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1. Conținutul și obiectivele principale ale Planului Urbanistic General (PUG), ale 

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) precum și relația cu alte planuri și programe 

relevante 

1.1  Informații generale 

Acest Raport de Mediu este întocmit conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, art. 20 și respectiv 

conținutul cadrul din Anexa nr. 2. 

Planul Urbanistic General (PUG) are atât caracter director, cât şi de reglementare şi 

reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru 

realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Acesta orientează aplicarea unor politici socio-

economice și a strategiilor de dezvoltare sustenabilă aferente, în scopul construirii şi amenajării 

teritoriului unei localităţii. 

PUG cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:  

• evoluţia în perspectivă a localităţii;  

• direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;  

• traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a 

teritoriului naţional, zonal şi judeţean;  

• zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile 

specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea 

construcţiilor în aceste zone;  

• lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;  

• stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;  

• delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană. 

Probleme generale ale PUG:  

• implementarea în plan spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare ce au fost stabilite prin 

tema de proiectare; 

• optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale 

regiunii; 

• zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială dominantă şi 

activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta;  

http://www.epmc.ro/
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• stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;  

• stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;  

• stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;  

• organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;  

• modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;  

• precizarea obiectivelor de utilitate publică şi evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi 

a circulaţiei juridice a terenurilor. 

• Probleme specifice ale PUG:  

• relaţia între dezvoltare regională şi teritoriul unităţii administrative;  

• potenţialul de dezvoltare economico - socială şi mutaţiile ce pot interveni în categoriile de 

folosinţă a terenurilor;  

• probleme specifice de proximitate cu zone cu potenţial turistic, balnear sau cu zone de 

exploataţie minieră. 

Regulamentul PUG  a fost  aprobat prin HCL nr. 579 din 06.07.2018. Regulamentul Local 

de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unității teritorial 

administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, 

a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a localității, în acord cu potențialul localității și în 

interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile 

urbanistice adecvate. 

Regulamentul Local de Urbanism pentru întregul municipiu Cluj-Napoca, aferent Planului 

Urbanistic General Cluj-Napoca, cuprinde și detaliază prevederile Planului Urbanistic General 

referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și  de amplasare, dimensionare și  

realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor. 

Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic și permanent dispozițiile 

Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calității cadrului construit, amenajat și 

plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea echilibrată a localității și pentru 

respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale. 

Prevederile Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin 

raportare la întreg teritoriul unității teritorial administrative, în întregul său ori în parte, până la 

nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și  limitelor de recunoaștere a 

dreptului de construire. 

http://www.epmc.ro/
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La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și  vor fi aplicate prevederile 

regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea 

prezentelor prevederi. 

Regulament Local de Urbanism, aferent Planului Urbanistic General, conține norme 

obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construire. Autorizațiile de construire se vor 

emite cu observarea și respectarea prevederilor regulamentului precum și, atunci când acesta a fost 

aprobat, a Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului aferent sau a Planului Urbanistic de Detaliu. 

La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și  se va asigura respectarea, pe 

lângă prevederile documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile 

care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special 

pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor 

lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor, pentru asigurarea respectării 

cerințelor de protecție a mediului, de protecție față de riscurile naturale de inundații ori alunecări de 

terenuri, pentru protejarea și conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, 

pentru protejarea vestigiilor arheologice. 

Autorizațiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului Urbanistic 

General în acele zone pentru care prezentul Regulament cuprinde reglementări privind regimul 

juridic, economic și tehnic al imobilelor iar un plan urbanistic zonal ori un plan urbanistic de detaliu 

nu este prevăzut ca obligatoriu prin regulament ori prin PUG. 

http://www.epmc.ro/
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Figura 1-1. Încadrarea în unități teritoriale de bază a PUG-ului aprobat 

Așa cum este  prezentat  în P.U.G.  s-a rezervat  un spațiu de  40-45 m lățime pentru 

construcția centurii și de  22-30 m lățime pentru drumurile de  legătură. Facem precizarea   că prin  

P.U.G. nu s-a rezervat un traseu continuu  pe teritoriul  intravilanului Municipiului Cluj-Napoca,   

el fiind   discontinuu în zona  Cora  -Nodul “N”-strada  Bucium  pe lungimea de  1250 m și  în zona   

Calea Someșeni – Str. Traian Vuia. 

http://www.epmc.ro/
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Figura 1-2. Zonele rezervate în PUG Cluj-Napoca pentru construcția centurii 

 Astfel  prin  P.U.G Cluj-Napoca Regulament local de urbanism  se instituie  zona “Tr    

Zonă de circulație rutieră și amenajări aferente”  unde se precizează următoarele: 

Secțiunea 1 – Caracterul zonei 

Cuprinde culoarele noilor elemente ale infrastructurii majore de transport rutier din 

intravilanul municipiului, prevăzute prin PUG-ul aprobat. Sunt în general artere de transport rutier 

rapid, fără cadru arhitectural adiacent, precum Inelul Sudic, legăturile spre autostrada Transilvania/ 

centurile ocolitoare ale localităților Florești și Baciu etc. Sunt incluse: platforma căilor de circulație, 

fâșiile de protecție ale acestora, zonele afectate de lucrările de sistematizare verticală, de 

construcțiile de artă inginerească, suprafețele nodurilor rutiere etc.  

Condiționări primare  

Pentru realizarea arterelor de trafic se vor elabora în prealabil PUZ-uri prin care se vor 

reglementa detaliat: traseul, profilurile longitudinale și transversale, nodurile de circulație, zonele 

http://www.epmc.ro/
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afectate de lucrări de artă inginerească, de sistematizare verticală, spațiile de siguranță și protecție, 

alte amenajări aferente acestora.  

Servituți pentru obiective de utilitate publică aflate în zonă, alte restricții  

Se aplică în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și 

celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în PUG Cluj-Napoca.  

Servituți de utilitate publică  

Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituțile așa cum sunt ele 

marcate în PUG. Prin PUZ se vor stabili locații concrete și servituțile de utilitate publică aferente 

pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară etc., conform programului urbanistic 

stabilit prin Avizul de Oportunitate Avizul Arhitectului Șef. Emiterea Autorizației de construire 

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 cum ar fi: 

lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter 

provizoriu: panouri de afișaj, firme și  reclame, lucrări de consolidare. Suprafețele de teren grevate 

de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și  înscrise în CF cu 

destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.  

Reglementări pentru spațiul public 

Amenajarea și utilizarea spațiului public se face cu respectarea reglementărilor cuprinse în 

Anexa 4 și a reglementărilor de mai jos. Pentru arterele de circulație se aplică profilurile 

transversale reglementate prin PUG și vor determina caracterul unitar al spațiului public și al zonei. 

Traversarea căilor ferate la nivel sau prin pasaje superioare ori inferioare se va organiza/realiza în 

concordanță cu normele tehnice specifice în vigoare și  cu acordul Ministerului Transporturilor. 

Acestea vor obține Avizul Arhitectului șef. Mobilierul urban, iluminatul public etc. vor fi 

integrate unui concept coerent pentru imaginea urbană a acestor tipuri de spatii publice. Utilitățile 

se introduc în totalitate în subteran.  

Secțiunea 2 – Utilizare funcțională  

1. Utilizări admise - Circulație rutieră/amenajările specifice aferente: platforma căilor de 

circulație, fâșiile de protecție ale acestora, lucrările de sistematizare verticală, construcțiile de artă 

inginerească, nodurile rutiere, iluminatul public, semnalizarea și orientarea rutieră etc.  

http://www.epmc.ro/


 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

1
2

 

2. Utilizări admise cu condiționări - Accese spre parcelele riverane aferente unor obiective 

de interes public major, intersecții cu trama stradală de interes local, numai în cazul lipsei 

demonstrate a unor alternative rezonabile.  

3. Utilizări interzise - Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2. 

Accese directe spre parcelele riverane, cu excepția situațiilor amintite la punctul anterior.  

............................... 

8. Circulații și accese - Nodurile/intersecțiile cu celelalte elemente ale tramei stradale 

majore se vor reglementa prin PUZ-ul aferent arterei de circulație, ca și eventualele accese spre 

parcelele/terenurile riverane ale unor obiective de interes public major, intersecțiile cu trama 

stradală de interes local, numai în cazul lipsei demonstrate a unor alternative rezonabile, cu condiția 

elaborării unor studii de fundamentare privind traficul și accesibilitatea locală. 

 9. Staționarea autovehiculelor - În interiorul culoarelor arterelor de circulație oprirea/ 

staționarea/parcarea autovehiculelor este interzisă. Adiacent zonei, în vecinătatea nodurilor de 

circulație/stațiilor de transport în comun se recomandă construirea de parcaje publice ca parte a 

sistemului de transfer intermodal.   

.................................. 

12. Condiții de echipare edilitară și evacuarea deșeurilor - În interiorul culoarelor arterelor 

de circulație pot fi amplasate elemente ale infrastructurii edilitare majore, în conformitate cu cadrul 

normativ în vigoare, cu condiția dispunerii acestora exclusiv în subteran. Se interzice dispunerea 

aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.) sau pe sol a conductelor de orice 

fel. Traversările se vor realiza exclusiv în subteran, cu excepția liniilor aeriene de înaltă tensiune. 

Apele meteorice vor fi colectate exclusiv în interiorul culoarului arterelor de circulație și conduse 

spre emisari sau canalizarea publică. Se interzice conducerea acestora în exterior, spre terenurile/ 

parcelele învecinate.  

 13. Spații libere și spații plantate - Suprafețele libere se vor înierba în totalitate și se vor 

planta cu vegetație medie și înaltă, pe baza unui proiect de amenajare peisajeră, avându-se totodată 

în vedere și  considerentele/reglementările privind securitatea rutieră.  

