cărămidă de sticlă. 
 Se recomandă etajul/etajele și/sau mansarda construcțiilor să fie tratate cu lemn. 

Placările cu piatră se vor limita la  soclul/demisolul construcțiilor. Se vor respecta 
indicațiile de culoare și materiale din anexa IV. 

 
ACOPERIȘURI 
 Sunt admise acoperișuri cu pantă cuprinsă între 200 – 450, în două ape sau patru ape.  
 Se interzic acoperişurile tip terasă. 
 Nu se admit jocurile de acoperiş cu mai multe ape, cu pante diferite, cu diferenţe de nivel 

la coamă, cu pante frânte. 
 Nu sunt permise ferestrele tip lucarnă.  
 Se admite utilizarea ferestrelor de mansardă tip Velux, cu ramă de lemn, pe o suprafaţă 

de maxim 30% din suprafaţa învelitorii. 
 Sunt admise învelitori din șiță, șindrilă și țiglă ceramică de culoare natur, roșcat, maro-

roșcat, conform anexei IV. 
 Sunt intrezise învelitori din azbest, tablă, plăci din fibre organice și bitum. 
 Sunt interzise ornamentele ceramice pentru acoperiș (tip rozetă, spin, con, etc.). 
 Se interzic coşurile din beton aparent, metalice şi cu diverse sisteme de ventilaţie 

mecanică amplasate aparent. 
 Toate tuburile, coșurile de ventilație și alte extensii ale instalațiilor de încălzire/ventilare 

vor avea o prezență discretă în planul fațadei. 
 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 Toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (alimentare cu apă, 

canalizare și alimentare cu energie electrică). 
 Până la extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, se vor aplica soluţii locale 

– individuale sau colective – de epurare a apei. Apele epurate se vor folosi pentru irigaţii. 
Se interzice deversarea apelor menajere uzate în puţuri absorbante. Pentru alimentarea 
cu apă se admite captarea izvoarelor existente pe terenul propriu sau în vecinătate, 
respectând recomandările avizului de mediu şi al Apelor Române. 

 Sunt încurajate soluţiile care utilizează surse complementare, nepoluante de energie 
(solară, geotermală). Pentru corpurile de iluminat şi dispozitivele supraterane pentru 
diversele reţele (cămine de vizitare, cutii de racord, panouri etc.) se vor studia forma şi 
integrarea în peisaj. 
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SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 Se va asigura un procent de minim 40% spațiu verde plantat la sol din suprafaţa totală a 

parcelei, care va fi amenajat și întreținut.  
 Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, 
terase. 

 Spaţiile verzi vor fi plantate cu specii de plante autohtone: fag, frasin, tei, carpen, 
mesteacăn, salcie, prun, brad, molid, larice, duglas, pin, corn, soc, lemn câinesc, sorb de 
munte, alun, măceş. Se interzice utilizarea speciilor străine zonei: tuia, chiparos, palmier, 
etc.. 

 Suprafeţele înierbate vor fi plantate cu specii locale, existente pe pajiştile locale pentru a 
păstra şi favoriza biodiversitatea. 

 
ÎMPREJMUIRI 
 Împrejmuirile vor fi formate exclusiv din gard viu sau din lemn, fără soclu. 
 Gardurile pot fi dublate cu gard viu. 
 Împrejmuirile față de arterele de circulație vor avea înălțimea de max. 1,50 metri, iar cele față 

de limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea înălțimea de max.  2,00 metri. 
 În cazul parcelelor situate în imediata vecinătate a pădurilor, se admit împrejmuiri ale 

laturilor dinspre pădure dublate de plasă de sârmă pentru protejarea proprietăților. 
 Se interzice gardul viu de tip „beton vegetal” (gard viu monospecific de tuia). 
 Se interzic împrejmuirile din elemente din beton, prefabricate, tablă, plasă de sârmă, plăci 

aglomerate din lemn, zidărie, P.V.C., metal, policarbonat.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul împrejmuirilor (lei de tipul 

celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente) precum şi placarea gardurilor cu materiale ceramice (gresie, 
faianță). 

 
SECȚIUNEA III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

 
TABEL NR. 4.22. 

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENURILOR (P.O.T.) 
20% 

 
TABEL NR. 4.23. 

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENURILOR (C.U.T.) 
P P+M P+1E P+1E+M 

0,20 ADC/mp teren 0,32 ADC/mp teren 0,40 ADC/mp teren 0,52 ADC/mp teren 
 
PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONEI M3c 

 

M3c 
 

 

SUBZONA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU CAPACITATE MARE 

 
SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
GENERALITĂȚI: Caracterul zonei – structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare și 
alimentație publică, de capacitate mare. 
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UTILIZĂRI PERMISE: 
 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (cabane turistice, popasuri turistice, 

hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, sate de vacanță) cu capacitate de cazare mare – 
maxim 70 spații de cazare; 

 Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică (restaurante, baruri, 
cofetării) cu capacitate mare – maxim 180 locuri; 

 Echipamente publice specifice funcțiunilor de cazare și alimentație publică; 
 Amenajări aferente utilizărilor admise: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje/garaje 

subterane și supraterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport 
şi recreere (eventual piscină descoperită), construcţii pentru echiparea tehnică, panouri 
de informare și semnalizare turistică, împrejmuiri. 

 
UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI: 
 Se admite mansardarea clădirilor cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să 

se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de până la 45 grade; suprafaţa nivelului 
mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. 

 Se admit ateliere pentru meşteşuguri locale, cu condiţia să nu genereze transporturi 
grele, să nu atragă mai mult de 10 autoturisme, să nu fie poluante (fonic, chimic sau 
vizual), să nu aibă program prelungit peste orele 2200, să nu utilizeze terenul liber al 
parcelei pentru depozitare şi producţie, să să asigure 5-7 locuri de parcare. 

