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1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
Denumirea lucrării:
Beneficiar:
Proiectanți asociați:

Proiectanți de specialitate:

PUZ Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca
Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Calea Moților 1-3, Cluj-Napoca 400001
METAPOLIS Architects SPRL
Sainctelette Square 12, 1000 Bruxelles, Belgia
Arhitect urbanist Mircea Munteanu
Atelier MASS SRL
Str. Inocentiu Micu Klein 18, Cluj, Romania
Arhitect Silviu Aldea
Studio de peisaj ANA HORHAT SRL
Str. Ecaterina Varga.6, ap. 8, Cluj, Romania
Arhitect peisagist Ana Horhat
contact@proiectulcetatuia.ro
BiArh DOINA MUNTEANU
Str. Alexandru Mecendonski Nr. 17, Cluj Napoca
Specialist urbanist: arh. Doina Munteanu
PRODECO arhitectura si inginerie SRL

Reţele edilitare, construcții hidrotehnice

Data inițierii:
Număr proiect:
Certificat de urbanism:

Str. Mihai Românul Nr. 5, Cluj Napoca
Inginer Rareș Oargă
septembrie 2019
031 / 2019
4117 / 26.09.2019

1.2. Date de sinteză
Suprafața zonei de reglementări PUZ:
Suprafața zonei de influență (se studiază potențialul):
Suprafața totală care face obiectul PUZ:

159.802 mp
63.459 mp
223.261 mp

1.3. Obiectul PUZ
Solicitări ale temei program
Prezentul plan urbanistic zonal are la baza proiectul câștigător al concursului de soluții
Amenajarea ansamblului urban Cetățuia organizat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca
împreună cu Ordinul Arhitecților din Romania în cursul anului 2019.
Pe baza planului și odată cu aprobarea acestuia, se va trece la întocmirea fazelor subsecvente
planificării urbanistice, în vederea implementării măsurilor propuse.
Tema concursului Amenajarea ansamblului urban Cetățuia formulează principalele scopuri și
obiective ale intervenției asupra ansamblului: integrarea Cetățuii în rândul spațiilor publice de
mare interes din oraș, urmând ca întreaga zonă să devină un spațiu public de o foarte bună
calitate, un loc predilect pentru evenimente în aer liber, un loc reprezentativ cu un puternic
caracter identitar pentru întregul oraș și folosit din plin de locuitori și vizitatori, totodată
păstrând caracterul peisager al versantului sudic, atmosfera naturală a promontoriul stâncos
și împădurit.
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Ansamblul urban Cetățuia face parte din rândul spațiilor publice de mare interes, cu un
puternic caracter identitar, punct de reper al orașului cunoscut și ca „orașul de la poalele
Cetățuii”.
Înconjurat de abundente plantații, dealul Cetățuia are un potențial deosebit pentru oraș
(simbolic, estetic, funcțional și ecologic) — el este în același timp loc al memoriei unei citadele
încă vizibile, loc al contemplației, loc al recreerii active, sportului și culturii, precum și un
plămân verde pentru întreaga zonă. Acest spațiu trebuie văzut ca parte a unui sistem mai larg
de agrement format din Cetățuie, Parcul Etnografic „Romulus Vuia” și Pădurea Hoia. De
asemenea, Parcul Cetățuia face parte din ansamblul de spații verzi aferente Someșului, care
cuprinde Parcul Central, Parcul Babeș, Parcul Rozelor, Parcul Feroviarilor și malul nordic al
râului, între podul Garibaldi și bulevardul 1 Decembrie 1918.
Dealul Cetățuia este una dintre atracțiile orașului, fiind popular în special datorită
perspectivelor pe care le oferă asupra orașului de pe versantul sudic. Aceste perspective l-au
transformat într-un reper în oraș și unul dintre locurile cele mai vizitate, atât de locuitorii care
revin periodic, cât și de turiștii aflați pentru prima dată în oraș.
Amenajarea ansamblului Cetățuia urmărește dezvăluirea și ranforsarea tuturor
componentelor peisajului său: cea istorică, cea geologică și cea ecologică, și sintetizarea lor
într-un ecosistem simbiotic integrat.
Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată
Zona de PUZ este alcătuită din:
• Zona de reglementări
• Zona de influență – pentru această zonă se studiază potențialul de dezvoltare
și se fac recomandări de prespectivă
Conform Certificatului de urbanism nr. 4117/26.09.2019, PUG Cluj-Napoca încadrează
suprafeţele reglementate în următoarele UTR, delimitate conform planşei Situaţia existentă a
prezentului PUZ: ZCP_Va Cetățuia, SZCP_Et (Hotel Belvedere), Vs, ZCP_L_A, ZCP_Liu
Racoviță, ZCP_Is_A.

1.4. Surse documentare
Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUZ:
- Studiul istoric, 2017, elaborator lect. dr. Rus Veronica Ioana, istoric de artă, specialist MCC
- Studiu peisager, 2017, elaborator dr. arh. Răzvan Andrei Vasiu
- Plan Director, 2019, elaborator asociere Metapolis, Mass, sAH
- Ridicare topografică, 2020, elaborator SC TOPOVEST SRL
- Scanare 3d, 2020, elaborator SC MOSSFERN SRL
Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ:
- Studii și expertiză geotehnică, studiu stabilizare versant
- Studiu paleo-geologic, studiu biodiversitate, studiu climatologic, studiu dendrologic
- Avize solicitate prin CU
- Raport informare și consultare publică
Date statistice
Nu este cazul
Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privește dezvoltarea urbanistică a
zonei
Nu este cazul
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluția zonei
Istoric, locul și-a căpătat numele „Cetățuia” (în maghiară Fellegvár) de la fortificația
habsburgică ridicată în perioada 1715-1735 după planurile italianului Giovanni Murando
Visconti, la nord de oraș, pe dealul Kőmál, cu o terasă situată cu 60 m deasupra Someșului,
interfluviu dintre valea Someșului și cea a pârâului Nadăș. La acel moment fortificația a fost
prima citadelă ridicată de habsburgi în Transilvania. Inițial construită în scopul protecției și
controlului asupra orașului, citadela a funcționat probabil până la începutul celui de-al doilea
război mondial.
Întregul ansamblu, din care se mai păstrează doar o parte, constă dintr-o fortificație
înconjurată dintr-un val de pământ cu cinci bastioane de artilerie și cu trei porți de piatră (la V,
N, E), care asigurau accesul dinspre vest, nord și est. În jurul acestei fortificații există un șanț
larg care era una dintre părțile componente ale sistemului defensiv.
Extinderea modernă a orașului a înglobat dealul, iar pe versantul nordic s-a dezvoltat în
vecinătatea „Cetățuii” Cartierul Gruia, caracterizat predominant de locuire individuală. În anii
1970, peste partea sudică a garnizoanei a fost construit un hotel de 156 de camere, Hotelul
Belvedere, și s-au amenajat scări spre Someș, pe latura mai abruptă a dealului. Odată cu
construcția hotelului și amenajarea accesului auto au fost demolate o parte din clădirile care
deserveau garnizoana. Celelalte clădiri se păstrează și astăzi. Însă, la momentul construcției
hotelului și al amenajării scărilor nu s-au valorificat nici traseul fortificațiilor cu val de pământ
și nici clădirile istorice ale fostei garnizoane, pierzându-se astfel o parte dintre acestea.
Pe laturile de vest, nord și est, fortificația se păstrează în prezent în formă apropiată de cea
din perioada utilizării cazărmii, însă doar două din cele cinci clădiri de incintă au fost
conservate.
Deși aflată într-o astfel de poziție privilegiată, ansamblul Cetățuia a beneficiat de foarte puține
investiții și cu atât mai puțin în ceea ce privește amenajarea spațiului public. Singurele
intervenții notabile au fost: realizarea scărilor de acces dinspre strada Dragalina împreună cu
câteva structuri cu rol de punct de observație asupra orașului, construcția hotelului Belvedere,
amplasarea la mijlocul anilor 1990 a Monumentului Eroilor Neamului fără preocupare pentru
contextul simbolic si istoric al ansamblului. Investițiile de data recenta s-au limitat la lucrări de
reparații și întreținere pe zone restrânse. În ceea ce privește incinta fostei cetăți, atât timp cât
a fost proprietate privată, interesul pentru amenajarea spațiului public a fost minim.
Amplasamentul se prezintă astăzi ca rezultatul a încercărilor succesive de a capitaliza forma
de relief reprezentativă a orașului prin gesturi construite adesea contradictorii, în care unitatea
și lizibilitatea elementelor principale s-a pierdut. Astfel, un loc apreciat și cu un flux constant
de vizitatori nu a reușit să-și valorifice poziția și marele potențial pe care îl prezintă pentru
viața orașului.

2.2. Încadrarea în localitate
Zona PUZ se află în interiorul perimetrului intravilan al municipiului Cluj-Napoca.
Zona se învecinează:
La nord: cartierul Gruia - strada Călărașilor și strada Augustin Bunea
La sud: râul Someșul mic - strada General Dragalina, respectiv versantul vestic al dealului
Cetățuia – strada Șerpuitoare
La vest: baza sportivă CMC, respectiv strada Gruia și strada Șerpuitoare
La est: versantul estic al dealului Cetățuia – strada Cetății și strada Galileo Galilei
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2.3. Elemente ale cadrului natural
Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică:
relieful, rețeaua hidrografică, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale

Zona studiată prin PUZ se găsește pe o formă pronunțată de relief ce ajunge la 60m deasupra
Someșului, interfluviu dintre valea Someșului și cea a pârâului Nadăș.
Situl găzduiește un patrimoniu geologic deosebit de bogat. Principalele straturi ale dealului sau format inițial prin sedimentare în perioada geologică Oligocen, în urmă cu aproximativ 30
de milioane de ani. Straturile de argile inferioare corespund unei perioade în care această
zonă a fost albia Mării Sarmatice, în timp ce straturile de rocă superioară mai solide dezvăluie
retragerea mării, dar și extincția Grand Coupure care a lăsat o bază bogată de fosile în straturi.
Mai târziu, râul Someș a erodat aceste straturi dezvăluind cuesta - formațiunea stâncoasă de
pe malurile superioare ale văii.
Acest procesul de eroziune naturală accentuat uneori de intervențiile antropice a fost parțial
limitat în zona blocurilor de pe strada General Dragalina prin anumite lucrări de drenare și
profilare începând cu anii 1960 (lucrări degradate astăzi), dar își continuă dinamica în partea
vestică a zonei studiate. Versantul este clasat conform PUG Cluj-Napoca 2014 ca zonă cu
risc mare (la est, în dreptul blocurilor) respectiv foarte mare (la vest) de alunecări de teren.
Din punct de vedere ecologic, zona se găsește la confluența a două ecosisteme: coridorul
râului Someș pe de o parte și creasta împădurită a dealurilor nordice, pe de altă parte. Se
observă un sistem stratificat, de la zonele umede inferioare, trecând prin zona de versant
sudic vegetalizat în partea inferioară și cu straturi stâncoase în partea superioară, ajungând
în cele din urmă la pădurile superioare de pe zona de platou.

2.4. Circulația
Circulația auto
În zona studiată circulația se desfășoară pe:
• strada General Dragalina: arteră de legătură, o bandă pe sens
• strada Nicolaus Copernicus: stradă de importanță locală înfundată ce urcă pe
versantul sudic, fără a ajunge în zona de parc
• strada Cetății, segmentul de la intersecția cu strada Emil Racoviță până la
intersecția cu strada Călărașilor: stradă de importanță locală, principală cale de
acces auto pe platoul Cetățuii venind dinspre centru sau zona gării
• strada Cetății, segmentul de la intersecția cu strada Călărașilor până la Aleea
Scărilor: stradă de importanță locală înfundată, deservind doar cele câteva
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parcele rezidențiale adiacente, respectiv aprovizionarea pentru punctul de
alimentație publică din clădirea Rotondei
• strada Călărașilor, segmentul de pe latura nordică a parcului și în continuarea
ei strada Augustin Bunea: stradă de importanță locală, deservind parcul, zona
rezidențială și sportivă
• strada Călărașilor, segmentul de acces auto spre hotel prin parc, peste valul
de pământ al fortificației: stradă de importanță locală, deservind parcul, hotelul
și clădirile fortificației
• strada Șerpuitoare: stradă de importanță locală, deservind parcul, zona
rezidențială de pe coama dealului și zona sportivă
• strada Costache Negruzzi: stradă de importanță locală, deservind zona
rezidențială, zona sportivă și zona școlii speciale
• strada Gruia: stradă de importanță locală, cale de legătură auto importantă în
cartierul Gruia

Transportul public
Zona PUZ are în vecinătatea imediată următoarele stații ale rețelei de transport public:
- pe strada General Dragalina nr. 10, în dreptul podului Elisabeta (stația Dragalina)
- pe strada Gruia 51, în dreptul intrării la școala specială (stația Gruia)
Circulația velo
Zona PUZ este lipsită în prezent de piste dedicate biciliștilor. Pe strada General Dragalina se
preconizează realizarea pistelor velo pe ambele sensuri de circulație, printr-un proiect
finanțat prin Programul Operațional Regional cu termen de finalizare 30 aprilie 2023.
În parc există în prezent câteva zone utilizate informal ca trasee de mountain-biking.
Circulația pietonală
Zona PUZ suferă de carențe importante de accesibilitate pietonală.
În partea de vest a versantului se găsesc urmele aleilor și scărilor care leagau Cetățuia de
Podul Elisabeta și Parcul Central, în prezent într-o stare avansată de degradare, datorită
problemelor de stabilitate a versantului.
În partea de est există mai multe seturi de scări din diferite perioade de amenajare a Aleii
Scărilor care coboară înspre strada Horea, dintre care setul cel mai larg și mai recent este
într-o stare mai bună.
Între cele două trasee de acces, există două alei care merg paralel cu curbele de nivel. De pe
aceste alei se poate observa centrul orașului, dar și zonele expuse ale stratelor geologice de
gresii. O a treia alee, cea mai frecventată în prezent, parcurge coama versantului.
Strada pietonală în trepte Galileo Galilei oferă o legătură necesară între strada Horea și platoul
Cetățuii.
Pe platou, în incinta fortificată amenajarea este centrată exclusiv pe accesul auto, iar aleea
de gardă ce urmărea coama fortificației din val de pământ este fragmentată și în stare
avansată de degradare.
Străzile perimetrale (strada Cetății, strada Călărașilor, strada Șerpuitoare) nu au trotuare pe
latura dinspre parc.

