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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1

Denumirea obiectului de investitii
REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA “LA

TERENURI” CARTIER MANASTUR
1.2

Ordonator principal de credite/investitor
Municipiul Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, jud. Cluj
CP: 400001
0264 984
0264 596 030
registratura@primariaclujnapoca.ro

1.3

Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4

Beneficiarul investitiei
Municipiul Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, jud. Cluj
CP: 400001
0264 984
0264 596 030
registratura@primariaclujnapoca.ro

1.5

Elaboratorul studiului de fezabilitate
Asocierea Napotech Proiect Srl si Arhi Box Srl

- S.c. Napotech Proiect Srl, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr.44/2, jud.
Cluj, NRC J12/645/2011, CIF RO28194870;
- Sc. Arhi Box Srl, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Observatorului nr.127, et.4, ap.17,
jud. Cluj, NRC J12/5399/2007, CIF 22943829.
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2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului de investitii
2.1
necesitatea

Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala,
si

oportunitatea

promovarii

obiectivului

de

investitii

si

scenariile/optiuniile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza
Nu este cazul.

2.2

Prezentarea

contextului:

politici,

strategii,

legislatie,

acorduri

relevante, structuri institutionale si finanaciare
Sportul, înțeles în spiritul generat de Consiliul Europei ca „toate formele de
activități fizice care, printr-o participare mai mult sau mai puțin organizată, au drept
obiectiv expresia sau ameliorarea condiției fizice și psihice, dezvoltarea relațiilor sociale
sau dobândirea unor rezultate pozitive în competițiile de toate nivelurile“ (The Council of
Europe Sports Charter, 1993, art. 2 – Definition and Scope of the Charter), este
recunoscut ca fiind parte integrantă din realitatea socială, culturală și economică a
României și factor de consolidare a imaginii și relațiilor internaționale ale țării noastre.
In postura de stat membru al UE, politica natională de dezvoltare a României se
va racorda la politicile, obiectivele, principiile si reglementările europene în domeniu, în
vederea asigurării dezvoltării socio-economice si reducerii cât mai rapide a disparitiilor
fată de Uniunea Europeană.
Legislatia europeana in domeniul educatiei incurajeaza practicarea activitatilor in
aer liber, atat intr-un cadru organizat, cat si ca activitate individuala de petrecere a
timpului liber, pentru imbunatatirea starii fizice si a sanatatii populatiei. Un factor
important in implinirea acestui deziderat il reprezinta educarea populatiei in sensul
cresterii constientizarii valorii educatiei fizice ca parte integranta a unui mod sanatos de
viata precum si dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de activitatile fizice si motivarea
practicarii sportului la orice varsta.
Pe langa beneficiile aduse de catre sport starii de sanatate, implicatiile practicarii
activitatilor fizice se reflecta si in formarea unui profil psihologic echilibrat cat si in
dezvoltarea individuala din punct de vedere al interactiunii sociale in cadrul comunitatii.
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Avand in vedere importanta practicarii activitatilor in aer liber ca parte integranta
a unui stil de viata sanatos, necesitatea dezvoltarii de noi parcuri sportive se inscrie
in politicile actuale de dezvoltare ca un argument viabil in favoarea cresterii
accesibilitatii populatiei la programele nationale de formare fizica, sociala si
personala.
În contextul socio - economic actual, este recunoscută pe plan mondial tendinţa
de creştere a timpului de muncă şi a activităţilor şcolare în dauna timpului alocat
activităţilor sportive. Astfel, apare nevoia firească a populaţiei de a beneficia de servicii
de agrement tot mai diversificate. În categoria serviciilor de agrement, un loc tot mai
important îl ocupă cele sportive, în strânsă concordanţă cu conştientizarea pe scară
largă a rolului pozitiv pe care îl au mişcarea şi sportul în dezvoltarea armonioasă, fizică şi
psihică a individului.
SCOPUL PROIECTULUI

 Dezvoltarea/relansarea activitatilor de educatie fizica si sport pentru toate
categoriile de beneficiari.
 Stimularea interesului pentru activitatile cu caracter sportiv.
 Cresterea nivelului de educatie, de socializare si a starii de sanatate.
 Ridicarea standardului de viata a beneficiarilor.
 Posibilitatea desfasurarii activitatilor sportive in corelare cu programele
nationale de dezvoltare.
 Cresterea numarului de beneficiari care participa la activitati cu caracter
recreational/agrement/sportiv.
 Practicarea activitatilor de educatie fizica si sport de catre cetateni fara orice
forma de discriminare, intr-un mediu curat si sigur, in scopul socializarii,
educatiei si sanatatii.

CADRUL LEGISLATIV, DIRECTII EUROPENE DE DEZVOLTARE

Elaborarea studiului de fezabilitate a fost efectuata luand in considerare
urmatoarele acte legislative:
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1. Legea 242 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismul;
2. Legea 10 din 18 ianuarie 1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea în construcţii;
4. Legea 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele
masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarilor ulterioare;
5. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
actualizata in 2016;
6. Legislatia privind Protectia Mediului inclusiv Ordonanta de Urgenta nr. 164 din 19
noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;
7. Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001, privind organizarea si exercitarea profesiei de
architect – Republicata;
8. Ordinul Ministerului Adminstratiei si Internelor nr. 602 din 2 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a
documentatiilor de investitii in constructii;
9. Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
10. Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 republicata, privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;
11. Strategia Nationala pentru Relansarea Sportului Romanesc, elaborata de catre
Ministerul Tineretului si Sportului pentru perioada anilor 2010-2020;
12. Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, actualizata in 2009 – Legea educatiei fizice si
sportului, care prevede urmatoarele:
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Art.2 – (1) Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de
stat.
(2) Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de
promovare a educatiei fizice si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei
publice si, dupa caz, de organismele neguvernamentale de profil de invatamant, in
structuri ale apararii nationale, ordinii publice, sigurantei nationale, in sanatate, in
societati comerciale, precum si in alte sectoare ale vietii sociale, potrivit
reglementarilor legale.
Art.3 – (1) Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant,
institutiile sportive, sportive si organismele neguvernamenltale de profil au
obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de performanta si sa asigure
conditiile organizatorice si material de practicare a educatiei fizice si sportului in
comunitatile locale.