14. Împrejmuiri - În intravilan, împrejmuirile parcelelor adiacente culoarelor arterelor de 

circulație se vor supune reglementărilor aferente unităților teritoriale de referință din care fac parte. 

În interiorul acestor culoare, ele vor fi în mod obligatoriu dublate de garduri vii, vegetație medie și 

înaltă care, împreună, vor constitui o perdea de protecție. În extravilan, culoarul aferent arterelor de 
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circulație va fi împrejmuit din motive de securitate. Caracteristicile împrejmuirii vor fi reglementate 

prin PUZ. 

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) are caracter de reglementare specifică detaliată pentru o zonă 

din localitate şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului 

Urbanistic General al localităţii din care face parte. 

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism – 

permisiuni şi restricţii – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor 

din zona studiată. 

Pe baza analizei critice a situaţiei existente, a prevederilor din PUG, a concluziilor studiilor 

de fundamentare şi a opiniilor iniţiatorilor, în conţinutul PUZ se tratează următoarele categorii 

generale de probleme: 

• organizarea reţelei stradale; 

• zonificarea funcţională a terenurilor; 

• organizarea urbanistic – arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane; 

• indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc.); 

• dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

• statutul juridic şi circulaţia terenurilor; 

• delimitarea şi protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită (dacă există); 

• măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice (dacă 

există); 

• menţionarea obiectivelor de utilitate publică; 

• măsuri de protecţie a mediului, ca rezultat al programelor specifice; 

• reglementări specifice detaliate - permisiuni şi restricţii - incluse în regulamentul local de 

urbanism aferent PUZ. 

Faţă de funcţiunea predominantă a zonei ce face obiectul PUZ, documentaţiile pot viza toate 

zonele funcţionale ale unei localităţi, privind următoarele categorii specifice de probleme: 

• funcţiuni de transport, locuire, producție, depozitare sau complexe (zone centrale sau de 

interes deosebit; zone balneare, climatice sau balneoclimatice; zone plantate, agrement, 

sport etc.);     

• instituţiile de interes general, publice şi private; 

• modernizarea şi dezvoltarea circulaţiei; 
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• delimitarea şi protejarea patrimoniului natural şi construit, 

• recuperarea terenurilor degradate, în vederea trecerii lor într-o funcţiune urbană; 

• revitalizarea şi reconstrucţia complexă urbană; 

• completări, extinderi şi înlocuiri ale fondului construit existent; 

• modernizări ale reţelelor tehnico-edilitare, inclusiv construcţiile aferente acestora; 

• realizarea de mobilier urban, zone pietonale. 

PUZ-ul reglementează exclusiv introducerea zonei destinate circulației rutiere și a 

amenajărilor necesare (UTR Tr) aferentă proiectului Transregio Feleac TR35. În schimb, PUZ-ul 

nu reglementează celelalte unități teritoriale de referință din zona de studio. Acest lucru se va face 

în continuare conform Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU) aflate în vigoare în cadrul celor 

cinci unități administrative teritoriale. 

Excepție face UAT Cluj-Napoca unde se va elimina servitutea generată de culoarul inelului 

sudic și servituțile unor străzi de legătură (introduse prin PUG Cluj-Napoca 2014) care sunt 

înlocuite prin propunerea proiectului Drum Transregio Feleac TR35. De asemenea, se fac și ajustări 

locale ale limitelor UTR în vederea adaptării acestora la baza topografică actualizată. 

 

1.2  Titularul planului 

Titularul planului pentru care s-a realizat acest Raport de Mediu este Compania Națională 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Rrumuri din România – C.N.A.I.R cu sediul pe b-dul. 

Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cod poștal 010873, CUI 16054368, telefon 0212-

643202, fax 0213-120984, email office@andnet.ro. 

 

1.3  Elaboratorul Raportului de Mediu 

Elaboratorul prezentului Raport de Mediu este SC EPMC Consulting SRL, cu sediul în 

strada Fagului, nr. 11, localitate Cluj-Napoca, județul Cluj, cod poștal 400483, CUI RO24799569, 

tel/fax: 0264-411894, email: office@epmc.ro. 

 

1.4  Încadrarea în teritoriu 

Zona de studiu a PUZ trece prin cinci unități administrative teritoriale: Gilău, Florești, 

Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Căpușu Mare și Feleac. 

Zona PUZ pornește în Gilău din DN1 la limita dintre comunele Căpușu Mare și Gilău și 

trece pe malul stâng al pârâului Căpușul la baza dealurilor, la nord față de intravilanul localității, iar 
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o mică parte din tronson se află în intravilan și anume în zona intersectării cu Autostrada 

Transilvaniei A3 și corpul de intravilan la intersecția cu DN1. 

Zona de studiu continuă în Florești, predominant la nord față de corpul principal al 

intravilanului localității, inițial pe malul stâng față de canalul hidroelectrica, râul Someșul Mic și 

terasa Someșului iar apoi pe malul drept prin intravilan. La Barajul Florești zona PUZ trece din nou 

pe malul stâng al canalului Someșul Mic, în extravilan.  

În Cluj zona PUZ trece prin partea sudică a intravilanului (direcție vest-est, Mănăștur-

Bucium și Someșeni-Selgros): nod Cora, Pădurea Mănășturului, Pădurea Făgetului, zona 

Borhanciului, zona pârâului Becaș, zona Someșeni, Bulevardul Muncii. Traseul centurii trece prin 

puține zone din extravilan. 

În Feleac, zona PUZ trece la limita nordică a extravilanului, în zona Calea Turzii. 

În Apahida, zona de studiu se află la nord-vest față de intravilan, pe tronsonul Centurii 

Apahida-Vâlcele. 

Alături de obiectivul principal al proiectului Drum Transregio Feleac TR35 Centura 

Metropolitană s-au propus mai multe drumuri de legătură, care asigură interconectarea centurii cu 

rețelele majore de străzi din Baciu, Florești, Apahida și Feleac. 

Tabel 1-1. Drumuri de legătură CNAIR (propuse) 

Nr. crt. Denumire Lungime (m) Situație existentă 

1 DL Floresti - Baciu 6974 Inexistent - necesitate traseu nou 

2  DL Florești - Luna 766 Inexistent - necesitate traseu nou 

3 DL 34 - Soporului - VOCE 4 255 Existent, necesitate de modernizare 

și extindere 

4 DL 38 - NOD 19 - DN16 Apahida 3240 Existent 

5 DL Str. Bucium - S.R.U. 2212 Inexistent, necesitate traseu nou 

6 DL 15 - DN1 NOD "N" - SRU 2530 Existent, necesitate de modernizare 

(trotuare și piste pentru biciclete) și 

crearea de benzi suplimentare 

destinate vehiculelor de urgență și 

transportului în comun, 

regularizarea intersecțiilor. 

7 DL 16 - DN1 Metro - Acces SRU 345 Existent, necesitate de modernizare 

și extindere 

8 DL Calea Turzii - Feleacu 785 Existent, necesitate relocare traseu 

9 Făget – str. Frunzișului 2160 Inexistent, necesitate traseu nou 

10 Gilău – Autostradă A3 652 Inexistent, necesitate traseu nou 

Total 23919 
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1.5 Descrierea obiectivelor PUZ 

Obiectivul general al planului, respectiv al proiectului, este modernizarea/dezvoltarea rețelei 

rutiere, îmbunătățirea competitivității economice a României prin construcția de variante de ocolire 

(conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri expres/drumuri naţionale/transregio şi 

eurotrans) care asigură o conexiune adecvată la rețeaua TEN-T sau creșterea accesibilității 

regionale. Acest lucru asigură dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea 

economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile 

pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua 

de drumuri europene. 

Pentru realizarea obiectivului prioritar de dezvoltare a infrastructurilor majore se pune 

accentul pe reorganizarea şi modernizarea schemei de circulaţie, printr-o ierarhizare a tramei 

stradale, astfel fiind asigurate funcţionalitatea şi caracterul liniştit al străzilor rezidenţiale. 

Măsurile de ierarhizare presupun canalizarea traficului în lungul unor artere supraordonate, 

cea mai mare parte dintre acestea existente. Reţeaua dată de aceste artere principale va trebui să 

asigure accesibilitatea întregului teritoriu urban, fără a face necesară utilizarea străzilor cu carater 

local (rezidenţial). Trebuie considerat faptul că politicile de dezvoltare urbană nu pot fi concepute 

în lipsa unor soluţii de descongestionare a traficului rutier prin devierea traficului greu şi de tranzit 

din municipiu. 

Obiectivele principale ale PUZ sunt:  

• Asigurarea capacității de circulație necesară în condiții corespunzătoare de circulație 

aferente conexiunilor cu rețeaua rutieră TEN-T cu efecte negative minime la nivelul 

mediului și ale ocupării de terenuri. 

• Îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport inclusiv 

sub aspect de siguranță rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de 

operare, răspunzând astfel cerințelor de dezvoltarea economică concretizată prin adaptarea 

rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport. 

Obiectivele secundare ale PUZ sunt:  

• Generarea unor efecte socio-economice pozitive și importante, inclusiv prin „micșorarea 

distantelor” și dezvoltarea regională prin mărirea zonei de influență economică 

„gravitațională” a orașelor mari asupra localităților mai mici „stelitare” acestora. 
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• Integrarea și adaptarea „Drumului TR35 Trans-Regio Feleac" la infrastructura de transport 

secundară (drumuri județene, drumuri comunale, străzi colectoare, drumuri de exploatare 

etc). 