2.5. Ocuparea terenurilor
Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată

9

Conform Certificatului de urbanism nr. 4117/26.09.2019, PUG Cluj-Napoca încadrează
suprafeţele reglementate în următoarele UTR, delimitate conform planşei Situaţia existentă a
prezentului PUZ:
• ZCP_Va Cetățuia: Zonă construită protejată. Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri
publice istorice, cu acces public nelimitat, clasate individual sau ca parte a Ansamblului
urban "Centrul istoric al oraşului Cluj" în Lista Monumentelor Istorice (Parcul Cetățuia
și incinta fortificată cu val de pămînt – obiectivul de patrimoniu „Cetățuia Cluj-Napoca”
înscris pe lista monumentelor istorice din judetul Cluj 2015 cu indicativul CJ-II-a-A07240)
• SZCP_Et: Hotel Belvedere
• Vs: Terenul sportiv la vest de Cetățuia, aflat în domeniul public
• ZCP_L_A: Zona locuințelor colective de pe strada General Dragalina
• ZCP_Liu Racoviță: O parcelă adiacentă parcului aflată în proprietatea Primăriei ClujNapoca
Suprafețele din zona de influență PUZ sunt încadrate în următoarele UTR: Vs (Baza Sportiva
CMC), ZCP_Is_A (Școala specială), ZCP_Liu Racoviță (parcelele de pe strada Nicolaus
Copernicus).
Relaționarea între funcțiuni, aspecte calitative ale fondului construit, asigurarea cu
servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine:
Partea de nord – platoul:
Incinta fortificată: în această zonă se află un număr de cinci clădiri (trei porți: Poarta Est, Poarta
Nord și Poarta Vest și două cladiri de incintă: fosta pulberărie și fostul depozit de cereale)
rămase din fosta garnizoană. Valurile de pământ și cele cinci clădiri fac parte din ansamblul
istoric Cetățuia (Cod LMI 2004 CJ-II-a-A-07240). Poarta Est este în proprietatea Municipiului
Cluj-Napoca, clădirea din imediata vecinătate a porții Est este sediul unei firme de arhitectură,
clădirea de pe bastionul estic găzduiește un club de noapte, Poarta Nord este în proprietate
privată și este în curs de restaurare, iar poarta Vest este în proprietate privată suferind lucrări
de transformare recente neautorizate.
Zona este dominată de Hotelul Belvedere construit în anii 1970, aflat în proprietatea privată a
UNITA Turism (UTR SZCP_Et). Odată cu realizarea hotelului, curtea garnizoanei a fost
amenajată ca acces carosabil și parcare pentru autocare. Construcția hotelului a modificat
parțial topografia bastioanelor vestic și nordic, iar amplasamentul său este indiferent față de
direcțiile fortificației istorice.
În proximitatea străzii Călărașilor există o zonă folosită preponderent de locuitorii cartierului
Gruia aflat în vecinătate, ale cărei unice amenajări sunt un teren de sport și un loc de joacă
pentru copii.
În zona nord-vestică se situează Turnul Parașutiștilor, construcție din anii 1950 destinată
instruirii parașutiștilor, în prezent îngrădit. Tot la vest se află un teren de sport înierbat revenit
recent în domeniul public (Parțial UTR Vs).
În afara zonei reglementate, aria dedicată activităților sportive continuă cu Baza Sportiva CMC
(Parțial UTR Vs). Mai la vest, între strada Costache Negruzzi și strada Gruia se află Școala
Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz „Kozmutza Flora” (UTR ZCP_Is_A – Zonă
construită protejată - Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public în ansambluri
independente), ansamblu ce include clădirea fostului sanatoriu TBC construit în anii 19141918 (clădire echivalentă ca valoare monumentelor istorice conform PUG Cluj-Napoca 2014)
precum și o amplă grădină cu vegetație matură – esențială pentru continuitatea ecosistemului
pădurilor de pe platou.
În colțul nordic al cvartalului cu școala specială se află o parcelă cu o construcție parter
încadrată în UTR Lip - zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de
tip periferic.
Partea de sud – versantul:
Versantul sudic este cel mai vizibil dinspre oraș și, totodată, cel care oferă cele mai largi
perspective înspre zona centrală.
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Această zonă a găzduit până în perioada anilor 1950 locuințe informale construite pe versant.
O parte dintre acestea erau amenajate în grote, dintre care unele sunt vizibile și azi. Ulterior
zona a fost asanată și s-a intervenit la stabilizarea versantului prin forarea de epuizmente și
amenajarea de rigole.
Pe traseul aleii vestice care leaga Cetățuia de Podul Elisabeta, se mai păstrează soclul pe
care era amplasat bustul împărătesei Elisabeta a Austriei (Sissi) realizat în 1901.
În partea de est, adiacent Aleii Scărilor se mai păstrează două pavilioane din amenajarea
realizată în anii 1950-1960, Rotonda și Pergola, în prezent înglobate în construcții precare
parazitare.
În vecinătatea acestora, la capătul străzii Cetății și a străzii Galilelo Galilei se află o serie de
garaje parazitare.
Pe întreg versantul se găsesc ziduri de sprijin și de protecție la eroziune din diferite perioade
istorice, unele dintre acestea fiind în stare avansată de degradare.
La baza versantului se află ansamblul de locuințe colective unitare format din 5 blocuri cu
regim de înălțime D+P+4+R, construit în anii 1960 (ZCP_L_A).
În partea de sud-vest se află două parcele private, (strada General Dragalina nr. 66 și 68). La
numărul 66 se află o construcție în care a funcționat o terasă, actualmente închisă.
Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
Având în vedere că zona de studiu se desfășoară pe terenuri cu regulamente urbanistice
distincte, specific unor funcțiuni de referință distincte, calculul indicelui de ocupare și a
coeficientului de utilizare a terenului se face distinct raportat la fiecare unitate de referință în
integritatea sa și nu la limitele cadastrale, conf. capitolul 3.5.
Existenta unor riscuri naturale in zona studiată
Versantul este clasat conform PUG Cluj-Napoca 2014 ca zonă cu risc mare (la est, în dreptul
blocurilor) respectiv foarte mare (la vest de blocuri) de alunecări de teren.
Alunecările de teren din zona Cetățuia sunt cunoscute și documentate de câteva secole. Fără
a încerca identificarea tuturor mențiunilor, în continuare redăm o listă a evenimentelor
începând din secolul XIX.
Încă de la primele mențiuni ale alunecărilor din zonă sunt puse în evidență principalele cauze
ale cedărilor de versant: precipitațiile abundente și factorul antropic. Factorul antropic coincide
cu popularea versantului sudic al Cetățuii de către o populație săracă, ce își sapă locuințele
în zona stâncoasă din partea superioară a versantului. Nu se cunoaște exact perioada
populării versantului, se presupune migrarea populației spre versantul Cetățuii după realizarea
fortificației din al doilea deceniu al secolului XVIII. Zona stâncoasă era populată cu siguranță
de la finalul secolului XVIII până la mijlocul sec. XX, când cartierul de săraci din versant a fost
desființat.
În anul 1831 în urma unor perioade cu precipitații abundente au fost înregistrate mai multe
evenimente de alunecări, ce au vizat atât zona stâncoasă cât și terenurile argiloase din baza
acesteia. În urma evenimentelor 28 de căsuțe au fost distruse sau avariate, iar populația a
fost evacuată și mutată în altă zonă a orașului. Pe lângă precipitațiile abundente un alt factor
amintit este cedarea barajului de la moara Sf. Elisabeta (aval de actualul pod Elisabeta) din
anul 1826, ce a permis erodarea malurilor. Primele fisuri ale terenului au fost observate după
acest eveniment, iar accelerația s-a produs odată cu precipitațiile abundente din anul 1831.
Un aspect important este recunoașterea pericolului de către autorități și luarea măsurilor de
stabilizare a versantului și de protecție a populației. S-au realizat lucrări pentru protecția
malului prin piloni de lemn bătuți și diguri/stăvilare. Au subzidit unele stânci expuse și au
realizat rigole pentru a facilita evacuarea apelor pluviale. Însă și după aceste consolidări au
fost documentate mai multe evenimente de alunecări (tasări excesive ale caselor, prăbușiri
de rocă), în special cu ocazia perioadelor cu precipitații abundente din primăvară și toamnă.
În primăvara anului 1909 mai multe grote au fost distruse prin prăbușiri de rocă și rostogolirea
acestor spre aval. Evenimentele au avut și victime. Ca urmare casele ce prezentau risc de
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cedare au fost demolate, iar locatarii evacuați și mutați din zonă. Stâncile proeminente au fost
subzidite și s-a creat un plan pentru depopularea completă a zonei.
O alunecare catastrofală s-a produs seara la 18:30 în data de 31 ianuarie 1918. O stâncă de
aproximativ 340 s-a desprins din partea superioară a distrugând 10 case și producând 5
decese, 3 persoane grav rănite și 5 cu leziuni ușoare. Catastrofa putea fi și mai mare, însă
majoritatea oamenilor încă nu ajunseseră acasă de la locul de muncă. Cauzele sunt multiple,
pe lângă cele directe ce au redus stabilitatea rocii (eroziune și excavații), infiltrații de apă,
seismul din 1916 și șocurile produse de tunurile din cetate.
Se formulează încă o dată recomandarea pentru desființarea definitivă a cartierului, zidirea
grotelor, stabilizarea versantului și amenajarea unui parc, promenade.
Prăbușiri mai mici de roci pe versantul sudic al dealului Cetățuia au fost semnalate în 1930.
Următorul eveniment major s-a produs în perioada toamna anului 1941 – primăvara 1942.
În luna octombrie 1942 pe latura estică, mai jos de strada Cetății s-a produs o alunecare de
teren, afectând terenuri argiloase și stâncoase. Autoritățile au estimat ca alunecarea
principală a mobilizat 5000 m3 de pământ, pe o lungime de 100 – 200 m, lățime de 25 – 30 m
și adâncime de 1,0 – 1,5 m.
Cauzele alunecării sunt datorate precipitațiilor abundente din ultimii 2 ani anteriori, care a
condus la ridicarea nivelului apelor subterane apărând multe izvoare în zone necunoscute
până atunci. Aceste ape au supra-umectat argilele din baza zonei stâncoase și s-a produs
cedarea terenului. S-a atras atenția asupra necesității împăduririi versantului ca soluție de
stabilizare.
În data de 5 martie 1942 s-a produs o nouă alunecare masivă, prin care materialul mobilizat
a blocat strada Fellegvári (General Drăgălina) și a avariat alte două case, locuitorii acestora
au fost evacuați. În data de 24 – 25 martie 1942 s-a reactivat alunecarea de la nr. 84, iar în
data de 9 – 10 aprilie s-a desprins un bloc de rocă mare, care s-a stabilizat temporar cu 10 –
15 m mai jos Cartierul cu locuințele improvizate a fost curățat definitiv între 1955 – 1960, s-au
realizat lucrări de stabilizare a versantului și s-a amenajat un parc de cc. 200 m lungime, iar
la începutul anilor 1960 s-au construit cele 5 blocuri de 4 etaje de pe strada Dragalina.
Blocurile sunt fundate la cota de 335 m în stratul de bază. Poziționarea discontinuă a clădirilor
a luat în considerare menținerea stabilității versantului, prin descărcarea parțială de
aproximativ 30% a versantului.
În perioada 1970 – 1975, datorită ploilor abundente s-au format alunecări pe o extindere de
aproximativ 500 m, de la blocul nr. 2 spre vest, depășind intersecția cu strada Mamaia.
Deplasările cele mai mari au avut loc în sectorul vestic, dar pe toată extinderea au fost
identificate fenomene dinamice: deplasări ale zidurilor de sprijin, ebulmente, deteriorarea
aleilor și a unei case la vest de blocuri. În 1972 – 1973 în spatele blocurilor 2 – 4 – 6 s-au
realizat 3 drenuri longitudinale pe cea mai mare pantă.
Eveniment major s-a produs în 1975 prin desprinderea unui bloc de gresie de câteva tone,
amenințând casele din baza versantului.
În 1980 au reapărut alunecări de teren, ce au distrus o parte dintre aleile parcului, alunecarea
a fost favorizată de ruperea unei conducte de apă ce a accelerat dinamica terenului. În urma
alunecărilor s-a realizat un studiu extins cu 40 de foraje geotehnice noi (ICH București) și 16
foraje executate anterior de către Institutul Proiectări Cluj-Napoca. Trei foraje au fost echipate
cu tubulaturi inclinometrice. Datele au identificat planul de alunecare la adâncimea de 3,5 m,
iar viteza de cca. 1 cm/zi.
În 1982 s-a realizat un proiect de consolidare prin realizarea unor sisteme de drenaj în partea
estică a versantului (zona blocurilor). Proiectul a prevăzut 4 drenuri principale (după cea mai
mare pantă) din care se ramifică sub formă de spic încă două brațe, astfel formând o rețea de
12 drenuri paralele cu panta maximă a terenului.
Alunecări locale au continuat să apară și în anii 1980 – 1990. În anii 1990 s-a propus un proiect
de consolidare a părții vestice a versantului cu piloți de 880 mm dispuși paralel cu strada
Dragalina și 15 drenuri, proiect ce nu s-a realizat .
Alunecarea produsă în martie 1999 pe strada General Dragalina nr. 80 – 104 este o reactivare
a unei mase de pământ afectat anterior de alunecări. Mișcări de amploare mai redusă au fost
semnalate în perioada octombrie 1998 – februarie 1999. Evenimentul principal de reactivare
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s-a produs în noaptea dintre 3–4 martie 1999 în grădinile de la nr. 88 – 90. Are dimensiunile
în plan de 150 m lungime, 30 m lățime, treapta principală de desprindere are 5 – 7 m înălțime,
iar baza a ajuns deasupra construcțiilor de la nr. 88 – 90.
În urma evenimentelor au fost propuse măsuri ample de stabilizare a versantului, însă mare
parte din proiectul propus nu a fost realizat.
Principalele disfuncționalități
Accesibilitate din exteriorul amplasamentului / Conexiuni deficitare cu centrul
La nivel de conectivitate urbană, accesul principal pe amplasament se face de pe
strada General Dragalina, într-o pozitie periculoasă, fără treceri de pietoni. Pasarela
pietonală Elisabeta asigură o legătură mai bună cu Parcul Central, însă această
conexiune este intreruptă de alunecările de teren din partea sud vestică a
amplasamentului.
La nivel de transport public, nu exista nicio legatură directă dintre zona centrală cu
platoul cetății.
Străzile adiacente parcului în relație cu cartierul Gruia descurajează circulația
pietonală și velo fiind folosite in principal pentru staționarea autovehiculelor, si nu au
prevăzute trotuare pe partea cu parcul Cetatuia.
Circulații anevoioasă în interiorul amplasamentului
Principalele disfuncționalități țin de accesibilitatea dealului Cetățuii datorate pe de o
parte topografiei speciale a amplasamentului și pe de altă parte datorate alunecarilor
de teren. Infrastructura generală de alei impiedică accesul cu biciclete sau cărucioare
cu rotile pe toată zona sudică. Aleile principale sunt fie perpediculare pe pantă cu
numeroase pachete de scări, fie paralele cu aceasta cu pante aproape orizontale.
Lipsesc alei in diagonală care ar reprezenta alternative la circulația pe scări. De
asemenea, pe partea de versant in vest sunt zone pitorești neaccesibile.
Pe zona de platou, din lipsa / degradarea aleilor amenajate, au aparut cărări spontane
fără o logică la nivel de circulații, ocolind diversele obstacole și adaptându-se la
topografia cetății.
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Ilizibilitate
Degradarea generală a erodat atât aleile, clădririle cît și valul de pământ al fortificației
fiind aproape imposibil de a fi citit astăzi. Organizarea platoului cetății ca parcare și
zonă de serviciu pentru hotelul Belvedere, impiedică perceperea acestui ansamblu,
fiind subordonat unei amenajări cu scop utilitar fără sensibilitate față de amplasament.
Pivatizarea porților face imposibilă parcurgerea fostei alei de gardă a fortificației, care
împreună cu dezvoltarea necontrolată a vegetaței, mai ales a speciilor invazive, fac
imposibilă lectura fortificațiilor. Adesea relațiile dintre constructiile din diferite perioade
istorice sunt conflictuale, realizate in mod indiferent unele față de altele. Ultimul gest
constructiv notabil este realizarea in anii 90 a Monumentului Eroilor Neamului care
printr-o volumetrie iesită din scară agresează imaginea Cetățuii și intră în concurență
cu Hotelul Belvedere.
Iluminatul public contribuie la impresia unui teritoriu greu de străbătut cu zone lacunare
și interzise
Privatizări fragmentare și închiderea acceselor
Pe lângă această infrastructură în stare avansată de degradare, accesibilitatea este
limitată de prezența mai multor zone privatizate fragmentar prevăzute cu împrejmuiri,
în unele cazuri ilegale, precum Turnul Parașutiștilor, poarta Vest, poarta Nord, garaje
improvizate. Închiderea gangurilor de acces în cetate prin porțile Nord și Vest
împiedică accesul natural în incinta fortificației și segmentează circulația S-N si E-V.
Risc de alunecări de teren
Zona prezintă risc mare si foarte mare de alunecări de teren ce necesită lucrări de
stabilizare, lucrări de sprijinire, executarea de drenuri pentru coborârea nivelului apelor
freatice, colectarea apelor de suprafață prin rigole și șanturi. Drenurile existente sunt
în stare avansată de degradare.
Lipsa de întreținere și degradare
Lipsa de întreținere se regăsește la toate elementele: de la alei, drenuri, clădiri,
monumentul istoric până la dezvoltarea spontană a vegetației, atât cea înaltă, cât mai
ales cea medie și joasă. De-a lungul ultimilor 40 ani au fost făcute foarte puține lucrări
de întreținere sau reparații.
Lipsa dotărilor
Dealul Cetățuii, deși atractiv datorită punctelor de observație asupra orașului, este
lipsit de dotări de interes public. Sunt două funcțiuni de alimentație publică care
funcționează in spații dezvoltate parazitar, Rotonda și Pergola, dar la nivelul platoului
dotările lipsesc în totalitate. Astăzi, hotelul Belvedere nu propune servicii interesante
publicului. Lipsa grupurilor sanitare este de asemeni problematică. Nu există spații
special amenajate dedicate cetății cu un important potențial cultural.
Există două locuri de joacă pentru copii, unul adiacent străzii Mamaia și unul pe platoul
adiacent străzii Călărașilor, unde se găsesc și 2 terenuri de sport, însă ele sunt
amplasate deficitar, dezvoltate in etape succesive fără o viziune unitară, executate cu
materiale de proastă calitate care nu se potrivesc într-un sit cu importanță istorică.
Vegetație
Din perspectiva componentei vegetale se observă o monotonie accentuată,
majoritatea zonelor având un aspect nediferenţiat, fără puncte focale sau elemente de
contrast cromatic sau textural, fără diferențieri sezoniere. Dinspre sud, de la baza
sitului, vizibilitatea spre creasta dealului este defectuasă, dinspre latura nordică,
traseele sunt indirecte, cu multe paravane vizuale. Vegetația este predominant
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structurată sub forma de grupuri, fără nici o deosebire între zone cu valențe și
caracteristici diferite, fie ele naturalistice, istorice, de belvedere, de promenadă etc.
Aspectul general al vegetatiei este unul neîngrijit, cu multe exemplare și specii
dendrologice crescute spontan, cu o dezvoltare haotică şi necontrolată (Rhus sp,
Robinia sp, Gleditzia sp.), cu o arhitectură a coronamentului defectuoasă. Lipseste cu
desavarsire materialul vegetal de talie medie şi mica - subarbuşti, ierburi decorative,
material floricol peren.