 Se admite amplasarea mijloacelor de publicitate (firmă cu tipul și denumirea unității) doar 
pentru structurile de primire turistică. Acestea se vor amplasa pe poarta de intrare sau pe 
faţada principală, în zona intrării. Vor fi discrete, din materiale care se armonizează cu 
specificul local. Iluminatul nocturn va asigura strictul necesar de lumină ca firma să fie 
lizibilă şi accesul vizibil. Nu se admit firme luminate cu tuburi fluorescente, cu jocuri de 
culori şi intensităţi luminoase. 

 Se admit spații de cazare pentru nevoi sociale (cămine de bătrâni) cu condiția ca 
capacitatea acestora să nu depășească 50 de paturi și să asigure minim 20 locuri de 
parcare pentru vizitatori și personal. 

 Se admit structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip camping, cu condiția 
ca capacitatea acestora să nu depășească 200 spații de cazare. 

 Sunt admise instituții și servicii de interes public. În acest caz, se vor respecta prevederile 
la nivelul subzonei funcționale IS, detaliate în prezentul regulament. 

 
UTILIZĂRI INTERZISE: 
 Spații comerciale de tip magazin, supermagazin, hipermagazin, etc. 
 Amplasarea mijloacelor de publicitate atât pe domeniul public, cât și pe cel privat. 
 Funcțiuni industriale, chiar dacă sunt nepoluante. 
 Construcţii sau extinderi pentru depozitare care nu servesc direct activităţilor turistice sau 

meşteşugăreşti locale. 
 Ferme zootehnice. 
 Structuri de primire turistică de tip motel. 

 
SECȚIUNEA II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
 Se admite regim de construire discontinuu (izolat). 

 
M E M O R I U T E H N I C  E X P L I C A T I V 

”REGLEMENTARE  ZONĂ PLAIUL FOII”, OR. ZĂRNEȘTI, JUD.BRAȘOV 
Pagina 39 din 55 

 

 



PLAN URBANISTIC ZONAL ”REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII”, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV 
 

BENEFICIAR: U.A.T. ZĂRNEȘTI, STR. MITROPOLIT ION MEȚIANU NR. 1, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV  
 

PROIECTANT: ZEEN DESIGN STUDIO S.R.L., MUN. BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. JEAN LOUIS CALDERON NR.6 
 

 

 Suprafața maximă a unui corp de clădire nu poate depăși 400 mp (suprafață construită), 
indiferent de aria terenului. Sunt admise mai multe corpuri (aripi) de clădire pe același 
teren, cu condiția ca acestea să formeze un ansamblu arhitectural armonios. În acest caz, 
sunt permise articulări ale corpurilor de clădire sub diverse unghiuri (recomandabil 
unghiul de 90 0). Este interzisă amplasarea lineara (consecutivă) a corpurilor. A se vedea 
anexa V. 

 Construcțiile vor fi așezate rațional pe teren ținând cont de: pantele reliefului, torenți și 
pâraie, vizibilitatea elementelor de peisaj, orientarea față de punctele cardinale și față de 
elementele de peisaj. 

 Amplasarea clădirilor nu va obtura vizibilitatea sau accesul către elementele valoroase 
sau de peisaj. 

 Este interzisă amplasarea clădirilor cu latura lungă perpendiculară pe curbele de nivel. 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 Se consideră construibile, în baza prezentului regulament, parcelele care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții de construibilitate: 
TABEL NR. 4.24. 

CARACTERISTICI MINIME ALE PARCELELOR 
SUPRAFAȚĂ (m2) 8000 
DIMENSIUNE FRONT  (m) 50 

LA TOATE PARCELELE ADÂNCIMEA TREBUIE SĂ FIE MAI MARE SAU CEL PUȚIN EGALĂ CU LĂȚIMEA  
 
 O parcelă poate fi adusă la condiția de construibilitate prin comasarea cu una/mai multe 

din parcele vecine. 
 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 Clădirile vor fi retrase de la aliniament/drumurile de servitute, după cum urmează: 

 

TABEL NR. 4.25. 

ALINIAMENT 
STRĂZI CAT. a III-a (DC 50A) 20 metri din axul profilului stradal propus 
STRĂZI CAT. a IV-a 15 metri din axul profilului stradal propus 

ALINIEREA FAȚA DE DRUMUL DE SERVITUTE ½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 
5 metri 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei: 
TABEL NR. 4.26. 

DISTANȚE  MINIME  FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE 
LATERALE 1/1 din H*, dar nu 

mai puțin de 15 metri 
1/1 din H*, dar nu 
mai puțin de 15 metri POSTERIOARE 

 

*H – înălțimea maximă la cornișă. 
 

Distanţa faţă de limitele de proprietate se măsoară pe linia perpendiculară de la cel mai 
apropiat punct al clădirii pe limita proprietăţii.  
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DISTANȚE DE SIGURANȚĂ ÎNTRE CLĂDIRI 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime de siguranță la foc și se amplasează astfel încât să nu permită propagarea 
incendiilor pe perioada de timp normată, conform gradului de rezistență la foc. Dintre 
clădirile învecinate, se va lua în calcul gradul de rezistență la foc cel mai dezavantajos, 
respectând prevederile Normativului de Siguranță la Foc al construcțiilor P118/99, 
actualizat. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 Construcțiile pot fi amplasate pe aceeași parcelă în regim izolat. 
 Distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a 

clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la 
jumătate, dar nu la mai puţin de 5 metri, dacă fronturile opuse nu au camere de locuit. 

