Analiza stării factorilor de mediu
(aer, apă, sol) în Zona Metropolitană Cluj-Napoca
Nicolae AJTAI, Octavian Liviu MUNTEAN, Horatiu Ioan STEFĂNIE

Dezbatere CIIC - SIDU 2021 - 2030

Analiza factorilor de mediu aer, apă, sol

Integrare
recomandări
Dezbateri
publice
Concluzii și
recomandări
inițiale
Analiza stării
factorilor de
mediu

Capitol final
SIDU

Monitorizarea calității aerului în Cluj-Napoca (stații existente)

Calitatea aerului în prezent (1)
Concentrațiile medii anuale ale pulberilor în suspensie PM10 din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2015-2019
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Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la A.P.M. Cluj disponibile online (www.calitateaer.ro)

Conform Planului integrat de calitate a aerului în
Municipiul Cluj - Napoca - perioada 2020 - 2024,
contribuțiile antropice la emisia totală de PM10 din
municipiul Cluj-Napoca sunt:
•
•
•
•
•
•

construcții și demolări - 11%,
activități industriale – 12%,
încălzirea rezidențială și prepararea hranei - 15%,
trafic rutier - 16%,
încălzirea în sectorul instituțional - comercial - 17%
asfaltare drumuri – 18% .

În anul 2019, s-a constatat un număr de doar 8 depășiri
pentru media zilnică a indicatorul PM10, o scădere
semnificativă față de anul 2014.

Calitatea aerului în prezent (II)
Concentrațiile medii anuale ale dioxidului de azot (NO2) din
municipiul Cluj-Napoca în perioada 2015-2019
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Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la A.P.M. Cluj disponibile online (www.calitateaer.ro)

• Pentru indicatorul dioxid de azot se
înregistrează valori ridicate.
• La stația de monitorizare CJ1 de tip
trafic se constată depășiri constante ale
valorii limite anuale pentru protecția
sănătăţii umane de 40 ug/m3 NO2.
• De asemenea, nivelul critic pentru
protecția vegetației, de 30 ug/m3, este
depășit la toate stațiile de monitorizare.

Ce și-a asumat Clujul în domeniul creșterii calității aerului până în anul 2024?
(Scenariul de proiecție al PICA) (I)
• bandă dedicată de transport public pe Bd. 21
Decembrie 1989; c
• centura metropolitană (Bucium-Selgros;
• drum de legătură centura metropolitană – Str. Teodor
Mihali; drum expres Nădășel-Cluj Napoca – tronson
centura Baciu și tronson Tetarom I-Aurel VlaicuCentura Metropolitană;
• circuite de undă verde pentru sincronizarea
semafoarelor (extindere la 54 treceri de pietoni și 11
intersecții);
• achiziționarea de mijloace de transport public
ecologice (tramvaie, troleibuze, autobuze electrice);
• extindere piste de biciclete cu circa 57 km;
• terminale intermodale Park&Ride (Muncii, Aurel
Vlaicu, Gheorgheni, Frunzișului);
• restricții pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor;

Ce și-a asumat Clujul în domeniul creșterii calității aerului până în anul 2024?
(Scenariul de proiecție al PICA) (II)
• amenajarea urbană a străzilor (Kogălniceanu, Universității etc.);
• eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale (minim 57
blocuri și 4 clădiri publice);
• amenajarea de noi zone verzi și de agrement (234 ha – în minim 17
locații)
• extinderea și îmbunătățirea spațiului pietonal (34.000 mp)
• introducerea de noi autobuze școlare (15)
• gestionarea traficului prin limitarea accesului (pentru vehicule peste
3,5 tone, la orele de vârf)
• creșterea numărului de arbori, arbuști, gard viu (de ex. 1700-3600
arbori noi/an)
• creșterea eficienței salubrizării urbane (a străzilor – prin spălare
mecanică, spălare + aspirare)
• reglementarea termică a noilor dezvoltări imobiliare
Impact estimat: reducerea cu 1247 de tone/an a emisiilor de CO2 și cu
151 tone/an a PM10.

Recomandări pentru îmbunătățirea
colectării de informații privind
poluarea aerului
• Creșterea numărului de stații de
monitorizare și analiza fezabilității utilizării
unei rețele alternative de monitorizare in
situ a calității aerului la nivelul municipiului
Cluj-Napoca (de ex. model Helsinki)
• Contractarea sau dotarea cu un laborator
mobil pentru monitorizarea in situ a calității
aerului

Starea și calitatea resursei de apă
• Datele din anul 2018 indică în general o stare
ecologică moderată și o stare chimică bună,
cu excepția râului Zăpodie, care colecta și
levigatul format la depozitul de deșeuri
menajere.
• În cazul corpurilor de apă de suprafață
lacustre, analizele efectuate în intervalul
2010-2018 au indicat un potențial ecologic
care variază între două clase: bună și
moderată și o stare chimică bună.