2.6. Echiparea edilitară
Conform avizelor de amplasament

2.7. Probleme de mediu
2.7.1 Relația cadru natural - cadru construit
O parte din cadrul construit din zona PUZ se relaționează organic cu cadrul natural: valul de
pământ și porțile Cetățuii, construcția originală a Rotondei de pe versantul sudic, turnul
parașutiștilor. O altă parte din cadrul construit se află însă în conflict cu cadrul natural: hotelul
și în special amenajările adiacente acestuia (zona de acces, împrejmuirile), ansamblul crucii
construit în anii 90 și amenajările adiacente (scările de acces), construcțiile parazitare
Rotondei, construcțiile parazitare Porții Vest.
Se remarcă de asemenea starea degradată a drenurilor, a aleilor și mobilierului urban.
2.7.2 Evidențierea riscurilor naturale și antropice
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Zona prezintă risc mare și foarte mare de alunecări de teren.
Riscuri tropice: conform studiilor si expertizelor geotehnice s-au evidențiat zone care
favorizează apariția unor alunecări de teren, in special in zona nord-vestică a versantului a
căror apariție poate fi declanșată prin modificarea factorilor climatic si antropic.
Pot fi enumerate următoarele riscuri antropice: săpătura mare la baza versantului,
supraîncărcarea versantului, ridicarea nivelului apei subterane, intervenții asupra morfologiei
reliefului în zona, etc.
Pentru îmbunătățirea stabilității la alunecare a terenului se impun lucrări de stabilizare,
lucrările sprijinire, executarea de drenuri pentru coborârea nivelului apelor freatice; colectarea
apelor de suprafață prin rigole si șanțuri, și dirijarea lor în afara amplasamentului. De
asemenea este necesară crearea unui sistem complex de monitorizare a factorilor variabili și
ai proceselor dinamice, ex. înclinometre, piezometre, pluviometre, tilt-metre, emisii acustice,
interferometrie radar (terestru sau spațial). Datele trebuie centralizate în timp real cu ajutorul
unei interfețe de monitorizare GIS cu posibilitate de avertizare.
2.7.3 Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile
echipării edilitare care prezintă riscuri pentru zonă
Nu este cazul.
2.7.4. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție
Zona reglementată PUZ include obiectivul de patrimoniu „Cetățuia Cluj-Napoca” înscris pe
lista monumentelor istorice din județul Cluj 2015 cu indicativul CJ-II-a-A-07240, amplasat în
ZCP_Va Cetățuia – Zonă construită protejată, zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri publice
istorice, cu acces public nelimitat, clasate individual sau ca parte a Ansamblului urban "Centrul
istoric al orașului Cluj" în Lista Monumentelor Istorice.
2.7.5 Evidențierea potențialului balnear și turistic
Dealul Cetățuia oferă o gamă largă de activități potențiale de petrecere a timpului liber atât
privind componenta culturală dată de cetate, cea de punct de belvedere către oraș, cea de
parc central și de cartier cu rol de recreere, joacă și sport, cât și componenta geologică dată
de stratele de stâncă și baza de fosile asociată lor.
Coama dealului la vest de Cetățuia prezintă o continuitate împădurită oferind potențialul
dezvoltării unui traseu peisager de coamă pe versantul nordic al Someșului.
2.8. Opțiuni ale populației
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
3.1.1 Studiul istoric:

Vedere aeriană dealul Cetățuii1961

În arealul PUZ se situează obiectivul de patrimoniu „Cetățuia Cluj-Napoca” înscris pe lista
monumentelor istorice din județul Cluj 2015 cu indicativul CJ-II-a-A-07240, amplasat în
ZCP_Va Cetățuia – Zonă construită protejată, zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri publice
istorice, cu acces public nelimitat, clasate individual sau ca parte a Ansamblului urban "Centrul
istoric al orașului Cluj" în Lista Monumentelor Istorice.
Pentru acest obiectiv, la comanda Municipiului Cluj-Napoca a fost întocmit un studiu istoric in
Iulie 2017 ca documentație a concursului organizat în scopul amenajării ansamblului urban
Cetățuia.
Din acest studiu au fost extrase următoarele informații legate de evoluția istorică a
amplasamentului.
Din punct de vedere istoric, elementul principal este fortificația, păstrată în mare parte până
astăzi, construită începând intre anii 1715 și 1735, pentru garnizoana austriacă stabilită la
Cluj, după planurile arhitectului italian Giovani Morando Visconti. Cetatea reprezintă cel mai
vechi ansamblu de arhitectură barocă laică păstrată în Transilvania, fiind prima dintre
fortificațiile ridicate în secolul al XVIII-lea în această zonă. Ea nu a avut un rol important în
cadrul sistemului de apărare al principatului Transilvaniei în cazul unui atac extern, ci era
destinată, în primul rând asigurării unui control eficient asupra Clujului.
Realizat după un plan poligonal cu formă alungită, complexul Cetățuia este apărat lucrări de
pământ, 4 bastioane fără urechi pe patru dintre colțuri, respectiv un semibastion pe latura sud17

vestică, legate de un val de pământ simplu. Șanțul sec din fața bastioanelor a fost urmat spre
exterior de un drum acoperit și glacis, cu excepția laturii sudice, mai ocrotite din cauza pantei
abrupte a dealului. O ravelină a fost construită pe latura nord-vestică. Cetășuia prezintă încă
cele trei porți de acces pe latura estică (Poarta Apei, Wasser Thor), nordică (Poarta Vienei,
Vienner Thor) și vestică (Poarta Ravelinului,Thor so wermalhen zum Ravelin). În interiorul
incintei fortificate au fost construite o serie de clădiri pentru a satisface necesitățile garnizoanei
instalate în cetate: cazărmi, depozite de muniții, depozite de alimente, clădiri pentru
comandamentul cetății.

Fără a putea stabili o cronologie exactă a acestora, istoriografia de specialitate consideră că
lucrările la fortificația propriu-zisă s-au desfășurat în mai multe etape. Întâi au fost făcute
valurile de pământ, porțile de acces și porțiunile dinspre interior ale coridoarelor. Apoi au fost
realizate bastioanele de pământ în formă de pană, s-au adăugat porțiunile dinspre interior ale
coridoarelor, iar deasupra au fost înălțate corpurile patrulatere ale porților. În spațiul delimitat
de valul de pământ au fost ridicate în cele din urmă clădirile destinate cazărmii, atelierelor,
depozitelor, pulberăriei etc.
Cu toate pierderile suferite în secolul XX, cetatea a supraviețuit tendinței de demolare a
fortificațiilor militare urbane din Transilvania, reprezentând o valoare inestimabilă prin
vechimea sa, un document valoros dezvăluind realități istorice, tehnici de construcție, strategii
de apărare și evoluția lor de-a lungul timpului.
Inventarul de valori al ansamblului:
• Curtine și șanțuri: val de pământ precedat de un șanț sec și un glacis
• Bastioane și raveline: volumetria și amplasamentul fiecărui bastion (nord-vest, nord și
nord -est) în formă de pană; volumetria și amplasamentul ravelinului de vest
• Porți, coridoare de acces în cetate și clădiri istorice păstrate în interiorul acesteia:
volumetria și amplasamentul celor trei porți de acces în cetate, sistemul istoric de
compartimentare a nivelurilor celor trei porți, cu încăperi boltite la parter și încăperi
tăvănite la etaj.

18

•
•

Structura de rezistență a porților: pereți, bolți din cărămidă, planșee de lemn,
șarpantele acoperișurilor cu învelitoare de țiglă solzi
Ancadramentele din piatră și mortar originale ale golurilor clădirilor celor trei porți și ale
celor din interiorul incintei (fostele depozite de muniție și cereale); o valoare istorică
deosebită prezintă ancadramentul din piatră al ușii Pulberăriei, inscripționat cu anul
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3.1.2 Studiul peisager:
Dealul Cetățuia şi aria de studiu se localizează pe creasta unui deal cu o înălțime de
aproximativ 400 m, aflat la o diferență de nivel de aproximativ 50 m față de vatra orașului.
Având în vedere că orașul Cluj-Napoca nu mai dispune de vreun alt spațiu amenajat, situat la
o cotă comparabilă şi cu acelaşi grad de deschidere a panoramei se poate spune că raportat
la peisajul vizibil al Clujului, aria de studiu are cea mai mare valoare peisageră din punct de
vedere al deschiderii panoramei.
Dealul Cetăţuia luat în ansamblul său poate fi considerat dinamic ca aspect şi moduri de
ocupare a spațiului: schimbarea permanentă a înclinației pantei, a orientării taluzurilor, modul
de ocupare cu vegetație şi construcții. Luat însă pe fragmente, se poate observa o monotonie
accentuată în ceea ce privește selecția vegetală - multe zone cu aspect compact,
nediferenţiat, fără puncte focale sau contrast, cu aspect de pădure, si aleea scărilor, care, în
lipsa unor puncte de interes consistente, poate la rândul ei deveni monotonă.
RELIEF
Percepţia generală este de peisaj deluros - valonamente de pământ, marcat de o serie de
“micro-peisaje”. Se pot întâlni cel mai adesea cadre de “coastă” – versant, perspectivă
descendenţă şi ascendentă din acelaşi punct - ambele accese de pe latura sudică, circulaţiile
pietonale paralele cu curbele de nivel, cadre de “platou” – partea superioară a versantului,
aleea de promenadă, zona turnului paraşutiştilor şi a terenurilor de sport (latura nordică) şi un
cadru “depresionar” – concavitatea naturală de pe latura vestică.
TEXTURI
Acoperirea solului: elementul dominant este suprafaţa înierbată (taluzuri şi platou) iar
elementul secundar sunt aleile propriu-zise, împreună cu balustrada din beton – care serveşte
pe post de locuri de şedere, în absenţa băncilor. Textura ambelor elemente care definesc
planul solului este deplorabilă şi creează un aspect neîngrijit - zonele înierbate sunt, asemeni
majorităţii zonelor verzi din Cluj, lipsite de densitate, vigoare şi acoperire – imaginea creată
este una dezolantă. Textura elementelor antropice din planul de călcare este una repetitiva,
aspră şi rece.
Planuri verticale: vegetaţia asigură textura majorităţii planurilor verticale întâlnite pe sit – se
sugerează mai puţin asprime şi mai multă căldură, însă, cu excepţia diferenţierii texturii dintre
conifere şi foioase, se observă monotonie textuală la sortimentului vegetal întâlnit.
CROMATICA
Paleta de culori este săracă, iar cea de nuanţe excelează prin tonuri de gri. Analizând structura
vegetaţiei se poate concluziona că lipsesc elemente contrastante cromatic în toate
anotimpurile (puţini arbori care înfloresc şi dintre aceia şi mai puţini cu o inflorescenţă
spectaculoasă) vara – vegetaţie cu nuanţe foarte asemănătoare de verde, fără contraste,
toamna – nuanţe generale de galben, maro şi puţin arămiu, iarna – doar cateva accente in
nuanţe de verde închis de la speciile de pini.
EVOLUŢIA PEISAJULUI
La începutul secolului al XX-lea versantul sudic era ocupat în cea mai mare parte de locuințe
individuale, izolate, cu o amprentă la sol relativ mică și în general cu un singur nivel,
majoritatea având un aspect sărăcăcios. La nivelul taluzului nu exista vegetație înaltă, doar
pe creasta versantului fiind câtiva arbori maturi dar și zone cu vegetație mai densă. Mai existau
unele zone în care se cultiva viță de vie - expoziția sudica a sitului favoriza din plin această
practică.
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In anii ’60 - ‘70 zona a fost degajată de locuințele individuale și la baza versantului au fost
construite 5 locuințe colective. Vegetația existentă la acel moment era compusă din grupuri
de arbori maturi pe platoul belvedere al dealului Cetățuia. S-au efectuat lucrări de plantare în
actuala zonă de acces sud-estica de pe strada Drăgălina si pe aleea scărilor, in zona
locuințelor colective, in nordul si vestul cetății.