LEGISLATIE SI ALTE REGLEMENTARI TEHNICE

-

Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind performanta energetica a cladirilor;

-

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor –
republicata;

-

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor;

-

H.G. nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizarii si/ sau autorizarii privind securitatea la incendiu si protectia
civila;

-

Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitate la incendiu si protectia civila;

-

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de architect, publicat in
M.Of. nr. 342/21.05.2012;

-

Cod de proiectare seismica – prevederi de proiectare pentru cladire P100/2013
(inlocuieste P100/2006), Cod de proiectare;

-

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1- 1-3/2012, Cod de proiectare;

-

Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014;
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-

Normativul privind calculul termo-energetic ale elementelor de constructie ale
cladirilor indicativ C107/3/2012;

-

Normativul privind securitatea la incendiu a costructiilor. Constructii P118/1/2013;

-

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de stingere
P118/2013;

-

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu P118/3/2015;

-

Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2014
(inlocuieste NP074/2007).
DIRECTIVE, DOCUMENTE SI LEGISLATIE EUROPEANA
1. Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2007/C303/01)
2. Documente internationale privitoare la planificarea spatiala si domenii conexe:
- Declaratia de la Toledo
- Carta de la Laipzig
- Conventia europeana a peisajului
- Declaratia privind dezvoltarea durabila
3. Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr.
97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice şi private
asupra mediului, transpuse în legislaţia românească prin Legea Mediului nr.
137/1995, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 91/2002;
4. Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC, amendată de Directiva nr.
91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de
Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor.
Cresterea numarului de beneficiari care fac sport in mod regulat poate avea ca

rezultat o economisire considerabila pentru stat si administratiile locale prin diminuarea
cheltuielilor necesare serviciilor medicale. In documentul intitulat ,,Health and
development trough physical activity and sport”, publicat de Organizatia Mondiala a
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Sanatatii, s-a constatat ca fiecare dolar investit in activitatea fizica inseamna o
economisire de 3,2 dolari in sistemul sanitar.
In ceea ce priveste cadrul juridic si de principii al domeniului sportiv, inainte de
toate trebuie sa mentionam despre Carta internationala a educatiei fizice si sportului
a UNESCO, adoptata prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985. Carta
cuprinde 11 articole care formuleaza principii de baza precum: accesul la educatie fizica
si sport este dreptul de baza al fiecarei persoane.
Articolul 10 din Cartea Europeana a Sportului face referiri si asupra raportului
/relatiei dintre sport si dezvoltare durabila:
“Asigurarea si dezvoltarea bunastarii fizice, sociale si sufletesti ale oamenilor
necesita, din generatie in generatie, ca activitatile sportive ale acestora - activitatile
sportive din mediul urban, cat sportul in aer liber sau pe apa – sa fie sincronizate cu
posibilitatile limitate ale planetei, cu principiile durabilitatii, ale protectiei naturii si ale
utilizarii echilibrate a acesteia, astfel in special:


Pe parcursul proiectarii si construirii edificiilor sportive trebuie tinut cont de

valorile naturii si ale mediului;


Trebuie sustinute si stimulate initiativele asociatiilor sportive referitoare la

protejarea si ocrotirea naturii si a mediului;


Trebuie dezvoltate cunostintele oamenilor despre raportul/legatura/relatia

dintre sport si protectia mediului, si trebuie contribuit la faptul ca ei sa inteleaga
mai bine natura”
Sportul este definit in Carta Europeana a sportului ca o “activitate mai mult sau
mai putin organizata de practicarea exercitiilor fizice sub toate aspectele, care
provoaca o stare de bine psiho-fizica, ridica gradul de sanatate al populatiei,
contribuie la ridicarea calitatii vietii, are rol de socializare si poate sa produca
performante sportive la diferite niveluri de participare.”
Avand in vedere motivele mentionate anterior, asigurarea unei infrastructuri
adecvate pentru practicarea sportului si a activitatilor recreationale si implicit incurajarea
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si sustinerea practicarii sportului, in special in randul copiilor si tineretului, reprezinta un
obiect important pentru Beneficiar, Municipiul Cluj-Napoca, sau oricare alte organisme
administrative.

PROGRAME SI STRATEGII LA NIVEL NATIONAL

-

Strategia Naționala pentru Sport 2016-2032

-

Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020

PROGRAME SI STRATEGII LA NIVEL EUROPEAN SI MONDIAL
Jocul și sportul răspund nevoilor profund umane și joacă un rol important în toate
societățile și culturile. Nicio altă activitate nu are atâta forță și energie de a mobiliza și
reuni oameni dincolo de bariere culturale, lingvistice sau profesionale.
Națiunile Unite (Sport and Child and Youth Development – SCYD, 2009) recunosc
sportul și jocul ca drepturi ale omului ce trebuie respectate și consolidate în întreaga
lume. Sportul nu este un lux pentru orice societate, ci mai degrabă o investiție importantă
în prezentul și viitorul unei națiuni. Sportul acoperă toate formele de activități corporale
care contribuie la bunăstarea fizică a persoanei, echilibrul mental al acesteia și
interacțiunile sociale. Promovarea unui stil de viață activ și sănătos reprezintă o prioritate
datorită multiplelor beneficii pe care le au mișcarea în sine și adoptarea valorilor sportive
la nivel de individ, societate, națiune. Practicarea activității fizice și a exercițiilor sportive
regulate conduce la reducerea riscului apariției bolilor cardio-vasculare, a anumitor tipuri
de cancer și diabet, la îmbunătățirea sistemului muscular și osos, la controlul greutății
corporale și mai ales la menținerea sănătății mintale și favorizarea proceselor cognitive.
Recunoscând importanța relației dintre sport, activitate fizică și sănătate,
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a adoptat, încă din anul 2004, o strategie
mondială asupra dietei, activității fizice și sănătății (WHO, Global Strategy on Diet,
Physical Activity and Health, 2004). Strategia OMS vizează îndeosebi sprijinirea adoptării
și aplicării unor politici și planuri de acțiune mondiale, naționale și regionale pentru
stimularea activității fizice la nivelul tuturor categoriilor de vârstă ale populației, implicând
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societatea civilă, sectorul public și mediul privat, și utilizând toate mijloacele de
propagare a activității fizice.
Mai mult, obiectivele-cheie definite în Strategia Europa 2020 (European
Commission, Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive
Growth, 2010) vin să întărească nevoia lansării unei strategii naționale privind activitatea
fizică, ca o condiție necesară pentru un stil de viață sănătos.
Prin urmare, în plan internațional se pune din ce în ce mai mult accentul asupra
importanței sportului în formarea integrală a populației și asupra necesității existenței
unui orizont clar de dezvoltare a acestui domeniu. Se insistă asupra sportului de masă ca
mijloc de optimizare a stării de sănătate a populației și activitate ce facilitează
socializarea în societățile actuale în care există o tendință din ce în ce mai mare de
dispersare a indivizilor și de izolare umană. În plus, practicarea timpurie și regulată a
sportului asigură familiarizarea rapidă cu exigențele acestui domeniu și poate genera un
flux mai mare de indivizi spre sportul de performanță.
Aceste idei sunt sprijinite de organizații internaționale, precum Sports and
Development, organizații ce susțin ideea conform căreia educația fizică și sportul duc la
dezvoltarea aptitudinilor și performanțelor motorii și educaționale. Astfel, încurajarea
sportului de masă și a activităților fizice devine o prioritate pentru orice societate (Sports
and Development, Healthy Development of Children and Young People through Sport,
2013).
În 7 iulie 2007, Comitetul Olimpic Internațional face o serie de modificări în Cartea
olimpică în care se precizează clar că activitatea sportivă este un drept uman (IOC,
Olympic Charter, 2007, p. 11). În consecință toate persoanele trebuie să aibă
posibilitatea de a practica sport fără discriminări de niciun fel și în spiritul olimpic care
presupune înțelegere reciprocă, solidaritate și fair-play.
De asemenea, câteva zile mai târziu (11 iulie 2007) Comisia Europeană adoptă
Carta Albă a Sportului European, un document strategic care definește principiile
directoare în adoptarea de politici adecvate în domeniul sportului (European
Commission, White Paper on Sport, 2007). Acest document este acompaniat de Planul
de Acțiune Pierre de Coubertin cu cele 53 de acțiuni spre a fi implementate, 3 dintre
acestea fiind specifice domeniului sănătății publice și activității fizice, ținându-se cont de
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faptul că sănătatea publică este un subiect esențial atunci când vorbim despre activitate
fizică.
Ulterior, la 13 noiembrie 2007, s-a adoptat rezoluția Parlamentului European
asupra funcției sportului în educație. Educația fizică este văzută, astfel, ca o materie
școlară obligatorie care se ocupă de dezvoltarea capacităților fizice și a încrederii în sine
a elevilor, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra realizării unei serii largi de activități
(European Parliament Resolution on the Role of Sport in Education, 2007).
Acțiunile privind stimularea activității fizice la nivelul populației europene se
intensifică treptat, fapt ce conduce, în anul 2008, la adoptarea unui Ghid de Activitate
Fizică al Uniunii Europene. Acesta arată că scopul principal al unei politici în domeniul
sportului este acela de a crește participarea la sportul de calitate al tuturor categoriilor de
indivizi din cadrul unei societăți (European Commission, EU Physical Activity Guidelines
– Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity, 2008).
O altă etapă importantă în demersul de sprijinire a sportului de masă la nivel
european a fost introducerea în Tratatul de la Lisabona (2008) a articolului 165 care
oferă pentru prima dată Uniunii Europene competențe în politici din domeniul sportului
(Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the
Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union, vol. 51, 2008,
p. 122). Prin urmare, Comisia Europeană obține un mandat categoric pentru dezvoltarea
programelor europene specifice sportului, programe ce pot fi finațate de la buget.
Toate acestea subliniază importanța dezvoltării sportului și activităților fizice de
masă indiferent de gradul de dezvoltare al societății.

