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Planul Urbanistic Zonal ― Zonă Construită Protejată

CONTEXTUL ACTUAL DE DEZVOLTARE
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context

PERSPECTIVELE ISTORICE DE DEZVOLTARE

Perioada Seccesion [1880―1918]
Casa Dr. Áron Nemes (strada Primăriei nr. 9)
→ densificare urbană prin imobile reper
Elaborator:

Perioada interbelică [1918―1945]
Șir de case moderne cu un etaj pe strada
Republicii

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

Perioada socialistă [1945―1989]
Imobil pe strada Primăriei nr. 4
→ inserții punctuale în țesutul istoric
context
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CONTEXTUL ACTUAL

10 REGULi PUZCP

PERSPECTiVE

•

••

•••
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cuprins

pLANUL URBANISTIC ZONAL ― ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ OradEA
OBIECTIVE

A. protejarea și punerea în valoare a
monumentelor istorice, a ansamblurilor
arhitecturale și urbanistice deosebite.
B. stabilirea direcțiilor de dezvoltare.
C. reglementări cu privire la modul de
utilizare a terenurilor, realizarea construcțiilor
etc.
D. evidențierea rolului de catalizator al
zonelor centrale pentru dezvoltarea urbană.
Elaborator:
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context

• Parcelar
• Aliniament
• Fond construit

PUZCP ORADEA 2019 | PLANUL URBANISTIC ZONAL — ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ

PRINCIPII

Elaborator:

• Perspective/axe
• Curți
• Tipologii caracteristice
• Zona caselor cu grădini

Instrument
de control

Centrul Oradiei
ANSAMBLU PROTEJAT

SISTEM DE

‣ deparazitarea curților

PROTECȚIE

* o mărturie istorică
* întărește identitatea locală și
atașamentul locuitorilor
* înseamnă o protecție diferențiată:
protecția ﬁzică a patrimoniului construit, a patrimoniului natural urban
și a varietății și densității utilizărilor
funcționale

‣ recunoașterea patrimoniului
modest
‣ % locuire la funcțiuni mixte și
ELEMENTE

B. stabilirea direcțiilor de dezvoltare
C. reglementări cu privire la
modul de utilizare a terenurilor
D. evidențierea rolului de catalizator al zonelor centrale pentru
dezvoltare urbană

‣ subîmpărțire în UFMO
‣ studii detaliate anterior

OBIECTIVE
A. protejarea și punerea în valoare
a monumentelor istorice, a
ansamblurilor arhitecturale și
urbanistice

centrale

modiﬁcării fondului construit

CRITERII DE CALITATE

pe categorii (conform RLU)

* păstrarea elementelor de ghidaj valoroase (atice,
fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice)
* renovarea/reabilitarea corpului valoros la orice
tip de intervenție
* înălțimea parterului de 3.5m, a etajului 3m
* obligativitate partiala de parter comercial
* interzicerea sigilării curților
* tipuri de intervenție speciﬁce valorii construite
* ...

• De la centru → periferie
• Parcele de colț
PRINCIPII

• Străzi atractive
• Poli urbani
• Malul Crișului

Instrument de
dezvoltare

Centrul Oradiei
COMPACT ȘI DENS
* este accesibil
* are o concentrare și diversitate a
funcțiunilor, care diminueaza nevoia de
traﬁc motorizat
* utilizează resursele construite existente
* previne abandonul clădirilor
* creează premisele unei infrastructuri
urbane eﬁciente, ecologice și sustenabile
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STRATEGIE DE

‣ creștere controlată în

DENSIFICARE

înălțime
‣ zoniﬁcare nouă
‣ indici urbanistici mai mari
ELEMENTE

‣ zone restructurabile
‣ instrumente administrativurbanistice
‣ diminuarea parcărilor,
scăderea traficului

1

pUZCP ORADEA ― SISTEM DE PROTECȚIE

• Fond construit valoros: 5
categorii cu diferite tipuri de
intervenție si responsabilități

• Zonificarea teritoriului privind
înălțimea caracteristică, categorii
de zone determinate în funcție de
nivelul de conservare propus

• Parcelar istoric protejat
(colorat) și posibilitatea de
restructurare (alb)

• Raport extindere-existent la
intervențiile de supraetajare, prin raport
invers intre valoare si permisiune de
inaltare

• Aliniament + limitarea
edificabilului în profunzimea
parcelei adaptată parcelarului

• Perspective și axe valoroase

• Repere de înălțime

• Curți și grădini: o temă de sănătate publică, mediu și
comfort. Conservarea curților libere și condiționarea
dezvoltării de eliberarea lor de paraziți.

Elaborator:
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pUZCP ORADEA ― STRATEGIE DE DENSIFICARE PRUDENTĂ

• Creștere controlată în înălțime:
înălțime maximă admisă, înălțime
minimă obligatorie

Elaborator:

• Străzi cu atractivitate ridicată
și parter comercial obligatoriu
(portocaliu). În restul zonei protejate
este opțional.

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

• Zonificare funcțională adaptată
profilului mixt al zonei centrale și
structurii morfologice si tipilogice
a imobilelor și parcelarului. Baza o
reprezintă UFMO: unități functionalmorfologice operaționale.