Anii ’90 si pana in prezent au adus atingerea maturității pentru vegetația plantată în anii ‘60’70 dar lipsa de întreținere şi tratament a cauzat si extinderea şi dezvoltarea haotică şi
necontrolată a vegetației plantate, în special în zonele S1, S2, S10 şi generalizat S3-S7.
Principalele grupuri de arbori mături si-au pierdut caracterul si lizibilitatea datorită înmulțirii
necontrolate a speciilor invazive iar nenumăratele paravane vizuale formate din garduri vii, in
special în partea superioară a versantului, au produs o modulare involuntară a percepției şi
perspectivei;

3.1.3 Studiul de stabilizare a versantului.
Conform Studiul Geotehnic
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3.2. Prevederi ale PUG
Planul urbanistic general Cluj-Napoca (2014, actualizat parțial în 2018) identifică și
formulează o serie de obiective și măsuri menite a îmbunătăți calitatea vieții în oraș și
care sunt relevante pentru zona PUZ :
• Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului
cultural (patrimoniul construit şi natural) ca factor al dezvoltării şi al identității teritoriale
• Relaţia oraşului cu peisajul ca unul din punctele esenţiale ale concretizării profilului
durabil al Clujului. Conectarea într-o reţea a spaţiilor de agrement, a valorilor cadrului
natural păstrate în interiorul şi în exteriorul zonei construite a oraşului
• Folosirea unor elemente importante ale topografiei oraşului pentru a constitui repere
şi din punct de vedere al utilizării, din punct de vedere peisager valoroase, cum ar fi
culoarul Someşului sau Cetăţuia
• Reducerea şi prevenirea eroziunilor prin operațiuni de plantare a versanților
• Amenajarea spaţiului public cu prioritate pentru confortul folosirii pietonale.
Conform PUG Cluj-Napoca, suprafeţele reglementate se încadrează în următoarele UTR,
delimitate conform planşei Situaţia existentă a prezentului PUZ:
• ZCP_Va Cetățuia: Zonă construită protejată, zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri
publice istorice, cu acces public nelimitat, clasate individual sau ca parte a Ansamblului
urban "Centrul istoric al orașului Cluj" în Lista Monumentelor Istorice (Parcul Cetățuia
și incinta fortificată cu val de pământ – obiectivul de patrimoniu „Cetățuia Cluj-Napoca”
înscris pe lista monumentelor istorice din județul Cluj 2015 cu indicativul CJ-II-a-A07240)
• SZCP_Et: Hotel Belvedere
• Vs: Terenul sportiv la vest de Cetățuia, aflat în domeniul public
• ZCP_L_A: Zona locuințelor colective de pe strada General Dragalina
• ZCP_Liu Racoviță: O parcelă adiacentă parcului aflată în proprietatea Primăriei ClujNapoca
Suprafețele din zona de influență PUZ se încadrează în următoarele UTR: Vs (Baza Sportiva
CMC), ZCP_Is_A (Școala specială), ZCP_Liu Racoviță (parcelele de pe strada Nicolaus
Copernicus).
Prezentul PUZ detaliază reglementările urbanistice din PUG pentru a asigura:
• Punerea în valoare prin dialog a elementelor naturale și a celor de patrimoniu
• Accesibilizarea parcului și crearea de legături la scara orașului
• Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu Cetățuia Cluj-Napoca
• Punerea în valoare a Turnului parașutiștilor
• Punerea în valoare a stratelor de stâncă de pe versant
• Punerea în valoare și diversificarea vegetației parcului
• Stabilizarea versantului prin măsuri disimulate în peisaj
• Crearea unei imagini continue și coerente la nivelul suprafețelor minerale
• Crearea unui sistem de piese de mobilier în acord cu abordarea naturalistă
• Crearea unei game de dotări diversificate funcțional
• Crearea unui sistem de iluminat articulat, sensibil și atmosferic
• Crearea unei imagini arhitecturale coerente la nivelul construcțiilor
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3.3 Valorificarea ansamblului urban Cetățuia
3.3.1 Valorificarea fondului construit

Complexul fortificației Cetățuia
Incontestabil, elementul principal prezent in arealul PUZ este ansamblul Cetățuii, monument
istoric cu indicativul CJ-II-a-A-07240.
Recomandările studiului istoric cu privire la fortificația Cetățuii:
• Prezența arheologului pe toată durata șantier
• Înlăturarea vegetației abundente și parazitare din zonele din imediata vecinătate a
valului de pământ și a șanțului cetății, respectiv întreținerea și curățirea lor periodică,
pentru a preîntâmpina reapariția vegetației parazitare
• Repararea zonelor unde valul de pământ sau fragmente din bastioane s-au prăbușit
cu metode constructive similare
• Punerea în valoare a traseului de promenadă ce unește cele trei porți și cele trei
bastioane păstrate
• Punerea în valoare a șanțului cetății, prin curățirea de vegetație abundentă, dotarea
cu mobilier specific spațiilor verzi și realizarea unui circuit de promenadă care să
coboare și în aceste zone
• Desfacerea garajelor construite în șanțul de pe latura est
• Punerea în valoare a ravelinului de vest, prin realizarea unui circuit de promenadă care
să includă și această zonă.
• Reabilitarea Porții de est, aflată într-o stare de degradare accentuată – conferirea unei
funcțiuni care să permită întreținerea sa corespunzătoare în viitor.
• Punerea în valoare a diferitelor elemente originale (goluri, arce de descărcare,
coronamentul elementelor de fortificare)
• Amplasarea de piese informative pentru turiștii și clujenii care vizitează frecvent
ansamblul, însă nu cunosc istoria și înfățișarea vechii Cetățui (machete, etc)
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Pe lângă recomandările din Studiul Istoric mai sus menționat, este necesară o regândire a
platoului cetății prin:
• Înlăturarea diferențelor de nivel și a parcării asfaltate astăzi precum și a vegetației
nepotrivite care obturează relațiile vizuale între elementele fortificației: porți, bastioane, val
de pământ. De asemeni, degajarea perspectivelor înspre valul de pământ din interior și
exterior prin înlăturarea vegetației parazitare.
• Crearea unui platou pietonal multifuncțional cu suprafețe minerale și insule de vegetație
înaltă, asemănătoare atmosferei istorice din fortificația barocă.
• Se permite realizarea unui nou corp de clădire îngropat în bastionul nord-vest cu regim de
înălțime S+D, cu funcțiune publică, pentru a spori atractivitatea piațetei centrale.
• În clădirile perimetrale platoului se permit activităţi culturale şi de alimentaţie publică
deschise către spațiul public, iar pe suprafața pietonală a platoului se vor putea amplasa
terase sezoniere asociate acestor funcțiuni.
• Încurajarea activităților temporare pe platou precum evenimente, târguri, manifestări
culturale, expoziții, festival de film, teatru, etc
• Stabilirea accesului nelimitat fără posibilitate de închidere prin gangurile celor trei porți ale
cetății
• Revenirea la forma inițială a Porții de Vest prin demolarea împrejmuirilor, a parcării și
lucrărilor neautorizate, deschiderea gangului de acces și racordarea la cota de nivel a
șanțului de pe latura vestică
• Restaurarea Porții Estice aflată în proprietatea municipiului și activarea cu funcțiuni
sanitare publice care să atragă vizitatori. Crearea în acest corp de clădire și a unor grupuri
sanitare care să deservească zona sudică a cetății.
• Demolarea amenajărilor din jurul Porții Nord (trotuar de garda cu scări), deschiderea
gangului pentru acces nelimitat
• Limitarea accesului auto doar in scop de aprovizionare și accese de serviciu pentru
clădirile prezente pe platoul cetății
• Modificarea și reducerea actualului acces auto in cetate care taie bastionul nord vestic.
Noul acces se va face urmând geometria restaurată a bastionului nord-vest, pornind
dinspre strada Cetății.
• Refacerea bastionului sud-estic prin desființarea amenjărilor realizate în anii 90 și a
monumentului Eroilor Neamului.
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•
•

Reconfigurarea topografică a valului de pământ prin restaurarea geometriei inițiale,
recrearea acceselor în diagonală dintre promenada de gardă, platoul cetății și șanțurile
defensive
Marcarea coridorului îngust de acces în cetate pe latura estică

Principiile intervențiilor propuse pentru punerea în valoare a fortificației

Punerea în valoare a intrărilor în cetate (sud-est, nord, vest) prin acces public nelimitat prin porți pe tot parcursul anului,
ierarhizarea aleilor și a intersecțiilor și creșterea vizibilitâții compoziției inițiale
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Reconfigurarea topografică a bastioanelor sud-vestic, sud-estic și nord-estic

Restaurarea și punerea în valoare a valului de pământ și a ravelinului printr-o geometrie precisă a geometriei
taluzului, degajarea de vegetație pentru vizibilitatea spre val și de pe val și crearea unui circuit continuu pe coama
valului

În zona protejată a monumentului istoric cu indicativul CJ-II-a-A-07240 se situează o serie de
alte construcții care fac obiectul reglementărilor prezentului PUZ

Turnului Parașutiștilor
Este necesară punerea în valoare și clasarea turnului parașutiștilor ca monument de
patrimoniu industrial, și transformarea lui in obiectiv turistic prin înlăturarea împrejmuirilor și
redarea perimetrului către utilizarea publicului. Realizarea unui ascensor care să faciliteze
accesul la nivelul superior și transformarea turnului în punct de observație. Deschiderea
accesului public pe platforma superioară a turnului permite o panorama la 360 grade asupra
orașului. Baza turnului poate fi amplificată pentru a deservi activitatea dedicată publicului:
bileterie, alimentație publică, pază, grupuri sanitare, etc.
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Rotonda și Pergola
Amenajarea realizată în anii 70 a adus câteva elemente construite pe versantul sudic cu o
prezență vizuală importantă: Rotonda și Pergola. Aceste două construcții sunt amplasate la
două cote diferite ce creasta părții stâncoase a versantului sudic. Astăzi aceste a au fost
amplificate parazitar, transformate din puncte de belvedere în funcțiuni comerciale
permanente prin închideri ilegale și transformări străine cu arhitectura originală, folosind
materiale total nepotrivite.
Se propune revenirea la forma inițială a Rotondei, o copertină circulară din beton sprijinită pe
stâlpi metalici și protejată de un parapet metalic cu mână curentă din beton. Pentru acest
obiectiv se propune funcțiunea de alimentație publică sezonieră cu terasă cu umbrele de
soare. Toate elementele vor fi demontate pe timpul sezonului rece, se interzice
permanentizarea oricărei funcțiuni.
Al doilea element construit aparținând acestei perioade este Pergola, situată la o cotă
inferioară față de Rotondă, ea a fost inițial platformă de observație deschisă, delimitată
perimetral de o structură de beton în sistem trilitic cu un limbaj modest pentru epoca
respectivă. În contextul, conceptului general de renaturalizate a versantului sudic și datorită
impactului vizual important a acestei construcții la nivelul percepției generale dinspre oraș, se
propune demontarea structurii superioare și remodelarea parapetului pentru o integrarea
discretă în topografia versantului. Funcțiunea va fi de punct de belvedere, fără activități
comerciale.
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Monumentul Eroilor Neamului
Cu o înălțime de 22m, Monumentul Eroilor Neamului a fost ridicat in 1997 fără o consultare a
populației sau a mediului profesional iar astăzi prezintă o situație juridică problematică, fiind
realizată fără autorizație de construire și subiectul unui proces juridic în vederea demolării.
Prin amplasarea sa nepotrivită, cu o soluție estetică discutabilă și prin înălțimea ieșită din
scară, reprezintă un element vizual strident. Erijarea monumentului s-a făcut prin modificarea
semnificativă a bastionului sud-vestic și creând conflicte spațiale cu fortificația cetății dar și
volumetria hotelului Belvedere. Deși ridicat în memoria celor întemnițați de administrația
habsburgică în acest loc, monumentul este asociat cu o perioadă politică de scurtă durată cu
puternic discurs naționalist. Se propune înlăturarea sau repoziționarea sa în afara
amplasamentului, fiind un element parazitar, cu o simbolistică greu de actualizat.
Datorită poziției privilegiate cu deschidere către panorama orașului, pe platoul bastionului sudestic se permite amplasarea unei terase sezoniere deservite de clădirea hotelului Belvedere.

Monumentul Împărătesei Elisabeta de Austria
În 1900, la inițiativa primarului Clujului la acea vreme, Károly Haller, cel căruia i se datorează
și amenajarea Parcului Central, a fost amplasat bustul din bronz al Împărătesei Elisabeta de
Austria pe vechea alee care lega Podul Elisabeta de Cetățuie. Locul monumentului nu fusese
ales întâmplător, în partea de sud a Cetățuii aflându-se locul de plimbare preferat al
împărătesei Elisabeta în timpul vizitei întreprinse la Cluj în anul 1887, denumită și „promenada
Elisabeta”. Soclul bustului este astăzi în avansată stare de degradare, bustul fiind depozitat
la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca și dorindu-se aducerea sa în spațiul public. Intervențiile de
amenajare a versantului din anii 70, precum și alunecările de pământ ulterioare au schimbat
radical topografia zonei, astăzi inaccesibile. De asemeni, dezvoltarea vegetației a anulat
perspectiva asupra orașului a amplasamentului original. Se propune poziționarea acestui
monument la baza versantului, în largo-ul trotuarului de pe strada Dragalina, în continuarea
axului podului omonim, consolidând identitatea celor două elemente dedicate împărătesei
Sissi și acționând ca atractor și poartă de intrare dinspre Parcul Central și Opera Maghiară.
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Clădirea “Albinuța” și parcela adiacentă, Strada G-ral Dragalina 66-68
Conform prevederilor PUG, clădirea situată la numărul 66 pe strada G-ral Dragalina este
amplasată în UTR-ul ZCP_VA Cetățuia și de asemenea este în zonă de servitute publică ce
nu permite menținerea clădirii existente. În aceeași situație se găsește și parcela vecină
needificată cu numărul 68. Prin PUZ se permite construcția unei noi clădiri pe ambele parcele
cu o funcțiune nouă reglementată de prevederile pe acest UTR cu regim de înălțime S+D+P,
cu demisol îngropat în taluz și fațadă către strada Dragalina, și un corp P la cota superioară
cu suprafață redusă, conform reglementărilor PUZ.
3.3.2 Valorificarea cadrului natural

Observații legate de stadiul actual
• Zona taluzul versantului dealului Cetățuia – neutilizat în prezent şi impracticabil
datorită pantei accentuate și a prezentei.
• Zona plantată de pe latura sudică – în prezent nesigură, întunecoasă, neclară vizual
şi funcțional, mult prea densă, lipsită de caracter peisager sau arhitectural, greu de
parcurs, monotonă, o zonă “sălbăticita” (S1, S2);
• Zona aleii scărilor lipsită de puncte intermediare de interes sau de elemente peisagere
sau funcţionale “scenografice” care să poată crea o secvenţă spaţială progresivă, îi
lipseşte puterea de mascare şi dezvăluire, sentiment de expunere (nedorit) monotonie;
• Zona de acces spre poarta Cetăţuii – în prezent doar un rol de tranzit, monotonie,
densitate, lipsă de interes (E4, E3);
• Zona platoului Belvedere şi aleea de promenadă – mobilier de şedere, zone amenajate
pentru a admira panoramele şi priveliştile, eliminare vegetaţie spontană deranjantă
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vizual, crearea unei continuităţi a traseului spre parcul Simion Bărnuţiu, valorificarea
taluzului superior;
• Zona terenurilor de sport – caracter uniform şi plat, fără accente, fără un caracter, pare
ruptă de restul ariei de studiu;
Conservarea
• Zona de pini de pe creasta versantului în măsura viabilităţii biologice;
• Taluzurile fostei garnizoane austrice pentru cazurile în care sunt păstrate într-o formă
apropiată de original;
Reabilitarea
• Întreaga zonă a “cetăţuii”, respectiv, amenajările militare ce datează din sec XVIII-lea,
astfel încât să ilustreze mai convingător imaginea de “Cetăţuie” – aşa cum nu se
întâmplă azi;
• Într-un sens mai larg al conceptului, se urmăreşte readucerea la forma antropizată
originală a sitului, respectiv a imaginii de după finalizarea intervenţiilor din 1970. Astfel,
se consideră că atât hotelul “Belvedere, cât şi cele 5 locuinţe colective de la baza
versantului au un rol important în ordonarea şi ierarhizarea acestui peisaj. Hotelul
propriu-zis are funcţia de punct focal şi accent, iar locuinţele, prin forma, proporţia şi
modul lor de inserare în sit, aduc ritm acestei compoziţii. Exista si un punct focal
secundar, creat de “Monumentul eroilor neamului” dar acesta crează confuzie vizuală,
reduce puterea punctului focal central şi aduce o lipsă de unitate şi armonie peisajului.
• Se consideră extrem de importantă reabilitarea celor 2 obiective menţionate, întrucât
ambele sunt parte integrantă a peisajului vizibil şi este foarte greu de crezut că se
poate valorifica acest sit, fără ca bază şi vârful acestui versant să “funcţioneze”;
• Se recomandă reabilitări termice şi estetice, alegerea unei cromatici care să sublinieze
unitatea compoziţională (fie o culoare comună –preferabil alb, nuanţe de ocru deschis
şi/sau gri deschis, fie o temă comună şi manifestări diferite);
• Se recomandă introducerea aleii de promenadă aferenta locuinţelor colective în
structura de circulaţii a întregului sit;
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Atitudini față de vegetație:
Caracter:
• Trebuie identificat un caracter al vegetației/concept de plantare care să poată oferi
întregului sit unitate şi armonie compozițională și să poată schimba aspectul haotic şi
lipsit de personalitate de astăzi;
• Trebuie ales un tip de atitudine pentru valorizarea aleii de promenadă, amplasată pe
platoul Belvedere – zona cu unghiurile de vizibilitate optime, atât ca amploare cât şi ca
profunzime;
• Este imperios necesară tratarea planului solului, pentru întregul sit în scopul
amplificării diversităţii texturale şi cromatice – în prezent, o bună parte din aspectul
dezolant şi neîngrijit vine de la starea foarte precară a acestei componente a peisajului;
• Fixarea solului, cu precădere în zonele de taluz cu pantă accentuată, este o condiţie
prioritară pentru alegerea sortimentului vegetal propus. Este necesară corelarea
acestui aspect cu soluţia propusă pentru zona drenurilor;
• Se recomandă o atitudine de conservare, consolidare şi accentuare a zonelor cu
grupuri din Pinus, întrucât acestea sunt printre puţinele cu un caracter peisager
valoros:
• Este necesară introducerea de material vegetal de talie medie şi mica - arbuşti,
subarbuşti, ierburi decorative, material floricol - pentru a crea secvenţe spaţiale la
scara omului, pentru a creşte complexitatea peisageră şi a potența caracterul decorativ
al peisajului;
• În prezent lipsește un decor peisager “convingător” în oricare dintre anotimpuri

