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128/02.03.2010 
 

                                            Către, 

AdministraŃia Parcului NaŃional Piatra Craiului 

 

 

                      Prin prezenta vă înaintăm condiŃiile ce trebuiesc îndeplinite la acordare avizului APNMM, 

pentru construcŃiile din parc: 

InterdicŃii: 

1. realizarea în extarvilan şi zonele cu caracter rural din intravilan a construcŃiilor cu regim de înălŃime 

mai mare de (D) +P+M. Se admit abateri de la regulă în cazul construcŃiilor de interes public (cu 

condiŃia ca terenul să nu aparŃină zonelor cu risc de alunecare) sau a situaŃiilor foarte bine justificate – 

situaŃii în care PNMM va organiza concursuri de idee; 

2. folosirea materialelor strălucitoare: inox, aluminiu, tablă zincată; 

3. folosirea învelitoarelor de azbociment şi a oricărui material lucios sau strălucitor; 

4. culorile acoperişurilor vor fi închise şi sobre, urmărind asemănarea cu acoperişurile tradiŃionale din 

lemn; 

5. amplasarea construcŃiilor faŃă de limitele laterale şi posterioare , la o distanŃă mai mică de 1,50m 

Vor fi respectate distanŃele între clădiri impuse de „ Normativul de SiguranŃă la Foc a ConstrucŃiilor” 

astfel încat să nu fie necesară prevederea zidurilor antifoc; 

6. ridicarea împrejmuirilor dinspre circulaŃiile publice, la o inălŃime mai mare de 1,50m, cu excepŃia 

porŃilor care pot fi mai înalte; 

7. realizarea împrejmuirilor opace, înspre circulaŃiile publice. Partea plină, opacă nu va depăşi înălŃimea 

de 60cm; 

8. se interzice folosirea culorilor intense pe suprafeŃe mari ale faŃadelor (maxim 20%)   

 

Recomandări: 

1. folosirea acoperişurilor tradiŃionale, în 2 sau 4 ape, cu parte repezi; 

2. folosirea cu generozitate a materialului lemnos; 

3. folosirea tehnicilor tradiŃionale de lucru în lemn: 

- îmbinări în “coada de rândunică”; 



REGIA NAłIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 

AdministraŃia AdministraŃia AdministraŃia AdministraŃia ParculParculParculParculuiuiuiui Natural MunŃii Maramureşului Natural MunŃii Maramureşului Natural MunŃii Maramureşului Natural MunŃii Maramureşului    
435700 Vişeu de Sus,  str. 22 Decembrie nr. 20 

Telefon: +40-262-352.216, Fax: +40-262-352.217 
e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro;   www.muntiimaramuresului.ro 

- ancadramente la uşi, grinzi; 

4. folosirea împletiturilor din nuiele; 

5. perpetuarea ideii prispei ca element de tranziŃie între interior şi exterior; 

6. folosirea obloanelor pentru protejarea ferestrelor şi uşilor; 

7. materiale de finisaj recomandate: 

Pentru elevaŃie (construcŃii, împrejmuiri):  

 - placaj sau zidării de piatră; 

                                                       - tencuieli cu praf de piatră; 

            Pentru pereŃi:  

   - tencuieli simple sau speciale; 

   - lemn; 

Tâmplărie – lemn; 

            Balustradă, împrejmuiri :  

 - metal vopsit cu vopsitorii mate; 

 - lemn; 

 - împletituri nuiele; 

            Învelitoare:  

   - tiglă ceramică;                   

   - tiglă de beton; 

   - lemn (sită, şindrilă); 

 

Cu stimă, 

 

Director parc, 

ing. Costel BUCUR 

 
 
 
  

 


