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 Tf   Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente 
 
 
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI  
 
 Sunt incluse: zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice (fâşiile de teren cu lăţimea 
de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, ce includ instalaţiile de semnalizare şi 
de siguranţa circulaţiei, cele de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi instalaţiile şi 
lucrările de protecţie a mediului) şi terenurile aferente infrastructurii feroviare generale (elementele 
necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile 
aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar de bunuri şi 
persoane). 
 
 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE  
 
 Se vor aplica şi prevederile următoarelor acte normative: 

(a) Lege nr. 203 / 26.07.2003 (republicată în 26.01.2005) privind realizarea, dezvoltarea şi 
modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european 

(b) Lege nr. 363 / 26.09.2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – 
secţiunea I – reţele de transport 

(c) Lege nr. 55 / 16.03.2006 privind siguranţa feroviară 
(d) Lege nr. 213 / 17.11.2008 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
(e) Hotărâre nr. 817 / 14.07.2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a 

sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii 
şi în vederea modernizării şi reînoirii infrastructurii 

(f) Ordonanţă nr. 43 / 28.07.1998 privind regimul drumurilor 
(g) Ordonanţă de urgenţă nr. 12/07.07.1998 (republicată în 09.09.2004) aprobată prin Legea nr. 

89/1999 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a 
Căilor Ferate Române 

(h) Ordin MT nr. 158 / 16.05.1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Tranporturilor la 
documentatiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentatiile tehnice de 
sistematizare pentru terţi 

 
 B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE 
RESTRICTII 
 
 Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum 
şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG - planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – 
Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3  - 
Condiţii Generale Privitoare la Construcţii. 
 In planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităti Teritoriale de Referinţă” sunt marcate 
zonele de siguranţă şi, respectiv, de protecţie ale infrastructurii feroviare publice. 
 
 Servituţi de utilitate publică: 
 Pentru trama stradală până la nivel de colectoare, ca şi pentru suprafeţele de teren din 
interiorul zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare publice se vor aplica servituţile de utilitate 
publică aşa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităti 
Teritoriale de Referinţă”) 
 Prin PUZ se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru trama 
stradală de interes local, infrastructura edilitară etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul 
de Oportunitate  (Avizul Arhitectului Şef). 
 
 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC 
 

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în 
Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos. 
 Pentru reţeaua de străzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6) ce vor 
determina caracterul spaţiului public şi al zonei. Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de 
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arbori în aliniament, trotuare de minimum 3,00 – 4,50 m lăţime, piste pentru biciclişti etc. Traversarea 
căilor ferate la nivel sau prin pasaje superioare ori inferioare se va organiza / realiza în concordanţă 
cu normele tehnice specifice în vigoare şi cu acordul Ministerului Transporturilor. Toate proiectele ce 
vizează spaţiul public vor fi avizate de CTATU. 
 Accesele principale / publice în incinta gărilor se vor organiza astfel încât să se integreze 
funcţional şi compoziţional spaţiului public adiacent. Mobilierul urban va fi integrat unui concept 
coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întreaga zonă. 
 Nodurile de transfer intermodal (transport public rutier, auto, feroviar, aerian), prevăzute prin 
prezentul PUG vor face obiectul unor proiecte de specialitate dezvoltate în cooperare de către 
autorităţile publice implicate. 
 Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran. 
 
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 
 1. UTILIZĂRI ADMISE  
 

In interiorul zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare publice: 
 elemente ale infrastructurii feroviare – căile de rulare, elementele necesare circulaţiei şi 
manevrei materialului rulant, instalaţiile de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei, cele de conducere 
operativă a circulaţiei trenurilor, instalaţiile şi lucrările de protecţie a mediului etc, în conformitate cu 
cadrul normativ specific, în vigoare. 

Pe terenurile aferente infrastructurii feroviare generale: 
 clădiri ale staţiilor de cale ferată cu spaţiile şi facilităţile aferente, celelalte clădiri şi amenajări 
destinate desfăşurării transportului feroviar de bunuri şi persoane, întreţinerii infrastructurii şi 
materialului rulant. 
 
 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
 
 Elemente ale infrastructurii publice – traversări ale circulaţiilor şi reţelelor de utilităţi, noduri de 
transfer intermodal, căi de circulaţie etc, cu condiţia avizului conform al Ministerului Transporturilor. 
 