Structura vegetației:
• Se impune definirea unui profil vegetal care să ofere un decor complex şi convingător
în fiecare anotimp:
• Eliminarea din exemplarele cu o arhitectură a coronamentului defectuoasa, asimetrică,
care deviază prea mult de la silueta caracteristică speciei - din toate speciile şi
înlocuirea cu exemplare noi cu o creștere armonioasă;
• Controlarea extinderii spontane a tuturor speciilor;
• Se recomandă introducerea unor specii cu caracter peisager mai accentuat;
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Pe lângă recomandările din Studiul peisagistic mai sus menționate, sunt necesare, la nivel de
direcții generale, accentuarea aspectului naturalistic al parcului si punerea în valoare a
stratelor de stâncă, cu dezveliri punctuale ale acestora, în paralel cu accentuarea aspectul
geometric/antropic al cetății, creșterea vizibilității patrimoniului natural și antropic prin
(re)deschiderea de perspective înspre și dinspre acesta, evidențierea si punerea in valoare a
acceselor in parc si cetate. In schimb, la nivelul mai specific al vegetației, se impune protejarea
și punerea în valoare a arborilor remarcabili, creșterea diversității si calității ecologice cu specii
noi adecvate, introducerea de specii noi diferențiate in funcție de condițiile de relief, sol,
umiditate si in funcție de diversele atmosfere de peisaj existente sau de proiect, eliminarea
exemplarelor defectuoase si invazive, eliminarea gardurilor vii si acordarea unei atenții
speciale introducerii de material vegetal de talie mica, de la zone înierbate pana la pajiști
înflorite, zone de plante perene si graminee.

3.4. Modernizarea circulației
Măsuri propuse :
•
Reabilitarea, respectiv reconfigurarea aleilor parcului pe versant și pe platou
• aleea de acces dinspre sud-est (Aleea Scărilor), coerentă și lizibilă de jos până
sus
• aleea de acces dinspre nord, refacere traseului istoric direct, în axul porții
• aleea de acces pe platou la vest de blocurile de pe strada General Dragalina
• aleea de la parterul blocurilor
• aleea de deasupra blocurilor
• aleea de sub stâncă
• alei de conexiune diagonale pe versantul sudic ce permit accesul velo
• aleea de pe stâncă (aleea panoramica)
• alei în stâncă
• alei la baza taluzului cetății și a ravelinului
• aleea de gardă pe coama valului de pământ, pe bastioane și pe ravelin
• alei diagonale pe versanții valului de pământ (interior și exterior de o parte și
de alta a intrărilor și la fiecare bastion)
• alte alei peisagere pe platoul nordic
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•
•

•

•

•
•

•

Realizarea unei străpungeri pietonale în prelungirea străzii Nicolaus Copernicus
pentru o mai bună conexiune urbană a ansamblului
Realizarea de platforme și largo-uri pietonale
• Accesul principal – se propune realizarea unei platforme de acces dinspre sudest prin lărgirea trotuarului și prin retragerea si taluzarea parcului
• Accesul dinspre Parcul central și Opera Maghiară – se propune realizarea unei
platforme de acces în continuarea podului Elisabeta. In această lărgire a
trotuarului, se propune amplasarea monumentului Împărătesei Elisabeta de
Austria
• În interiorul cetății, în locul actualei parcări a Hotelului belvedere se propune
realizarea unei piațete minerale cu insule de vegetație cu o geometrie ce
urmează trasul valului de pământ.
• Largo-uri pe parcursul aleii de acces dinspre sud-est (Aleea Scărilor)
Reconfigurarea profilului străzii Cetății
• între numerele 25 și 37, cu realizarea unei parcări pentru autoturisme și
autocare
• între numărul 37 și strada Galileo Galilei, cu restricționarea accesului auto prin
intermediul unui stâlp retractabil
Reconfigurarea drumului de acces auto în cetate și a parcării din incintă:
• realizarea unui traseu nou subordonat reliefului bastionului, cu un profil minimal
și cu acces restricționat prin intermediul unui stâlp retractabil
• reconfigurarea parcării din interiorul cetății pentru autoturisme și autocare
Realizarea unei stații de transport public în incinta cetății pentru o cursă dedicată
(shuttle) între Astoria și Cetate cu frecvență mare
Reconfigurarea profilului străzii Șerpuitoare între numerele 1 și 47 cu realizarea de
parcări pentru autoturisme și a unui aliniament de arbori aferent pe latura sudică a
străzii, respectiv cu realizarea unui trotuar de 2m pe latura nordică între numerele 1 și
21 și a unui trotuar ciclo-pietonal de 3m pe latura nordică între numerele 23 și 47, parte
a unui viitor traseu peisager de coamă pe versantul nordic al Someșului.
Reconfigurarea profilului străzii Șerpuitoare (între numerele 47 și 71) și a străzii
Costache Negruzzi, cu implementarea de sensuri unice și parcări în lungul străzilor,
precum și a unei trotuar ciclo-pietonal de 3m pe segmentul străzii Șerpuitoare, parte a
unui viitor traseu peisager de coamă pe versantul nordic al Someșului.

3.5. Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici
Se propune crearea unei noi zone verzi de parc cu acces public nelimitat (UTR Va)
compus din terenul sportiv din actualul UTR Vs aflat în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca.
Se propune extiderea suprafeței parcului public (UTR ZCP_Va Cetățuia) prin includerea
unei parcele din UTR ZCP_Liu Racoviță adiacente parcului aflată în proprietatea Primăriei
Cluj-Napoca, precum și a unor suprafețe adiacente de la vest din UTR actual ZCP_Liu și
ZCP_M2 pentru asigurarea continuității aleilor și a amenajărilor.
Pentru punerea în valoare în mod coerent și complet a obiectivului de patrimoniu „Cetățuia
Cluj-Napoca”, precum și pentru asigurarea accesului public nelimitat în întreg parcul se
impune trecerea în domeniul public al municipiului a terenurilor din cadrul UTR ZCP_Va
Cetățuia, cu excepția clădirilor din incinta fortificată aflate în proprietate privată a persoanelor
fizice sau juridice: Hotelul Belvedere, Poarta Nord, Poarta Vest și cele două clădiri de incintă
de lângă Poarta Est (fosta pulberărie și fostul depozit de cereale). De asemenea se impune
realizarea de servituți de trecere prin gangurile porților incintei fortificate pentru
asigurarea accesului public neîngrădit în cetate.
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În zona de sud-est se impune realizarea unei servituți publice pentru o legătură pietonală
în prelungirea străzii Nicolaus Copernicus.
În zona de vest se impun servituți publice în lungul străzii Șerpuitoare pentru realizarea
unui trotuar respectiv a unei piste ciclo-pietonale pe latura nordică a străzii.
INDICI PROPUȘI
ZCP_Va Cetățuia:

POT max. = 5%

CUT max.= 0,1

SZCP_Et:

POT max. = 50%

CUT max.= 2,8

Va:

POT max. = 5%

CUT max.= 0,1

ZCP_L_A:

POT max. = 20%

CUT max.= 1,2

BILANȚ TERITORIAL PENTRU ZONA DE REGLEMENTĂRI PUZ
Suprafața zonei de reglementări PUZ:

159.802 mp
Suprafață

Utilizare

Observații

Funcțiune

Categorie

Circulații

Străzi
existente

Circulații publice perimetrale: str. Dragalina,
str. Șerpuitoare, str. Costache Negruzzi, str.
Călărașilor, str. Cetății și str. Galileo Galilei

Servitute
publică

Suprafață cedată din ZCP_Liu_Racoviță în
vederea realizării unei străpungeri - legătură
pietonală în prelungirea străzii Nicolaus
Copernicus

Servitute
publică

Străzi

Existent

Propus

mp

%

mp

14 722

9,21

14 722

9,21

•

75

0,05

Suprafață cedată din ZCP_Liu pentru
continuitatea trotuarului pe latura sudică a
străzii Șerpuitoare

•

33

0,02

Servitute
publică

Suprafață cedată din Vs în vederea realizării
unei piste ciclo-pietonale pe latura nordică a
străzii Șerpuitoare

•

247

0,15

Servitute
publică

Suprafață cedată din ZCP_Is_A în vederea
realizării unei piste ciclo-pietonale pe latura
nordică a străzii Șerpuitoare

•

348

0,22

15 425

9.65

123 207

77,10

TOTAL CIRCULAȚII CONFORM PROPUNERE
Parc public

%

Aferent
ZCP_Va
Cetățuia

Zona principală a Parcului Cetățuia, inclusiv
alei, acces auto hotel, platforme, dotări.
Include parcelele de pe str. Dragalina 66 și
68.

Va

Suprafață trecută din Vs în noul UTR Va:
teren în proprietatea primăriei Cluj-Napoca

•

9 032

5,65

Servitute
publică

Suprafață trecută din ZCP_Liu în ZCP_Va
Cetățuia: suprafață cedată pentru asigurarea
continuității amenajărilor

•

410

0,26

123 207

77,10

33

Servitute
publică

Suprafață trecută din ZCP_M2 în ZCP_Va
Cetățuia: suprafață cedată pentru asigurarea
continuității amenajărilor

•

386

0,24

Servitute
publică

Suprafață trecută din ZCP_Liu Racoviță în
ZCP_Va Cetățuia: suprafață cedată pentru
asigurarea continuității amenajărilor

•

409

0,26

Servitute
publică

Suprafață trecută din ZCP_Liu Racoviță în
ZCP_Va Cetățuia: suprafață la baza străzii
Copernicus cedată pentru asigurarea
continuității amenajărilor

•

391

0,24

TOTAL PARC PUBLIC ZCP_Va Cetățuia și Va CONFORM PROPUNERE

133 835

Activităţi
economice
cu caracter
terţiar

Aferent
SZCP_Et

Hotel Belvedere

3 628

2,27

3 628

2,27

Ansamblu
de locuințe
unitare

Aferent
ZCP_L_A

Ansamblul blocurilor de pe strada General
Dragalina

6 914

4,33

6 914

4,33

Complex
sportiv

Aferent
Parțial Vs

Terenul sportiv la vest de turnul parașutiștilor
aflat în proprietatea primăriei Cluj-Napoca:
suprafață ce devine parte din noul UTR Va

9 032

5,65

•

Aferent
Parțial Vs

Suprafață cedată în vederea realizării unei
piste ciclo-pietonale pe latura nordică a străzii
Șerpuitoare

247

0,15

•

Instituţii şi
servicii
publice

Aferent
Parțial
ZCP_Is_A

Suprafață cedată în vederea realizării unei
piste ciclo-pietonale pe latura nordică a străzii
Șerpuitoare

348

0,22

•

Locuințe cu
regim redus
de înălțime

Aferent
Parțial
ZCP_Liu
Racoviță

Suprafață cedată în vederea realizării unei
străpungeri
legătură
pietonală
în
prelungirea străzii Nicolaus Copernicus

75

0,05

•

Aferent
Parțial
ZCP_Liu
Racoviță

Suprafață trecută din ZCP_Liu Racoviță în
ZCP_Va Cetățuia: suprafață la baza străzii
Copernicus cedată pentru asigurarea
continuității amenajărilor

391

0,24

Aferent
Parțial
ZCP_Liu
Racoviță

Suprafață adiacentă parcului cedată pentru a
asigura continuitatea amenajărilor

409

0,26

•

Aferent
Parțial
ZCP_Liu

Suprafață cedată pentru continuitatea
trotuarului pe latura sudică a străzii
Șerpuitoare

33

0,02

•

Aferent
Parțial
ZCP_Liu

Suprafață adiacentă parcului, cedată pentru
a asigura continuitatea amenajărilor

410

0,26

•

Aferent
Parțial
ZCP_M2

Suprafață adiacentă parcului, cedată pentru
a asigura continuitatea amenajărilor

386

0,24

•

159 802

100

Zonă mixtă
cu regim de
construire
închis
TOTAL

83.75

•

159 802

100
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DEFALCAREA SUPRAFEȚEI UTR LĂRGIT ZCP_Va Cetățuia:

Utilizare
Construcții

Existente păstrate

Suprafață existentă

Suprafață propusă

mp

mp

% din total

1 950 mp

1,6 %

630 mp

0,5 %

Existente desființate
Propuse
Total construcții

% din total

1 950 mp

1,6 %

930 mp

0.7 %

2 580 mp

2,1 %

2 880 mp

2,3 %

600 mp

0,5 %

500 mp

0,4 %

Drenuri deschise din beton

1 400 mp

1,1 %

Total ziduri de sprijin și drenuri

2 000 mp

1,6 %

500 mp

0,4 %

19 210 mp

15,4 %

21 413 mp

17,2 %

Spații verzi pe solul natural și zone naturale de stâncă

101 013 mp

80,9 %

100 010 mp

80,1 %

TOTAL

124 803 mp

100 %

124 803 mp

100 %

Ziduri de sprijin și
drenuri deschise
din beton

Ziduri de sprijin

Alei și platforme

DEFALCAREA SUPRAFEȚEI UTR SZCP_Et:
Utilizare

Suprafața

% din total

Spații verzi propriu-zise pe solul natural

45 mp

1,2 %

Construcții existente (Hotel Belvedere)

3 409 mp

94,0 %

Alei și platforme

174 mp

4,8 %

TOTAL

3 628 mp

100 %

Observații

DEFALCAREA SUPRAFEȚEI UTR NOU Va:
Utilizare

Suprafața

% din total

Spații verzi propriu-zise pe solul natural

8 129 mp

90,0 %

Construcții

Existente desființate

7 mp

0,1 %

Propuse

80 mp

0,9 %

Total construcții final

80 mp

0,9 %

Alei și platforme

823 mp

9,1 %

TOTAL

9 032 mp

100 %

Observații
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DEFALCAREA SUPRAFEȚEI UTR ZCP_L_A:
Utilizare

Suprafața

% din total

Spații verzi propriu-zise pe solul natural

4 963 mp

71,8 %

Construcții existente (blocuri str. Dragalina)

1 355 mp

19,6 %

596 mp

8,6 %

6 914 mp

100 %

Alei și platforme
TOTAL

Observații

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
Eventuale devieri, modificări, completări ale rețelelor existente vor fi detaliate în fazele
subsecvente de proiectare: SF, DTAC
•

Retele de distributie apa potabilă
Conform avizelor de amplasament și planșei 05 – Plan coordonator rețele edilitare,
anexate.