2.3

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

PREZENTARE GENERALA
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj până în 1974 și în limbajul cotidian (în maghiară
Kolozsvár, în germană Klausenburg, în latină Claudiopolis) este municipiul de reședință
al județului Cluj, România. La recensământul din 2011 era al doilea oraș al României ca
populație. Pe plan geografic, se află la distanțe aproximativ egale de București (458
kilometri), Budapesta (460 km) și Belgrad (464 km). Situat pe valea râului Someșul Mic,
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orașul este considerat capitala neoficială sau inima regiunii istorice Transilvania. Din
1790 până în 1848 și din 1861 până în 1867 a fost capitala oficială a Marelui Principat al
Transilvaniei.
Conform recensământului din 2011, 324,576 oameni locuiau în cadrul limitelor
orașului, lucru care plasează orașul pe locul doi ca populație în România, fiind printre
puținele orașe care au înregistrat o creștere de la cifra înregistrată la recensământul din
2002. Zona metropolitană Cluj-Napoca are o populație de 411,379 de oameni, pe când
populația zonei periurbane depășește 420,000 de locuitori. [6] Potrivit unei estimări 2007,
furnizată de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, orașul găzduiește o populație
vizibilă de studenți și alți non-rezidenți : o medie de peste 20,000 de oameni pe an în
perioada 2004–2007. Hotarele municipalității cuprind o arie de 179,5 kilometri pătrați.
Orașul este unul dintre cele mai importante centre academice, culturale,
industriale și de afaceri din România. Printre alte instituții, găzduiește cea mai mare
universitate din țară, Universitatea Babeș-Bolyai, cu faimoasa sa grădină botanică. În
2015, Cluj-Napoca a fost Capitala Europeană a Tineretului.
Cluj-Napoca este un centru de excelență în medicină, deținând unități medicale cu
un

nivel

ridicat

al

calității

serviciilor.

Turismul

medical

este

dezvoltat

în

domeniile medicinei dentare, chirurgiei plastice, recuperării medicale, asistenței medicale
a vârstnicilor etc. Datorită programelor universitare de specialitate orașul reprezintă un
pol de cercetare în domeniul medical și al sănătății publice.
Într-un clasament întocmit în 2011 de Ministerul Sănătății al unităților sanitare din
România în funcție de competențele lor, un spital și trei institute din Cluj-Napoca au fost
înscrise la clasa I de performanță dintr-un total de cinci categorii de competențe.

GEOGRAFIE
Din punct de vedere geografic, Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală
a Transilvaniei, având o suprafață de 179,5 km². Situat în zona de legătură dintre Munții
Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei, orașul este plasat la intersecția
paralelei 46°46'N cu meridianul 23°36'E. Se întinde pe văile râurilor Someșul Mic și
Nadăș și, prin anumite prelungiri, pe văile secundare ale Popeștiului, Chintăului,
Borhanciului și Popii. Spre sud-est, ocupă spațiul terasei superioare de pe versantul
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nordic al dealului Feleac, fiind înconjurat pe trei părți de dealuri și coline cu înălțimi între
500 și 825 m. La sud, orașul este străjuit de dealul Feleac, cu altitudinea maximă de 825
m, în vârful Măgura Sălicei. La est, în continuarea orașului, se întinde Câmpia
Someșană, iar la nordul orașului se află dealurile Clujului, cu piscuri ca vârful Lombului
(684 m), vârful Dealul Melcului (617 m), vârful Techintău (633 m). Înspre vest se află o
suită de dealuri, cum ar fi dealul Hoia (506 m), dealul Gârbăului (570 m) ș.a. Odinioară,
în afara orașului, acum în interior însă, se află dealul Calvaria și dealul Cetățuia, pe
amplasamentul cărora sunt importante obiective istorice și turistice de interes național.
Prin municipiul Cluj-Napoca trec râurile Someșul Mic și Nadăș, precum și câteva
pâraie: Pârâul Țiganilor, Canalul Morii, Pârâul Popești, Pârâul Nădășel, Pârâul
Chintenilor, Pârâul Becaș, Pârâul Murătorii.

