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MEMORIU 
 
 
 
1. INTODUCERE 
 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
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AMPLASAMENT : str. Splaiul Independenței nr. 8, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 

BENEFICIAR : UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA 
str. Republicii nr.34-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 

PROIECTANT GENERAL : S.C. PROIECTANTUL S.A. 
str. Deva nr. 1-7, Cluj-Napoca 
 

PROIECTANT DE 
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: Raluca Toma -  Birou Individual de Arhitectură 
str. Donath nr. 80, ap. 15, Cluj-Napoca 
 

DATA ELABORĂRII : iunie 2019 
 

 
1.2. Obiectul lucrării 
 

Datorită necesităţii de a crea noi spații pentru desfășurarea orelor de educație fizică 
beneficiarul a solicitat următoarele obiective: amenajarea unui teren de sport mutifuncțional 
acoperit. Amplasamentul este ales astfel încât să se încadreze în funcțiunile deja existente și 
să asigure un acces facil studenților universității pentru a putea să efectueze orele de 
educație fizică. 

Prezenta documentaţie studiază încadrarea în zonă a noului obiectiv şi reglementează 
modul de amplasare a clădirii propuse. Având la bază tema-program, la solicitarea 
beneficiarului aceasta încearcă să justifice şi să demonstreze posibilitatea intervenţiei pe 
amplasament. 
 
2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 
 

2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate 
Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara 

perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice. 
Conform P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca amplasamentul studiat se află în intravilanul 

municipiului, în Is_A –Zona de Instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite 
în ansambluri independente. 

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. permite în această zonă menţinerea 
funcţiunilor actuale cu completări şi adaptări în funcţie de necesităţi. 

Având în vedere diversitatea și specificitatea diferitelor ansambluri care reprezintă în 
general elemente excepționale în țesutul urban, condițiile de amplasare, echipare și 
configurare ale acestora se vor stabili în cadrul unui P.U.D. conform Certificatului de 
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Urbanism nr. 4487 din 24.10.2018. 
 
2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu P.U.D. 
 

S-a întocmit în anul 2014 o documentaţie topografică. S-a demarat procedura de 
actualizare a acestei documentații . 

Pentru realizarea obiectivului propus este în curs de elaborare studiul geotehnic. 
În acest moment este în curs de elaborare un proiect de reamenajare a malurilor râului 

Someșul Mic. Prin H.C.L. 410 din 8 mai 2019 s-au aprobat proiectul și cheltuielile aferente 
pentru obiectivul de investiții “Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent 
Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, 
zona 2 – Parcul  Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”. Acest proiect propune 
transformarea Platoului Sălii Sporturilor și a zonei din vecinătatea râului Someșul Mic în zonă 
pietonală și de agrement. 
 
3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 
 
� Accesibilitate 
 

Amplasamentul studiat se află în vestul municipiul Cluj-Napoca, în apropierea zonei 
centrale. La parcela aflată pe malul sudic al râului Someșul se poate ajunge pietonal,cu 
automobilul sau cu transportul public. Staţiile de transport în comun (tramvai și autobuz) se 
află în imediata vecinătate. 

Accesul pe proprietate se face de pe platoul sălii sporturilor și de pe strada Pandurilor. 
 
� Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi, tipul de proprietate 
 

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 264133 Cluj-Napoca, imobilul identificat cu nr. 
topografic 264133, reprezentând incinta Complexului de Natație al Universității Tehnice Cluj-
Napoca, are un teren în suprafaţă măsurată de 11.056,00 mp pe care sunt construite și 
amenajate clădiri și facilități pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement cu 
specific acvatic. Terenul este proprietatea Statului Român și este în administrarea 
Universității Tehnice Cluj-Napoca. Construcțiile și amenajările reprezentate de bazinul olimpic 
acoperit, clădirea vestiarelor, bazinul descoperit și depozitul subteran de combustibil sunt în 
proprietatea Universității Tehnice Cluj-Napoca. 

Incinta se învecinează cu domeniul public al municipiului Cluj-Napoca reprezentat prin 
parcarea de pe Splaiul Independenței la nord şi respectiv cu strada Pandurilor la vest. 

Pe latura estică se învecinează parțial cu Platoul Sălii Sporturilor și cu Sala Sporturilor 
“Horia Demian” care aparțin Direcției Județene de Tineret și Sport Cluj, iar la sud cu Canalul 
Morii. 
 
� Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere, destinaţia clădirilor 
 

În prezent în incinta de pe str. Splaiul Independenței nr. 8 există mai multe corpuri de 
clădiri și amenajări înscrise în cartea funciară care aparțin Complexului de Natație al 
Universității Tehnice Cluj-Napoca după cum urmează 

- bazin olimpic acoperit    S+P înalt/ P înalt S constr. =1.921 mp 
- corp anexă      S+P+2E  S constr. =   807 mp 
- bazin olimpic descoperit      S constr. =1.375 mp 
- depozit combustibil subteran și spații tehnice S+P  S constr. =     14 mp 
Curtea este amenajată cu spații verzi, suprafețe cu dalaje, circulaţii pietonale și terenuri de 
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sport. În zona intrării, pe Platoul Sălii Sporturilor sunt amenajate parcări pentru vizitatori. 
Terenul este parțial împrejmuit cu gard de beton. 
 
P.O.T. existent = (1.921+807+14) x 100 / 11.056 = 24,80% 
C.U.T. existent = (1.921+546+807x3+14)/11.056 = 0,44 

 
� Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic 
 

Zona în care se află amplasat bazinul olimpic este caracterizată de prezența dotărilor 
destinate activităților sportive și de agrement, o zonă situată de-a lungul culoarului Someșului 
care constituie un factor ambiental major. 

În imediata vecinătate a incintei, la vest se află Parcul Sportiv Universitar „Prof. dr. Iuliu 
Hațieganu” iar la est Sala Sporturilor “Horia Demian”. 

Zona a început să se configureze ca zonă de agrement la începutul anilor ’30 când s-a 
înființat prin strădania şi contribuţia financiară personală a ilustrului medic Iuliu 
Haţieganu actualul Parc Sportiv Universitar. La începutul anilor ’60 a fost construit Bazinul 
Olimpic și Sala Sporturilor. 

În ultimii ani în zonă s-au mai construit stadionul Cluj Arena (pe amplasamentul vechiului 
stadion „Ion Moina”) și Sala Polivalentă – BT Arena. 

Zona este caracterizată prin intervenții excepționale. Proiectul parcului sportiv 
universitar a fost premiat la „Expoziţia de arhitectură sportivă” de la Jocurile Olimpice 
din Berlin (1936), iar stadionul a primit premiul OAR în anul 2011. 
 
� Condiţii de instituire a regimului de zonă protejată şi condiţionări impuse de acesta 

 
Terenul se află în afara zonelor de protecţie a valorilor urbanistice şi arhitecturale și nu se 

cunosc restricții de natura arhitecturală, urbanistică, sanitară, edilitară sau de mediu pentru 
parcela studiată conform certificatului de urbanism. 
 
 
� Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare. Adâncimea apei 
subterane. Parametrii seismici 
 

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat pe terasa inferioară a râului 
Someșul Mic. Terenul de fundare este pietriș cu nisip roșcat gălbui cu îndesare medie. 
Adâncimea de fundare este la 1,60 m de la nivelul terenului natural. 
 
� Topografia terenului. Accidente de teren 
 

Din punct de vedere al topografiei se remarcă faptul că parcela are o formă atipică. 
Terenul este relativ plat cu zona piscinei exterioare aflată mai sus decât restul terenului. Nu 
se remarcă accidente ale terenului acesta fiind în întregime amenajat. 
 
� Analiza fondului construit existent. Etapizarea dezvoltării incintei. 
 

Zona în care se află amplasat Complexul de natație este caracterizată de prezența 
dotărilor destinate activităților sportive și de agrement. Acestea se află în stare fizică bună 
fiind în permanență întreținute de către proprietari și administratori. 

Complexul de Natație al Universității Tehnice Cluj-Napoca împreună cu sala de sport din 
vecinătate a fost realizat la începutul anilor ’60 ca o completare a parcului sportiv din 
vecinătate realizat prin contribuția lui Iuliu Hațieganu. Atunci a fost construit bazinul principal 
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și corpul anexă care cuprindea vestiarele. În prima jumătate a anilor 2000 corpul anexă a fost 
supraetajat iar pe latura vestică a halei bazinului s-a realizat o extindere cu regim de înălțime 
P+2E. 

Ansamblul este amplasat pe aliniamentul nordic al parcelei și retras față de strada 
Pandurilor. Accesul principal se realizează de pe platoul Sălii Sporturilor. 
 