•

Retele de canalizare menajeră
Conform avizelor de amplasament și planșei 05 – Plan coordonator rețele edilitare,
anexate.

•

Retele de canalizare pluvială
Conform avizelor de amplasament și planșei 05 – Plan coordonator rețele edilitare,
anexate.

•

Retea de alimentare apa tehnologică/menajeră
Conform avizelor de amplasament și planșei 05 – Plan coordonator rețele edilitare,
anexate.

•

Alimentarea cu energie electrică
Conform avizelor de amplasament și planșei 05 – Plan coordonator rețele edilitare,
anexate.

•

Gaze naturale
Conform avizelor de amplasament și planșei 05 – Plan coordonator rețele edilitare,
anexate.

•

Telecomunicații
Conform avizelor de amplasament și planșei 05 – Plan coordonator rețele edilitare,
anexate.

3.7. Protecția mediului
Se vor respecta prevederile legislației privitoare la protecția mediului.
Sunt propuse plantații de arbori, vegetație medie și joasă, în cadrul amenajărilor exterioare.
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Eventualele tăieri de arbori necesare pentru punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu
arhitectural vor fi compensate cu plantări de arbori noi tot în cadrul parcului.
Planul propune păstrarea zonelor naturale, în vederea sprijinirii biodiversității.
Planul propune măsuri de stabilizare a versantului pentru reducerea riscului de alunecări de
teren conform expertizei și studiului geotehnic.

3.8. Obiective de utilitate publică
Circulația terenurilor:

Planul Urbanistic Zonal propune trecerea în domeniul public al municipiului a terenurilor aflate
în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice conform următoarei detalieri funcționale:
Utilizare

Suprafața

Observații

Circulații

75 mp

Suprafață privată din ZCP_Liu_Racoviță cedată în
vederea realizării unei străpungeri - legătură pietonală în
prelungirea străzii Nicolaus Copernicus

357 mp

Suprafață privată din baza sportivă cedată în vederea
realizării unei piste ciclo-pietonale pe latura nordică a
străzii Șerpuitoare

33 mp

Suprafețe private aferente parcelelor de pe strada
Șerpuitoare, cedate în vederea realizării unui trotuar
continuu pe latura sudică a străzii

84 mp

Suprafață privată aferentă parcelelor de pe strada General
Dragalina 82-84, cedată conform PUG în vederea realizării
profilului reglementat al străzii General Dragalina

36 401 mp

Suprafață privată din ZCP_Va Cetățuia, aferentă
fortificației cu val de pământ, cedată în vederea asigurării
continuității amenajărilor și a accesului public nelimitat

200 mp

Ganguri de acces în cetate prin clădirile proprietate privată
(poarta nord și poarta vest), servitute de trecere cedată în
vederea asigurării continuității amenajărilor și a accesului
public nelimitat

112 mp

Suprafață din ZCP_Liu Racoviță, la baza străzii
Copernicus, cedată în vederea asigurării continuității
amenajărilor

123 mp

Suprafață din ZCP_Va Cetățuia pe limita estică a parcului,
adiacentă fundurilor de parcelă de pe strada Copernicus,
cedată în vederea asigurării continuității amenajărilor

514 mp

Suprafață privată din ZCP_M2 și ZCP_Va Cetățuia, strada
General Dragalina 66-84, cedată în vederea asigurării
continuității amenajărilor (capete de parcelă în partea
superioară)

95 mp

Suprafață privată din ZCP_Va Cetățuia, strada General
Dragalina 66-70, cedată în vederea asigurării profilului
străzii Dragalinca conform PUG

străzi

Parc public

TOTAL

37 994 mp

Planul Urbanistic Zonal propune trecerea în domeniul public al municipiului a terenurilor aflate
în domeniul public al județului, respectiv al statului conform următoarei detalieri funcționale:
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Utilizare

Suprafața

Observații

Circulații

347 mp

Suprafață publică a județului în administrarea școlii
speciale din ZCP_Is_A cedată în vederea realizării unei
piste ciclo-pietonale pe latura nordică a străzii Șerpuitoare

Parc public

7 850 mp

Suprafață publică a statului din ZCP_Va Cetățuia, aflată în
administrarea aeroclubului, cedată în vederea asigurării
continuității amenajărilor și a accesului public nelimitat

TOTAL

8 197 mp

străzi

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE
Odată cu aprobarea prezentului plan, se va trece la întocmirea, avizarea și autorizarea fazelor
subsecvente de proiectare: studiu de fezabilitate, documentație tehnică pentru autorizarea
lucrărilor de construire, proiect tehnic, detalii de execuție.

5. ANEXE
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contact@proiectulcetatuia.ro
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PARTEA I. DISPOZIȚII GENERALE
Prezentul Regulament local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal „Amenajarea ansamblului
urban Cetățuia Cluj-Napoca” este adoptat de către Consiliul Local Cluj-Napoca în temeiul art. 36 al
(5) lit c din legea 215/2001 în conformitate şi în aplicarea dispoziţiilor legii 350/2001 şi a
Regulamentului general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525 / 1996.
ARTICOLUL 1 Definiţie şi scop
1. Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul
zonei de studiu, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia
urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a zonei de studiu, în acord cu
potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional,
echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate.
2. Prezentul Regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal „Amenajarea
ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca”, înlocuieşte, pentru perioada de valabilitate a
documentaţiei, prevederile Planului urbanistic general referitoare la modul concret de utilizare
a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite,
amenajărilor şi plantaţiilor, în interiorul zonei de studiu, în acord cu Legea 350/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Planul urbanistic zonal „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca” şi prezentul
Regulament local de urbanism sunt întocmite cu respectarea reglementării tehnice GM-0102000 “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului urbanistic zonal”,
aprobată prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.
ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare
− La eliberarea certificatelor de urbanism în interiorul zonei de studiu, se vor avea în vedere şi vor fi
aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinţelor
necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.
− Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal „Amenajarea ansamblului
urban Cetățuia Cluj-Napoca”, conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii. Autorizaţiile de construire se vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor
prezentului regulament.
− La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, pe
lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile
care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special
pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua
măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor și pentru asigurarea respectării cerinţelor
de protecţie a mediului.
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PARTEA II. UNITĂȚI TERITOARIALE DE REFERINȚĂ
ARTICOLUL 3 Lista unităților teritoriale de referință
Planul urbanistic zonal „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca”, stabilește următoarele
unități teritoriale de referință, delimitate conform planșei nr. 3 „Reglementări urbanistice”:
ZCP_Va Cetățuia

Zonă construită protejată. Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri publice
istorice, cu acces public nelimitat, clasate individual sau ca parte a
Ansamblului urban "Centrul istoric al oraşului Cluj" în Lista Monumentelor
Istorice

Va

Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri publice istorice, cu acces public
nelimitat

SZCP_Et

Subzonă construită protejată. Subzonă de activităţi economice cu caracter
terţiar situate în zone cu alt caracter

ZCP_L_A

Zonă construită protejată. Ansambluri de locuințe unitare
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ZCP_Va Cetățuia

Zonă construită protejată
Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri publice
istorice, cu acces public nelimitat, clasate
individual sau ca parte a Ansamblului urban
"Centrul istoric al oraşului Cluj" în Lista
Monumentelor Istorice