CLIMA

Din punct de vedere climatic, Clujul beneficiaza de un climat de tip temperatcontinental, cu ușoare influențe oceanice, însă fiind un oraș situat pe mai multe trepte de
altitudine, temperaturile și precipitațiile pot fi diferite de la cartier la cartier. Temperatura
medie anuală în Cluj-Napoca este de 8,2°C, iar media precipitațiilor este de 557
mm. Trecerea de la iarnă la vară se face, de obicei, la sfârșitul lunii aprilie, iar cea de la
toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile sunt, în general,
lipsite de viscole.
Temperatura minimă absolută înregistrată a fost de –34,2°C pe data de 23
ianuarie 1963, temperaturi foarte scăzute mai înregistrându-se și pe 11.februarie.1929
(–32°C) sau 13.ianuarie.1985 (–26°C). Temperatura maximă absolută a fost înregistrată
pe data de 25.august.2012 (38,5°C), precedentul record fiind de 38°C (24.iulie.2007). În
medie, cea mai caldă lună este august, în timp ce cea mai rece este ianuarie. În ultimii
ani, se observă faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori
scad sub –15°C și cu zăpadă din ce în ce mai puțină. Verile sunt din ce în ce mai calde,
crescând numărul de zile tropicale (în care maxima depășește 30°C).
Media precipitațiilor anuale atinge 557 mm, cea mai ploioasă lună fiind iunie (85,9
mm), iar cea mai uscată, februarie (23,3 mm). Furtunile de vară însoțite de descărcări
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electrice sunt frecvente, direcția lor predominantă fiind vest-est, acestea desprinzându-se
de pe Munții Gilău și având intensitatea maximă în cartierele vestice ale orașului.

Date climatice pentru Cluj-Napoca (1971–1990)
Luna
Maxima medie °C (°F)

Media zilnică °C (°F)

Minima medie °C (°F)

Ploaie mm (inches)

Zăpadă cm (inches)

Ian

Feb

Mar

0.3

3.2

9.9

(32,5) (37,8) (49,8)
−3.4

−1.2

Apr

Mai

Iun

Iul

15

20.3

22.6

24.5

(59)

(68,5) (72,7) (76,1) (75,7) (69,3) (58,3) (43,3) (35,2)

4.1

9

(25,9) (29,8) (39,4)

(48)

−6.5

3.9

−4.7

−0.6

14.2

16.6

18.2

Aug Sep

Oct

Nov Dec Anual

24.3

14.6

6.3

17.8

20.7

14.1

8.5

2.4

1.8

−1.5

(57,6) (61,9) (64,8) (64,0) (57,4) (47,3) (36,3) (29,3)
8.6

11.3

12.7

12.2

8.9

3.8

−0.7

−4.2

(20,3) (23,5) (30,9) (39,0) (47,5) (52,3) (54,9) (54,0) (48,0) (38,8) (30,7) (24,4)
24

20

22

48

69

95

81

60

36

31

30

32

13,6
(56.5)
8,2
(46.8)
3,7
(38.7)
548

(0.94) (0.79) (0.87) (1.89) (2.72) (3.74) (3.19) (2.36) (1.42) (1.22) (1.18) (1.26) (21,57)
6
(2.4)

11.5

5.8

1.3

(4.53) (2.28) (0.51)

0

0

0

0

0

0.5

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0.2)

2.6

5.8

33,5

(1.02) (2.28) (13,19)

Umiditate [%]

87

82

74

72

74

77

76

76

78

81

86

88

79

Nr. mediu de zile
ploioase

6

5

5

9

11

11

10

8

6

6

7

7

91

70.9

98.8

74.9

54.7

2.015

Ore însorite

165.2 174.7 230.8 238.6 273.8 261.6 204.8 166.2

Sursa nr. 1: Hong Kong Observatory, NOAA
Sursa nr. 2: Deutscher Wetterdienst (umiditate)

IMPARTIRE ADMINISTRATIVA
Clujul este împărțit în 23 de cartiere, unele dintre ele având și propria primărie de
cartier. Ele sunt dispuse circular, în jurul centrului. Orașul a beneficiat de o extindere
majoră în ultimii ani, când pe baza construcțiilor masive care au avut loc s-au format noi
cartiere sau zone de locuit la case sau blocuri – ansambluri rezidențiale.
Cartierele orașului sunt:


Grigorescu



Mănăștur



Zorilor



Mărăști
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Dâmbul Rotund



Gheorgheni



Gruia



Bună Ziua



Iris



Andrei Mureșanu



Bulgaria



Centru



Gară



Între Lacuri



Someșeni



Grădini Mănăștur



Hidelve, cel mai vechi cartier al Clujului



Sopor, definit în 2005



Borhanci, definit în 2005



Becaș, definit în 2005



Făget, definit în 2005



Zorilor Sud (inițial denumit Observatorului Sud sau Europa)



Tineretului



Pata-Rât sau, neoficial, Dallas (colonie de romi)

DEMOGRAFIE
Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Cluj-Napoca se
ridică la 324.576 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când
se înregistraseră 317.953 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (75,71%).
Principalele minorități sunt cele de maghiari (15,27%) și romi (1,01%). Pentru
7,14% din populație nu este cunoscută apartenența etnică.
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Structura populației pe grupe mari de vârstă

0–14 ani

15–29 ani

30–59 ani

60+

Masculin

18.323

44.561

65.230

24.383

Feminin

17.949

49.053

71.421

33.656

36.272 / 324.576
(11%)

93.614 / 324.576
(29%)

136.651 / 324.576
(42%)

58.039 / 324.576
(18%)

Total

CALITATEA VIETII
Potrivit unui studiu efectuat în perioada noiembrie 2016 – ianuarie 2017, ClujNapoca este unul din orașele cu cel mai ridicat grad de siguranță din România.
Cartierele Grigorescu, Gheorgheni și Zorilor sunt cele mai sigure zone, urmate
îndeaproape de Iris și Baciu.
Într-un clasament al orașelor europene privind calitatea vieții, Cluj-Napoca ocupă
locul 21. Cluj-Napoca se află deasupra unor metropole precum Barcelona (locul 27),
Paris (locul 38), Londra (locul 42), Roma (locul 46) sau Moscova (locul 51).
Clasamentul de mai sus a fost realizat luându-se în considerare puterea de
cumpărare, gradul de siguranță al populației, sistemul de sănătate, nivelul de poluare.

SPORT

Capitala Sportului
Municipiul Cluj-Napoca şi-a consolidat statutul de „Capitală a Sportului” găzduind
competiții sportive de nivel înalt, dintre cele mai diverse şi a obţinut titlul de „Oraș
European al Sportului 2018” („European City of Sport 2018”). Printre atuurile
municipiului Cluj-Napoca în obținerea acestui titlu se numără: 25 de facilități sportive,
peste 100 de asociații sportive active, 5 cluburi sportive importante, echipe în ligile
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naționale, o asociație paralimpică, 38 de sporturi practicate la nivel profesionist sau semiprofesionist în municipiu.
Facilități sportive
Facilităţile sportive cele mai importante includ: Complexul Sportiv Gheorgheni,
Sala Polivalentă, stadionul Cluj Arena, Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, Parcul sportiv
„Iuliu Hațieganu” și Stadionul CFR Cluj.
Marile competiţii sportive găzduite de Sala Polivalentă reprezintă evenimente de
un nivel care nu a mai fost atins în Romȃnia în ultimii 30 de ani. În anul 2017,
capacitatea Sălii Polivalente a fost extinsă la 9.300 de locuri.
Baza sportivă Gheorgheni
Pe lȃngă susţinerea sportului de performanţă, municipalitatea are în vedere şi
dezvoltarea sportului de masă. La sfârşitul anului 2016, a fost deschisă pentru public cea
mai modernă bază sportivă și de agrement din istoria Clujului. Baza Sportivă Gheorgheni
este singura din România care oferă acces public gratuit tuturor beneficiarilor, pentru
toate terenurile de sport, indiferent de disciplina sportivă.