� Echipare edilitară existentă 
 

Complexul de Natație al Universității Tehnice Cluj-Napoca este branşat şi racordat la 
reţelele existente în zonă. Alimentarea cu apă potabilă, curent electric şi gaze naturale se 
face din reţeaua de locală de distribuţie. Alimentarea cu energie termică este asigurată de 
centrala termică pe care o împarte cu Sala Sporturilor. Complexul este racordat la 
canalizarea oraşului. Totodată există reţea de telefonie, cablu TV şi internet. 
 
4. REGLEMENTĂRI 
 
� Obiective noi solicitate prin tema program 
 

Datorită necesităţii de a crea o nouă sală de sport în care să-și desfășoare orele studenții 
Universității Tehnice Cluj-Napoca beneficiarul a solicitat realizarea unui teren multisport 
acoperit în imediata vecinătate a halei bazinului pe amplasamentul unui teren de volei în aer 
liber existent. 
 
� Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare a 
terenurilor, coeficientul de utilizare a terenurilor) 
 

Se propune edificarea unui corp de clădire independent. Regimul de înălțime este parter 
înalt cu înălțimea maximă la coamă de 10,72 m. Lângă teren se vor amplasa două 
containere prefabricate cu dimensiunea de 6,14x4,80 m fiecare în care vor amenaja 
vestiarele pentru cei care vor să închirieze terenul de sport atunci când aici nu se desfășoară 
activități didactice. 

Pentru amplasarea noului corp s-au analizat două variante: 
În varianta 1 se propune amplasarea terenului cu latura lungă paralelă cu strada 

Pandurilor, la 70 cm față de limita de proprietate dinspre vest. Față de limita de proprietate 
dinspre nord terenul va fi la minim 70 cm și maxim 6,30 m. Distanța dintre teren și ansamblul 
bazinului acoperit va fi de minim 1,50 m și maxim 10,65 m. Containerele se vor amplasa la 
sud de terenul acoperit. Dimensiunile în plan ale terenului sunt de 20,00x36,06 m. 

În varianta 2 se propune amplasarea terenului cu latura lungă paralelă cu ansamblul 
bazinului acoperit la o distanță de minim 2,00 (2,30) m față de acesta. Față de latura nordică 
terenul se va amplasa cu colțul de nord-vest pe limita de proprietate și retras cu 1,00 (0,90) 
m față de această limită. Față de limita vestică terenul se va amplasa la minim 35 (60) cm. 
Containerele se vor amplasa la sud de terenul acoperit. Dimensiunile în plan ale terenului 
sunt de 20,00x36,06 m (17,70x36,00 m). 
 

P.O.T. propus = (1.921+807+14+721,20+58,95) x 100 / 11.056 = 31,85% 
C.U.T. propus = (1.921+546+807x3+14+721,20+58,95)/11.056 = 0,51 
 
Conform R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca indicii urbanistic maxim admiși 

sunt: 
P.O.T. maxim = 75%       C.U.T. maxim = 2,8 
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� Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi. Integrarea şi amenajarea 
noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute. Funcţionalitatea, 
amplasarea şi conformarea construcţiilor 
 

Se propune edificarea unui corp de clădire independent, realizat pe structură metalică și 
acoperit cu prelată PVC. Noua construcţie se va realiza pe structură metalică. și va închisă 
(acoperită) cu prelată PVC. Dimensiunile în plan sunt de 20,00 m x 36,06 m. 

Din punct de vedere al imaginii se propune o arhitectură specifică sălilor de sport tip hală. 
 
� Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente 
 

Nu se intervine asupra clădirilor existente. 
 
� Capacitate, suprafaţa desfăşurată 
 

Terenul multisport va avea o suprafață construită de 721,20 mp și va permite desfășurarea 
orele de sport ale studenților universității dar și competiții de amatori. 
 
� Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale 
 

Accesul auto în incintă se realizează din strada Pandurilor. Prin proiectul de amenajare al 
Platoului Platoul Sălii Sporturilor această zonă precum și parcarea aflată la nord de incinta 
ansamblului se desființează întreaga zonă urmând să devină pietonală. Accesul auto de pe 
strada Pandurilor este pentru mașinile de intervenție. Totodată va fi amenajat un acces auto 
pe Platoul Sălii Sporturilor pentru mijloacele de intervenție. 