 
CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
 Parcelele care au asigurat accesul carosabil la un drum public prin intermediul unui drum 

de servitute, acesta (drumul de servitute) va avea următoarele caracteristici: 
- cele cu o lungime de până la 30 metri, vor avea profilul de minim 5 metri și 

supralărgire pentru manevre de întoarcere la capăt; 
- cele cu o lungime de peste 30 metri, vor avea profilul de minim 6,5 metri (5 metri 

carosabil și 1,5 metri troturar pe cel puțin o latură) și supralărgire pentru manevre 
de întoarcere la capăt. 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere se va realiza, conform planșei de reglementări, astfel: 
 

 

Drumul Comunal 50A va avea un profil de 
minim 11 metri (trotuare de câte 2 metri, 
carosabil de 7 metri). Spațiul liber dintre 
trotuare și aliniament va fi spațiu verde 
amenajat. 
 

 

 

Străzile vor avea un profil de 8 m (trotuare de câte 1,5 
metri, carosabil de 5 metri). Străzile înfundate vor fi 
prevăzute cu o amenajare de întoarcere în formă de ”T”, 
cu dimensiunile carosabilului înscrise într-un dreptunghi 
de minim 6x11,50 metri. 
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STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Parcela este construibilă numai dacă poate asigura în incinta acesteia numărul minim de 

locuri de parcare necesare, conf. tabelului nr. 4.27. 
TABEL NR. 4.27. 

DESTINAȚIE 
STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

FUNCȚIUNI DE CAZARE FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE  
NUMĂR LOCURI DE 
PARCARE NECESARE 1 loc parcare/ 2 locuri de cazare 1 loc parcare/3 locuri la masă 

SPOR 
La structurile de primire turistică, pentru salariați/aprovizionare, este 
obligatorie suplimentarea cu minim 20% a totalului locurilor de parcare 
necesare, dar nu mai puțin de 10 locuri de parcare. 

NOTĂ 

În cazul unităților de alimentație din incinta structurilor de primire cu 
funcțiuni de cazare, numărul minim de locuri de parcare ce trebuie 
asigurat, se va stabili luând în calcul diferența dintre numărul de locuri la 
masă și cele de cazare. 

 
 Zonele de parcare trebuie realizate din pietriş compactat (criblură spartă) din materiale 

locale (calcar). Sunt interzise pavelele de beton şi zonele asfaltate. Parcările vor fi 
integrate în vegetaţie şi nu vor fi marcate cu vopsele, ca în mediul urban. 

 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 Înălţime maximă admisibilă: P+M (5,00 metri la cornișă). 
 Înălţime maximă admisibilă: P+1E+M (8,00 metri la cornișă). 
 Înălţime maximă admisibilă: P+2E+M (12,00 metri la cornișă). 
 Se admite, prin excepție, adăugarea unui   demisol, cu condiția ca acesta să se înscrie în 

C.U.T. maxim admis și în înălțimea maximă admisă la cornișă. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 Aspectul clădirii va ţine seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei, 

de particularitatea funcțiunii propuse (caracterul programului de arhitectură).  
 Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative nespecifice arhitecturii montane. 
 Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul clădirilor (lei de tipul celor 

funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente). 

 
FAȚADE 
 Construcţiile se vor finisa la exterior cu materiale specifice zonei montane – placări cu 

piatră, placări cu lemn și tencuieli.  
 Finisajele vor avea nuanțe cât mai apropiate de culorile pigmenţilor naturali (din pământ 

sau oxizi minerali) și vor respecta indicațiile de culoare din anexa IV. Nu este 
recomandată folosirea a mai mult de trei tonuri de culoare pentru întreg ansamblul 
clădirii. 

 Se admit tencuielile texturate și tencuielile tradiționale de var. 
 Sunt recomandate tâmplăriile din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit. 
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 Sunt interzise finisaje din materiale nespecifice zonei – gresie, faianţă, marmură, granit, 
materiale plastice, sticlă, aluminiu, panouri prefabricate, sticlă reflectorizantă, tablă şi 
alte suprafeţe din metal nevopsite, oglinzi, lacuri lucioase. 

 Culorile folosite fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, conform anexei IV.  
 Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, vii, chimice, închise.  
 Se admite utilizarea culorilor închise doar doar pentru accente, ancadramente, tâmplării, 

obloane. Se vor respecta indicațiile de culoare din anexa IV. 
 Se recomandă ca raportul între înălțimea pereților și a acoperișului să fie de 1/2, 1/1, 2/3. 
 Golurile (ferestre și uși) vor reprezenta minim 20% din suprafața fațadelor.  
 Se admit goluri de fereastră cu forme şi proporţii specifice zonei – dreptunghiulare 

orientate pe verticală sau pătrate.  
 Sunt interzise ferestrele cu forme triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale, ș.a.. 
 În cazul balcoanelor și logiilor, nu se admite parapetul plin din zidărie/beton și/sau 

elemente decorative (baluștri) din beton/piatră sau imitații ale acestora. Balustrada va fi 
din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit, conform anexei IV. 

 Nu se admit ferestrele din cărămidă de sticlă. 
 Se recomandă etajul/etajele și/sau mansarda construcțiilor să fie tratate cu lemn. 

Placările cu piatră se vor limita la  soclul/demisolul construcțiilor. Se vor respecta 
indicațiile de culoare și materiale din anexa IV. 