Prezentarea principalelor baze sportive din municipiu

1.

Baza sportivă Gheorgheni

Acest complex multisportiv este o investiție din fonduri publice, realizată
de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii
(CNI).
Suprafaţa ocupată de baza sportivă este de 9,4 hectare, pe un teren pus la
dispoziție de către municipiul Cluj-Napoca.
Dotările sportive ale bazei:
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A. Terenuri în aer liber
 Mini fotbal – 3 terenuri sintetice de mini fotbal, cu nocturnă și acces prin
rezervare prealabilă;
 Tenis – 3 terenuri sintetice de tenis, cu nocturnă și acces prin rezervare
prealabilă;
 Baschet – 2 terenuri sintetice de baschet, cu nocturnă și acces prin rezervare
prealabilă;
 Tenis cu peretele – 1 teren sintetic, fără nocturnă, cu acces prin rezervare
prealabilă;
 Badminton – 2 terenuri sintetice, cu acces liber, fără rezervare;
 Beach Volei – 2 terenuri cu nisip; acces liber, fără rezervare.

B. Zone interioare
 Popice – 8 piste de popice; acces prin rezervare prealabilă;
 Tenis de masă – 8 mese de tenis de masă; acces liber, fără rezervare;
 Sală multifuncțională de 265mp, cu scaune disponibile, pretabilă pentru
conferințe, serbări, evenimente etc.

C. Zone exterioare
 Zonă seniori – aparate și echipamente pentru exerciții fizice dedicate
seniorilor;
 Zonă fitness în aer liber – aparate și echipamente pentru exerciții fizice;
 Zonă bouldering – aparate și echipamente pentru amatorii de cățărări;
 Zonă parkour – aparate și echipamente pentru parkour;
 Spații de joacă pentru copii – Diferite jocuri și trasee pentru copii de toate
vârstele;
 Amfiteatru în aer liber – 428 locuri;
 Pistă de alergare – 400m;
 Pistă biciclete/role agrement – 700m;
 Pistă role viteză – 400m;
 Teren paintball cu obstacole – restricționat în sezonul rece;
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 Parc Aventură – trasee prin copaci, pe frânghii și alte instalații; restricționat în
sezonul rece;
 Alei de promenadă;
 4 căsuțe destinate alimentației publice pentru petrecere de timp liber la picnic
 Spații verzi generoase;
 Parcare pentru vizitatori – 96 locuri.

2.

Parcul sportiv "Prof. dr. Iuliu Hatieganu"

Parcul Sportiv Universitar "Prof. dr. Iuliu Hațieganu" sau Parcul "Babeș", după
vechea denumire, este unul dintre cele mai mari parcuri ale municipiului Cluj-Napoca și
totodată campusul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB. Este situat de-a
lungul Someşului, în zona de vest a orașului și se întinde pe o suprafaţă totală de 25 ha,
din care cca. 2/3 reprezintă spaţii verzi cu alei, gazon, rondouri cu flori, suprafeţe cu
arbori şi arbuşti.
Parcul a fost înfiinţat în 1931 prin strădania şi contribuţia financiară personală a
ilustrului medic Iuliu Haţieganu, rector al universităţii clujene, în memoria fiului său, Iuliu
Marius Haţieganu, care a murit la o vârstă fragedă.
Parcul a fost gândit să fie locul de pregătire sportivă a studenţilor universităţii, dar
şi o oază de linişte şi echilibru, accesibilă tuturor. În parc se combină spaţii naturale
autentice cu perimetre destinate activităților sportive.
În prezent, în parc îşi desfăşoară activitatea studenţii F.E.F.S., catedrele de
Educaţie Fizică de la celelalte facultăţi ale UBB, sportivii de la secţiile Clubului
„Universitatea” şi numeroase persoane dornice de mişcare. Prin Hotărârea Senatului
UBB nr. 3659/29.03.2004, studenţii Universităţii pot beneficia de un program de gratuităţi
pe toate bazele sportive.
O prezentare succintă a facilitatilor sportive ar fi următoarea:
 sala de jocuri sportive „V. Geleriu”
 sala jocuri sportive “Gheorghe Roman"
 sala de aerobic
 sala de atletism
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 sala de forţă
 sala de masaj
 pista de atletism acoperită cu material sintetic
 2 terenuri de fotbal cu gazon şi 1 cu zgură
 1 teren rugby
 1 teren de minifotbal cu suprafaţă sintetică şi nocturnă
 11 terenuri tenis cu zgură
 2 terenuri tenis cu bitum
 platformă cu bitum (cu terenuri de handbal, baschet, minifotbal)
 vestiare
 bazin acoperit, cu apa incalzita
 terenuri de joaca

3.

Complexul sportiv si de agrement "Clujana"

Infiintata si data in folosinta in anul 1970, privatizata si modernizata ulterior, baza
sportiva "Clujana" ocupa o suprafata de 6 ha si dispune de 5 terenuri de fotbal in aer
liber, 8 terenuri de tenis in aer liber, doua terenuri de tenis acoperite, doua bazine si alte
facilitati.
A. Terenuri de fotbal în aer liber
 3 terenuri sintetice mici - 56 x 32 metri. Sunt inclusde: Vestiar și dușuri.
 1 teren sintetic mare - 56 x 96 metri. Sunt incluse: Vestiar și dușuri.
 1 teren iarba naturala - 105 x 65 metri. Sunt incluse: Vestiar și dușuri.

B. Terenuri de tenis
 8 terenuri de tenis exterioare, cu zgura, dotate cu nocturna.
 2 terenuri de tenis la balon.
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C. Bazine
 1 bazin pentru adulti, adâncime: 1,56 metri pe toata suprafața.
 1 bazin pentru copii, dimensiuni: 20×10 metri, adâncime: 40 cm, dotat cu
topogan de apă si loc de joacă imediat lângă bazin.