Accesul pietonal în incintă se realizează de pe Platoul Sălii Sporturilor. 
Accesul la noua clădire se va realiza din curte, intrând pe accesul principal. Accesul celor 

care doresc să închirieze terenurile se va realiza de pe latura nordică, printr-o poartă 
existentă. Această poartă se va afla între corpul C2 și terenul acoperit. 

 
� Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a 
soluţiilor de organizare la relieful zonei. Lucrări necesare de sistematizare verticală. 
Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 
 

Pentru realizarea noului obiectiv sunt necesare lucrări de amenajare exterioară a incintei. 
Intrarea pe teren se va amenaja de pe latura sudică, din imediata vecinătate a vestiarelor 

și de pe latura estică. Se vor amenaja alei pietonale pentru a asigura accesul al teren iar 
spațiile rămase libere se vor amenaja ca spații verzi. 
 
� Soluţii de reabilitare ecologică şi diminuarea poluării 
 

Se vor lua măsuri de prevenire a poluării mediului înconjurător pe perioada execuţiei. 
Evacuarea deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construire vor fi duse la depozite special 
amenajate pentru deşeuri. 

Se vor realiza lucrări de sistematizare terenului. Obiectivul propus se va racorda la rețelele 
de alimentare cu apă și canalizare din zonă. 

Spațiile neconstruite și neocupate de dalaje vor fi înierbate și plantate cu arbori și arbuști. 
Pentru îmbunătățirea microclimatului se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum 
necesar pentru accese. 
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� Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racorduri) 
 

Complexul de Natație este branşat şi racordat la reţelele existente în zonă. Are asigurate 
toate utilităţile necesare. Noua construcție se va racorda la reţele de incintă ale complexului. 
 
� Regimul juridic al terenului 
 

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 264133 Cluj-Napoca, imobilul identificat cu nr. 
topografic 264133, reprezentând incinta Complexului de Natație al Universității Tehnice Cluj-
Napoca, are un teren în suprafaţă măsurată de 11.056,00 mp aflat în proprietatea Statului 
Român și în administrarea Universității Tehnice Cluj-Napoca. Construcțiile și amenajările 
reprezentate de bazinul olimpic acoperit (corp C1), clădirea vestiarelor (corp C2), bazinul 
descoperit (corp C3) și depozitul subteran de combustibil și spații tehnice (corp C4) sunt în 
proprietatea Universității Tehnice Cluj-Napoca. 

Noua construcție va fi în proprietatea Universității Tehnice Cluj-Napoca. 
 

� Bilanţ teritorial în limita amplasamentului studiat – varianta 1 
 
Nr. 
crt. 

ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

1. Construcţii 2.742,00 24,80 3.522,15 31,85 

2. Amenajări pentru agrement 
(piscine, terenuri de sport în aer liber) 

1.503,00 13,59 1.375,00 12,43 

3. Suprafețe cu dalaje 2.025,00 18,31 1.956,00 17,69 

4. Spaţii verzi amenajate 4.551,00 41,16 3.612,00 32,67 

5. Circulaţii auto şi pietonale 235,00 2,14 590,85 5,36 

 TOTAL 11.056,00 100,00 11.056,00 100,00 
 
� Bilanţ teritorial în limita amplasamentului studiat – varianta 2 
 
Nr. 
crt. 

ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

1. Construcţii 2.742,00 24,80 3.522,15 31,85 

2. Amenajări pentru agrement 
(piscine, terenuri de sport în aer liber) 

1.503,00 13,59 1.375,00 12,43 

3. Suprafețe cu dalaje 2.025,00 18,31 1.956,00 17,69 

4. Spaţii verzi amenajate 4.551,00 41,16 3.642,00 32,94 

5. Circulaţii auto şi pietonale 235,00 2,14 560,85 5,09 

 TOTAL 11.056,00 100,00 11.056,00 100,00 
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5. CONCLUZII 
 

Noua construcție se încadrează în funcțiunea existentă. 
Realizarea investiției asigură îmbunătățirea standardelor didactice pentru studenții 

universității. 
Având în vedere necesităţile beneficiarului direct condiţionate de cele prezentate mai sus, 

condiţionările de amplasament şi juridico-economice proiectantul consideră oportună 
investiţia. 
 
Cluj-Napoca,          Întocmit, 
iunie 2019         arh. Raluca Toma 