• Proiectul de cvartal: instrument de
negociere

PRINCIPII DE DENSIFICARE
→ gestiunea și negocierea ideii de
densificare (ca temă generală)

de la centru la

parcele/imobile de

periferie

colț
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Malul Crișului

poli urbani

artere principale

densificarea zonei centrale Oradea

METODE DE LUCRU

→ analiză multicriterială: evoluție
istorică, aspecte fizico-funcționale, siluete și
fronturi stradale, morfotipologie.
Strada Roman Ciorogariu nr. 26

→ actualizare desfășurate stradale;
→ convergența cu studiul de înălțime
(studiu de densificare);

FOND CONSTRUIT
Clădire cu valoare ambientală modestă

PARCELAR

REGIM DE ÎNĂLȚIME
Clădire parter

IMAGINE DIN SATELIT

→ aprecierea impactului economic/
financiar și social a dezvoltării (Analiza costbeneficiu);
→ analiza contextului internațional
(referințe de densificare a centrelor istorice).
19
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Besser Bauen
in der Mitte
Ein Handbuch zur Innenentwicklung

Typologienkatalog – Gebäudeaufstockungen
Catalogue of Typologies – Rooftop Extensions

Paul Floerke
Sonja Weiß
Lara Stein
Malte Wagner

„CASA DE PE ACOPERiș” ― Barcelona
Sursa: http://lacasaporeltejado.eu/

GHiD DE
DEZVOLTARE A
CENTRULUi ―

Germania

CATALOG
TiPOLOGii
SUPRAETAJARE
Sursa: https://
bauforumstahl.
de/upload/
publications/150301_
Typologienkatalog_
Onlineausgabe_k.pdf
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ibEROSTAR GRAND HOTEL ―
SUPRAETAJăRi îN bUDAPESTA

SUPRAETAJăRi îN
ViENA

Sursa: http://epiteszforum.hu/old-is-gold?fbclid
=IwAR0TVBoqQ2b3Ywmgo_DOJze7M04qfOrEoFw2FElWm8t4ZAWjzxt-DbkaeE

Sursa: http://epiteszforum.
hu/old-is-gold?fbclid=I
wAR0TVBoqQ2b3Ywm
go_DOJze7M04qfOrEoFw2FElWm8t4ZAWjzxtDbkaeE

metode de lucru

CENTRUL ORADIEI COMPACT ȘI DENS

Ansamblul urban centrul istoric
dens și compact:
‣ este accesibil;
‣ are o concentrare și diversitate
a funcțiunilor;
‣ utilizează și dezvoltă resursele
construite existente;
‣ previne abandonul imobilelor;
‣ oferă șanse noi imobilelor
vacante;
‣ creează premisele unei
infrastructuri urbane eficiente,
ecologice și sustenabile.
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beneficiile și responsabilitățile densificării

6 NOI SUBZONE
Subzonele construite
protejate (SZCP) 01_20,
01_31, 01_32 și 01_01,
01_02, 01_04 au fost
redefinite în șase noi
subzone:
• Olosig ultracentral
• Olosig central
• Olosig pericentral
• Orașul Nou ultracentral
• Orașul Nou central
• Orașul Nou pericentral

Elaborator:
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densificarea zonei centrale Oradea
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CONTEXTUL ACTUAL

10 REGULi PUZCP

PERSPECTiVE

•

••

•••
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1. Protejează fondul construit valoros.

Calitatea densificării constă în protejarea,
reabilitarea, restaurarea și evidențierea
fondului construit valoros.
Protejarea fondului construit valoros
înseamnă păstrarea atmosferei Ansamblului
urban centrul istoric.
O nouă subîmpărțire a categoriilor:
• monumente istorice
• imobile propuse spre clasare
• imobile cu valoare deosebită
• imobile cu valoare ambientală relevantă
• imobile cu valoare ambientală modestă
• imobile agresive
Elaborator:
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1 ― fondul construit valoros

• intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific, conform
legislaţiei în vigoare.
• pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială,
modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale
caracteristice, intervenţiile vor fi de tip reabilitare;
• intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere
a aspectului / elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje
etc.) pe baza unor studii de documentare (poze, cărţi poştale, vederi
istorice, de arhivă); revenirea la aspectul original al clădirii se impune
în mod obligatoriu în cazul oricăror intervenţii;
• se pot permite modificări la compartimentarea originală cu
următoarele condiții: (1) să nu afecteze interiorul, organizarea
funcțional-spațială a interiorului, dacă conform studiului istoric

aceasta reprezintă o valoare intrinsecă a imobilului monument (2) să nu
genereze parazitarea și fragmentarea interiorului, suplimentar situației
inițiale originale. Nu se permit modificări ale elementelor istorice
(decoraţii parietale, finisaje, tâmplării etc.), se vor elimina elementele
de tip parazitar;
• în principiu se urmărește conservarea stării originale a monumentelor
istorice; posibilitatea extinderii pe orizontală sau verticală a acestor
clădiri ori modificarea anvelopei poate fi pusă în discuție doar în cazuri
de excepție, impuse de necesități funcționale în care intervențiile
nu alterează valorile arhitecturale și istorice ale obiectivului și se
analizează pe baza unui studiu istorico-arhitectural întocmit de
persoane atestate MCIN, cu recomandări exprese.

• intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific
monumentelor istorice;
• pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială,
modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale
caracteristice, intervenţiile vor fi de tip reabilitare;
acestor clădiri li se vor aplica regulile de intervenţie referitoare la
monumentele istorice clasate;
• intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere
a aspectului / elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje
etc.) pe baza unor studii de documentare (poze, cărţi poştale, vederi
istorice, de arhivă); revenirea la aspectul original al clădirii se impune în

mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de reabilitare generală;
se pot permite modificări la compartimentarea originală cu
următoarele condiții: (1) să nu afecteze interiorul, organizarea
funcțional-spațială a interiorului, dacă conform studiului istoric
aceasta reprezintă o valoare intrinsecă a imobilului monument, (2)
să nu genereze parazitarea și fragmentarea interiorului, suplimentar
situației inițiale originale. Nu se permit modificări ale elementelor
istorice (decoraţii parietale, finisaje, tâmplării etc.), se vor elimina
elementele de tip parazitar;
• autorităţile locale vor trata cu prioritate întocmirea dosarelor de
clasare ale acestor clădiri, în colaborare cu DJC Bihor.