Modificările sau completările regulamentului local de urbanism aflat în vigoare sunt marcate în text.
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri publice istorice, cu acces public nelimitat, clasate
individual sau ca parte a Ansamblului urban "Centrul istoric al oraşului Cluj" în Lista Monumentelor
Istorice.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are
caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ.
Pentru intervenţii ce vizează reabilitarea / restaurarea acestui tip de spaţii se vor elabora un
plan director (masterplan) şi un PUD, în conformitate cu Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
În ambele cazuri, teritoriul de studiu al PUD este zona verde în cauză în integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizată în prealabil de către CTATU şi
Comisia Regionale a Monumentelor Istorice.
Prezenta documentație de tip PUZ satisface și elimină obligativitatea elaborării unei
documentații de tip PUD pentru zona studiată, obligativitate dispusă prin Regulamentul Local
de Urbanism aferent PUG Cluj-Napoca.
Autorizarea lucrărilor de restaurare / reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament,
cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul Regulament.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi
etc).
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului, reabilitarea
construcţiilor, amenajărilor, plantaţiilor, ameliorarea elementelor peisagere şi de mediu.
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al acestuia.
Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin
Regulamentul local de publicitate aprobat de Consiliul Local.
B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum
şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG - planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice –
Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele
marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”)
Prin PUZCP se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru
trama stradală de interes local, infrastructura edilitară etc, conform programului urbanistic stabilit prin
Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Sef).
Pentru punerea în valoare în mod coerent și complet a obiectivului de patrimoniu
„Cetățuia Cluj-Napoca”, precum și pentru asigurarea accesului public nelimitat în întreg
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parcul, prin prezentul PUZ se impune trecerea în domeniul public al municipiului a terenurilor
din cadrul UTR ZCP_Va Cetățuia, cu excepția clădirilor din incinta fortificată aflate în
proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice: Hotelul Belvedere, Poarta Nord, Poarta
Vest și cele două clădiri de incintă de lângă Poarta Est (fosta pulberărie și fostul depozit de
cereale). De asemenea se impun servituți de trecere prin gangurile porților incintei fortificate
pentru asigurarea accesului public neîngrădit în cetate în orice moment.
Se impune de asemenea realizarea unei servituți publice pentru o legătură pietonală în
prelungirea străzii Nicolaus Copernicus.
Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică pentru alte
lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este
interzisă.
Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea
acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi:
lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter
provizoriu: panouri de afisaj, firme și reclame, lucrări de consolidare.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele
inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în
Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice va fi abordată de o manieră integrată, având în
vedere că spaţiile verzi sunt o componentă a sistemului, şi se va desfăşura numai pe bază de
proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu
caracterul istoric al acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate
acestora, a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării,
organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor fi supuse avizării de către CTATU şi de
Comisia Regională a Monumentelor Istorice.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice
din întregul ansamblu protejat.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
(a) plantaţii înalte, medii şi joase
(b) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo
(c) mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber
compatibile
(d) edicule, componente ale amenajării peisagere
(e) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică deschise publicului larg și
terase sezoniere în spațiul public asociate acestor funcțiuni
(f) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate,
în conformitate cu necesităţile actuale, în condiţiile asigurării compatibilităţii cu structurile istorice care
le găzduiesc.
Parterele se vor orienta spre spaţiul public și vor contribui la activarea funcțională a
platoului cetățuii.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
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Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi
platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.
Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de
asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile
existente.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul
respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă
poluare fonică sau de altă natură.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se conservă structura cadastrală existentă.
Este admisibilă extinderea teritoriului zonelor verzi, caz în care, pentru conservarea coerenţei
ansamblurilor istorice se vor elabora un plan director (masterplan) şi un PUZ.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Se va stabili, după caz, prin PUD sau PUZ.
Clădiri noi se pot amplasa exclusiv pe amplasamentele definite ca zone construibile în
prezentul PUZ, după cum urmează:
Zona 1: bastionul nord-vestic. Este admisibilă o construcție îngropată sub valul de
pământ–bastion, cu o unică fațadă dezgropată spre interiorul cetății. Lungimea maximă a
acestei fațade va fi de 15m iar înălțimea maximă de 3,5m. Gabaritul maxim al construcției
îngropate va fi de 15x35m.
Zona 2: Turnul parașutiștilor. Este admisibilă pe baza unui PUD, extinderea corpului
parter de la baza turnului cu o suprafață de maximum 100m2, în cadrul unei zonei construibile
de 25x25m centrată pe turn.
Zona 3: Zona de joacă nord. Este permisă realizarea unei construcții pavilionare cu
suprafața de maxim 80m2.
Zona 4: Str. Dragalina 66-68. Este admisibilă amplasarea unei construcții D+P la baza
versantului. Demisolul construcției se va amplasa în aliniamentul străzii Dragalina și va oferi o
fațadă vitrată cât mai deschisă către stradă. Suprafața maximă a demisolului va fi de 240m2.
Parterul va fi retras cu minimum 10m de la aliniament, va avea o suprafață maximă de 30m2 și
se va racorda la nivelul aleii pietonale ce urcă pe versant. Acoperișul demisolului va fi de tip
terasă și va fi amenajat pentru acces public în continuitatea sistemului de alei.
Clădiri existente:
Porțile cetății: se impune desființarea elementelor de construcții parazitare adăugate
pentru a permite restaurarea valului de pământ și a acceselor publice nelimitate prin porți.
Rotonda de pe versantul sudic. Este interzisă permanentizarea funcțiunilor parazitare
și a elementelor construite parazitare aferente. Se impune restaurarea pavilionului deschis cu
asigurarea accesului public.
Pergola de pe versantul sudic. Se impune desființarea structurilor parazitare și a
pergolei și realizarea unei platforme integrată peisager pe stratele naturale de stâncă.
Construcția-cruce și scările sale. Se impune demontarea construcției și desființarea
scărilor pentru a permite refacerea bastionului sud-estic.
Se impune desființarea tuturor garajelor și anexelor parazitare.
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6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Se va stabili, după caz, prin PUD sau PUZ.
Clădiri noi se pot amplasa exclusiv pe amplasamentele definite ca zone construibile în
prezentul PUZ, după cum urmează:
Zona 1: bastionul nord-vestic. Este admisibilă o construcție îngropată sub valul de
pământ–bastion, cu o unică fațadă dezgropată spre interiorul cetății. Lungimea maximă a
acestei fațade va fi de 15m iar înălțimea maximă de 3,5m. Gabaritul maxim al construcției
îngropate va fi de 15x35m.
Zona 2: Turnul parașutiștilor. Este admisibilă pe baza unui PUD, extinderea corpului
parter de la baza turnului cu o suprafață de maximum 100m2, în cadrul unei zonei construibile
de 25x25m centrată pe turn.
Zona 3: Zona de joacă nord. Este permisă realizarea unei construcții pavilionare cu
suprafața de maxim 80m2.
Zona 4: Str. Dragalina 66-68. Este admisibilă amplasarea unei construcții D+P la baza
versantului. Clădirea se va amplasa la cel puțin 3m față de limita laterală vestică a parcelei.
Clădirea se poate amplasa pe limita estică a parcelei spre parc. Suprafața maximă a
demisolului va fi de 240m2, iar a parterului de 30m2.
Clădiri existente:
Porțile cetății: se impune desființarea elementelor de construcții parazitare adăugate
pentru a permite restaurarea valului de pământ și a acceselor publice nelimitate prin porți.
Rotonda de pe versantul sudic. Este interzisă permanentizarea funcțiunilor parazitare
și a elementelor construite parazitare aferente. Se impune restaurarea pavilionului deschis cu
asigurarea accesului public.
Pergola de pe versantul sudic. Se impune desființarea structurilor parazitare și a
pergolei și realizarea unei platforme integrată peisager pe stratele naturale de stâncă.
Construcția-cruce și scările sale. Se impune demontarea construcției și desființarea
scărilor pentru a permite refacerea bastionului sud-estic.
Se impune desființarea tuturor garajelor și anexelor parazitare.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Se va stabili, după caz, prin PUD sau PUZ.
Clădiri noi se pot amplasa exclusiv pe amplasamentele definite ca zone construibile în
prezentul PUZ, după cum urmează. În cadrul acestor zone se permit doar construcții
individuale.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor conserva, de regulă, accesele actuale, reţeaua existentă de alei, profilele transversale
şi tipul de îmbrăcăminţi ale acestora, ca parte esenţială a imaginii urbane şi a compoziţiei.
Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) şi PUD, modificări ale tramei în scopul
integrării acesteia în sistemul general urban al traseelor pietonale şi velo, cu condiţia conservării
compoziţiei istorice.
Prin prezentul PUZ se admit următoarele măsuri în conformitate cu planul director,
respectiv al proiectului câștigător al concursului de soluții pentru amenajarea ansamblului
urban Cetățuia:
1. Reabilitarea, respectiv reconfigurarea aleilor parcului pe versant și pe platou:
- Aleea de acces dinspre sud-est (Aleea Scărilor), coerentă și lizibilă de jos până sus
- Aleea de acces dinspre nord, refacere traseului istoric direct, în axul porții
- Aleea de acces pe platou la vest de blocurile de pe strada General Dragalina
- Aleea de la parterul blocurilor
- Aleea de deasupra blocurilor
- Aleea de sub stâncă
- Alee de conexiune diagonală pe versantul sudic ce permite accesul velo
- Aleea de pe stâncă (aleea panoramica)
- Alei în stâncă
- Alei la baza taluzului cetății și a ravelinului
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- Aleea de gardă pe coama valului de pământ, pe bastioane și pe ravelin
- Alei diagonale pe versanții valului de pământ (interior și exterior de o parte și de alta a
intrărilor și la fiecare bastion)
- Alte alei peisagere pe platoul nordic
2. Realizarea unei străpungeri pietonale în prelungirea străzii Nicolaus Copernicus
3. Realizarea de platforme și largo-uri pietonale
- Platformă de acces dinspre sud-est (în dreptul fostului Pod al Nemților)
- Platformă de acces dinspre sud-vest (în dreptul Podului Elisabeta)
- Piațeta pietonală pentagonală din incinta cetății
- Largo-uri pe parcursul aleii de acces dinspre sud-est (Aleea Scărilor)
4. Reconfigurarea profilului străzii Cetății:
- Între numerele 25 și 37, cu acces auto și realizarea unei parcări pentru autoturisme și
autocare
- Între numărul 37 și strada Galileo Galilei, cu transformarea străzii Cetății în stradă
pietonală cu acces auto exclusiv pentru riverani, pentru întreținere și aprovizionare.
Restricționarea accesului auto se va realiza prin intermediul unui stâlp retractabil.
5. Reconfigurarea drumului de acces auto în cetate și a parcării din incintă:
- Realizarea unui traseu nou subordonat reliefului bastionului nordic remodelat, cu un
profil minimal și cu acces restricționat prin intermediul unui stâlp retractabil. Acest
acces va avea statut pietonal cu acces auto exclusiv pentru întrețirnere și
aprovizionare, respectiv pentru clienții funcțiunilor din cetate.
- Parcarea cu acces restricționat din interiorul incintei cetății, dedicată clienților
funcțiunilor din incintă, se va realiza în zona plantată masiv din estul incintei și va fi
limitată la 32 locuri de parcare. Accesul auto dintre această parcare și piațeta pietonală
pentagonală din centrul incintei cetății va fi restricționat prin intermediul unui alt stâlp
retractabil
6. Realizarea unei stații de transport public în incinta cetății pentru o cursă dedicată (shuttle)
între Astoria și Cetate
7. Reconfigurarea profilului străzii Șerpuitoare între numerele 1 și 21 cu realizarea de parcări
pentru autoturisme în lungul străzii pe latura sudică a acesteia între trotuar și carosabil,
respectiv amenajarea unui trotuar cu lățimea de 2m pe latura nordică a străzii.
Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform avizului eliberat de
administratorul acestora.
Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere
tradiţionale – agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc. Este admisibilă folosirea de
îmbrăcăminţi asfaltice permeabile cu tratamente superficiale din agregate de balastieră sau a
betoanelor dezactivate, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
Prin prezentul PUZ se admit următoarele măsuri în conformitate cu planul director,
respectiv al proiectului câștigător al concursului de soluții pentru amenajarea ansamblului
urban Cetățuia:
- Realizarea unei parcări pentru 30 autoturisme și 1 autocar pe strada Cetății între
numerele 25 și 35.
- Realizarea unei parcări cu acces restricționat cu 32 locuri, dedicată clienților
funcțiunilor din incintă. Această parcare se va realiza în zona plantată masiv din
estul incintei. Accesul auto dintre această parcare și piațeta pietonală pentagonală
din centrul incintei cetății va fi restricționat prin intermediul unui stâlp retractabil.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 9 m şi respectiv (D)+P+1. Se
admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată.
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Clădiri noi se pot realiza exclusiv pe amplasamentele definite ca zone construibile în
prezentul PUZ. Înălțimea maximă este reglementată pentru fiecare zonă în parte după cum
urmează:
Zona 1: bastionul nord-vestic. Este admisibilă o construcție S+D îngropată sub valul de
pământ–bastion, cu o unică fațadă dezgropată spre interiorul cetății. Înălțimea maximă a
acestei fațade va fi de 3,5m. În spatele acestei fațade construcția se va îngropa complet sub
nivelul existent al bastionului.
Zona 2: Turnul parașutiștilor. Este admisibilă pe baza unui PUD, extinderea corpului
parter de la baza turnului. Înălțimea maximă la cornișă a corpului nou nu va depăși 6m,
respectiv (D)+P. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea
la cornişă reglementată.
Zona 3: Zona de joacă nord. Este permisă realizarea unei construcții pavilionare cu
înălțimea maximă la cornișă de 5m și respectiv (D)+P. Se admit nivele parţiale (supante,
mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată.
Zona 4: Str. Dragalina 66-68. Este admisibilă amplasarea unei construcții S+D+P la
baza versantului. Înălțimea maximă a demisolului va fi de 6m, măsurată de la nivelul străzii
Dragalina la nivelul terasei de la nivelul parter. Înălțimea maximă a parterului va fi de 5m.
Acoperișul demisolului va fi de tip terasă și va fi amenajat pentru acces public în continuitatea
sistemului de alei din parc. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării
în înălţimea la cornişă reglementată.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în
preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră
în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Clădiri / corpuri noi
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în
regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor
în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştri,
etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele
cazuri aceasta putând implica tehnologii şi materiale speciale.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. În mod excepţional, când acest lucru nu
mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se toate
detaliile şi decoraţiile.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. In situaţiile în care
învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla,
se admite refacerea acesteia cu tablă lisă fălţuită de culoare gri.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată sau de cupru în manieră tradiţională.
Porțile cetății: se impune desființarea elementelor de construcții parazitare adăugate
pentru a permite restaurarea valului de pământ și a acceselor publice nelimitate prin porți.
Rotonda de pe versantul sudic: Este interzisă permanentizarea funcțiunilor parazitare
și a elementelor construite parazitare aferente. Se impune restaurarea pavilionului deschis cu
asigurarea accesului public.
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Pergola de pe versantul sudic: Se impune desființarea structurilor parazitare și a
pergolei și realizarea unei platforme integrată peisager pe stratele naturale de stâncă.
Construcția-cruce și scările sale: Se impune demontarea construcției și desființarea
scărilor pentru a permite refacerea bastionului sud-estic.
Se impune desființarea tuturor garajelor și anexelor parazitare.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementările anterioare
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală propusă elementele
existente conservate şi cele noi.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Zona e echipată edilitar complet.
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
În zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din
spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se conservă, de regulă, actuala structură a spaţiilor verzi, a sistemului de alei şi platforme.
Intervenţii importante asupra spaţiilor verzi şi a sistemului de alei şi platforme se vor realiza
numai pe bază de studii dendrologice şi peisagere, în contextul conservării caracterelor specifice,
istorice, pe baza unui PUD, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 50% din
suprafaţa totală a zonei verzi şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele
având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
14. ÎMPREJMUIRI
Ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi realizate prin
dispunerea perimetrală a unor garduri vii.
Împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăţi private vor fi de tip opac, cu înălţimea
maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă aparentă sau tencuită.
Ca regulă generală sunt interzise împrejmuirile de orice fel spre spațiile publice
adiacente. În mod excepțional se pot realiza garduri vii cu înălțimea maximă de 60cm.
Împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăți private din afara UTR
ZCP_Va_Cetățuia vor putea avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 60 cm şi o parte
transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite o vizibilitate în
ambele direcţii de minim 85% şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi
de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de
noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii
sau parcului.
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16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul
teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.
_

PUZ Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca – Regulament local de urbanism
/29

pag.12

Va

Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu
acces public nelimitat

Modificările sau completările regulamentului local de urbanism aflat în vigoare sunt marcate în text.
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri publice istorice, cu acces public nelimitat.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are
caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ.
Pentru intervenţii ce vizează reabilitarea / restaurarea acestui tip de spaţii se vor elabora un
plan director (masterplan) şi un PUD.
Teritoriul de studiu al PUD este zona verde în cauză în integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizată în prealabil de către CTATU.
Prezenta documentație de tip PUZ satisface și elimină obligativitatea elaborării unei
documentații de tip PUD pentru zona studiată, obligativitate dispusă prin Regulamentul Local
de Urbanism aferent PUG Cluj-Napoca.
Autorizarea lucrărilor de reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de la care nu
sunt acceptate derogări.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi
etc).
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului, reabilitarea
construcţiilor, amenajărilor, plantaţiilor, ameliorarea elementelor peisagere şi de mediu.
B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum
şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG - planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice –
Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele
marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”)
Prin PUZCP se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru
trama stradală de interes local, infrastructura edilitară etc, conform programului urbanistic stabilit prin
Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în
Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice va fi abordată de o manieră integrată, având în
vedere că spaţiile verzi sunt o componentă a sistemului, şi se va desfăşura numai pe bază de
proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a
deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de deplasare velo,
reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei.
Acestea vor fi supuse avizării de către CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice
din întregul ansamblu protejat.
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SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
(a) plantaţii înalte, medii şi joase
(b) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo
(c) mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber
compatibile
(d) edicule, componente ale amenajării peisagere
(e) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică
(f) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate,
în conformitate cu necesităţile actuale.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi
platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.
Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de
asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile
existente.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul
respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă
poluare fonică sau de altă natură.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se conservă structura cadastrală existentă.
Este admisibilă extinderea teritoriului zonelor verzi, caz în care, pentru conservarea coerenţei
ansamblurilor istorice se vor elabora un plan director (masterplan) şi un PUZ.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Se va stabili, după caz, prin PUD sau PUZ.
Este permisă realizarea unei construcții pavilionare cu suprafața de maxim 80m2 în
cadrul zonei construibile marcate în plan.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Se va stabili, după caz, prin PUD sau PUZ.
Este permisă realizarea unei construcții pavilionare cu suprafața de maxim 80m2 în
cadrul zonei construibile marcate în plan.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
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Se va stabili, după caz, prin PUD sau PUZ.
Clădiri noi se pot amplasa exclusiv pe amplasamentul definit ca zonă construibilă în
prezentul PUZ. În cadrul acestei zone se permit doar o construcție individuală.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor conserva, de regulă, accesele actuale, reţeaua existentă de alei, profilele transversale
şi tipul de îmbrăcăminţi ale acestora, ca parte esenţială a imaginii urbane şi a compoziţiei.
Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) şi PUD, modificări ale tramei în scopul
integrării acesteia în sistemul general urban al traseelor pietonale şi velo, cu condiţia conservării
compoziţiei de ansamblu.
Prin prezentul PUZ se admite următoarele măsuri, în conformitate cu planul director,
respectiv al proiectului câștigător al concursului de soluții pentru amenajarea ansamblului
urban Cetățuia:
- reconfigurarea profilului străzii Șerpuitoare între numerele 1 și 21, cu realizarea de
parcări pentru autoturisme în lungul străzii pe latura sudică a acesteia între trotuar și
carosabil, respectiv amenajarea unui trotuar cu lățimea de 2m pe latura nordică a străzii
- reconfigurarea profilului străzii Șerpuitoare între numerele 23 și 47, cu realizarea de
parcări pentru autoturisme în lungul străzii pe latura sudică a acesteia între trotuar și
carosabil, respectiv amenajarea unui trotuar ciclo-pietonal cu lățimea de 3m pe latura nordică
a străzii
Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform avizului eliberat de
administratorul acestora.
Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere
tradiţionale – agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc. Este admisibilă folosirea de
îmbrăcăminţi asfaltice permeabile cu tratamente superficiale din agregate de balastieră sau a
betoanelor dezactivate, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 9 m şi respectiv (D)+P+1 5m și
respectiv (D)+P. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la
cornişă reglementată.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în
preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră
în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3
la prezentul regulament.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
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Zona e echipată edilitar complet.
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
În zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din
spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se conservă, de regulă, actuala structură a spaţiilor verzi, a sistemului de alei şi platforme.
Intervenţii importante asupra spaţiilor verzi şi a sistemului de alei şi platforme se vor realiza
numai pe bază de studii dendrologice şi peisagere, în contextul conservării caracterelor specifice,
istorice, pe baza unui PUD.
Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din
suprafaţa totală a zonei verzi şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele
având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
14. ÎMPREJMUIRI
Ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi realizate prin
dispunerea perimetrală a unor garduri vii.
Împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăţi private vor fi de tip opac, cu înălţimea
maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă aparentă sau tencuită.
Ca regulă generală sunt interzise împrejmuirile de orice fel spre spațiile publice
adiacente. În mod excepțional se pot realiza garduri vii cu înălțimea maximă de 60cm.
Împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăți private din afara UTR Va vor putea
avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 60 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj
metalic sau într-un sistem similar care pemite o vizibilitate în ambele direcţii de minim 85% şi
pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor
putea fi dublate de garduri vii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de
noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii
sau parcului.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul
teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.
_

PUZ Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca – Regulament local de urbanism
/29

pag.16

SZCP_Et

Subzonă construită protejată
Subzonă de activităţi economice cu caracter
terţiar situate în zone cu alt caracter

Modificările sau completările regulamentului local de urbanism aflat în vigoare sunt marcate în text.
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu alt caracter. Clădiri /
ansambluri semnificative dedicate exclusiv activităţilor economice de tip terţiar inserate în zone cu
caracter preponderent sau exclusiv rezidenţial de toate tipurile verzi cu acces public nelimitat, cu
adresabilitate la nivel zonal sau municipal. Se remarcă prin prezenţa semnificativă în peisajul urban
datorită modului distinct de ocupare a terenului sau caracterului şi valorii arhitecturale. Sunt incluse în
zona construită protejată datorită valorilor urbanistice şi a celor arhitecturale pe care le înglobează.
Unele dintre acestea sunt clasate individual în Lista Monumentelor Istorice.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
ZCP_Et