 3. UTILIZĂRI INTERZISE 
 
 In interiorul zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare publice sunt interzise: 

(a) orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2 
(b) publicitatea comercială pe panouri dedicate, împrejmuiri, clădiri etc 

 
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
 
 Se vor stabili, după caz, prin PUD su PUZ, în conformitate cu programul urbanistic şi cu 
cadrul normativ în vigoare 
 
 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 
 
 Nu e cazul 
 
 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  
 
 Se vor stabili, după caz, prin PUD su PUZ. 
 
 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
 
 Se vor stabili, după caz, prin PUD su PUZ. 
 
 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 
 Se vor stabili, după caz, prin PUD su PUZ. 
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 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
 
 Accesele publice şi funcţionale / tehnice pe teritoriul aferent infrastructurii feroviare vor fi 
reglementate, după caz, prin PUD sau PUZ şi vor fi proiectate / realizate în conformitate cu avizele 
eliberate de administratorul căilor de acces şi Ministerul Transporturilor şi autorizaţia specială de 
construire. 
 Accesele principale, destinate mai ales publicului, vor fi organizate în corelare cu spaţiile 
publice adiacente. Nodurile de transfer intermodal (transport public rutier, auto, feroviar, aerian) 
prevăzute prin prezentul PUG vor asigura traseele şi staţiile necesare pentru fiecare tip de mijloc de 
transport, ca şi legăturile pietonale necesare. Se vor conexa la sistemul public de trasee pietonale şi 
vehiculare. 
 
 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 
 Se recomandă construirea de parcaje publice în clădiri sub / supraterane dedicate în zonele 
adiacente gărilor. 
 In cadrul nodurilor de transfer intermodal se vor amplasa de regulă clădiri sub / supraterane 
dedicate parcajelor publice. 
 Capacitatea acestora va fi determinată pe baza unor studii de specialitate. 
 
 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 
 
 Se vor stabili, după caz, prin PUD su PUZ, în conformitate cu programul arhitectural / 
urbanistic şi cu cadrul normativ în vigoare, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt. 
 
 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în 
preambul şi peisajului urban. 
 Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră 
în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului 
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32). 
 
 Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului / 
programelor arhitecturale. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor 
istorice. 
 Se va urmări integrarea în contextul urbanistic şi arhitectural. 
 Având în vedere importanţa acestor obiective, ce reprezintă o carte de vizită a municipiului, 
se recomandă organizarea de concursuri de arhitectură / urbanism pentru proiectarea acestora. 
 Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 
la prezentul regulament. 
 
 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR 
 
 Zona e echipată edilitar complet. 
 Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare 
publice. 
 Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public al municipiului sau parcelele 
vecine. 
 Firidele de branşament şi contorizare vor fi de preferinţă integrate în clădiri. 
 Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc), cu 
excepţia celor aparţinând infrastructurii feroviare. 
 Se vor amenaja spaţii (eventual integrate în clădiri) destinate colectării deşeurilor, accesibile 
serviciului de salubritate. 
 
 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 
 Suprafeţele libere se vor înierba şi planta, în conformitate cu reglementările specifice. 
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 14. ÎMPREJMUIRI 
 
 Imprejmuirile zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare se vor realiza pe baza unor proiecte 
de specialitate în cadrul cărora se vor lua în mod obligatoriu în considerare criterii de securitate, de 
protecţie fonică a zonelor învecinate şi estetice. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m, cu 
excepţia situaţiilor în care considerente de protecţie fonică impun înălţimi mai mari. Împrejmuirile vor 
putea fi dublate de garduri vii / vegetaţie medie şi înaltă. 
 Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor 
înainte de admitarea lor în incintă fără a incomoda circulaţia pe drumurile publice. 
 Celelalte împrejmuiri, spre parcelele / terenurile vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi 
vor fi de tip transparent, cu excepţia situaţiilor în care acestea au rol de protecţie fonică, urmând a 
face obiectul unui proiect de specialitate. 
 
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
 
 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
 
 Se va stabili PUZ, în conformitate cu programul arhitectural / urbanistic şi cu cadrul normativ 
în vigoare. 
 
 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
 
 Se va stabili PUZ, în conformitate cu programul arhitectural / urbanistic şi cu cadrul normativ 
în vigoare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