 
ACOPERIȘURI 
 Sunt admise acoperișuri cu pantă cuprinsă între 200 – 450, în două ape sau patru ape.  
 Se interzic acoperişurile tip terasă. 
 Nu se admit jocurile de acoperiş cu mai multe ape, cu pante diferite, cu diferenţe de nivel 

la coamă, cu pante frânte. 
 Nu sunt permise ferestrele tip lucarnă.  
 Se admite utilizarea ferestrelor de mansardă tip Velux, cu ramă de lemn, pe o suprafaţă 

de maxim 30% din suprafaţa învelitorii. 
 Sunt admise învelitori din șiță, șindrilă și țiglă ceramică de culoare natur, roșcat, maro-

roșcat, conform anexei IV. 
 Sunt intrezise învelitori din azbest, tablă, plăci din fibre organice și bitum. 
 Sunt interzise ornamentele ceramice pentru acoperiș (tip rozetă, spin, con, etc.). 
 Se interzic coşurile din beton aparent, metalice şi cu diverse sisteme de ventilaţie 

mecanică amplasate aparent. 
 Toate tuburile, coșurile de ventilație și alte extensii ale instalațiilor de încălzire/ventilare 

vor avea o prezență discretă în planul fațadei. 
 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 Toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (alimentare cu apă, 

canalizare și alimentare cu energie electrică). 
 Până la extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, se vor aplica soluţii locale 

– individuale sau colective – de epurare a apei. Apele epurate se vor folosi pentru irigaţii. 
Se interzice deversarea apelor menajere uzate în puţuri absorbante. Pentru alimentarea 
cu apă se admite captarea izvoarelor existente pe terenul propriu sau în vecinătate, 
respectând recomandările avizului de mediu şi al Apelor Române. 
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 Sunt încurajate soluţiile care utilizează surse complementare, nepoluante de energie 
(solară, geotermală). Pentru corpurile de iluminat şi dispozitivele supraterane pentru 
diversele reţele (cămine de vizitare, cutii de racord, panouri etc.) se vor studia forma şi 
integrarea în peisaj. 

 
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 Se va asigura un procent de minim 40% spațiu verde plantat la sol din suprafaţa totală a 

parcelei, care va fi amenajat și întreținut.  
 Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, 
terase. 

 Spaţiile verzi vor fi plantate cu specii de plante autohtone: fag, frasin, tei, carpen, 
mesteacăn, salcie, prun, brad, molid, larice, duglas, pin, corn, soc, lemn câinesc, sorb de 
munte, alun, măceş. Se interzice utilizarea speciilor străine zonei: tuia, chiparos, palmier, 
etc.. 

 Suprafeţele înierbate vor fi plantate cu specii locale, existente pe pajiştile locale pentru a 
păstra şi favoriza biodiversitatea. 

 
ÎMPREJMUIRI 
 Împrejmuirile vor fi formate exclusiv din gard viu sau din lemn, fără soclu. 
 Gardurile pot fi dublate cu gard viu. 
 Împrejmuirile față de arterele de circulație vor avea înălțimea de max. 1,50 metri, iar cele față 

de limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea înălțimea de max.  2,00 metri. 
 În cazul parcelelor situate în imediata vecinătate a pădurilor, se admit împrejmuiri ale 

laturilor dinspre pădure dublate de plasă de sârmă pentru protejarea proprietăților. 
 Se interzice gardul viu de tip „beton vegetal” (gard viu monospecific de tuia). 
 Se interzic împrejmuirile din elemente din beton, prefabricate, tablă, plasă de sârmă, plăci 

aglomerate din lemn, zidărie, P.V.C., metal, policarbonat.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul împrejmuirilor (lei de tipul 

celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente) precum şi placarea gardurilor cu materiale ceramice (gresie, 
faianță). 

 
SECȚIUNEA III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

 
TABEL NR. 4.28. 

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENURILOR (P.O.T.) 
15% 

 
TABEL NR. 4.29. 

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENURILOR (C.U.T.) ADC/mp teren 
P P+M P+1E P+1E+M P+2E P+2E+M 

0,15  0,24  0,30  0,39 0,45 0,63 
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3.3. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI DE SERVICII DE INTERES GENERAL 
 

 
IS – ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC  

 
 
SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
GENERALITĂȚI: Caracterul zonei – instituții și servicii de interes public.  
 
UTILIZĂRI PERMISE: 
 Instituții și servicii publice – SALVAMONT,  Administrația Parcului Național Piatra Craiului, 

Muzeu, Centru de Informare Turistică, punct medical, parcaje publice, și altele, după caz; 
 Amenajări aferente utilizărilor admise: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje/garaje 

subterane și supraterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport 
şi recreere, construcţii pentru echiparea tehnică, panouri de informare și semnalizare 
turistică, împrejmuiri. 

 
UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI: 
 Se admite mansardarea clădirilor cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să 

se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de până la 45 grade; suprafaţa nivelului 
mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. 

 Se admit locuințe de serviciu. 
 Se admit structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, cu condiția ca capacitatea 

acestora să nu depășească 10 spații de cazare. 
 Se admite amplasarea mijloacelor de publicitate (firmă cu tipul și denumirea unității) doar 

pentru structurile de primire turistică. Acestea se vor amplasa pe poarta de intrare sau pe 
faţada principală, în zona intrării. Vor fi discrete, din materiale care se armonizează cu 
specificul local. Iluminatul nocturn va asigura strictul necesar de lumină ca firma să fie 
lizibilă şi accesul vizibil. Nu se admit firme luminate cu tuburi fluorescente, cu jocuri de 
culori şi intensităţi luminoase. 

 
UTILIZĂRI INTERZISE: 
 Sunt interzise orice funcțiuni care nu se încadrează în categoria instituțiilor și serviciilor 

publice de interes general (conf. definiției prezentului regulament). 
 
SECȚIUNEA II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
 Se admite regim de construire discontinuu (izolat). 
 Suprafața maximă a unui corp de clădire nu poate depăși 400 mp (suprafață construită), 

indiferent de aria terenului. Sunt admise mai multe corpuri (aripi) de clădire pe același 
teren, cu condiția ca acestea să formeze un ansamblu arhitectural armonios. În acest caz, 
sunt permise articulări ale corpurilor de clădire sub diverse unghiuri (recomandabil 
unghiul de 90 0). Este interzisă amplasarea lineara (consecutivă) a corpurilor. A se vedea 
anexa V. 