 

1.6 Echipare edilitară – situația existentă 

 

Luând în considerare creșterea populațională pe care a cunoscut-o în ultimii ani Municipiul 

Cluj-Napoca și comunele adiacente, însoțită de extinderea zonelor rezidențiale și industriale, nevoia 

dezvoltării rețelei rutiere aferente a devenit o necesitate. În momentul de față există numeroase 

disfuncționalități ale infrastructurii de transport în zona metropolitană, precum existența: 

• străzilor cu gabarite şi profile necorespunzătoare categoriei;  

• străzilor cu capacitate de circulaţie depăşită;  

• intersecţilor amenajate la care capacitatea de circulaţie este depăşită;  

• intersecţilor neamenajate corespunzător;  

• pieţele de circulaţie sau grupări de intersecţii amenajate necorespunzător.  

Lipsa centurii ocolitoare a municipiului face ca traficul de tranzit (în special cel spre N şi N-

E) să se desfăşoare în totalitate pe arterele municipiului, cu efecte negative asupra sănătății umane, 

mediului (poluare fonică şi noxe), dar și a infrastructurii rutiere.  

O analiză a nivelurilor de serviciu arată probleme deosebite pe intrările dinspre vest 

(Florești) și nord-vest (Baciu) în oraș, precum și o problemă mai puțin gravă pe intrarea dinspre 

Feleacu, aceasta fiind însă cauzată de secțiunea de coborâre dintre Feleacu și Cluj-Napoca cu o 

singură bandă pe sens. Centura Cluj-Napoca este de asemenea congestionată pe tronsonul dintre 

nodul rutier de la est de aeroport și sensul giratoriu de la nord de Apahida. 
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Figura 1-3. Nivelul de serviciu calculat pentru rețeaua rutieră interurbană 

 

În zona de studiu a viitoarei centuri, există în prezent terenuri cu folosințe foarte variate. 

Cea mai mare suprafață de teren este acoperită de unitățile industriale, depozitele și imobilele 

folosite în domeniile activităților terțiare, acestea însumând 269.54 ha pe teritoriul celor 5 UAT-uri. 

Sunt urmate îndeaproape de zonele cu teren arabil, pășuni, fânețe (262.19 ha), locuințele de toate 

tipurile (238.87 ha) și căile de comunicație și transport rutier (148.94 ha). Zonele mixte și cele 

dedicate instituțiilor și serviciilor însumează alte 72.35 de ha din totalul zonei de studiu (Tabel 2).  

O categorie aparte, prin suprafața însemnată pe care o acoperă, este reprezentată de zonele 

verzi, parcuri sau zonele destinate activităților sportive și de agrement (262.19 ha), alături de păduri 

(74.21 ha). 

În ceea ce privește zonele umede și corpurile de apă ce vor fi intersectate, acestea sunt 

pârâul Căpuș, râul Someșul Mic, afluenții lor, precum și canalele regularizate ale acestora, zona de 

restricție severă a Companiei de Apă Someș și băile salifere din zona Someșeni.  
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Tabel 1-2. Bilanțul teritorial existent 

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT TOTAL ZONA DE STUDIU  Diferența 

dintre 

situația 

existent și 

situația 

propusă (ha) 

ZONE FUNCȚIONALE 

SUPRAFAȚA 

EXISTENTĂ (ha) 

PROCENT 

TOTAL % 

SUPRAFAȚA 

PROPUSĂ (ha) 

PROCENT 

TOTAL % 

 Existent Existent Propus Propus 

TERENURI ÎN INTRAVILAN  

ZONA CENTRALA - - - - 0 

INSTITUTII SI SERVICII 39.37 3.08 38.22 2.99 1.15 

ZONA MIXTA 32.98 2.58 32.19 2.52 0.79 

LOCUINTE DE TOATE TIPURILE 238.87 18.71 220.63 17.28 18.24 

UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE & ACTIVITATI 

TERTIARE 
269.54 21.12 244.12 19.13 

25.42 

ZONA TEREN ARABIL, PASUNI, FÂNEȚE 262.19 20.54 198.26 15.53 63.93 

TEREN LIBER (FĂRĂ DESTINAȚIE) - - - - 0 

ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, CIMITIR 13.01 1.02 11.7 0.92 1.31 

CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRASPORT RUTIER 148.94 11.67 320.31 25.09 171.37 

CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRASPORT FEROVIAR 0.59 0.05 0.35 0.03 0.24 

CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRASPORT AERIENE - - - - 0 

ZONE VERZI, PARCURI, SPORT, AGREMENT, 

PROTECȚIE 
132.51 10.38 93.23 7.3 

39.28 

APE 7.07 0.55 8.14 0.64 1.07 

PĂDURI 74.21 5.81 60.95 4.77 13.26 

LIVEZI 45.09 3.53 37.4 2.93 7.69 

VII 11.47 0.9 9.87 0.77 1.6 

ZONA CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR 

EDILITARE 
0.62 0.05 1.08 0.08 

0.46 

ZONE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ - - - - 0 
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 din care MApN - - - - 0 

Total intravilan  1276.47 100 1276.47 100   

TERENURI ÎN EXTRAVILAN 

ZONĂ FORESTIERĂ 13.48 2.13 9.14 1.44 4.34 

AGRICOL - ARABII, PĂȘUNI, FÂNEȚE 549.01 86.62 376.01 59.32 173 

AGRICOL - LIVEZI 15.68 2.47 13.45 2.12 2.23 

APE 3.62 0.57 2.03 0.32 1.59 

ZONĂ TRASPORT RUTIER 51 8.05 232.63 36.79 181.63 

ZONĂ TRASPORT FEROVIAR 1.02 0.16 0.57 0.09 0.45 

Total extravilan 633.83 100 633.83 100 

  TOTAL U.A.T. 1910.3   1910.3   
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1.7 Echipare edilitară – situație propusă 

 

Drumul Transregio Feleac TR 35 va fi un drum de clasă tehnică II cu patru benzi de 

circulație (2x2), soluție propusă având în vedere faptul că mai mult de 35100 m din lungimea totală 

de 41843 m, se vor desfășura prin zone de intravilan. 

Lungimea traseului drumului TR35 și a drumurilor de legătură propuse în etapa I este 

prezentată în următorul tabel:  

Tabel 1-3. Lungimea traseului drumului TR35 și a drumurilor de legătură propuse în etapa I 

Nr. ctr Denumire 
Lungime 

[m] 

A Traseu centură metropolitană TR35 41 843.0 

1 Traseu TR35 – V8 41 843.0 

B Traseu drumuri de legatură CNAIR 223 919 

2 DL38 – Florești Baciu 6 974 

3 DL0 – Luna 766 

4 DL34 – Soporului – VOCE 4 255 

5 DL38 – (NOD 19 – DN16 Apahida) 3 240 

6 DL18 – (Str. Bucium – SRU) 2 212 

7 DL15 – (DN1 NOD "N" – SRU) 2 530 

8 DL16 – (DN1 "Metro" – Acces SRU) 345 

9 DL17 – DN1 Feleacu 785 

10 Gilău – Autostrada A3 652 

11 Făget - Frunzișului 2160 

Total General 65 762 

 

Drumul se poate împărți în trei tronsoane, din punctul de vedere a condițiilor de relief 

prevăzute în legislația prevăzută pentru proiectarea drumurilor: 

• De la km 0+000 (intersecție DN1 Gilău) până la km 17+809 (nod Cora – Cluj-Napoca), 

cotele variind între +415 la km 0+000 până la cota 352,6 la km 17+413. Traseul se dezvoltă 

preponderent în albia majoră a râului Someșul Mic și a pârâului Căpus, zona fiind 

considerată „șes” conform normativului AND 593/2009. 

• De la km 17+809 (nod Cora Cluj-Napoca) până la km 28+141 (nod Borhanciului – Cluj-

Napoca) traseul se dezvoltă preponderent pe dealul Feleac, cotele variind între +359,48 la 
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km 17+800 până la cota maximă a traseului de +563 la km 23+952 în zona de traversare a 

străzii Făgetului, punct din care drumul coboară continuu pe versanți până la cota +345 la 

km 28+080. Pe acest sector traseul este considerat de „deal” conform normativului AND 

593/2009. 

• De la km 28+141 (nod Borhanciului – Cluj-Napoca) până la sfârșitul traseului, la km 

41+843 (nod Apahida – conexiune cu DN1C) drumul urmează preponderant albiile pârâului 

Becaș și râului Someșul Mic, cotele variind între +345 la km 28+080 până la cota minimă a 

traseului de + 300 la km 39+000, la capătul traseului. Pe acest sector traseul este considera 

de „șes” conform normativului AND 593/2009.  

 

Profilul transversal și longitudinal al Drumului Transregio Feleac TR35 

Profilul transversal tip propus pentru centura metropolitană TR35 are următoarele 

caracteristici: 

• Profilul transversal al drumului are lățimea platformei de 22,00 m, din care: 

o partea carosabilă cu două benzi de circulație pe sens – 2 x 7,00 m = 14,00 m; 

o banda mediană – 3,00 m; 

o acostamente – 2 x 2,50 m = 5,00 m – din care acostamente consolidate (benzi de 

încadrare) de 75 cm pentru fiecare parte 

• Având în vedere ca pe întreg traseul drumului este propusă adăugarea unui parapet marginal, 

acesta se va monta în afara platformei de 22,0 m, lățimea mărindu-se cu lățimea de lucru la 

parapet; 

• În zona nodurilor, lățimea platformei drumului este de 29,00 m, datorită adăugării unui 

benzi de 3,50 m la lățimea fiecărui sens de circulație.  

Profilurile transversale tip pentru alte categorii de drumuri vor fi corelate cu clasa tehnică a 

drumului sau străzii respective. Proiectarea traseului s-a realizat cu respectarea normelor și 

standardelor în vigoare, utilizându-se elemente geometrice cât mai largi, elementele limită fiind, pe 

cât posibil, evitate. Pentru reducerea riscului de acvaplanare, în curbe și în zonele în care există 

dever nul, declivitatea minimă nu va coborâ sub 0,3%.  

Profilele transversale și longitudinale ale drumului se regăsesc în anexe. 