Monument

Propus spre clasare
Elaborator:
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1 ― fondul construit valoros

Valoare deosebită

Elaborator:

• pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială,
modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale
caracteristice, intervenţiile vor fi de tip reabilitare;
• intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere
a aspectului / elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje
etc.) pe baza unor studii de documentare (poze, cărţi poştale, vederi
istorice, de arhivă); revenirea la aspectul original al clădirii se impune în
mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de reabilitare generală;
sunt permise refuncţionalizările şi recompartimentările parţiale ale
acestor clădiri, cu condiţia neafectării elementelor istorice valoroase
(tâmplării, finisaje, etc.);
• este permisă extinderea pe orizontală și verticală a acestor clădiri,
cu condiţia neafectării / neacoperirii elementelor istorice valoroase
(atice, balcoane, goluri cu chenare, tâmplării, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc.) şi doar în cazul în care imaginea şi caracterul
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configuraţiei volumetrice istorice permite acest lucru, fără ca unicitatea
şi particularitatea caracterului clădirii să fie ştirbită;
volumetria corpurilor de extindere se va relaţiona în mod armonios,
neagresiv la volumul clădirii existente, fără să o concureze prin gabarit
(a se vedea Anexa 13 – Raport extindere-existent); nu se admit pastişe
şi reluări / multiplicări ale decoraţiilor clădirii extinse, intervenţiile vor
exprima clar caracterul de element adosat, distinct.
• demolarea clădirilor cu valoare deosebită este permisă doar în situații
de excepție, temeinic justificate de vecinătățile relevante și contextul
ei, întocmit de un specialist atestat de MCIN, însoțit cu recomandări
distincte privind noua mobilare propusă a parcelei. Excepția este
cauzată de prezența clădirilor învecinate pe calcan, cu cel puțin
două niveluri în plus, care sunt încadrate într-o categorie de valoare.
Mai mult, poziția clădirii în cauză trebuie să se găsească în zona
ultracentrală.

1 ― fondul construit valoros

Valoare ambientală
relevantă

Elaborator:

• se definește drept categoria de imobile care prin valențele lor
arhitecturale sau de poziționare în contextul urban - elemente stilistice
și tectonice, plastică și expresie arhitecturală, prezență definitorie în
context (volumetrie, elemente de unicat, valoare memorială, valoare
de accent,/reper vizual relevant) – se remarcă în cadrul categoriei
clădirilor cu valoare ambientală, se ridică peste media acestora;
• în cazul acestor clădiri se protejează materializarea semnificativă
a valorii culturale, prin următoarele elemente: vechime, volumetrie
și mod de ocupare a terenului, caracteristice în context, planimetrie,
fațade cu elemente stilistice relevante, valoare memorială, care
contribuie toate împreună la conturarea imaginii caracteristice a străzii,
frontului sau cvartalului respectiv a memoriei locului;
• pentru această categorie nu se permite desfiinţarea integrală şi/sau
alterarea elementelor arhitecturale caracteristice, dar se permite
desființarea parțială, extinderea sau reamenajarea interioară, după
caz, numai pe baza unor proiecte avizate de DJC Bihor;
• intervențiile privind clădirile cu valoare ambientală relevantă în
context vor fi de tip restaurare și vor urmări reabilitarea structurii
portante și a fațadelor, cu refacerea tuturor elementelor de finisaje
și componente artistice, eliminarea elementelor parazitare sau a
intervențiilor ulterioare neadecvate (inclusiv tâmplării, jaluzele, placări,
reconfigurări de goluri etc.).
• extinderea în plan, supraînălțarea, modificarea configurației
volumetrice sau reamenajarea interioară se va putea realiza după caz,
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doar în condițiile impuse prin reglementările din prezentul Regulament
Local de Urbanism și de CZMI și cu păstrarea elementelor patrimoniale
valoroase ale clădirii cu respectarea coeficienţilor urbanistici şi a
tipologiilor specifice (mod de ocupare a terenului);
• demolarea clădirilor cu valoare ambientală relevantă în context, este
permisă doar în situații de excepție, temeinic justificate de un studiu
istoric privind parcela, vecinătățile relevante și contextul ei, întocmit de
un specialist atestat de MCIN, însoțit cu recomandări distincte privind
noua mobilare propusă a parcelei. Nu se permite demolarea clădirilor
cu valoare ambientală relevantă, în cazurile în care prezența lor este
definitorie în context, dacă constituie unicate în context, dacă zona
este lipsită de clădiri cu valoare ambientală sau dacă prin dispariția
lor caracterul segmentului de front stradal relevant se modifică
semnificativ;
• la intervenţiile de construire asupra acestor clădiri revenirea la
aspectul original al clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor
intervenţii ample, de reabilitare generală sau de restructurare, în
cazul în care acest aspect reprezintă o valoare de patrimoniu conform
studiului istoric;

1 ― fondul construit valoros

Valoare ambientală
modestă

Elaborator:

• se definește drept categoria de imobile care datorită morfologiei
lor, a caracteristicilor volumetriei, a modului de mobilare a frontului
stradal, a plasticii arhitecturale, a aspectului fațadei și finisajelor,
a elementelor stilistice sunt purtătoare de resurse culturale, care
definesc profilul / contextul urban aferent unui cvartal, front
sau segment de front stradal, fără să iasă din tiparul standard al
arhitecturii, să se remarce în mod special prin calitate și să întrunească
criteriile necesare incadrării în categorii valorice superioare;
• în cazul acestor clădiri se protejează materializarea valorii culturale,
prin aceleași elemente, ca și în cazul clădirilor cu valoare ambientală
relevantă în context: vechime, configurație spațială, stil, valoare
memorială, aport pozitiv la conturarea imaginii ambientului urban;
intervențiile privind clădirile cu valoare ambientală redusă în context
vor fi în principiu de tip restaurare, cu refacerea elementelor de finisaje
și componente istorice, eliminarea elementelor parazitare sau a
intervențiilor ulterioare neadecvate (inclusiv tâmplării, jaluzele, placări,
reconfigurări de goluri etc.);
• extinderea în plan, supraînălțarea, modificarea configurației
volumetrice sau reamenajarea interioară se va putea realiza după caz,
doar în condițiile impuse prin reglementările din prezentul Regulament
Local de Urbanism și de CZMI și cu păstrarea elementelor patrimoniale
valoroase ale clădirii cu respectarea coeficienţilor urbanistici şi a
tipologiilor specifice (mod de ocupare a terenului);
• demolarea clădirilor cu valoare ambientală modestă este permisă
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în situații justificate de un studiu istoric privind parcela, vecinătățile
relevante și contextul ei, întocmit de un specialist atestat de MCIN,
însoțit cu recomandări exprese privind noua mobilare propusă a
parcelei. Nu se recomandă demolarea clădirilor cu valoare ambientală
modestă, în cazurile în care prezența lor este definitorie în context,
ori dacă zona este lipsită de clădiri cu valoare ambientală sau dacă
prin dispariția lor caracterul segmentului de front stradal relevant se
modifică semnificativ;
• la intervenţiile de construire asupra acestor clădiri revenirea la
aspectul original al clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor
intervenţii ample, de reabilitare generală sau de restructurare, în
cazul în care acest aspect reprezintă o valoare de patrimoniu conform
studiului istoric;
• sunt permise refuncţionalizările şi recompartimentările parţiale sau
totale ale acestor clădiri, cu condiţia neafectării elementelor istorice
valoroase (tâmplării, finisaje, etc.);

1 ― fondul construit valoros

PERSPECTIVE ȘI AXE VIZUALE

Calitatea densificării constă în
echilibrul dintre densificarea
fondului construit, implicit
și dezvoltarea rețelei de
spații publice și protejareavalorificarea perspectivelor și
axelor vizuale.
Protejarea perspectivelor și
axelor vizuale, densificarea
fondului construit și dezvoltarea
spațiului public poate înseamna
o calitate sporită a vieții.

Elaborator:
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1 ― fondul construit valoros

2. Protejează curțile și grădinile.

Deteriorarea curților prin parcări
la sol pe suprafețe impermeabile;
construcții și extinderi parazitare.
Calitatea densificării constă
în amplasarea imobilelor noi
respectiv prin supraetajarea
corpului de imobil de la stradă și
nu în amplasarea de construcții
noi în curte.
Protejarea curților și a grădinilor
este o temă de sănătate publică,
mediu și comfort.
Elaborator:
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2 ― curți și grădini

PUNCTAJUL VERDE (ANEXA 16)
Anexa nr. 16

Unitatea de măsură

Nr. puncte actordate

Gazon, peluze înerbate

1 m2

1

Arbori existenți

1 buc

10-20*

Arbori propuși spre plantare

1 buc

10 sau 15**

Gard viu

1 ml

5

Arbuști, liane și trandafiri

1 buc (aferent 1m2/arbust) 5

Nr. Elemente punctate
1

Punctajul verde

Pe lângă spațiile publice cu componență vegetală predominantă – precum malurile Crișului, Piața
Libertății, sau parcul 1 Decembrie – și aliniamentele stradale, grădinile și curțile private caracteristice Zonei
Construite Protejate constituie o valoare deosebită și sunt parte integrată a spațiului urban și subiectul
protecției, deoarece calitatea curților constituie în mare măsură calitatea vieții în zona centrului istoric.
Tematica curților și a grădinilor este una de sănătate publică și de protecție a mediului. Păstrarea
acestora și neconstruirea lor fac posibilă crearea unor culoare de vânt și curenți de aer, iar vegetația duce la

Suprafețe ocupate cu vegetație

Plante floricole (perene, anuale, biennale, bulboase) 1 m2

2-4***

2

Suprafețe ocupate cu apă

1 m2

3

3

Suprafețe pavate
Asfalt

1 m2

-1

Beton

1 m2

-0,8

Pavaj

1 m2

-0,5

Dale înierbate

1 m2

0,2

diminuarea surselor de poluare cu particule de praf. În cadrul cvartalelor acestea formează spații verzi
calitative care duc la o reducere a temperaturii crescute în centrul istoric pe timpul verii.
În acest context „Punctajul verde” contribuie la protejarea și sporirea spațiilor verzi/cu vegetație a
curților și a grădinilor private și detaliază procentul de spații verzi și plantate din cadrul fiecărei unități

4

Terase înoerbate

1 m2

0,8

funcțional-morfologice operaționale (UFMO).

5

Pereți verzi, fațade verzi, acoperișuri verzi

1 m2

0,5

6

Jardiniere (peste 1 m2)

1 m2

0,2

Procentul de spații verzi și plantate în funcție de UFMO:
C

15%

ED

20% (50% spre spațiul public / în zonele de retragere față de aliniament)

Gcc

15% (50% spre spațiul public / în zonele de retragere față de aliniament)

Is

15%

Lu

15%

M

15%

Sp

20% (50% spre spațiul public / în zonele de retragere față de aliniament)

2,2 m, rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container cu

Va I

15%

dimensiunea de 40-60 cm, coroana formată din minim 3 ramuri principale, gradul de ramificare minim III,

Va II

45%

înălțimea optimă a arborelui cu tot cu coroană 3 m; exemplare fără răni provocate de boli, dăunători, agenți

RiEtVa-II

45%

fizici, chimici, mecanici.