 Construcțiile vor fi așezate rațional pe teren ținând cont de: pantele reliefului, torenți și 
pâraie, vizibilitatea elementelor de peisaj, orientarea față de punctele cardinale și față de 
elementele de peisaj. 
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 Amplasarea clădirilor nu va obtura vizibilitatea sau accesul către elementele valoroase 
sau de peisaj. 

 Este interzisă amplasarea clădirilor cu latura lungă perpendiculară pe curbele de nivel. 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 Nu este cazul 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 Clădirile vor fi retrase de la aliniament/drumurile de servitute, după cum urmează: 
 

TABEL NR. 4.30. 

ALINIAMENT 
STRĂZI CAT. a III-a (DC 50A) 20 metri din axul profilului stradal propus 
STRĂZI CAT. a IV-a 15 metri din axul profilului stradal propus 

ALINIEREA FAȚA DE DRUMUL DE SERVITUTE ½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 
5 metri 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei: 
TABEL NR. 4.31. 

DISTANȚE  MINIME  FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE 
LATERALE 1/1 din H*, dar nu 

mai puțin de 15 metri 
1/1 din H*, dar nu 
mai puțin de 15 metri POSTERIOARE 

 

*H – înălțimea maximă la cornișă. 
 

Distanţa faţă de limitele de proprietate se măsoară pe linia perpendiculară de la cel mai 
apropiat punct al clădirii pe limita proprietăţii.  

 
DISTANȚE DE SIGURANȚĂ ÎNTRE CLĂDIRI 
 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele 

minime de siguranță la foc și se amplasează astfel încât să nu permită propagarea 
incendiilor pe perioada de timp normată, conform gradului de rezistență la foc. Dintre 
clădirile învecinate, se va lua în calcul gradul de rezistență la foc cel mai dezavantajos, 
respectând prevederile Normativului de Siguranță la Foc al construcțiilor P118/99, 
actualizat. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 Construcțiile pot fi amplasate pe aceeași parcelă în regim izolat. 
 Distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a 

clădirii celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 5 
metri, dacă fronturile opuse au spații anexe (grupuri sanitare, holuri, spații depozitare, 
etc.). 

 
CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
 Parcelele care au asigurat accesul carosabil la un drum public prin intermediul unui drum 

de servitute, acesta (drumul de servitute) va avea următoarele caracteristici: 
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- cele cu o lungime de până la 30 metri, vor avea profilul de minim 5 metri și 
supralărgire pentru manevre de întoarcere la capăt; 

- cele cu o lungime de peste 30 metri, vor avea profilul de minim 6,5 metri (5 metri 
carosabil și 1,5 metri troturar pe cel puțin o latură) și supralărgire pentru manevre 
de întoarcere la capăt. 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere se va realiza, conform planșei de reglementări, astfel: 
- Drumul Comunal 50A va avea un profil de minim 11 metri (trotuare de câte 2 

metri, carosabil de 7 metri). Spațiul liber dintre trotuare și aliniament va fi spațiu 
verde amenajat. 

- Străzile vor avea un profil de 8 m (trotuare de câte 1,5 metri, carosabil de 5 metri). 
Străzile înfundate vor fi prevăzute cu o amenajare de întoarcere în formă de ”T”, 
cu dimensiunile carosabilului înscrise într-un dreptunghi de minim 6x11,50 metri. 

 
 
 

 

 
 

 

 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor HG 525/1996, anexa 5. 
 Zonele de parcare vor fi realizate din pietriş compactat (criblură spartă) din materiale 

locale (calcar). Sunt interzise pavelele de beton şi zonele asfaltate. Parcările vor fi 
integrate în vegetaţie şi nu vor fi marcate cu vopsele, ca în mediul urban. 

 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 Înălţime maximă admisibilă: P+2E+M (12,00 metri la cornișă). 
 Se admite, prin excepție, adăugarea unui   demisol, cu condiția ca acesta să se înscrie în 

C.U.T. maxim admis și în înălțimea maximă admisă la cornișă. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 Aspectul clădirii va ţine seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei, 

de particularitatea funcțiunii propuse (caracterul programului de arhitectură).  
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 Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative nespecifice arhitecturii montane. 
 Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul clădirilor (lei de tipul celor 

funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente). 

 
FAȚADE 
 Construcţiile se vor finisa la exterior cu materiale specifice zonei montane – placări cu 

piatră, placări cu lemn și tencuieli.  
 Finisajele vor avea nuanțe cât mai apropiate de culorile pigmenţilor naturali (din pământ 

sau oxizi minerali) și vor respecta indicațiile de culoare din anexa IV. Nu este 
recomandată folosirea a mai mult de trei tonuri de culoare pentru întreg ansamblul 
clădirii. 

 Se admit tencuielile texturate și tencuielile tradiționale de var. 
 Sunt recomandate tâmplăriile din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit. 
 Sunt interzise finisaje din materiale nespecifice zonei – gresie, faianţă, marmură, granit, 

materiale plastice, sticlă, aluminiu, panouri prefabricate, sticlă reflectorizantă, tablă şi 
alte suprafeţe din metal nevopsite, oglinzi, lacuri lucioase. 