Dotări ale Drumului Transregio Feleac TR35 – Centura metropolitană Cluj 

Pe traseul centurii metropolitane sunt propuse spre realizare următoarele dotări: 
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• Două centre de întreținere și intervenții, unul la km 7+300, în zona nodului de autostradă, și 

unul la km 24+500, în zona intersecției cu DN1 Feleac (vor fi realizate odată cu proiectul); 

• Două parcări de scurta durată, una la km 9+300, în zona Florești și una la km 36+400, în 

zona de capăt a bulevardului Muncii (vor fi realizate odată cu proiectul); 

• Două spații de servicii care cuprind parcări pentru vehicule grele și autoturisme (vor fi 

realizate odată cu proiectul), precum și benzinării și spații comerciale ce vor fi concesionate 

ulterior realizării proiectului de execuție. Un spațiu de servicii a fost prevazut la km 7+300, 

în zona bretelelor autostrăzii A3 și unul la km 24+500, în zona intersectiei cu DN1 Feleac;  

• Toate podurile mai lungi de 100 m și intersectiile de pe traseul centurii metropolitane vor fi 

iluminate conform normelor specifice;  

• Instalații pentru asigurarea urmării desfășurării traficului (ITS). 

Supratraversări pentru Drumul Transregio Feleac TR35 și drumurile de legătură 

Așa cum a fost menționat în subcapitolul anterior, Drumul Transregio Feleac TR35 va 

traversa un număr de corpuri de apă. În cele ce urmează sunt listate supratraversările necesare și 

lucrările propuse în cazul fiecăreia. 

Tabel 1-4. Supratraversările necesare pe Centura TR35 

Nr. crt. Curs de apă 
Cod 

cadastral 

Coordonate stereo 70 
Lucrări propuse 

X = Y = 

R1 

BIEF 1 

Pârâul 

Căpuș 
II-01.31.10 587288.59 373280.44 Pod 

TR 2  
Valea 

Budulău 
Necadastrat 587417.61 373856.88 

Podeț nou cu deviere 

de albie 

TR 3  
Valea 

Zăpodie 
Necadastrat 586851.51 374895.46 Podeț 

TR 4  
Valea 

Hideșele 
Necadastrat 586792.86 375042.41 Podeț 

TR 5  

necadastrat, 

Zona 

Hideșee 

Necadastrat 586660.13 375358.41 Podeț 

TR 6  

necadastrat, 

Zona 

Hideșee 

Necadastrat 586453.1 375843.38 Podeț 

TR 7 

BIEF 2 

Pârâul 

Căpușu 
II-01.31.10 586399.7 375990.72 

Regularizare și relocare 

albie 

TR 8  
Pârâul 

Viștelaea 
Necadastrat 586240.66 376655.42 Viaduct 

TR 9 Pârâul Viei necadastrat 585770.65 377992.47 podet 
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Nr. crt. Curs de apă 
Cod 

cadastral 

Coordonate stereo 70 
Lucrări propuse 

X = Y = 

TR 10 
Someșul 

Mic 
II-01.31.00 585811.74 378564.08 

lucrari de consolidare 

(protectie mal, corectii 

albie) 

TR 11 
Necadastrat, 

torent 
necadastrat 585737.49 378910.93 

podet(regularizare 

albie) 

TR 12 

BIEF 3 

Pârâul 

Morțănușa 
necadastrat 585593 380278 pod 

TR 13 

Necadastrat, 

zona Dealu 

Suceagului 

necadastrat 585438.88 381010.62 podet 

TR 14 

Necadastrat, 

zona Dealu 

Suceagului 

necadastrat 585253.64 381249.27 

haldare, umplere, 

construire parcare de 

scurta durata 

TR 15 

BIEF 4 
Someșul Mic II-01.31.00 585063 381365 

viaduct (traversează și 

Râul Șomeșul Mic cât 

si Canal Șomes) 

TR 16 

BIEF 5 

Canal 

Somesu Mic 
II-01.31.00 584975 381458 

viaduct (traversează și 

Râul Șomeșul Mic cât 

si Canal Șomes) 

TR 17 

BIEF 6 
Pârâu Fenesu II-01.31.11 584736.42 382126.34 pod 

TR 18 

BIEF 7 
Someșul Mic II-01.31.00 584397.29 383946.57 pod 

TR 19 torent necadastrat 584763.23 384394.01 
podet - gospodarire ape 

pluviale - izvor 

TR 20 

necadastrat 

valea 

Bongardului 

necadastrat 585632.26 386119.21 pod 

TR 21 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 585765.61 386927.32 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 22 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 585772.08 387810.88 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 23 

BIEF 

8.2 

Someșul Mic II-01.31.00 585839.35 388202.53 pod 

TR 24 

BIEF 8 
Someșul Mic II-01.31.00 585888 388666 pod 

TR 26 
torent in 

padure 
necadastrat 583942.42 389357.44 podet 

TR 27 
torent in 

padure 
necadastrat 583817.62 389601.07 pod 

TR 28 
torent in 

padure 
necadastrat 583327.66 390398.79 pod 
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Nr. crt. Curs de apă 
Cod 

cadastral 

Coordonate stereo 70 
Lucrări propuse 

X = Y = 

TR 29 
torent in 

padure 
necadastrat 583010.89 390665.81 pod 

TR 30 
torent in 

padure 
necadastrat 582437.06 390986.07 viaduct peste 3 vai 

TR 32 
torent in 

padure 
necadastrat 582235.82 391538.27 podet 

TR 33 
torent in 

padure 
necadastrat 582233.14 391629.33 podet 

TR 34 
torent in 

padure 
necadastrat 582241.03 391748.95 podet 

TR 35 
torent in 

padure 
necadastrat 582251.26 391969.69 podet 

TR 36 
Parau becas - 

izvor 
II-01.31.16 582658.31 392826.51 

podet, sistem drenaj, 

relocare vale 

TR 37 

BIEF 9 

Parau becas - 

izvor 
II-01.31.16 582963 393659 pod 

TR 38 

BIEF 10 

vale fără 

nume 

(afluent 

Becaș) 

necadastrat 583432 394232 

relocare vale (de la km 

25 900 pana la 26 400 

pe partea dreapta) 

TR 39 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 583709.45 394240.66 podet 

TR 40 

vale fără 

nume 

(afluent 

Becaș) 

necadastrat 584063.75 394460.71 pod 

TR 41 Pârâu Becaș II-01.31.16 584524.1 394863.23 
reamenajare, 

regularizare albie 

TR 42 

BIEF 

10.2 

vale fără 

nume 

(afluent 

Becaș) 

necadastrat 585409.7 395572.65 podet 

TR 43 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 586321.78 396302.65 podet 

TR 44 

BIEF 11 
Pârâu Becaș II-01.31.16 587881 397468 

viaduct+regularizare 

albie 

TR 45 

BIEF 12 
Someșul Mic II-01.31.00 588555.38 398287.67 pod 

TR 46 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 589597.37 398806.3 
podet - gospodarire ape 

pluviale 
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Nr. crt. Curs de apă 
Cod 

cadastral 

Coordonate stereo 70 
Lucrări propuse 

X = Y = 

TR 47 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 589682.83 399170.86 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 48 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 589730.64 399407.77 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 49 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 589704.42 400153.12 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 50 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 589652.4 400451.67 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 51 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 589362.97 401550.34 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 52 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 589468.62 402118.46 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 53 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 590151.89 403085.86 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 54 

BIEF 13 

Pârâu Valea 

Caldă 
II-01.31.18 590926.94 403664.5 

pod (se dubleaza podul 

existent in amonte ) 

TR 55 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 591061.29 403702.1 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

TR 56 

rigola - 

colectare 

ape pluviale 

necadastrat 591840.44 404149.77 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

Notă: TR reprezinta supratraversările/lucrările de pe traseul principal al Centurii TR35 

 

Tabel 1-5. Supratraversările necesare pe drumurile de legătură 

Nr. 

Crt. 
Curs de apă 

Cod 

cadastral 

Coordonate stereo 70 
Lucrări propuse 

X =  Y =  

DL 1  
Valea 

Hideșeie 
necadastrat 586890.7 375072.61 podet 

DL 2  
Valea 

Hideșeie 
necadastrat 586845.61 375056.93 podet 

DL 3  
necadastrat, 

Zona Hideșee 
necadastrat 586682.3 375374.04 podet 

DL 4  
necadastrat, 

Zona Hideșee 
necadastrat 586494.11 375837.08 podet 

DL 5  Pârâul Viei necadastrat 585654.44 378105.37 podet 
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Nr. 

Crt. 
Curs de apă 

Cod 

cadastral 

Coordonate stereo 70 
Lucrări propuse 

X =  Y =  

DL 6  Someșul Mic II-01.31 .00 585567.55 379034.37 

 viaduct (traversează și 

Râul Șomeșul Mic cât 

si Canal Șomes) 

DL 7  
Canal 

Somesu Mic 
II-01.31 .00 585486.37 379017.51 

 viaduct (traversează și 

Râul Șomeșul Mic cât 

si Canal Șomes) 

DL 8  
lacuri 

balastiera 
necadastrat 585256.99 379090.49 

nivelare teren 

(umplere), construire 

spatiu de servicii 

DL 9 

BIEF 

DL2 

Canal 

Somesu Mic 
II-01.31 .00 585466 379270 

 viaduct (traversează și 

Râul Șomeșul Mic cât 

si Canal Șomes) 

DL 10 

BIEF 

DL1 

Someșul Mic II-01.31 .00 585536 379288 

 viaduct (traversează și 

Râul Șomeșul Mic cât 

si Canal Șomes) 

DL 11  Pârâu Fenesu II-01.31.11  583968.71 381871.58 

2 poduri, se reloca 

valea Fenesului 

(regularizare spre 

exteriorul sensului 

giratoriu) 

DL 13 

BIEF 

DL 2.2 

Someșul Mic II-01.31 .00 584259.1 384261.19 pod 

DL 14 

BIEF 

DL4 

Pârâu Pe Vale II-01.31.12  584672 385796 pod 

DL 15  Pârâu Pe Vale II-01.31.12  584471.92 385784.87 pod 

DL 16 

BIEF 

DL 3 

Someșul Mic II-01.31 .00 585027.12 385444.74 pod 

DL 17  

necadastrat, 

Valea 

Bongardului 

necadastrat 586354.57 384772.64 podet 

DL 18  
valea 

Hosuveghi 
necadastrat 587246.33 384752.69 podet 

DL 19  

rigola - 

colectare ape 

pluviale 

necadastrat 589372.06 385419 podet 

DL 20 

BIEF 

DL 5 

Pârâul 

Nadășu 
II-01.31.14  589958.22 385872.66 pod 
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Nr. 