D. ALTE FACILITATI
 Parcare - 200 locuri
 Parc
-

Zonă cu gazon

-

Zonă cu topogan

-

Zonă cu hintă

 Grill Bar în aer liber
 Pizzerie & Bar interior

DEFICIENTE SI NECESITATEA INVESTITIEI
Scăderea performanțelor românești la marile competiții internaționale și a bazei de
selecție pentru sportul de performanță, cât și lipsa unei culturi de masă în ceea ce
privește practicarea activității fizice și importanța acesteia pentru sănătate ne aduce
astăzi în postura de a recunoaște necesitatea adoptării cât mai rapide a unor inițiative
concrete de revitalizare a domeniului. Stadiul în care se găsește astăzi sportul românesc
reprezintă consecința mai multor factori nedoriti:

a.

finanțare insuficientă sau greșit direcționată

b.

evaluări și decizii inadecvate realității

c.

infrastructură învechită sau insuficientă

d.

scăderea numărului de copii care se îndreaptă spre sport și a numărului de
sportivi de performanță legitimați

e.

păstrarea unor modele vechi de pregătire care încep să se dovedească ieșite
din uz
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f.

absența unei filosofii la nivelul populației în ceea ce privește practicarea
activității fizice ca stil de viață etc.

Conform datelor ultimului Eurobarometru (European Commission, Eurobarometer
– Sport and Physical Activity, March 2014), România se regăsește în grupul statelor
membre ale Uniunii Europene care au un procentaj mare al populației care nu practică
deloc sportul sau orice altă formă de activitate fizică:

Datele Eurobarometrului indică, de asemenea, rezultate concrete privind
diferențele în funcție de sex și vârstă la nivelul populației țării noastre în ceea ce privește
practicarea foarte rară sau inexistentă a activităților fizice și sportului:
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Cu toate ca in municipiul Cluj-Napoca, Primaria si Consiliul Local au facut eforturi
considerabile in acest sens, infrastructura sportiva si de agrement nu satisface inca pe
deplin nevoile populatiei. In acest sens, trebuie tinut cont si de numarul foarte mare de
adolescenti din municipiu, datorat in special faptului ca orașul găzduiește o populație
importanta de studenti, cu un apetit ridicat pentru activitatile cu caracter sportiv.
Chiar daca pe site-ul Directiei Județeane pentru Sport și Tineret Cluj
(https://www.djstcluj.ro), pe langa bazele sportive prezentate mai sus in cuprinsul acestui
capitol, mai apar suficient de multe baze sportive, marea majoritate dintre acestea sunt
depasite moral, invechite, rudimentare sau chiar dezafectate ori neutilizate.


Baza sportiva "Record"
Proprietar: SC Argos SA SC Somesul SA
Utilizator: Asociatia Sportiva Record
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local
Observatii:
Sala fitness amenajata ulterior



Baza sportiva "Constructorul"
Proprietar:
Utilizator: Asociatia Sportiva Constructorul
Dare in folosinta in 1970, Tip: National
Observatii:
Teren tenis dotat cu nocturna (1)



Baza sportiva "C.F.R."
Proprietar: Regionala C.F.R. Cluj
Utilizator: Asociatia sportiva C.F.R.
Dare in folosinta in 1970, Tip: National



Baza sportiva "C.M.C."
Proprietar: SC Ardeal (Constructii Industriale)
Utilizator: Asociatia sportiva
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local
Observatii:
Popicarie dezafectata



Baza sportiva "C.U.G."
Proprietar: S.C. Termorom
Utilizator: Asociatia sportiva C.U.G.
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local
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Baza sportiva "Unirea"
Proprietar: S.C. Unirea
Utilizator: Asociatia sportiva Unirea
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "Tehnofrig"
Proprietar: S.C. Tehnofrig
Utilizator: Asociatia sportiva Tehnofrig
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "Farmec"
Proprietar: S.C. Farmec
Utilizator: Asociatia sportiva Farmec
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "Armatura"
Proprietar: S.C. Armatura
Utilizator: Asociatia sportiva Armatura
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "Casa Tineretului"
Proprietar: Fundatia "Casa Tineretului"
Utilizator: Fundatia Tineretul
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "Electronica"
Proprietar: I.E.I.A.
Utilizator: Asociatia sportiva Electronica
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "Sanatatea"
Proprietar: Directia Sanitara
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "A.C.R."
Proprietar: Consiliul Local
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "Armata"
Proprietar: MApN
Utilizator: Armata
Dare in folosinta in 1970, Tip: National



Baza Sportiva "ELECTRICA"
Proprietar: RENEL
Utilizator: RENEL
Dare in folosinta in 1970, Tip: Local



Baza sportiva "OFFSIDE"
Proprietar: SC Offside Consulting SRL
Tip: Local

In acest sens, apare ca salutara initiativa autoritatilor clujene de a demara
un nou proiect de baza sportiva si de agrement, care se doreste a fi atat un parc de
relaxare si agrement pentru populatia de toate varstele, cat si o baza sportiva
moderna, dotata cu facilitati de ultima generatie.

2.4

Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen

mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului
de investitii
Oamenii practică sportul și activitățile fizice din mai multe motive, inclusiv din
plăcere, pentru a-și îmbunătăți condiția fizică și sănătatea și pentru un sentiment de
bunăstare. Promovarea sportului pentru a-i ajuta pe oameni să atingă aceste scopuri
este importantă în sine, dar există și alte motive pentru a încuraja sportul și activitățile
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fizice în afară de beneficiile personale imediate. Într-o economie modernă, sportul
contribuie în mod direct la activitatea economică, poate fi utilizat ca vehicul pentru
generarea unei game tot mai largi de activități economice și acțiuni sociale, fiind, în
același timp, un puternic factor motivant pentru diverse persoane și grupuri. Pe scurt,
sportul și activitățile fizice pot avea efecte economice și sociale majore, în special la nivel
local sau regional.
In ceea ce priveste municipiul Cluj-Napoca, luand in considerare urmatorii factori:

-

ritmul accelerat de dezvoltarea a municipiului pe toate palierele (economic,
cultural, demografic etc.);

-

numarul foarte ridicat de studenți, apreciat la peste 100.000;

-

cele 1.350 de companii cu profil de IT și 20.000 de ingineri;

-

cresterea gradului de educatie a populatiei, inclusiv in ceea ce priveste
intenţiile, deprinderile, obiceiurilor de participare si atitudinile adoptate faţă de
implicarea în sport şi miscare in general;

-

cresterea gradului de constientizare a populatiei in ceea ce priveste
beneficiile majore aduse de sport asupra sănătăţii organismului, a tonusului
fizic şi psihic, acesta constituind o adevarata compensare pentru
constrângerile, anxietatea şi alienarea generate inerent de munca propriuzisă;

-

nu in ultimul rand, funcţia crescanda a sportului în privinta activitatilor de
socializare şi educaţie;

devine evidenta cresterea continua a nevoii si apetentei pentru sport si relaxare
pentru toate categoriile socio-profesionale ale populatiei.
Pentru a avea o idee generala asupra cererii consumatorului de sport, este
necesar să ne raportăm, mai întâi, la componentele economice ale comportamentului
consumatorului respectiv.
Ce doreşte consumatorul de sport?
Teoria economică răspunde concis: maximizarea satisfacţiei. Satisfacţia obţinută
prin sport are un conţinut diferit în timp la nivel individual (modificat pe măsura înaintării
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în vârstă a participantului la sport) şi la nivelul societăţii. Un recent sondaj realizat în
ţările nordice a relevat faptul că principalele satisfacţii aşteptate de la sport sunt plăcerea
şi comuniunea socială.
Care sunt posibilităţile consumatorului?
Resursele financiare ale consumatorului de sport şi preţul sportului îi pot
influenţa decizia de participare la sport.