REtM-III

20% (POT max. 60%) sau 15% (POT max. 75%)

RrLu-II

15%

RrLuC-I

20% (POT max. 60%) sau 15% (POT max. 75%)

* evaluarea materialului dendrologic existent se va face de către specialiștii din cadrul Direcției de
Mediu în urma observațiilor culese din teren.
** lista arborilor și arbuștilor propuși pentru plantare cu caracteristicile lor (de exemplu din Anexa nr.
9). Se obține punctaj minim dacă arborii propuși pentru plantare au următoarele caracteristici:
Arbori foioși: circumferința trunchiului la 1 m de sol = 14/16 cm; înălțimea punctului de altoire 2-

*** pentru plante anuale și bienale se acordă 2 puncte, iar pentru bulboase și plante perene se
acordă 4 puncte.

RrLuM-II/M-III 20% (POT max. 60%) sau 15% (POT max. 75%)
RrLM-II/M-III

20% (POT max. 60%) sau 15% (POT max. 75%)

EXEMPLU – Construcție locuință

RrMC-I

15%

Parcela: 754 m2
Procent spații verzi: 15%

m2 care rezultă din acest procent alocat spațiilor verzi se vor transforma în puncte verzi, cu ajutorul
următorului tabel cu grila de punctare:

Suprafața spații verzi: 113,1 m2
Puncte verzi: 113,1 puncte minim necesare pentru obținerea Autorizației de construire.
Pentru a obține Autorizația de construire fie se vor amenaja 113,1 m2 de gazon sau peluză înierbată
sau se vor realiza:
2 arbori existenți: +20 puncte

Regulament Local de Urbanism

Elaborator:
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Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

2 ― curți și grădini

3. Diversifică, concentrează funcțiunile și MULTIPLICĂ locuirea.
Împărțirea celor 6 Subzone construite protejate
(SZCP) în unități funcțional-morfologice
operaționale (UFMO):

C-I

C-II

C-III

C-IV

Is-I

Is-II

Is-III

Is-IV

M-I

M-II

M-III

M-IV

Lu-I

Lu-II

Lu-III

Lu-IV

-

-

• Zonă cu funcțiuni tip central: C-I, C-II, C-III, C-IV
• Zonă funcțională pentru lucrări edilitare: Ed
• Zonă de gospodărire comunală: Gcc
• Zonă cu instituții: Is-I, Is-II, Is-III, Is-IV
• Zonă rezidențială: Lu-I, Lu-II, Lu-III, Lu-IV
• Zonă cu funcțiuni mixte: M-I, M-II, M-III, M-IV
• Zonă cu destinație specială: Sp
• Zonă verde de agrement: Va-I, Va-II

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

3 ― diversificarea funcțiunilor, multiplicarea locuirii

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ
→ extinderea zonelor de
tip central în imediata
vecinătate a axei strada
Republicii - Piața Unirii și pe
malurile Crișului;
→ extinderea zonelor
mixte de-a lungul arterelor
principale;
→ păstrarea unor nuclee
de locuire și % de locuire
obligatoriu în zona mixtă și
de tip central.
→ extinderea posibilității
parterului comercial și
obligativitatea restrânsă
a acestuia în zone cheie:
Malurile Crișului, străzi cu
atractivitate ridicată.
Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

3 ― diversificarea funcțiunilor, multiplicarea locuirii

INDICI URBANISTICI ― POT ȘI CUT

TIPOLOGII
FUNCȚIONALE

C
(central)

Is
(instituții)

Lu
(locuire)

Zone

toate zonele

toate zonele

toate zonele

UFMO

POT maxim

CUT maxim

C-I

70%

2.8

C-II

60%

1.8

C-III

50%

1.8

C-IV

50%

3

Is-I

70%

2.4

Is-II

60%

1.8

Is-III

50%

1.4

Is-IV

50%

1.4

Lu-I

45%

1.3

Lu-II

40%

1.2

Lu-III

-

-

Lu-IV

40%

1.2

50%

1.8

50%

1.6

50%

1.8

ultracentral
central

M-I

pericentral
ultracentral
central

Elaborator:

M
(mixt)

M-II

pericentral
ultracentral
central

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

M-III

60%

2

60%

1.8

60%

2

50%

1.4

40%

1.2

% Locuire

30%

-

-

Excepție generală de la
regulă:
indici CUT mai mari
pentru imobilele
care nu pot atinge
înălțimile de referință pe
desfășuratele stradale
pentru coerența
frontului stradal.

40%
3 ― diversificarea funcțiunilor, multiplicarea locuirii

(instituții)

Lu
(locuire)
TIPOLOGII
FUNCȚIONALE

C
(central)

M
Is
(mixt)
(instituții)

toate zonele

Is-III

50%

1.4

Is-IV

50%

1.4

Lu-I

45%

1.3

Lu-II

40%

1.2

Zone

Lu-III
UFMO
Lu-IV

POT maxim
40%

CUT maxim
1.2

ultracentral

C-I

50%
70%

1.8
2.8

central
toate zonele
pericentral

M-I
C-II

50%
60%

1.6
1.8

C-III

50%

1.8

ultracentral

C-IV

60%
50%

2
3

toate zonele

central

M-II
Is-I

60%
70%

1.8
2.4

pericentral
toate zonele
ultracentral

Is-II

60%

2
1.8

Is-III

50%

1.4

-

% Locuire

30%

40%
-

central

M-III
Is-IV

40%
50%

1.2
1.4

pericentral

Lu-I

50%
45%

1.4
1.3

ultracentral
toate zonele
central

Lu-II

50%
40%

1.8
1.2

M-IV
Lu-III

50%
-

1.4
-

pericentral

Lu-IV

50%
40%

1.8
1.2

Sp
(destinație specială)

ultracentral
toate zonele
central

M-I

50%
60%
50%

1.8
2.2
1.6

-

Gcc
(gospodărire comunală)

pericentral
toate
zonele

-

50%
60%

1.8
2.4

-

Ed
(echipare edilitară)

ultracentral
toate
zonele
central

M-II

60%
60%
60%

2
1.2
1.8

-

M
Va
(verde(mixt)
agrement)

pericentral
toate
zonele
ultracentral

60%
5%
50%
5%
40%

2
0.1
1.4
0.1
1.2

40%
-

50%
5%
50%

1.4
0.1
1.8

-

50%

1.4
2.1
1.8

Lu
(locuire)

central
RiEtVa
(refuncționalizare din
Caracter terțiar în verde de
Agrement)