Pentru intervenţii ce vizează restructurarea funcţională şi / sau transformarea / completarea
spaţială a unei clădiri / ansamblu se vor elabora, după caz, un PUD sau un PUZ pentru Zone
Construite Protejate (PUZCP) cu RLU aferent, în conformitate cu Metodologia de elaborare şi
conţinutul - cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Teritoriul de studiu al PUZCP este ansamblul în integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP va fi avizată în prealabil de către CTATU şi
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice.
ZCP_Et
SZCP_Et
Autorizarea lucrărilor de restaurare / reabilitare se va face pe baza prezentului regulament, cu
avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul Regulament. Reglementări diferite privind
utilizarea terenului, regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, relaţiile faţă de
limitele laterale sau posterioare ale ansamblului / parcelei, înălţimea clădirilor, coeficientul de utilizare
a terenului, etc. se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Clădirile din interiorul zonei au fost clasificate în trei categorii şi marcate ca atare în planşa
3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în Anexa 5 a prezentului
regulament, în conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent
prezentului PUG:
– 1 – clădiri monument istoric, clasate ca atare în Lista Monumentelor Istorice republicată în
anul 2010 – intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific
– 1A – clădiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument
istoric – intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific monumentelor istorice
– 2 – clădiri cu valoare artistică ambientală – pentru această categorie e interzisă desfiinţarea totală
sau parţială, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice
– 3 – clădiri neutre pentru care e acceptabilă restructurarea totală sau parţială
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului şi reabilitarea fondului
construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate
va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi
material, fără modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil
avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a
materialului, sau reabilitarea / refacerea modenaturii faţadei.
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă întreagă în înţeles
urban. Se pot interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire: extinderi,
mansardări, modificări diverse, reabilitari – înlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri şi
zugrăviri parţiale etc. Mansardarea clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală nu este
acceptabilă în toate cazurile, fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din
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spaţiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc. Nu se admit intervenţii care permanentizează
corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi etc).
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al acestuia.
Publicitatea comercială de orice tip va fi în concordanţă cu reglementarea specifică aprobată
de Consiliul Local.
B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum
şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG - planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice –
Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele
marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”)
Prin PUZCP se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru
trama stradală de interes local, infrastructura edilitară etc, conform programului urbanistic stabilit prin
Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Sef).
Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică pentru alte
lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este
interzisă.
Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea
acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi:
lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter
provizoriu: panouri de afisaj, firme și reclame, lucrări de consolidare.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele
inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în
Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de
proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu
caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora,
a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor fi supuse avizării de către CTATU şi de Comisia
Regională a Monumentelor Istorice.
Pieţele/piaţetele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat de aprovizionare
putând ocupa maximum două laturi, iar viteza de deplasare a autovehiculelor va fi limitată la
5km/h.
Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat. În cadrul
acestora se vor amenaja locuri de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă. Profilele transversale vor
cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice
din întregul ansamblu protejat.
Se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepţia
străzilor colectoare.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
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Structură funcţională dedicată exclusiv activităţilor economice de tip terţiar:
(a)administrative – birouri, sedii de companii etc
(b)financiar-bancare
(c)comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, alimentaţie publică
(d)servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere
(e)cazare turistică
(f)cercetare ştiinţifică
(g)culturale
Parterele orientate spre spaţiile publice vor avea de regulă funcţiuni de interes pentru public
și vor contribui la activarea funcțională a platoului incintei fortificate.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran
sau în afara spaţiului public.
Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii:
(a)să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8
m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni)
(b)accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat
astfel încât să nu perturbe traficul.
Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de
asemenea din categoria activităilor economice de tip terțiar şi să fie compatibile cu clădirile existente.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Locuire de orice tip.
Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc
tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii amplasate în interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.
Construcții provizorii de orice natură.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în
orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ZCP_Et
SZCP_Et
Având în vedere diversitatea şi specificitatea diferitelor clădiri / ansambluri, în general
elemente excepţionale în ţesutul urban, condiţiile de amplasare, echipare şi configurare ale acestora
se vor stabili în cadrul unor PUD sau PUZ, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se conservă, de regulă, structura parcelară existentă. Este în principiu admisibilă comasarea
cu parcele învecinate pentru extinderea activităilor existente, caz în care acestea vor fi incluse în
prezentul UTR / subzonă.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Se va stabili, după caz, prin P.U.D. sau P.U.Z.C.P.
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6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul natural și
construit protejat adiacent.
Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de retrageri în
dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele
posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca
atare prin studiul istoric. In cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul
calcan nu va depăşi lungimea celui existent. Se admite construirea unui calcan numai în scopul
acoperirii unui calcan existent.
Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan
existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m.
Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile în care pe acestea nu
există calcane, cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât
4,5 m.
Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu
jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din
înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin
decât 4,5 m. În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri,
distanţa minimă va fi de 6 m.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor stabili, după caz, prin PUD sau PUZCP. Orice acces la drumurile publice se va realiza
conform avizului eliberat de administratorul acestora. Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci
când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat
prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte. Staţionarea autovehiculelor
se va realiza de regulă în garaje colective subterane.
Se admite staţionarea / parcarea autovehiculelor în incintele clădirilor, cu condiţia asigurării
distanţei de minimum 5 m de la cel mai apropiat parcaj la limitele laterale şi posterioare de
proprietate, în cazul în care vecinătăţile au funcţiune rezidenţială şi de minimum 3 m în cazul în care
acestea au alte funcţiuni. Pentru vizitatori pot fi amenajate locuri de parcare în zona de retragere faţă
de aliniament, cu condiţia asigurării distanţei de minimum 3 m de la platformele de parcare la limitele
laterale de proprietate, la aliniament şi clădiri.
Suprafeţele reglementate ca spaţii verzi la punctul 13. Spaţii libere şi spaţii plantate nu pot fi
diminuate pentru amenajarea de spaţii de parcare.
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o
distanţă de maximum 150 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept de folosinţă pe
durata existenței construcției.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Înălţimea clădirilor va fi determinată în fiecare caz în parte în funcţie de context, în plus
aplicându-se cumulativ următoarele criterii:
a) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 16 m şi respectiv P+3+M(R).
b) se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă
reglementată
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c) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălţimea maximă la
cornişă/totală admisă pe strada respectivă, chiar dacă corpul existent din aliniament are un regim de
înălţime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în
preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră
în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Clădiri / corpuri noi
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi de natură a determina împreună cu clădirile adiacente un ansamblu coerent
şi unitar.
Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri
etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse
la ultimul nivel de sub cornişă şi să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.
Acoperişurile vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o funcţie de contextul local. Nu se admit lucarne, acestea
nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş.
Cornişele vor fi de tip urban. În situaţiile în care coronamentul clădirii nu joacă un rol semnificativ în
silueta oraşului sau în imaginea locală, se admit şi acoperiri de factură modernă. Raportul plin-gol va
fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional, dar şi cu specificul zonei.
Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de
finisaj specifice zonei – tencuieli lise, zidării din cărămidă aparentă pentru faţade, placaje din piatră
pentru faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor
saturate, stridente, la toate elementele construcţiei.
Conform PUD sau PUZ.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în
regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor
în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă. Se interzice eliminarea
decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu
poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând
implica tehnologii şi materiale speciale.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. În mod excepţional, când acest lucru nu
mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se toate
detaliile şi decoraţiile. Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. În situaţiile
în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a
susţine ţigla, se admite refacerea acesteia cu tablă lisă fălţuită de culoare gri. Jgheaburile şi burlanele
se vor reface din tablă zincată sau de cupru în manieră tradiţională.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementările anterioare
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală propusă elementele
existente conservate şi cele noi.
Conform PUD sau PUZ.
Pe spaţiul public publicitatea comercială de orice tip este interzisă. Se admite publicitatea
temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri,
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evenimente culturale majore). Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta
reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Toate utilităţile sunt asigurate prin racordarea la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de
echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din
suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o
îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent
(grădina de faţadă), minim 30% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
14. ÎMPREJMUIRI
Nu sunt permise împrejmuiri, în concordanță cu concepția urbanistică inițială.
Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o
parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în
ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea
maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
UTR ZCP_Et
UTR SZCP_Et
Pentru parcelele comune:
POT maxim = 40 %
Pentru parcelele de colț:
POT maxim = 50 %
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public:
POT maxim = 60 %
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de
noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic
și anume a întregului UTR SZCP_Et.
Anterior emiterii Autorizaţiei de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de
servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren
rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafaţa de referinţă pentru calculul P.O.T. va fi cea
rămasă în proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitute. Alternativ, la cererea
proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în
proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi suprafaţa totală a
parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
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CUT maxim = 1,2 pentru toate utilizările admise.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă, în înţeles urbanistic și anume a întregului UTR SZCP_Et. În cazul mansardărilor, suprafaţa
nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în
calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
_

PUZ Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca – Regulament local de urbanism
/29

pag.23

ZCP_L_A

Zonă construită protejată.
Ansambluri de locuințe unitare

Modificările sau completările regulamentului local de urbanism aflat în vigoare sunt marcate în text.
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială (locuinţe unifamiliale sau colective),
organizată în mici ansambluri unitare din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, rezultat al unor
operaţiuni de urbanizare dezvoltate public sau privat în prima jumătate a secolului al XX-lea. Clădirile
de locuit, de tip urban sunt realizate pe baza unor proiecte tipizate, de bună calitate. Unele, de tip
individual îl au ca autor pe arhitectul Kos Karoly.
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială (locuinţe colective), organizată întrun mic ansamblu unitar din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, rezultat al unei
operaţiuni de urbanizare dezvoltate public în anii 60 ai secolului al XX-lea. Clădirile de locuit,
de tip urban sunt realizate pe baza unor proiecte tipizate, de bună calitate.
E clasată ca zonă construită protejată datorită valorilor urbanistice şi arhitecturale pe care le
înglobează.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Pentru reglementarea detaliată a ZCP_L_A se va elabora PUZ pentru Zone Construite
Protejate (PUZCP) şi RLU aferent, în conformitate cu Metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru
al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Teritoriul de studiu al PUZCP este o întreagă UTR ZCP_L_A.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP va fi avizată în prealabil de către CTATU şi
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice.
Până la aprobarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza
prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul Regulament. Reglementări diferite privind
utilizarea terenului, regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, relaţiile faţă de
limitele laterale sau posterioare ale parcelei, înălţimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului,
procentul de ocupare a terenului se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Clădirile din interiorul zonei au fost clasificate în trei categorii şi marcate ca atare în planşa
3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în Anexa 5 a prezentului
regulament, în conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent
prezentului PUG:
– 1 – clădiri monument istoric, clasate ca atare în Lista Monumentelor Istorice republicată în
anul 2010 – intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific
– 1A – clădiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument
istoric – intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific monumentelor istorice
– 2 – clădiri cu valoare artistică ambientală – pentru această categorie e interzisă desfiinţarea totală
sau parţială, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice
– 3 – clădiri neutre pentru care e acceptabilă restructurarea totală sau parţială
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea gradului de finisare
urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate
va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi
material, fără modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil
avizul DJCCPCN Cluj. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faţadei.
Inervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă întreagă în înţeles
urban. Se pot interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire: extinderi,
mansardări, modificări diverse, reabilitari – înlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri şi
zugrăviri parţiale etc. Mansardarea clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală nu este
acceptabilă în toate cazurile, fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din
spaţiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
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Reciclarea integrală a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcate ca
atare în planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi
etc).
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al acestuia.
Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin
Regulamentul local de publicitate aprobat de Consiliul Local.
B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum
şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG - planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice –
Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele
marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”)
Prin PUZCP se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru
trama stradală de interes local, infrastructura edilitară etc, conform programului urbanistic stabilit prin
Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Sef).
Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică pentru alte
lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este
interzisă.
Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea
acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi:
lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter
provizoriu: panouri de afisaj, firme și reclame, lucrări de consolidare.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele
inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în
Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de
proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu
caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora,
a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor fi supuse avizării de către CTATU şi de Comisia
Regională a Monumentelor Istorice.
Pieţele/piaţetele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa
maximum două laturi.
Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat. În cadrul
acestora se vor amenaja locuri de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă. Profilele transversale vor
cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice
din întregul ansamblu protejat.
Se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h, cu excepţia
străzilor colectoare.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni,
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
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Locuinţe individuale (unifamiliale) sau colective, în conformitate cu caracterul ansamblului.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor
Activităţi comerciale (terţiare), de învăţământ, conform Anexei 1 la prezentul regulament,
cu următoarele condiţii:
(a) să utilizeze exclusiv spaţiile destinate prin proiectele iniţiale acestor tipuri de activităţi;
(b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(c) activitatea de tip comercial (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
clădirilor;
Sevicii generate prin activităţi liberale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul
regulament, prestate de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire;
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp;
(c) să implice maximum 5 persoane;
(d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(e) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această reglementare are
caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile
publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Se conservă modul actual de amplasare, orientare şi configurare a clădirilor.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelarul este protejat. Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului (unificare sau
divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă ţesutului urban.
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban, indiferent de forma în care
proprietatea asupra acesteia e divizată între deţinători.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Se conservă actualele condiţii de aliniere.
Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.
Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în faţă a
unui autoturism.
Conform PUD sau PUZ
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Se conservă actuala ampasare a clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor
în înţeles urban.
(a) garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului
rezultat să nu depăşească 2,8 m.
(b) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale parcelei.
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(c) ediculele cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane,
depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafaţă însumată va fi de maximum 15 mp pot fi
amplasate în cadrul grădinii adiacente limitei de proprietate posterioare ale parcelelor.
Conform PUD sau PUZ
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Se conservă actuala ampasare a clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se conservă actualele accese pe parcelă.
În situaţiile în care nu există accese carosabile pe parcelă, acestea pot fi create. Pe o parcelă
se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea
lăţimea de maximum 3 m. Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de
administratorul acestora. Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă
utilizarea învelitorilor permeabile tradiţionale pentru zonă.
Conform PUD sau PUZ
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:
Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale) inclusiv în cazul în care
ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:
– un loc de parcare / unitate locaivă (apartament). Prin excepţie, în situaţiile în care, din
motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiţii rezonabile parcaje sau
numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (adiţionarea unei a doua locuinţe
prin extindere, mansardare etc), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de
abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.
Locuinţe colective:
– un loc de parcare / apartament
Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate) etc:
– conform Anexei 2 la prezentul Regulament. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje
necesar fiecărei funcţiuni în parte. Prin excepţie, în situaţiile în care, din motive demonstrabile, în
interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje
necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (adiţionarea unei a doua locuinţe prin
extindere, mansardare etc), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de
abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.
Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor, în afara fâşiei de
teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcţiilor.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de înălţime maxim admis este cel existent. Se poate adăuga un nivel suplimentar
prin mansardarea imobilelor în interioarul geometriei actuale a acoperişurilor.
Mansardarea clădirilor cu valoare ambientală nu este acceptabilă în toate cazurile, fiind
condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din spaţiul public, de accesibilitatea
nivelului podului etc.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în
preambul şi peisajului urban.
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Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră
în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului
şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Clădiri existente
Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în
regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor
în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştri,
etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele
cazuri aceasta putând implica tehnologii şi materiale speciale.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional, când acest lucru nu
mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se toate
detaliile şi decoraţiile.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. In situaţiile în care
învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla,
se admite refacerea acesteia cu tablă lisă fălţuită de culoare gri.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată sau de cupru în manieră tradiţională.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementările anterioare
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală propusă elementele
existente conservate şi cele noi.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Toate utilităţile sunt asigurate prin racordarea la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de
echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din
suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o
îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent
(grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
14. ÎMPREJMUIRI
Nu sunt permise împrejmuiri, în concordanță cu concepția urbanistică inițială.
Spre spaţiul public aliniamentul va fi în mod obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin
împrejmuire, cu excepţia situaţiilor în care concepţia urbanistică iniţială nu prevedea asemenea
delimitări.
Se interzice demolarea împrejmuirilor istorice cu valoare arhitecturală sau ambientală.
Acestea se vor conserva şi restaura.
Împrejmuirile orientate spre spaţiul public pot avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80
cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite
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vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2
m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip
transparent sau opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 40 % pentru toate utilizările admise.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de
noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic
și anume a întregului UTR.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 1,2 pentru toate utilizările admise.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă, în înţeles urbanistic și anume a întregului UTR. Nu este permisă mansardarea clădirilor.
În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa
nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
_
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