 Culorile folosite fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, conform anexei IV.  
 Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, vii, chimice, închise.  
 Se admite utilizarea culorilor închise doar doar pentru accente, ancadramente, tâmplării, 

obloane. Se vor respecta indicațiile de culoare din anexa IV. 
 Se recomandă ca raportul între înălțimea pereților și a acoperișului să fie de 1/2, 1/1, 2/3. 
 Golurile (ferestre și uși) vor reprezenta minim 20% din suprafața fațadelor.  
 Se admit goluri de fereastră cu forme şi proporţii specifice zonei – dreptunghiulare 

orientate pe verticală sau pătrate.  
 Sunt interzise ferestrele cu forme triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale, ș.a.. 
 În cazul balcoanelor și logiilor, nu se admite parapetul plin din zidărie/beton și/sau 

elemente decorative (baluștri) din beton/piatră sau imitații ale acestora. Balustrada va fi 
din lemn masiv sau stratificat, băițuit sau vopsit, conform anexei IV. 

 Nu se admit ferestrele din cărămidă de sticlă. 
 
ACOPERIȘURI 
 Sunt admise acoperișuri cu pantă cuprinsă între 200 – 450, în două ape sau patru ape.  
 Se interzic acoperişurile tip terasă. 
 Nu se admit jocurile de acoperiş cu mai multe ape, cu pante diferite, cu diferenţe de nivel 

la coamă, cu pante frânte. 
 Nu sunt permise ferestrele tip lucarnă.  
 Se admite utilizarea ferestrelor de mansardă tip Velux, cu ramă de lemn, pe o suprafaţă 

de maxim 30% din suprafaţa învelitorii. 
 Sunt admise învelitori din șiță, șindrilă și țiglă ceramică de culoare natur, roșcat, maro-

roșcat, conform anexei IV. 
 Sunt intrezise învelitori din azbest, tablă, plăci din fibre organice și bitum. 
 Sunt interzise ornamentele ceramice pentru acoperiș (tip rozetă, spin, con, etc.). 
 Se interzic coşurile din beton aparent, metalice şi cu diverse sisteme de ventilaţie 

mecanică amplasate aparent. 
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 Toate tuburile, coșurile de ventilație și alte extensii ale instalațiilor de încălzire/ventilare 
vor avea o prezență discretă în planul fațadei. 

 
 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 Toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (alimentare cu apă, 

canalizare și alimentare cu energie electrică). 
 Până la extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, se vor aplica soluţii locale 

– individuale sau colective – de epurare a apei. Apele epurate se vor folosi pentru irigaţii. 
Se interzice deversarea apelor menajere uzate în puţuri absorbante. Pentru alimentarea 
cu apă se admite captarea izvoarelor existente pe terenul propriu sau în vecinătate, 
respectând recomandările avizului de mediu şi al Apelor Române. 

 Sunt încurajate soluţiile care utilizează surse complementare, nepoluante de energie 
(solară, geotermală). Pentru corpurile de iluminat şi dispozitivele supraterane pentru 
diversele reţele (cămine de vizitare, cutii de racord, panouri etc.) se vor studia forma şi 
integrarea în peisaj. 

 
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 Se va asigura un procent de minim 20% spațiu verde plantat la sol din suprafaţa totală a 

parcelei, care va fi amenajat și întreținut.  
 Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, 
terase. 

 Spaţiile verzi vor fi plantate cu specii de plante autohtone: fag, frasin, tei, carpen, 
mesteacăn, salcie, prun, brad, molid, larice, duglas, pin, corn, soc, lemn câinesc, sorb de 
munte, alun, măceş. Se interzice utilizarea speciilor străine zonei: tuia, chiparos, palmier, 
etc.. 

 Suprafeţele înierbate vor fi plantate cu specii locale, existente pe pajiştile locale pentru a 
păstra şi favoriza biodiversitatea. 

 
ÎMPREJMUIRI 
 Împrejmuirile vor fi formate exclusiv din gard viu sau din lemn, fără soclu. 
 Gardurile pot fi dublate cu gard viu. 
 Împrejmuirile față de arterele de circulație vor avea înălțimea de max. 1,50 metri, iar cele față 

de limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea înălțimea de max.  2,00 metri. 
 În cazul parcelelor situate în imediata vecinătate a pădurilor, se admit împrejmuiri ale 

laturilor dinspre pădure dublate de plasă de sârmă pentru protejarea proprietăților. 
 Se interzice gardul viu de tip „beton vegetal” (gard viu monospecific de tuia). 
 Se interzic împrejmuirile din elemente din beton, prefabricate, tablă, plasă de sârmă, plăci 

aglomerate din lemn, zidărie, P.V.C., metal, policarbonat.  
 Este interzisă includerea unor elemente distonante în decorul împrejmuirilor (lei de tipul 

celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc. – 
sau vopsite în culori stridente) precum şi placarea gardurilor cu materiale ceramice (gresie, 
faianță). 
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SECȚIUNEA III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 
TABEL NR. 4.32. 

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL 
TERENULUI (P.O.T.) 

COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL 
TERENULUI (C.U.T.) 

50% 1,80 ADC/mp teren 
În cazul desființării construcțiilor existente, care au coeficienți urbanistici mai mari decât cei permiși prin 
prezentul R.L.U., se admite păstrarea acestor coeficienți pentru noile investiții de interes public/național 

 
3.4. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI SPAȚIILOR VERZI  
 

 
V – ZONĂ SPAȚII VERZI  

 
 
Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat, spații plantate de protecție faţă de 
infrastructura majoră sau ape. 
 
Zona este alcătuită din următoarele subzone: 
 

V1 SUBZONA SPAȚIILOR VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ 
V2 SUBZONA SPAȚIILOR VERZI CU ACCES NELIMITAT ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN AER LIBER 

 
3.4.1. PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONEI V1 
 

V1 SUBZONA SPAȚIILOR VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ 

 
SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
GENERALITĂȚI: Caracterul zonei – spații verzi pentru protecția cursurilor de apă – râurile Bârsa, 
Bârsa lui Bucur, Bârsa Fierului, Bârsa Tămașului, Bârsa Groșetului.  
 