Crt. 
Curs de apă 

Cod 

cadastral 

Coordonate stereo 70 
Lucrări propuse 

X =  Y =  

DL 21 

BIEF 

DL 6 

Valea 

Garbaului 
II-01.31.13  584982.42 388199.32 largire pod 

DL 22 

BIEF 

DL 7 

Valea 

Garbaului 
II-01.31.13  584264.12 388291.72 pod 

DL 23  
Valea 

Garbaului 
II-01.31.13  584163.78 388149.3 pod - sens giratoriu 

DL 24 

BIEF 

DL 8 

torent necadastrat 582864 391220 pod 

DL 25  torent necadastrat 582459.63 391612.71 pod 

DL 26  torent necadastrat 582510.23 391613.52 pod 

DL 27  torent necadastrat 582404.17 392844.41 
reamenajare albie, 

podet 

DL 28  torent necadastrat 582418.76 392903.05 
reamenajare albie, 

podet 

DL 29  
Parau becas - 

izvor 
II-01.31.16  583120.08 393666.66 pod 

DL 30  
Parau becas - 

izvor 
II-01.31.16  583344.97 393163.98 podet 

DL 31  

vale fără 

nume (afluent 

Becaș) 

necadastrat 583886.36 394353.88 podet 

DL 32  Pârâu Becaș II-01.31.16  584145.88 393815.96 pod 

DL 33  Pârâu Becaș II-01.31.16  584332.61 394206.85 pod 

DL 34 

BIEF 

DL 9 

Pârâu Becaș II-01.31.16  584383 394629 pod 

DL 35 

BIEF 

DL 10 

Pârâu Becaș II-01.31.16  585021 395075 pod 

DL 36  Pârâu Becaș II-01.31.16  585915.66 395828.49 podet 

DL 37 

BIEF 

DL 12 

Pârâu Becaș II-01.31.16  586207.03 395797.97 pod 

DL 38  

rigola - 

colectare ape 

pluviale 

necadastrat 586549.09 396166.51 podet 

DL 39  

rigola - 

colectare ape 

pluviale 

necadastrat 587201.87 396750.15 podet 

http://www.epmc.ro/


 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

2
9

 

Nr. 

Crt. 
Curs de apă 

Cod 

cadastral 

Coordonate stereo 70 
Lucrări propuse 

X =  Y =  

DL 40  

rigola - 

colectare ape 

pluviale 

necadastrat 586230.53 396467.54 
podet - gospodarire ape 

pluviale 

DL 41 

BIEF 

DL 13 

Pârâu 

Murători 

II-

01.31.16.01 
585701 398367 pod 

DL 42  

necadastrat, 

zona Pădurea 

Tufele Rosii 

necadastrat 585291.4 399831.27 pod 

DL 43 

BIEF 

DL 14 

Pârâu 

Zăpodie 
II-01.31.17  585368.39 400245.65 pod 

DL 44  Pârâu Becaș II-01.31.16  587992.71 397869.06 pod 

DL 45 

BIEF 

DL 16 

vale fără 

nume (afluent 

Mărăloiu) 

necadastrat 589666.29 404323.96 

relocare totala ( 

recalibrare + 

regularizare, pod) 

DL 46 

BIEF 

DL 18 

Pârâu 

Maraloiu 
II-01.31.19  589607.56 405028.33 pod 

DL 47  
Pârâu 

Maraloiu 
II-01.31.19  590089.29 404617.58 pod 

DL 48 

BIEF 

DL 17 

Pârâu 

Maraloiu 
II-01.31.19  590216.04 404614.65 pod 

DL 49 

BIEF 

DL 15 

Someșul Mic II-01.31 .00 590644.51 403660.68 pod 

DL 50  
Pârâu Valea 

Caldă 
II-01.31.18  590963.64 403532.89 pod 

Nota: DL reprezintă supratraversarile/lucrările de pe traseul Drumurilor de legătură la Centura 

TR35 

 

Noduri rutiere propuse 

În lungul acestui traseu, pentru a asigura o cât mai bună accesibilitate conform cerințelor de 

finanțare, precum și din configurația locală a tramei stradale intersectate de variantă, s-au propus 20 

de noduri rutiere după cum urmează: 

Tabel 1-6. Situația nodurilor rutiere propuse și localizarea acestora 

Nr. 

nod 
Poz km Denumire 
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Nr. 

nod 
Poz km Denumire 

1 0+450 Conexiune DN1  

2 7+290 Conexiune Autostrada DN1 

3 10+335 Conexiune DN1DJ107M 

4 12+545 Conexiune Florești strada Eroilor 

5 14+655 Conexiune Florești strada Someșului 

7 17+855 Conexiune 1 Cluj Sens Giratoriu Cora 

6 18+655 Conexiune 2 Cluj Bucium  

8 20+757 Conexiune 3 Cluj str.Dimitrie Gusti 

9 23+084 Conexiune 4 Cluj str.Frunzisului Câmpului 

10 24+510 Conexiune 5 Cluj DN1(Calea Turzii) 

11 25+542 Conexiune 6 Cluj str. Mihai Romanul 

12 26+757 Conexiune 7 Cluj str. Măceșului 

13 28+196 Conexiune 8 Cluj str. Boraciului 

14 29+940 Conexiune 10 Cluj str. Soporului 

15 31+325 Conexiune 11 Cluj str. Someșeni 

16 32+570 Conexiune 12 Cluj str. Traian Vuia 

17 34+230 Conexiune 13 Cluj Muncii 

18 38+029 
Conexiune 14 Cluj Centura Apahida Vâlcele Bul. 

Muncii 

19 39+895 Conexiune 1 Apahida 

20 41+539 Conexiune 2 Apahida DN1C 

 

Alături de obiectivul principal al acestui proiect, Drumul TansRegio TR35 - Centura 

metropolitană Cluj, pentru asigurarea conectivității s-a propus realizarea a 56 de drumuri de 

legătură în lungime totală de 53038 ml. Aceste drumuri asigură interconectarea centurii cu rețelele 

majore de străzi din interiorul zonei metropolitane.  

 

Dotări ale drumurilor de legătură 

O parte dintre aceste drumuri de legătură, și anume DL38 -Floresti Baciu, DL0 - Luna, DL 

34 -Soporului - VOCE, DL 38 - (NOD 19 -DN16 Apahida), DL 18 - (Str. Bucium- S.R.U.) -DL15 -

(DN1 NOD "N" - SRU) , DL16 (DN1 "Metro" - Acces SRU"), DL 17 DN1 Feleacu acele care 

asigură conexiunea directă pe 2 cai cu spitalul regional de urgență (SRU) din Florești precum și cu 

drumurile naționale DN1, DN1F și DN16 au fost propuse să facă parte din etapa I, la care 

beneficiarul final este CNAIR. Aceste drumuri de legătură fac parte integrantă din proiectul centurii 

și au același mers al din punct de vedere al documentațiilor. 
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Lungimea traseelor drumului TR35 și a drumurilor de legătură propuse în Etapa I – Drum 

transregio Feleac TR35 - Centura metropolitană și drumurile de legătură ce urmează a fi preluate 

conform tabelului nr. 1-3 Lungimea traseului drumului TR35 și a drumurilor de legătură propuse în etapa 

I. 

În afară de drumurile clasificate DN, DJ și DC, intersectate de traseul centurii si al 

drumurilor de legatura ce urmează a fi preluate de către CNAIR (Etapa I) se va avea în vedere și 

drumurile vecinale, forestiere sau agricole întâlnite, precum și accesele la proprietățile adiacente 

coridorului care vor fi secționate de traseul drumului. S-a avut în vedere ca supra-traversările sau 

subtraversările să fie dimensionate astfel încât să nu existe ocoliri mai mari de doi kilometri pentru 

a nu perturba activitățile agro-zootehnice, forestiere sau umane din zona. 

Pentru reducerea impactului planului/proiectului asupra căilor existente de acces (drumuri, 

drumuri de acces, căi de comunicație pietonale, parcele de teren străbătute de traseul propus) s-a 

propus drumuri de acces, structuri (pasaje inferioare, pasaje superioare, pasarele pietonale sau 

podețe) pentru reintegrarea căilor de comunicație existente. Aceasta poate include, dar nu se 

limitează la proiectarea de noi drumuri de acces, de-a lungul centurii metropolitane, care vor avea 

ca scop să restabilească accesul la proprietățile afectate și terenuri. 

Profilurile transversale tip pentru alte categorii de drumuri vor fi corelate cu clasa tehnică a 

drumului sau străzii respective. Proiectarea traseului drumului TR35 s-a realizat cu respectarea 

normelor și standardelor în vigoare, de regulă, elemente geometrice cât mai largi, elementele limită 

fiind, pe cât posibil, evitate. 

Pentru reducerea riscului de acvaplanare, în curbe și în zone în care există devernul 

declivitatea minima nu va coborî sub 0,3%.  