Elaborator:

pericentral
toate zonele
ultracentral
central
pericentral

Va-I
Va-II
M-III
Va-I
Beneficiar:
M-IV Primăria
Municipiului Oradea

50%

-

3 ― diversificarea funcțiunilor, multiplicarea locuirii

-

(gospodărire comunală)
Ed
(echipare edilitară)

toate zonele

-

60%

1.2

-

Va
TIPOLOGII
(verde
agrement)
FUNCȚIONALE

toate
zonele
Zone

Va-I
UFMO
Va-II

5%
POT maxim
5%

0.1
CUT maxim
0.1

% Locuire
-

C-I

70%

2.8

RiEtVa
(refuncționalizare din
C în verde de
Caracter terțiar
(central)
Agrement)

C-II
Va-I

60%
5%

1.8
0.1

C-III

50%

1.8

C-IV
M-II
Is-I

50%
60%
70%

2.4

Is-II
M-III
Is-III

60%
40%
50%

1.8
2.1
1.4

Is-IV

50%

1.4

Lu-I
Lu-II
Lu-II

45%
50%
40%

1.3
1.3
1.2

Lu-III
C-I
Lu-IV

70%
40%

2.6
1.2

M-II
M-I

50%
65%
50%

1.8
1.3
1.6

50%
50%
60%
60%
60%

1.8
1.3
2
1.4
1.8

40%
60%

1.6
2

50%
60%
40%

1.4
2.2
1.2

pericentral

50%

1.4

ultracentral

50%

1.8

50%

1.4

50%

1.8

60%

2.2

toate zonele
toate zonele

REtM-III
(refuncționalizare din caracter toate zonele
TerțiarIsîn mixt)
toate zonele
(instituții)

RrLu-II
(restructurare locuire)
Lu
(locuire)
RrLuC-I
(restructurare din locuire
În central)

toate zonele
toate zonele
toate zonele
ultracentral

RrLuM-II
(restructurare din locuire
În mixt)

central
toate zonele
pericentral

M-III

ultracentral
RrM-II/M-III
(restructurare mixt)
M
(mixt)
RrMC-I
(restructurare din mixt
În central)

central
toate
zonele
pericentral

M-II
M-II
M-III

ultracentral
toate zonele
central

C-I
M-III

central
Elaborator:

pericentral
Sp

toate zonele

M-IV
Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

-

3
2.1

30%
-

40%
40%
40%
40%
40%
30%

3 ― diversificarea funcțiunilor, multiplicarea locuirii

-

4. CREȘTE CONTROLAT ÎN ÎNĂLȚIME.
Ansamblul urban centrul istoric
este predominant format din
imobile parter, cu excepția axei
strada Republicii - Piața Regele
Ferdinand I - Piața Unirii.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

4 ― creșterea în înălțime

ÎNĂLȚIMEA MINIMĂ ȘI ÎNĂLȚIMEA DE REFERINȚĂ
Desfășurate stradale cu indicarea înălțimii
minime și înălțimii recomandate, parter și
cornișe de referință.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

4 ― creșterea în înălțime

RAPORTUL EXTINDERE―EXISTENT
Raportul extindere-existent se referă
în cadrul intervențiilor de supraetajare
la etajele noi în relație cu corpul de
imobil existent.
Acest raport este reglementat în
funcție de valoarea fondului construit
[valoare
deosebită,
ambiental
relevantă, ambiental modestă] și de
zona în care se află [ultracentrală,
centrală, pericentrală].

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

4 ― creșterea în înălțime

5. CONSTRUiEșTE LA STRADă și îN ALiNiAMENT.

→ limitarea edificabilului
în profunzimea parcelei
adaptată parcelarului:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15
m nu se aplică limită de edificabil
(b) la parcele cu o adâncime între 1560 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între
60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar
maxim 40 m

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

5 ― construcții la stradă în aliniament

6. VALORIFICĂ MALURILE CRIȘULUI REPEDE.

→ zone de restructurare a
parcelelor. Reciclarea fondului
construit.
→ zone de tip central, promenade,
spațiu public atractiv.
→ pietonalizarea străzii Emilian
Mircea Chitul.
→ păstrarea malului soft / natural.
→ siluetă adecvată prestigiului zonei

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

7. NU PERMANENTIZA / SUPRAÎNĂLȚA CORPURILE PARAZITARE.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

8. PARCHEAZă PE LOCURiLE PUbLiCE și NU LA SOL îN CURTE SAU PE TROTUAR.

→ diminuarea generală cu 50% a
cotei de parcare obligatorii.
→ în zona ultracentrală cota
parcărilor obligatorii este de 0%.
→ majorarea parcărilor pentru
biciclete de 150% pentru toate
funcțiunile, obligativitate la
funcțiunile publice.
→ înmulțirea parcajelor publice
supraterane (proiectele PMO).

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

9. SIMULEAZĂ ȘI EVALUEAZĂ INTERVENȚIILE CU MODELUL 3D ȘI PRIN PROIECTUL DE CVARTAL.
Posibilitatea simulării densificării în practica de
proiectare.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

10. GESTiONEAZă și NEGOCiAZă DENSiFiCAREA îNTR-UN MOD iNTEGRAT.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

a. Înălțimea maximă admisă
Se vor aplica cumulativ, luate la fiecare punct în parte, următoarele
condiţii:
(1) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 20 m şi înălţimea maximă
la coamă (totală) nu va depăşi 24 m, respectiv un regim de înălţime
de P+4+M, pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 20
m.
(2) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 15 m şi înălţimea maximă
la coamă (totală) nu va depăşi 21 m, respectiv un regim de înălţime
de P+3+M, pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 15
m.
(3) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 12 m şi înălţimea maximă
la coamă (totală) nu va depăşi 17 m, respectiv un regim de înălţime
de şi respectiv P+2+M pe străzile cu distanţa între aliniamente mai
mare de 10 m.
(4) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 8 şi înălţimea maximă la
coamă (totală) nu va depăşi 14 m, respectiv un regim de înălţime
de m şi respectiv P+1+M pe străzile cu distanţa între aliniamente
mai mică de 10 m.
(5) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în
înălţimea maximă la cornişă admisă pe strada respectivă, chiar
dacă corpul din aliniament are un regim de înălţime diferit.