UTILIZĂRI PERMISE: 
 Pe fâșia de 15 metri (măsurată de la limita albiei minore a cursurilor de apă) cu funcțiune 

ecologică și peisagistică, se admit următoarele: 
- Spații verzi plantate. 
- Trasee de ciclism și pietonale. 
- Locuri de joacă pentru copii. 
- Mici spații amenajate pentru picnic/grătar, odihnă, sport, agrement. 
 

UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONARI: 
 Se interzice amplasarea clădirilor în zona de protecție a apelor, excepție construcțiile 

aferente lucrărilor hidrotehnice și a celor de amenajare a bazinelor hidrografice. 
 

UTILIZĂRI INTERZISE: 
 Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise. 
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SECȚIUNEA II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRII 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 Nu este cazul. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 Nu este cazul. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRII FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
 Nu este cazul. 

AMPLASAREA CLĂDIRII FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 Nu este cazul. 

 
CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
 Aleile (pietonale și ciclistice) vor fi realizate din pietriş compactat (criblură spartă) din 

materiale locale (calcar, ș.a.). 
 Sunt interzise pavelele de beton şi zonele asfaltate. 

 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Nu este cazul. 

 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 Nu este cazul. 

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 Nu este cazul. 

 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 Nu este cazul. 

 
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 Spaţiile verzi vor fi amenajate și întreținute. 
 Spaţiile verzi vor fi plantate cu specii de plante autohtone: fag, frasin, tei, carpen, 

mesteacăn, salcie, prun, brad, molid, larice, duglas, pin, corn, soc, lemn câinesc, sorb de 
munte, alun, măceş. Se interzice utilizarea speciilor străine zonei: tuia, chiparos, palmier, 
etc.. 

 Suprafeţele înierbate vor fi plantate cu specii locale, existente pe pajiştile locale pentru a 
păstra şi favoriza biodiversitatea. 
 

ÎMPREJMUIRI 
 În zona de protecție a cursurilor de apă, sunt interzise orice forme de împrejmuire/ 

delimitare ale corpurilor de proprietate. Împrejmuirile vor putea fi amplasate la limita 
zonei de protecție. 
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SECȚIUNEA III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 
 
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) 
 Nu este cazul. 

 
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 
 Nu este cazul. 

 
3.4.2. PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONEI V2 
 

V2 SUBZONA SPAȚIILOR VERZI CU ACCES NELIMITAT ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN AER 
LIBER 

 
SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
GENERALITĂȚI: Caracterul zonei – spații verzi publice cu acces nelimitat.  
 
UTILIZĂRI PERMISE: 
 Spații verzi plantate. 
 Trasee de ciclism și pietonale. 
 Locuri de joacă pentru copii. 
 Spații amenajate pentru picnic/grătar, odihnă, sport, agrement. 
 Adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere. 

 
UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONARI: 
 Nu este cazul. 

 
UTILIZĂRI INTERZISE: 
 Nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază calitatea peisagistică spaţiului 

plantat. 
 Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise. 

 
SECȚIUNEA II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRII 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 Nu este cazul. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 Nu este cazul. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRII FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
 Nu este cazul. 

 
AMPLASAREA CLĂDIRII FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 Nu este cazul. 
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CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
 Aleile (pietonale și ciclistice) vor fi realizate din pietriş compactat (criblură spartă) din 

materiale locale (calcar, ș.a.).  
 Sunt interzise pavelele de beton şi zonele asfaltate. 

 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 Nu este cazul. 

 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 Nu este cazul. 

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 Nu este cazul. 

 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 Nu este cazul. 

 
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 Spaţiile verzi vor fi amenajate și întreținute. 
 Spaţiile verzi vor fi plantate cu specii de plante autohtone: fag, frasin, tei, carpen, 

mesteacăn, salcie, prun, brad, molid, larice, duglas, pin, corn, soc, lemn câinesc, sorb de 
munte, alun, măceş. Se interzice utilizarea speciilor străine zonei: tuia, chiparos, palmier, 
etc.. 

 Suprafeţele înierbate vor fi plantate cu specii locale, existente pe pajiştile locale pentru a 
păstra şi favoriza biodiversitatea. 
 

ÎMPREJMUIRI 
 Nu se admit împrejmuiri. 

 
SECȚIUNEA III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 
 
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) 
 Nu este cazul. 

 
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 
 Nu este cazul. 

 
3.5. ARGUMENTAREA SOLUȚIEI URBANISTICE PROPUSE 
În urma analizei situației existente, se poate afirma că zona studiată beneficiază de o amplasare 
favorabilă atât în cadrul natural, cât și în cadrul localităţii, aflându-se continuă dezvoltare.  
 
Potențialul zonei studiate este reprezentat de următoarele elemente: 

- poziția favorabilă în cadrul natural – la poalele masivului Piatra Craiului, baza de plecare 
spre cele mai importante trasee turistice ale acestuia. 

- poziţia favorabilă în cadrul oraşului – în proximitatea vetrei orașului; 
- prezenţa unor căi importante de circulație – DC50A; 

 
M E M O R I U T E H N I C  E X P L I C A T I V 

”REGLEMENTARE  ZONĂ PLAIUL FOII”, OR. ZĂRNEȘTI, JUD.BRAȘOV 
Pagina 53 din 55 

 

 



PLAN URBANISTIC ZONAL ”REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII”, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV 
 

BENEFICIAR: U.A.T. ZĂRNEȘTI, STR. MITROPOLIT ION MEȚIANU NR. 1, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV  
 

PROIECTANT: ZEEN DESIGN STUDIO S.R.L., MUN. BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. JEAN LOUIS CALDERON NR.6 
 

 

- legătura facilă cu centrul, cu zonele de servicii şi echipamente publice; 
- structurarea recentă a ariei ca zonă de locuire, cu potențial de dezvoltare, de o mare 

atractivitate investiţională la nivel imobiliar. 
 