Regulile privind proiectarea complexă în spațiu a traseului drumului Trasregio TR35 vor fi 

în concordanță cu cerințele STAS 863-1985 completate cu unele cerințele prevăzute în 

normativului PD 598-2013. Distanța minima de vizibilitate a suprafeței căii unidirecționale, pentru 

viteza de proiectare stabilită, va fi cea corespunzătoare asigurării confortului optic. S-au luat măsuri 

și soluții constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale și pentru drenarea și evacuarea 

apelor subterane ce pot afecta corpul drumului (în special în zone cu relief plat). 

La stabilirea cotelor liniei roșii pentru platforma drumului, în studiul de fezabilitate, s-a tinut 

seama de: 

- cotele șinelor și gabaritelor impuse pasajelor superioare pentru traversarea CF; 
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- cotele platformelor existente și gabaritele impuse pasajelor superioare la traversarea 

drumurilor naționale și locale; 

- cotele pentru asigurarea de 2% (sau superioară dacă este cazul), inclusiv înălțimea de 

gardă pentru poduri la traversarea cursurilor de apă. 

- raza minimă adoptată în cazul racordării verticale convexe va fi în funcție de viteza de 

proiectare conform normelor. 

 

Profilul transversal al bretelelor și buclelor nodurilor rutiere: 

• în cazul când bretelele vor avea două benzi de circulație, lățimea platformei este de 

9,00 m și are următoarea alcătuire: 

o parte carosabilă de 7,00 m 

o acostamente de 2 x 1,00 = 2,00 m 

• în cazul buclelor cu o singură bandă de circulație, lățimea platformei este de 7,50m, 

cu următoarea alcătuire: 

o parte carosabilă de 4,50 m 

o acostamente de 2 x 1,50 = 3,00 m. 

 

Pe zonele cu parapete sau supralărgiri platformele buclelor și bretelelor vor fi mărite 

corespunzător. 

Pentru relocarea drumurilor naționale și județene s-au adoptat următoarele caracteristici ale 

profilului transversal: 

• drumuri naționale cu patru benzi de circulație: 

o lățime platformă 17,00 m 

o lățime parte carosabilă 14,00 m 

o acostamente 2 x 1,50 = 3,00 m 

• drumuri naționale cu două benzi de circulație și drumuri județene: 

o lățime platformă 10,00 m 

o lățime parte carosabilă 7,00 m 

o acostamente 2 x 1,50 = 3,00 m. 

 

Pe drumurile comunale profilul transversal va avea următoarele caracteristici: 

o lățime platformă 8,00 m 
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o lățime parte carosabilă 6,00 m 

o acostamente 2 x 1,00 = 2,00 m. 

Pe drumurile agricole și de exploatare profilul transversal va avea următoarele caracteristici: 

o lățime platformă 5,00-7,00 m 

o lățime parte carosabilă 4,00-5,50m 

o acostamente 2 x 0,75 = 1,50 m. 

 

 

1.8 Relația cu alte planuri și programe relevante 

Proiectul Drum Transregio Feleac TR35 este în concordanță cu strategiile naționale și cele 

europene descrise în: 

• Master Planul General de Transport 2016 (MPGT) 

• Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM)  

• Strategia Europa 2020 – prevede necesitatea unor reforme structurale prin măsuri de 

stimulare a creșterii necesare adaptării la economia viitorului. Sunt stabilite cinci obiective 

pentru țările partenere: ocuparea forței de muncă, inovarea, educația, incluziunea socială și 

climă/energie.  

La nivel regional, Drum Transregio Feleac TR35 este inclus în Planul Urbanistic General 

(PUG) al Municipiului Cluj-Napoca și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Cluj-

Napoca 2016-2030. 

Proiectul Drum Transregio Feleac TR35 este în concordanță cu Obiectivul Tematic 7 al 

Fondurilor Structurale și de Investiții Europene „Promovarea sistemelor de transport durabile și 

eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” (articolul 9, punctul 7 al 

Regulamentului UE nr. 1303/2013). Mai specific, proiectul răspunde condiționalității ex ante 7.1 

Transporturi „Existența unuia sau mai multor planuri sau cadre cuprinzătoare pentru investiții în 

transporturi, în conformitate cu cadrul instituțional al statelor membre (inclusiv transportul public la 

nivel local și regional), care să sprijine dezvoltarea infrastructurii și să îmbunătățească 

conectivitatea la rețelele globale și de bază TEN-T”. 

1.8.1 Relația cu Master Planul General de Transport 

Master Planul General de Transport 2016 analizează obiectivele majore ale sistemului 

național de transport. Prin urmare, acesta constituie un instrument strategic de planificare a 
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intervențiilor majore (proiecte și alte acțiuni) semnificative pentru obiectivele de transport la scară 

națională. 

Obiectivele strategice identificate pentru sectorul de transport rutier în MGPT sunt: 

• Îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei şi a traficului aferent transportului de mărfuri în cadrul 

reţelei TEN-T de bază şi a reţelei extinse, prin construcţia unei reţele de autostrăzi şi 

drumuri expres;  

• Asigurarea accesului pentru populaţie şi pentru mediul de afaceri la reţeaua TEN-T de bază 

şi la reţeaua extinsă, prin construcţia coridoarelor de legătură naţională; 

• Asigurarea unei reţele de transport rutier sigure şi operaţionale, care să contribuie la 

reducerea numărului de accidente rutiere, precum şi la reducerea timpilor de călătorie; 

• Asigurarea accesului internaţional prin intermediul legăturilor cu ţările vecine; 

• Asigurarea unei reţele de transport propice mediului înconjurător, prin implementarea 

proiectelor de variantă de ocolire. 

MPGT include ca proiect prioritar (inclus în scenariul de referință) Drum Transregio Feleac 

TR35, pe întreaga sa lungime de 38 km, în rețeaua de drumuri Transregio și EuroTrans, fiind 

considerată drum de interes urban și periurban. Se specifică faptul că prin implementarea etapizată 

a proiectului de Drum Transregio Feleac TR35 vor fi descongestionate sectoare cu frecvente 

aglomerări actuale. 

 

Tabel 1-6. Fazarea tehnică a Drumului Transregio Feleac TR35 (Gilău – Apahida) 

Sector 
Lungime 

(km) 

Forme de 

relief 

Lungime 

formă de 

relief (km) 

Standard de 

cost 

(mil.euro/km) 

Cost estimat 

(mil.euro/km) 

Faza 1 

Gilău – A3 

(drum nou 2x2) 
2.30 

Șes 0.00 2.40 0.00 

Deal 2.30 4.80 11.04 

A3 – Cluj Vest 

(drum nou 2x2) 
9.90 

Șes 9.40 2.40 22.56 

Deal 0.50 4.80 2.4 

Cluj Vest – Cluj Sud-Vest 

(drum nou 2x2) 
1.90 

Șes 1.90 2.40 4.56 

Deal 0.00 4.80 0.00 

Total 14.10    40.56 

Faza 2 

Cluj Sud-Vest – Selgros 

(drum nou 2x2) 
14.00 

Șes 0.00 2.40 0.00 

Deal 14.00 4.80 67.2 

Selgos – Bd. Muncii 

(drum nou 2x2) 
2.70 

Șes 0.00 2.40 0.00 

Deal 2.70 4.80 12.96 

Bd. Muncii – Apahida 

(drum nou 2x2) 
7.50 

Șes 7.50 2.40 5.625 

Deal 0.00 4.80 0.00 
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Total 24.20    85.79 

TOTAL GENERAL 28.30    126.35 

 
 

Mai mult decât atât, proiectul va fi parte integrantă a unei rețele de autostrăzi, drumuri 

expres și centuri de ocolire capabile să reducă timpul de călătorie, riscurile de accidente și punerea 

în aplicare a proiectelor economice și de mediu durabile precum și să asigure conexiunea cu rețeaua 

TEN-T (Core și Comprehensive).  

Necesitatea, Oportunitatea și Viabilitatea realizării Drumului Transregio Feleac TR35 a fost 

identificată și cuantificată la nivel general prin MPGT, cu codul de proiect RTR098/RTR099, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 778 bis/4.X.2016. 

 

 
Figura 1-4. Schiță cu Drumul Transregio Feleac TR35 și sectoarele cu congestionări frecvente ale 

traficului în zona Cluj-Napoca 

1.8.2 Relația cu Programul Operațional Infrastructură Mare 

 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 are ca scop promovarea unei 

creșteri economice durabile precum și utilizarea sigură și eficientă a resurselor naturale. Sunt 

abordate provocările de dezvoltare identificate la nivel național, în ceea ce privește 

infrastructura de transport, transportul urban durabil, mediu, energie și prevenirea riscurilor. 

Programul va investi, în principal, în eliminarea blocajelor majore și dezvoltarea unui transport 

durabil, eficient și ecologic. 

 POIM-ul elaborat în cadrul Politicii de Coeziune 2014-2020 prevede dezvoltarea 

infrastructurii de transport, în scopul de a garanta creșterea accesibilității regiunilor mai puțin 
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dezvoltate din România, a conectivității cu piața internațională, a siguranței traficului și 

reducerea timpului de călătorie. 

 În cadrul POIM 2014-2020, Drum Transregio Feleac TR35 (numit aici Gilău - Cluj 

N.Est) este listat ca proiect major. De asemenea, se încadrează la Prioritatea de investiții 7b – 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, parte din Obiectivul Tematic OT7, prin sprijinirea 

investițiilor în infrastructura pentru toate modurile de transport, precum și transportul de 

energie, cu Axa Prioritara AP 2, obiectivul specific OS 2.2 Creșterea accesibilității zonelor cu 

conexiuni reduse la infrastructura rutieră a TEN-T. 

 Ca investiție din cadrul OT7 proiectul propus are ca scopuri:  

• Generarea unor efecte socio-economice pozitive și importante inclusiv prin „micșorarea 

distantelor” și dezvoltarea regională prin mărirea zonei de influență economică 

„gravitațională” a orașelor mari asupra localităților mai mici „stelitare” acestora. 