→ permisiunilor specifice acestei
perioade de dezvoltare se suprapune
acest set de reguli pentru asigurarea
calității mediului construit.

Pentru parcelele riverane străzilor situate nemijlocit pe malul Crişului,
respectiv exclusiv pe tronsoanele învecinate direct cu malul râului,
indiferent de subzonă, înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 15 m şi
înălţimea maximă la coamă (totală) nu va depăşi 21 m, respectiv un regim
de înălţime de P+3+M/ P+3+1R. (str. Sfântul Apostol Andrei, str. Libertăţii,
str. Principatelor Unite, str. Independenţei, Aleea Emanuil Gojdu, Calea
Mareşal Alexandru Averescu, str. Emilian Mircea Chitul). În cazul
parcelelor cu aliniamente opuse (fronturi) la două străzi distincte, această
reglementare se aplică exclusiv pe jumătatea parcelei care este orientată
spre albia râului.

→ efectul dezvoltării asupra calitatății
vieții.

b. Înălțimea minimă admisă
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe
frontul de stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței * Anexa 11 –
imaginii urbane din zona centrală (a se vedea Anexa nr.11- Desfășurate Desfășurate
stradale
înălțimi minime la front de stradă).
stradă ).

→ protecția fondului construit se
alătură permisiunilor și regulilor și
asigură păstrarea caracterului local.

c. Raport extindere-existent
Raportul pe imobil și raportul pe segment de stradă (a se vedea Anexa 14

52

TIPOLOGII
FUNCȚIONALE

→ calitatea se obține doar prin
densificare.

C
(central)

Is
(instituții)

Lu
(locuire)

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

* Anexa 14 –
Raport extindereexistent

Zone

toate zonele

toate zonele

toate zonele

UFMO

POT maxim

CUT maxim

Regim de înălțime
Maxim

C-I

70%

2.8

5*

C-II

60%

1.8

5*

C-III

50%

1.8

5*

C-IV

50%

3

5*

Is-I

70%

2.4

5*

Is-II

60%

1.8

5*

Is-III

50%

1.4

5*

Is-IV

50%

1.4

5*

Lu-I

45%

1.3

5*

Lu-II

40%

1.2

5*

Lu-III

-

-

-

Lu-IV

40%

1.2

5*

% Locuire

Parter front
Comercial

30%

✓**

-

-

-

-

10 REGULI PUZCP.
Elaborator:

→ Protejează fondul construit valoros.
→ Protejează curțile și grădinile.
→ Diversifică, concentrează funcțiunile și multiplică locuirea.
→ Crește controlat în înălțime.
→ Construiește la stradă și în aliniament.
→ Valorifică malurile Crișului Repede.
→ Nu permanentiza / supraînălța corpurile parazitare.
→ Parchează pe locurile publice și nu la sol în curte sau pe trotuar.
→ Simulează și evaluează intervențiile cu modelul 3D și prin proiectul de cvartal.
→ Gestionează și negociază densificarea într-un mod integrat.
Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

1. Fond construit.
2. Grădini și curți.
A. PROTEJAREA imobilelor
valoroase
b. Stabilirea DIRECȚIILOR DE
DEZVOLTARE
C. Reglementarea MODULUI DE
UTILIZARE AL TERENURILOR
D. EVIDENȚIEREA ROLULUI DE
CATALIZATOR

3. Funcțiuni mixte și locuire.
4. Creșterea înălțimii.
5. Construcții la stradă.
6. Malurile Crișului.
7. Corpuri parazitare.
8. Cota parcărilor.
9. Modelul 3D și PDC.
10. Densificarea integrată.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

Strada George
Coșbuc:
• demolarea
imobilului și
retragerea de
la aliniament
într-un context
stradal cu front
predominant
închis.

RISCURI

Strada Traian Moșoiu:
• mod de ocupare a
terenului inadecvat
tipului de parcelă și străin
centrului istoric (tipologia
„T”);
• alterarea curții și
transformarea ei completă
în locuri de parcare.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

riscurile densificării

Strada Tudor
Vladimirescu:
• alterarea curții și
transformarea ei
completă în locuri
de parcare.

Strada George Enescu:
• înălțime neadecvată a nivelului
nou construit.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

Strada Parc Petöfi
Sándor:
• alterarea curții și
mod inadecvat de
ocupare a terenului.

riscurile densificării lipsite de calitate

Elaborator:

CONTEXTUL ACTUAL

10 REGULi PUZCP

PERSPECTiVE

•

••

•••

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

DENSIFICAREA ZONEI CENTRALE ORADEA
În contextul actual și local
PUZCP se înscrie la
propunerea concretă
de gestiune a unei noi
etape de dezvoltare și
densificare urbană.
Orașul compact e singurul model
sustenabil.