În zona sunt  consemnate arii naturale protejate, reprezentând circa 23% din suprafața 
teritoriului studiat. Acestea sunt: 
 Parcul Național Piatra Craiului (PNPC) – poziția M, 
 Arii speciale de conservare ”Natura 2000”: 

- Situl de importanță comunitară ROSCI0194 – Piatra Craiului, 
- Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0165 – Piatra Craiului, 
- Situl de importanță comunitară ROSCI0122 – Munții Făgăraș. 

 
Suprafața ariilor naturale protejate aflate în zona studiată, a fost tratată distinct în cadrul 
Regulamentului Local de Urbanism. Prin acesta, au fost enunțate condiții mai restrictive cu 
privire la funcțiunile acceptate, indicatorii urbanistici (P.O.T. și C.U.T.), regimul de înălțime, dar și 
condiționări cu privire la aspectul exterior al clădirilor, ș. a., plecând de la  condiționările impuse 
prin Ghidul de construire în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Naţional Piatra Craiului, 
elaborat de Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului (APNPC). 
 
Enunțarea reglementărilor pentru teritoriul studiat a ținut cont de formele de relief și cursurile 
de apă prezente în zonă. În vederea valorificării potențialului oferit de cursurile de apă râurile 
Bârsa, Bârsa lui Bucur, Bârsa Fierului, Bârsa Tămașului, Bârsa Groșetului, dar și pentru protecția 
acestora, prezentul proiect propune realizarea unui culoar verde de protecție cu funcțiune 
ecologică și peisagistică. În cadrul acestuia pot fi amenajate doar trasee de ciclism și pietonale, 
locuri de joacă pentru copii, mici spații amenajate pentru picnic/grătar, odihnă, sport, agrement. 
 
Pentru valorificarea peisajului, prin prezentul proiect, se impune pentru construcțiile înalte, care 
pot masca perspectivele spre masivele montane sau zonele împădurite să se aplice servitutea de 
înălțime, ce limitează autorizarea unor construcții înalte care să mascheze perspectivele 
valoroase. 
 
De asemenea, în vederea relaționării armonioase cu formele de relief, prin prezentul proiect, se 
interzice amplasarea clădirilor cu latura lungă perpendiculară pe curbele de nivel. 
 
Ținând cont de parcelarul de tip agricol, cu forme neregulate, pe care îl prezintă terenurile din 
zona studiată, prin prezentul proiect, au fost impuse, în funcție de zonificarea funcțională, 
dimensiuni minime ale loturilor, precum și deschideri minime ale fronturilor la stradă. Prin 
urmare, condiționările impuse vor limita extinderea necontrolată a spațiului construit și 
respectarea unor dinstanțe minime de siguranță între construcții. De asemenea, condiționările 
impuse, nu vor mai permite amplasarea haotică a construcțiilor, cu dispunere fără coerență 
urbanistică. În vederea relaționării armonioase cu formele de relief, prin prezentul proiect, se 
interzice amplasarea clădirilor cu latura lungă perpendiculară pe curbele de nivel. 
 
Circulația în zona studiată se desfășoară prin intermediul Drumului Comunal 50A/strada Topliței, 
precum și prin intermediul mai multor drumuri de exploatare. Asfaltarea recentă a carosabilului 
DC50A/str. Topliței, va genera dezvoltarea zonei și creșterea atractivității acesteia. Prezentul 
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proiect propune un profil stradal corespunzător pentru o artera de categoria a III-a, intravilan. De 
asemenea, proiectul propune dezvoltarea rețelei stradale, prin transformarea drumurilor de 
exploatare în străzi de categoria a IV-a. 
 
Întrucât teritoriul ariilor naturale protejate se suprapune peste intravilanul existent al U.A.T. 
Zărnești, împidicând dezvoltarea urbanistică în zonele de interferență, dar și interesul 
investițional pentru zona studiată, a fost necesară extinderea teritoriului intravilan în zona de 
nord și nord-vest cu aproximativ 64 ha. 
 
Prezentul proiect are în vedere creşterea calităţii imaginii arhitecturale și limitarea apariției unor 
construcții care depreciază valoarea peisajului prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect 
arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, 
paletă cromatică etc.. 
 
Astfel – completarea fondului construit existent cu clădiri noi, mai performante din punct de 
vedere structural și arhitectural, creşterea calităţii imaginii arhitecturale ținând cont de valențele 
montane ale zonei, dar şi reglementarea urbanistică coerentă a terenurilor libere de construcții, 
se constituie ca principale obiective ale proiectului. 
 
Noile reglementări urbanistice  vor conduce la  reabilitarea imaginii urbane a zonei și vor aduce 
cu sine un plus de atractivitate acesteia. Prin permisiuni și restricții, proiectul, va stabili un nou 
standard, mai ridicat, pentru calitatea fondului urban construit.  
 
De asemenea, noile reglementări propun realizarea de spații verzi la sol în proporție de 20-50% 
din suprafața terenului, în funcție de zonificarea funcțională ceea ce va contribui la crearea unui 
ambient urban plăcut dar și la ameliorarea microclimatului zonei. 
 
Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm Planul Urbanistic Zonal ”REGLEMENTARE 
ZONĂ PLAIUL FOII”,  este necesar și oportun zonei studiate în vederea protejării patrimoniului 
natural, precum și dezvoltării și creșterii atractivității acesteia. 
 
 
Întocmit,                                                                                                           
drd. urb. dipl. arh. dipl. Mihai Andrei Suărășan 
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