• Integrarea și adaptarea „Drumului Trans-Regio Gilău-Apahida" la infrastructura de 

transport secundară (drumuri județene, drumuri comunale, drumuri de exploatare etc). 

 

1.8.3 Relația cu Rețeaua Trans-Europeană de Transport 

Obiectivul programului TEN-T vizează finanțarea proiectelor (studii și lucrări) în domeniul 

transporturilor (aerian, naval, rutier, feroviar) care se adresează extinderii și modernizării rețelei 

trans-europene de transport. 

Rețeaua TEN-T joacă un rol crucial în asigurarea libertății de mișcare a pasagerilor și 

bunurilor în Uniunea Europeană. Aceasta include toate modurile de transport și suportă aproximativ 

jumătate din traficul de pasageri și marfă. Unul din obiectivele importante în ceea ce privește 

crearea unei rețele intermodale, este asigurarea alegerii celui mai potrivit mod de transport pentru 

fiecare etapă a călătoriei. 

Finalizarea rețelei rutiere va avea un impact major în reducerea timpului călătoriei pentru 

pasageri și bunuri și în același timp va aduce importante beneficii mediului prin diminuarea 

poluării.  

Conform politicii europene de transport, prin Regulamentul UE nr. 1315/2013, reţeaua de 

transport europeană este structurată pe două niveluri: reţeaua centrală şi reţeaua globală, cel mai 

înalt nivel de planificare a infrastructurii din cadrul UE. 
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Rețeaua centrală (scheletul rețelei Core) este infrastructura care asigură legătura dintre cele 

mai importante noduri și legături din punct de vedere strategic ale rețelei trans-europene de 

transport, în conformitate cu nevoile de trafic. Rețeaua centrală este multimodală, şi include toate 

modurile de transport și conexiunile aferente, precum și sistemele relevante de gestionare a 

traficului și a informațiilor. Reţeaua centrală are o abordare bazată pe coridoare, care să asigure 

coordonarea diverselor proiecte trans-naţionale și sincronizarea dezvoltării coridorului, 

maximizându-se astfel avantajele rețelei. Se planifică finalizarea ei până în 2030. 

Rețeaua globală (Comprehensive) este o rețea de transport cu caracter paneuropean, 

definită astfel încât să asigure accesibilitatea și conectivitatea pentru toate regiunile Uniunii, 

inclusiv regiunile îndepărtate, insulare și cele ultraperiferice și să consolideze coeziunea socială și 

economică dintre acestea. Se planifică finalizarea ei până în 2050. 

Corelarea Drumului Transregio Feleac TR35 cu programul TEN-T se va face prin creșterea 

accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T (globală – Core și 

Comprehensive – și centrală). 

Rețeaua TEN-T este dezvoltată în România pe două dintre cele nouă coridoare care compun 

scheletul rețelei centrale, la care se adaugă rețeaua globală (Comprehensive), dar și alte câteva 

tronsoane Core. Cele două coridoare ce traversează România sunt Rin – Dunăre și Orient/Est-

Mediteranean, ele vizând rutele: Nădlac – Timişoara – Sibiu – Bucureşti (centura Bucureşti) – 

Constanţa; Timişoara – Drobeta Turnu Severin – Calafat; Bucureşti – Ploieşti – Bacău – Suceava – 

graniţa cu Ucraina (Siret); Sebeş – Turda – Târgu Mureş – Târgu Neamţ – Iaşi – graniţa cu 

Republica Moldova (Ungheni); Bucureşti – Giurgiu. 

Rețeaua globală TEN-T la care se va face racordarea Centurii metropolitane TR35 se poate 

vedea în Figura 3, unde apar atât drumurile finalizate cât și cele aflate în fază de proiect. 
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Figura 1-5. Tronsoanele Core și Comprehensive ale rețelei TEN-T din România  

 

1.8.4 Relația cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca 

 
În perioada 2014-2017 a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru 

Polul de Creștere Cluj-Napoca 2016-2030, document ce include intervenții (măsuri sau proiecte 

specifice), considerate ca strategice pentru perioada 2016 – 2030, în contextul asigurării unei 

mobilități urbane optime în aria de studiu: municipiul Cluj-Napoca și comunele Aiton, Apahida, 

Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Jucu, 

Petreștii de Jos, Sânpaul, Tureni, Vultureni.  

PMUD Cluj-Napoca a fost fundamentat cu ajutorul unui model de transport realizat în acest 

scop, având capacitatea de a evalua toate mișcările din aria de influență a orașului: cele din zona 

urbană/a orașului, precum și mișcările-cheie înspre/dinspre oraș, inclusiv deplasările spre/dinspre 
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principalele zone cu navetă exterioare, mișcările regionale importante și eventualele mișcări de 

tranzit semnificative. 

Printre intervențiile majore propuse în cadrul PMUD se numără și proiectul Drum 

Transregio Feleac TR35. Intervenţiile propuse pentru construcția centurii se regăsesc în lista de mai 

jos: 

• C9a – Centura Metropolitană Cluj-Napoca: tronson Gilău vest – A3 

• C9b – Centura Metropolitană Cluj-Napoca: drum rapid de acces vest A3 – Cluj-Napoca 

• C9c – Centura Metropolitană Cluj-Napoca: drum de legătură C9b – C5a  

• C5a – Centura Metropolitană Cluj-Napoca: inelul sudic, tronson Bucium – Selgros 

• C5b – Centura Metropolitană Cluj-Napoca: tronsonul DJ 105S (Selgros) – Bd-ul Muncii/ 

VCNE 

• S(N)1 – Centura metropolitană Cluj-Napoca: lărgire la patru benzi VCNE (Variantei Cluj-

Napoca Nord Est)/VCE (Variantei Cluj-Napoca Est. 

 
Figura 1-6. Proiecte de investiții în infrastructură rutieră prevăzute în PMUD Cluj-Napoca 
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1.8.5 Relația cu Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca 

 
Planul Urbanistic General asigură cadrul de planificare şi reglementare necesar gestiunii 

urbane din punct de vedere spaţial a municipiului Cluj-Napoca. Documentul preia prevederile 

planificărilor de rang superior: Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Planul de Amenajare a 

Teritoriului Judeţean şi urmează principiile unei dezvoltări durabile, după cum sunt formulate în 

legislaţie precum şi în documentele şi acordurile internaţionale privitoare la planificarea urbană. 

PUG are la bază strategia de dezvoltare a oraşului, în versiunile elaborate în anii 2007 şi 2013/2014. 

Lipsa centurii ocolitoare a municipiului face ca traficul de tranzit (în special cel spre N si N-

E) să se desfăşoare în totalitate pe arterele municipiului, cu efecte negative asupra infrastructurii 

rutiere, asupra mediului (poluare fonică şi noxe). Astfel, este necesară finalizarii unei rute 

ocolitoare care ar conduce la descongestionarea reţelei rutiere interioare prin devierea traficului de 

tranzit (uşor şi greu). 

Reorganizarea schemei interne de trafic mizează pe utilizarea în cât mai mare măsură a 

resurselor de infrastructură existente sau realizabile cu eforturi mici. Unul dintre elementele majore 

ale schemei propuse este Drumul Transregio Feleac TR35, suprapus peste așa-numitul inel sudic. 

Proiectul inelului sudic, vizează realizarea unei artere urbane pe traseul DN1C (zona Selgros) - 

DN1 (Calea Turzii – strada Nicolae Corcheş) – strada Basarabiei – Drumul Sfîntul Ioan (Colina). 

Inelul colectează şi redistribuie în teritoriu principalele străzi de acces/ieşire ale oraşului în 

direcţiile SE – S – SV şi asigură în continuare o legătură echilibrată cu autostrada A3. Efecte 

urmărite: 

• se va degaja de traficul de acces şi tranzit intra şi extra urban pe direcţia est-vest pe axele 

principale ale cartierului Mănăştur (Calea Primăverii-Izlazului-Frunzişului şi Calea Floreşti 

– Calea Mănăştur); 

• inelul sudic, prin rolul de colector şi distribuitor, va ordona şi ierarhiza traficul din şi între 

cartierele adiacente; 

• axa est – vest care traversează centrul oraşului va fi degrevată de traficul de tranzit. 

Realizarea acestui semi-inel sudic – între strada Primăverii (depoul de tramvaie) – Calea 

Turzii – Someșeni (Selgros) – face parte din prima propunere principală privind organizarea 

circulației din PUG: ”Completarea și reconfigurarea rețelei majore de trafic în zona constituită – 

Decongestionarea axei mediane est-vest, a zonei istorice și a cartierelor de locuințe”.  
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În PUG s-a rezervat pentru construcția drumului un spațiu de 40-45 m lățime și de 22-30 m 

lățime pentru drumurile de legătură. Nu s-a rezervat un traseu continuu pe teritoriul intravilanului 

Municipiului Cluj-Napoca, existând două discontinuități. Prima, în zona Cora – Nodul “N” – strada 

Bucium, pe lungimea de 1250 m și a doua, în zona Calea Someșeni – strada Traian Vuia, pe 

lungimea de 1200 m. Aceste limitări au reprezentat o constrângere în procesul elaborării proiectului 

de construcție a Centurii Metropolitane. 

 

1.8.6 Alte studii sau constrângeri identificate 

 
Zona de protectie MApN 

Analizând constrângerile pe prima parte a centurii între Florești și Gilău, traseul propus 

initial în tema de proiectare pe terasa superioară stânga a râului Someșul Mic nu a mai putut fi 

realizat, întrucât traversa zona de protecție a MApN dedicată poligonului militar Florești, așa cum 

rezultă din planșa de mai jos. 