• Lacurile monitorizate în cadrul ZMCN în anul
2018 au fost considerate a avea o stare
ecologică bună în cazul acumulării Gilău și
moderată, în cazul acumulărilor Someșul Cald
și Tarnița.
Starea ecologică a apelor de suprafață (2018) din ZMCN
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la ABA Someș-Tisa și ABA Mureș.
Cartografie GIS: C. Moldovan și B. Dolean, 2020

Provocări cu privire la calitatea apelor
• Evoluția și extinderea arealelor construite a
condus implicit și la depozitarea necontrolată a
deșeurilor pe malurile cursurilor de apă.
• Depozitarea acestor deșeuri la marginea
localităților, drumurilor și pe malul Someșului Mic
și al afluenților acestuia contribuie la poluarea
chimică, biologică și vizuală a mediului terestru și
acvatic, in situ și în aval, cu costuri legate de
amendarea periodică a autorităților publice
locale.
• Pentru diminuarea poluării apelor de suprafață au
fost montate baraje plutitoare de deșeuri (pe
Someșul Mic, în cartierul Grigorescu) însă situația
persistă, fapt explicat de lipsa unei infrastructuri
reale de colectare a deșeurilor din construcții și
demolări în localitățile din ZMCN (molozuri,
mobilier uzat, sol excavat, rumeguș etc.).

Distribuția și accesibilitatea spațiilor albastre în ZMCN

Sursa: Raport privind metodologia de lucru folosită în exprimarea indicatorilor de mediu stabiliți
pentru a fi utilizați în cadrul Politicii Urbane a României, Autori: I.-S. Pascu și C. Corpade, 2020

Recomandări cu privire la creșrerea calității apelor
• Amenajarea
corespunzătoare
a
malurilor râurilor și lacurilor (Someș,
Canalul Morii, Nadăș, lacurile din
Gheorgheni etc.)
• Prevenirea și combaterea eficientă a
depozitării ilegale de deșeuri în albie
sau pe maluri (de ex. prin amplasarea
de platforme de depozitare a
deșeurilor din construcții și demolări în
localitățile din jur, monitorizare video a
zonelor vulnerabile, controale ale
poliției locale etc.)
• Amenajarea de coridoare verzi-albastre
care să lege localitățile din ZMC și să
devină elemente de structurare a
dezvoltării întregii zone în următorii ani

Modul de utilizare a terenului
• Modul de utilizare a terenului este un
aspect cheie pentru implementarea unei
strategii de mediu, deoarece modificările
în clasele de folosință pot influența
semnificativ calitatea solurilor, calitatea
aerului, calitatea apelor de suprafață,
starea
peisajului
natural,
starea
habitatelor și speciilor de interes
conservativ ș.a.
• Este de remarcat faptul că în municipiul
Cluj-Napoca în perioada 2014-2018,
suprafața ocupată de terenuri cu
destinație agricolă (pășuni și fânețe) nu sa redus, deoarece acest lucru este interzis
prin lege.
• Nici suprafața terenurilor cu destinație
forestieră nu a înregistrat reduceri, fiind
respectată legislația silvică care interzice
reducerea suprafeței fondului forestier
național.
Sursa: Corine Land Cover 2018; Cartografie GIS: C. Moldovan și B. Dolean, 2020

Susceptibilitatea la alunecări de teren
În zona municipiului Cluj- Napoca au fost identificate
peste 23 de areale de instabilitate din punct de
vedere al hazardelor geologice și geomorfologice,
pe o suprafață totală de 5,258 kmp.

Sursa: Harta distribuției alunecărilor de teren din UAT Cluj-Napoca
(Roșian și Horvath, 2019)

Harta susceptibilității la alunecări de teren în municipiul Cluj-Napoca (2020)

Sursa: Prelucrare și cartografiere GIS: C. Moldovan și B. Dolean, 2020

Recomandări cu privire la creșterea calității solurilor
• Cultivarea terenurilor agricole din localitățile
rurale ale ZMC, cu aplicarea măsurilor de agromediu și promovarea agriculturii ecologice
(lanțuri scurte de aprovizionare pentru oraș)
• Limitarea procentului de suprafață a parcelelor și
spațiilor publice care pot fi impermeabilizate, prin
respectarea strictă a prevederilor PUG și RLU
• Realizarea/actualizarea
hărților
pedologice,
privind potențialul productiv și de bonitare a
terenurilor
• Inventarierea exactă, pe teren, a terenurilor
afectate de factori limitativi și executarea de
lucrări de îmbunătățire funciară (plantare,
stabilizare etc.);
• Evitarea decopertării / stocarea solurilor
decopertate pentru realizarea unor acțiuni de
reabilitare de mediu (de ex. a carierelor
dezafectate)