Elemente ale dezvoltării și
densificării:

Criterii pentru generarea
calității:

• Creșterea controlată în înălțime

• calitatea curților = calitatea
vieții private

• Zonificare nouă
• Indici urbanistici mai mari

• fondul construit valoros

• Zone restructurabile

• parcelarul nerestructurabil și
restructurabil

• Instrumente administrativurbanstice

• complex social-economic-de
mediu-cultural
• front la stradă
• calitatea spațiilor publice =
calitatea vieții comunitare

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

ELEMENTE DE INOVARE ÎN CADRUL PUZCP

‣ Modelul 3D (open access) și proiectul
de cvartal ca instrumente de evaluare
și lucru administrativ-urbanistice.
‣ Analiza cost-beneficiu ca instrument
deschis pentru evaluare individuală a
propriei proprietăți și intenții.
‣ PUZCP privit ca o metodologie de
dezvoltare calitativă a centrelor istorice,
o terminologie adaptată, cu elemente
de structură urbană, instrumente de
lucru noi (ex. UFMO).
‣ Studiul de evaluare urbanistică și
arhitecturală ― ghidarea unei dezvoltări,
chiar și cu consecințe fiscale.

‣ CIFRE: calculul suprafeței noi pe care
Oradea o poate avea prin densificarea
centrului și traducerea acestei cifre
în avantaje economice (în bani),
sociale (locuire de calitate și spații
pentru activități), culturale (păstrarea
patrimoniului) și de mediu (vegetație
pentru calitatea aerului) → viziune
clară a ceea ce poate deveni un centru
al unui oraș european.
‣ Interpretarea explicită a potențialului
centrului istoric.
‣ Reducerea cotei minime de asigurare
a locurilor de parcare obligatorii.

‣ Protejarea explicită a curților/grădinilor.
Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea
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CENTRUL ORADIEI ÎN PERSPECTIVĂ
un plan CARE activEAZĂ

UN PLAN CARE INTEGREAZĂ

Prin interpretarea explicită a
potențialului centrului istoric
PUZCP devine un catalizator, un
plan care impulsionează, nu doar
reglementează.

• potențialul de dezvoltare
• calitatea dorită
• predictibilitatea investițiilor

Cele două proiecte arată ce poate
deveni centrul istoric, dacă sunt
combinate elementele esențiale
unei dezvoltări: 			
‣ imaginea urbană
‣ eficiența economică
‣ calitatea arhitecturală și
inginerească.
Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

→ atractivitatea orașului;
→ încredere reciprocă în
parteneriate public-private
și public-public.

REGENERAREA ESTE MAI MULT
DECÂT INFRASTRUCTURĂ
Regenerarea urbană este un
program (nu un proiect) care pune
oamenii în prim-plan.
Regenerarea se bazează pe o
conexiune complexă între diferiți
actori și pe medierea intereselor.

→ BAUKULTUR - cultura
mediului construit urban.

medierea ideii de dezvoltare și densificare

→ Cum pot permiterea și încurajarea densificării controlate să
protejeze valorile patrimoniale?
Fondul construit valoros poate susține dorința de a exinde un imobil (de a folosi
anumite parcele mai sustenabil), valoarea imobilului istoric poate (1) fi făcută
(din nou) vizibilă prin intervenții de restaurare și extindere sau (2) fi întreținută
prin intervenții de reabilitare care duc la îmbunătățirea imaginii urbane.
O clarificare specifică privind obiectul și modul protecției vine și prin trezirea
interesului de posibilitate de intervenție. Astfel se urmărește un model
sustenabil: creșterea atractivității protecției și prin crearea de posibilități
controlate, reglementate de intervenție/dezvoltare/extindere.
Dacă și până acum cererile și dorințele de intervenție asupra imobilelor în
cadrul ansamblului au fost îndeplinite fara un cadru clar (numeroase exemple
de construcții noi, mansardări, supraetajări etc. în perimetrul zonei centrale),
PUZCP reglementează aceste intervenții pe baza valorii și poziției imobilelor, pe
baza criteriilor de calitate.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

→ Ce zone sunt vizate o înălțime de referință de P+2 sau mai mare? Dar o
înălțime minimă obligatorie?
În special străzile cu atractivitate ridicată au un regim de înălțime de referință/maxim
P+2+M excluzând zonele caselor cu grădini (galben), zona pericentrală a străzii
Menumorut P+3+M/1R iar malul de nord al Crișului P+3+M și malul de sud al Crișului
între podul Decebal și podul Sf. Ladislau P+4+M/1R. (vezi ilustrații)

Schema ― Regim de înălțime de referință general de P+2+M/1R, strada Menumorut
P+3+M/1R și malul sudic al Crișului P+4+M/1R.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

Schema ― (verde) Regim de înălțime minim obligatoriu de P+1+M general, iar pe
malul sudic al Crișului P+2+M/1R.

→ În contextul unor exemple nefavorabile de intervenție arhitecturală în centrul
istoric, Ansamblul urban nu va fi afectat negativ prin propunerea PUZCP de densificare?
→ Va duce această permisivitate la pierderea caracterului de Ansamblu protejat
al centrului istoric?
Teama față de calitatea scăzută a arhitecturii contemporane în Oradea (care este justificată,
privind construcțiile din ultimii ani) nu poate fi o justificare pentru a stagna dezvoltarea
urbană (transformarea de fapt se întâmplă în prezent fără un cadru detaliat de judecată).
Caracterul actual al Ansamblului urban protejat este cu puține excepții unul eterogen, cu
rupturi de scară a fondului construit, care marchează diferite momente istorice. Intervențiile
punctuale posibile prin supraetajare nu intervin negativ într-un asemenea context, ci
dimpotrivă pot duce la sporirea omogenității și coerenței imaginii urbane.
Ansamblul protejat nu este intangibil. Atractivitatea protecției vine prin posibilitățile de
intervenție. Intensitatea acestora scade cu creșterea valorii imobilului.
Centrul istoric al Oradiei este de asemenea caracterizat de o varietate și densitate
funcțională, astfel protecția Ansamblului nu se referă doar la totalitatea fondului construit.
Încurajarea acestei diversități înseamnă și crearea unor posibilități și permisivități
reglementate de extindere, care să reducă tranziția acestora spre periferia orașului.

Elaborator:

Beneficiar: Primăria
Municipiului Oradea