Principalii factori care influenteaza cererea de sport de relaxare sunt:
 confortul bazei sportive;
 uşurinţa procurării biletelor;
 serviciile oferite;
 accesul la facilităţile sportive etc.

Tocmai din motivele amintite mai sus a fost luata decizia infiintarii acestei
noi baze sportive ultramoderne, care va oferi un confort deosebit vizitatorilor, in
cadrul careia accesul va fi gratuit, rezervarile se vor face facil (inclusiv prin
mijloace electronice), va exista acces la o gama foarte larga de servicii si facilitati
sportive si de agrement.

2.5

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiective generale
Preocupările tot mai intense ale oamenilor pentru sănătate şi recreere,
modificarea dinamicii timpului liber, adoptarea unui anumit stil de viaţă au determinat
necesitatea infiintarii de noi facilitati de practicare a sportului de recreere.
Exista deja in societate convingerea tot mai pronuntata că sportul poate oferi o
schimbare reală și că are caracteristici speciale, care îl transformă într-un instrument util
pentru asigurarea unei veritabile dezvoltări economice și sociale.
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Exista suficient de multe dovezi ale modului în care sportul poate aduce o
schimbare reala in bine a societatii, dar, în termeni generali, trebuie reținute următoarele
aspecte:
Sportul poate genera în mod direct activități economice;
Activitățile sportive necesită contribuție umană și, prin urmare, sunt destul de
eficace în generarea de locuri de muncă la nivel local, atât în cadrul activităților
sportive propriu-zise, cât și pentru lucrările de construcție și de întreținere a
bazelor sportive. Pe scurt, sportul reprezintă un factor al creșterii gradului de
ocupare a forței de muncă;
Ca element esențial al „economiei experienței”, sportul este eficace în
atragerea de talente și încurajarea formelor noi și inovatoare de experiență, de
la noi tipuri de sport până la noi metode de măsurare a performanței și de
monitorizare a activităților;
Evenimentele și activitățile sportive pot avea un impact direct și puternic
asupra economiilor locale, oferind, de asemenea, oportunități deosebite de
marketing și promovare - de la produse specifice la investiții străine;
Sportul are multiple legături cu alte activități economice, în special cu turismul,
și poate fi un element semnificativ al unei strategii mai largi de dezvoltare;
Sportul și activitățile fizice pot îmbunătăți deopotrivă agilitatea mentală și
condiția fizică, iar ambele pot avea efecte directe asupra productivității și
capacității de inserție profesională, contribuind astfel la o îmbătrânire activă și
în condiții bune de sănătate;
Sportul este eficace în motivarea oamenilor și promovarea bunăstării și a
coeziunii sociale;
Sportul este în special benefic în crearea de relații cu grupurile sociale care se
confruntă cu excluziunea și în dezvoltarea de competențe de bază, dar
transferabile, precum și în creșterea capacității de inserție profesională;
Activitatea fizică intensă poate duce la o reducere a utilizării mijloacelor de
transport generatoare de dioxid de carbon și la alte efecte benefice pentru
mediu.

________________________________________________________________________

30

Obiective specifice

Dezvoltarea/relansarea activitatilor de educatie fizica si sport pentru toate
categoriile de beneficiari;
Stimularea interesului pentru activitatile cu caracter sportiv;
Cresterea nivelului de educatie, de socializare si a starii de sanatate;
Ridicarea standardului de viata a beneficiarilor;
Posibilitatea desfasurarii activitatilor sportive in corelare cu programele locale
si/sau nationale de dezvoltare;
Cresterea numarului de beneficiari care participa la activitati cu caracter
recreational/agrement/sportiv;
Practicarea activitatilor de educatie fizica si sport de catre cetateni fara orice
forma de discriminare, intr-un mediu curat si sigur, in scopul socializarii,
educatiei si sanatatii.

3. Scenariul tehnic recomandat pentru realizarea obiectivului de
investitii
AMPLASAMENT
Zona ”La Terenuri” se află în partea sudică a cartierului Mănăștur, între străzile
Parâng și Mehedinți.
Amplasamentul studiat (zona ”La Terenuri”) este situat în extremitatea sudică a
cartierului Mănăştur, care la rîndul său ocupă partea sud-vestică a municipiului ClujNapoca. Ca unitate geomorfologică zona aparţine bazei versantului nordic al culmii ce
reprezintă o continuare spre vest a dealului Feleac, a cărui cotă maximă este de +832 m.
Accesul cu mijloace auto se realizează din capătul sud-vestic al str. Mehedinţi pe
str. Huedinului, iar apoi, pe langă noul parking, se ajunge la baza sportivă care se
doreste a fi reabilitata.
Zona „La Terenuri” se află la 170 m înspre nord faţă de rezervorul de apă de
10.000 m3 care asigură presiunea apei potabile pentru cartierul Mănăştur. Prin partea de
nord a incintei bazei sportive, trece prin subteran conducta de alimentare a rezervorului,
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care are diametrul de 600 mm şi care în partea de vest ,în zona pârâului Calvaria, iese la
suprafaţă. În acea zonă există o pasarelă care asigură locuitorilor din zona aleii Parâng
traversarea pârâului Calvaria, înspre baza sportivă și de agrement şi pădurea din
apropiere, ca loc de plimbare şi recreere. Pârâul Calvaria are în această zonă un debit
extrem de mic în perioadele fără precipitaţii şi în consecinţă şi albia este destul de
redusă.
Sub aspect geologic, această zonă se caracterizează prin vasta răspândire a
formaţiunilor reprezentate prin argile, marne, calcare, nisipuri şi gresii. La suprafaţă se
întîlnesc argile şi argile nisipoase care acoperă formaţiunile menţionate, care au grosime
destul de mare. Grosimea acestor depozite este foarte mare în întregul Bazin al
Transilvaniei şi din acest motiv, odată ce se interceptează marna, există certitudinea
pătrunderii într-un teren foarte rezistent, cu capacitate portantă ridicată, care trebuie
considerat ca strat de bază.
Zona studiată se află pe un versant înclinat, care cu zeci de ani în urmă a fost
terasat şi au fost amenajate terenuri de tenis, baschet şi fotbal, astazi degradate si
impracticabile la un nivel adecvat, alături de spații verzi, ținând cont că parcela se
învecinează cu Pădurea Făget.
În ceea ce priveşte regimul hidrogeologic se impune precizarea că pe un versant
cu asemenea configuraţie geomorfologică nu se poate vorbi de un freatic bine conturat,
apariţia apei subterane fiind posibilă la adâncimi diferite, în funcţie de anumiţi factori
locali, cum sunt permeabilitatea formaţiunii acoperitoare, existenţa unor fisuri sau planuri
de stratificaţie, înclinarea straturilor care determină sensul de curgere, etc.

REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC

Imobilul-teren studiat se afla situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in afara
perimentrului de protectie a valorilor istorice si architectural-urbanistice. Imobilul se afla
in proprietatea Municipiului Cluj–Napoca.
Folosinta actuala: loc de recreere si de petrecere a timpului liber pentru locuitorii
din zona.
Conform PUG aprobat cu HCL nr. 493/2014 parcela este situata preponderent in
U.T.R. Uva – Zona de urbanizare – Zona verde – scuaruri, gradini, parcuri cu acces
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public nelimitat si culoarul verde aferent pârâului Calvaria, U.T.R. Ve, pe tronsonul
adiacent U.T.R. Uva.
U.T.R. Uva – Zona de urbanizare – Zona Verde – scuaruri, gradini, parcuri cu
acces public nelimitat
- functiune predominanta: spatii verzi – plantatii inalte, medii si joase, sistem de
alei si platforme pentru circulatii pietonale si velo, mobilier urban, amenajari pentru joacă,
odihnă, sport si alte activități in aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării
peisagere, lucrări si amenajări hidrotehnice.
U.T.R. Ve – Zona verde de protectie a apelor sau cu rol de culoar ecologic
- functiune predominanta: spatii verzi – plantatii inalte, medii si joase, sistem de
alei si platforme pentru circulatii pietonale si velo, mobilier urban, amenajari pentru joacă,
odihnă, sport si alte activități in aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării
peisagere, lucrări si amenajări hidrotehnice.

SITUATIA ACTUALA

Teritoriul de studiat este delimitat de pârâul Calvaria in partea de vest, liziera
pădurii Mănăstur in partea de sud, strada Mărisel si zona ansamblurilor de locuințe
colective construite inainte de 1990 in partea de est si nord.
Terenul propus in vederea reabilitarii bazei sportive si amenajarii parcului este
liber de constructii si cuprinde imobile aflate in proprietatea municipiului Cluj – Napoca,
respectiv imobile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice.
Accesul la amplasament se realizeaza dinspre strada Negoiu, pe un drum de
pamant, neamenajat corespunzator si dinspre strada Parâng, pe o pasarela pietonala ce
traverseaza pârâul Calvaria.
La ora actuala, baza sportiva existenta se reduce la prezenta catorva platforme
betonate, aflate intr-o avansata stare de degradare si care nu vor putea fi folosite ca strat
suport pentru niciun fel de tip de teren sportiv.
In privinta dotarilor, acestea lipsesc cu desavarsire. Cativa stalpi metalici
deteriorati, care serveau fixării fileului la terenurile de tenis si câteva coșuri de baschet
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aflate intr-o stare foarte avansata de degradare, sunt singurele elemente care mai
amintesc de existenta unei baze sportive.
Zona “La Terenuri” din cartierul Mănăștur este in prezent, de fapt, un teren viran
situat la marginea cartierului, utilizat ca loc de joacă, plimbare, grădinărit urban, sau chiar
loc de depozitare a gunoaielor, constituind din acest punct de vedere un pericol din punct
de vedere al sanatatii populatiei si al protectiei mediului inconjurator.
In acest sens, prezentam si o anexa cu cateva imagini representative.
In concluzie, conditiile existente in prezent sunt absolut improprii practicarii
vreunei activitati sportive, de orice natura ar fi aceasta.

SITUATIA PROPUSA

Baza sportiva si parcul de agrement propuse au fost concepute ca un mixaj
funcțional destinat mai multor tipuri de activități:

-

Activitati sportive in aer liber (terenuri pentru tenis de câmp, tenis cu peretele,
badminton/volei, terenuri sintetice de mini fotbal, futnet, cu noctură și acces
liber, terenuri de beach volei cu nisip (imprejmuite), terenuri sintetice de
baschet;

-

Activitati sportive in spatiu inchis (sala): squash, tenis de masa, perete
escalada, studio yoga/aerobic;

-

Amenajări exterioare pentru sport de relaxare: pista alergare, pista
role/bicicleta, zona cu aparate și echipamente pentru parkour, skate park,
zone fitness, zone sport (amenajate

cu aparate si echipamente pentru

exercitii fizice dedicate juniorilor/seniorilor);
-

Zone de joaca sigure pentru copii;

-

Zona de recreere (sah, tenis de masa interior/exterior);

-

Amfiteatru în aer liber, cu posibilitatea amenajării unui patinoar pe perioada
sezonului rece;

-

Funcțiuni de alimentație publică;
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-

Funcţiuni de interes public și funcțiuni administrative (birouri administrative,
depozite unelte și utilaje întreținere, vestiare si grupuri sanitare pentru public,
vestiare și grupuri sanitare pentru personal, punct de prim ajutor etc.).

Incinta va beneficia totodata si de urmatoarele facilitati:

-

Parcari auto, parcari biciclete si bike sharing;

-

Vor fi modernizate căile de acces la amplasament dinspre zona Mehedinți, se
va face extinderea rețelei de trasee pietonale precum și multiplicarea
opțiunilor de traversare a pârâului Calvaria, prin realizarea de pasaje
pietonale; căile de acces vor fi modernizate astfel încât să faciliteze accesul în
zonă si sa existe conectivitate sporită cu zonele adiacente;

-

Spaţiul va dispune de wi-fi gratuit și va fi supravegheat video.

Terenurile de sport amenajate vor fi cu acces liber, iar unele dintre acestea,
imprejmuite si dotate cu nocturna, vor necesita rezervare prealabilă.

Toate cele prezentate mai sus, pot fi sintetizate in urmatorul format tabelar, care
se constituie intr-un bilant al dotarilor/facilitatilor bazei propuse.
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Terenul de studiat cuprinde zona de reglementat în vederea amenajării bazei
sportive și de agrement în suprafață totală de 42.508,81 mp si se afla în proprietatea
municipiului Cluj-Napoca, respectiv imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau
juridice. Din acest punct de vedere, imobilele afectate de construcția bazei sportive
urmeaza a fi expropriate.
În incinta bazei sportive se va construi o clădire multifuncţională, care va adăposti
un mix de funcţiuni, de la cele sportive în spaţiu acoperit, descrise mai sus, la funcţiuni
administrative: birouri, depozite, grupruri sanitare, vestiare etc.
Regimul de înălţime al clădirilor proiectate din parc, este doar parter.

Bilantul teritorial aferent, inclusiv indicatorii urbanistici propusi, este prezentat in
urmatorul format tabelar:
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