 

Figura 1-7. Traseul intersectând zona de protecție (albastru) a Poligonului Militar Florești, dar nu și pe cea 

de restricție (roșu) 
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Astfel, prin adresa nr. G-796/05 din februarie 2018 a Ministerului Apărării Naționale, 

Unitatea Militară 02565 Cluj-Napoca, se specifică faptul că nu se poate păstra traseul propus în 

tema de proiectare deoarece nu respectă prevederile legale specifice, referitoare la măsurile de 

siguranță a tragerilor din moment ce intersectează zona obiectivului militar „Poligon de tragere 

Florești Nord”, situat în extravilanul comunei Florești. 

 

Zona protejată în jurul Aeroportului Avram Iancu  

În proiectarea variantei finale de traseu au trebuit avute în vedere și zona protejată din jurul 

Aeroportului Avram Iancu, proiectele de extindere a pistei la 3500 m, precum și proiectelor conexe 

de amenajare a râului Someșul Mic și a văilor Becaș și Murători. Toate acestea sunt ilustrate în 

figura de mai jos. 

Figura 1-8. Planul de amenajări viitoare în zona aeroportului Avram Iancu 

 

Zona protejată cu regim de protecție severă a Companiei de Apă Someș 

S-au identificat de asemenea constrângeri referitoare la zona protejată cu regim de protecție 

severă a Companiei de Apă Someș. Prin adresa nr. 2554/DP/30.01.2018 a Companiei de Apă 

Someș, se atrage atenția că traseul drumului propus în tema de proiectare intersectează zona de 
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protecție sanitară, Captația 1 Florești, unde conform HG nr. 930 din 11 august 2005 sunt interzise 

executarea oricăror lucrări. Astfel, s-a solicitat revizuirea acestui tronson pentru a nu intersecta 

terenul aferent sursei de alimentare cu apă. 

 

Figura 1-9. Zona protejată cu regim de protecție (perimetru magenta) și regim de protecție sever 

(perimetru roșu) a Companiei de Apă Someș 

 

Asigurarea accesului de pe centura metropolitană la Spitalul Regional de Urgență 

În caietul de sarcini, la capitolul 4 „Descrierea Serviciilor” – aliniat 5, se solicită obligația 

„asigurării accesului de pe centura metropolitană la Spitalul Regional de Urgență”. Astfel, varianta 

finală a traseului a fost elaborată încât să nu intersecteze zona rezervată construcției Spitalului 

Regional de Urgenta pe teritoriul administrativ al localității Florești, ci doar să asigure accesul facil 

de pe centură la viitorul spital.  
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Figura 1-10. Zona rezervată construcției Spitalului Regional de Urgență și cele 2 căi de acces de pe traseul 

centurii 

 

1.8.7 Proiecte viitoare relevante 

În momentul de față, în zona metropolitană Cluj-Napoca, nu este lansată nicio altă 

procedură de asemenea anvergură la capitolul de infrastructură de transport. Singurele proiecte 

rutiere majore în zona Cluj-Napoca (la aproximativ 30-40 km) sunt reprezentate de loturile de 

autostradă Nădășelu – Mihăiești, Mihăiești – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului. 

De asemenea, pe relația DN1 (Gilău) – Florești – Cluj-Napoca (DN1) – Apahida (DN1C) nu 

sunt realizate în prezent conexiuni directe cu alte moduri de transport. 

În același timp, în cazul circulației feroviare, tronsonul de cale ferată Cluj-Napoca – 

Apahida (cu lungimea de 20 km) nu reprezintă o variantă atractivă, nici pentru persoane, nici pentru 

transportul mărfurilor, datorită legăturilor rare și accesibilității scăzute la stațiile din lungul liniilor 

CF.  

În viitorul apropiat se intenționează lansarea obiectivului de investiții Tren Metropolitan 

Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida – etapa I a sistemului de 

transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, precum și 

legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții. Acest proiect de 
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investiții reprezintă un pas semnificativ pentru dezvoltarea socio-economică a zonei metropolitane 

Cluj-Napoca și are ca obiectiv asigurarea unor servicii de mobilitate de calitate ridicată pentru 

populația zonei metropolitane, precum și un transport eficient înspre și dinspre Cluj-Napoca.  

În prima etapă, va fi realizat Trenul Metropolitan pe infrastructura actuală. În această fază va fi 

implementat un sistem de transport rapid care va acoperi întregul coridor feroviar cuprins între halta 

Nădășelu și stația de la Bonțida, pe o lungime de aproximativ 43 de km. 

În cea de a doua etapă, va fi realizat metroul pe axa vest-centru-est care urmărește să 

deservească principalele puncte de interes pornind din Gilău până la podul Ira, pe o lungime de 

aproximativ 16 km. Proiectul va avea două părți. În prima parte, se va realiza legătura dintre 

comuna Florești și podul Ira pe următorul traseu propus: zona de sud a comunei Florești – viitorul 

Spital Regional de Urgență – centrul comercial Vivo – cartierul Mănăștur – centrul municipiul 

Cluj-Napoca și zona de est a orașului, respectiv zona Aurel Vlaicu/podul Ira. Pentru zona din afara 

orașului se va studia posibilitatea realizării metroului suprateran, iar de la intrarea în Cluj-Napoca 

acesta urmând a fi realizat în subteran. A doua etapă a realizării metroului vizează crearea legăturii 

dintre comunele Florești și Gilău. 

Până la implementarea celei de a doua etape, conectivitatea dintre Gilău și Florești va fi 

asigurată prin autobuze care vor deservi această zonă în vederea asigurării accesului oamenilor la 

metrou. De asemenea, va fi asigurată prin autobuze legătura dintre Gilău și Nădășelu pentru cei care 

doresc să folosească trenul metropolitan. 

Cu toate acestea, se estimează că proiectul Drum Transregio Feleac TR35 este cel mai 

competitiv mod de transport pe relația Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Apahida. Acest proiect este 

mai competitiv din punct de vedere al timpului decât trenul metropolitan, cel din urmă putând face 

concurență Centurii Metropolitane TR35 doar în etapa a doua, adică pe termen mediu și lung (10-

20) ani. Chiar și atunci drumul Transregio Feleac TR35 va fi viabil datorita măririi intravilanului 

zonei metropolitane Cluj-Napoca. Astfel, acest proiect furnizează o soluție pe termen scurt, mediu 

și lung pentru descongestionarea traficului regional și completează pe termen lung obiectivul de 

investiții al trenului metropolitan. 

Alt proiect aflat la stadiul de prefezabilitate care interesectează traseul centurii TR35 sau se 

află în imediata vecinătate a acestuia și reprezintă un proiect de infrastructură majoră este cel de 

extindere a pistei la 3500 m lungime. De asemenea, și pentru acest proiect s-a avut în vedere 

respectarea zonei protejate a aeroportului. 
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Având în vedere cele de mai sus, procedurile de realizare a studiilor de prefezabilitate, 

studiilor de fezabilitate, proceduri de mediu pentru planuri și proiecte, aplicații de finanțare pentru 

atragerea fondurilor europene și multe alte aspecte legislative, nu se poate stabili o legătură între 

aceste proiecte și nu se poate evalua impactul cumulat cu acestea. Pentru stabilirea unui potențial 

impact cumulat, au fost identificate o serie de proiecte într-un stadiu avansat al managementului de 

proiect. De asemenea, prezentul plan are un termen estimat al implementării începând cu anul 2022 

și va dura o perioadă de 42 de luni. 

 

2. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și a evoluției sale probabile în 

situația neimplementării planului propus (PUG)  

Analiza evoluției mediului în cazul neimplementării prevederilor planului (alternativa zero), 

reprezintă echivalentul situației actuale și a evoluției acesteia în absența oricăror măsuri și acțiuni. 

2.1 Factorul de mediu – Aer 

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr. 104/15.06.2011 

privind calitatea aerului înconjurător publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 

din 28 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  

În prezent, Reţeaua locală de Monitorizare a Calităţii Aerului din județul Cluj construită în 

anul 2005, prin Proiectul PHARE RO 2002 “Îmbunătăţirea reţelei naţionale de monitorizare a 

calităţii aerului” este formată din cinci staţii automate de monitorizare, echipate cu analizoare 

performante care aplică metodele de referinţă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător: 

• Staţia automată de monitorizare a calităţii aerului de tip trafic evaluează influenţa traficului 

asupra calităţii aerului şi are raza ariei de reprezentativitate de 10-100 m;  

• Staţia automată de monitorizare a calităţii aerului de tip urban evaluează influenţa 

"aşezărilor umane" asupra calităţii aerului şi are raza ariei de reprezentativitate de 1-5 km;  

• Staţia automată de monitorizare a calităţii aerului de tip suburban evaluează influenţa 

"asezarilor umane" asupra calitatii aerului şi are raza ariei de reprezentativitate de 10-15 km;  

• Staţia automată de monitorizare a calităţii aerului de tip industrial evaluează influenţa 

activităţilor industriale asupra calităţii aerului şi are raza ariei de reprezentativitate de 100 m 

– 1 km. 

http://www.epmc.ro/


 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

 Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

4
7

 

Chiar dacă nu există câte o stație de monitorizare a calității aerului în fiecare localitate, 

făcând o extrapolare, se poate evalua calitatea aerului din județ și indirect din zona de studiu, ținând 

cont de relief, de gradul de vegetație arborescentă, intensitatea traficului și principalele activități 

socio-economice din fiecare zonă. Mai mult decât atât, monitorizarea calităţii aerului din judeţul 

Cluj s-a realizat şi prin intermediul determinărilor efectuate de către laboratoarele celor mai 

importanţi agenţi economici poluatori.  

Analizând toate aceste date, la nivelul anului 2019 (conform ultimului Raport Anual Privind 

Starea Mediului pentru județul Cluj, realizat de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj), calitatea 

aerului a fost relativ bună deoarece nu au existat depășiri ale concentrațiilor limită pentru poluanții 

atmosferici analizați (pulberi în suspensie, dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon și 

benzen), decât în mod izolat pentru:  

Oxizii de azot NOx (NO/NO2), sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot si 

oxigen în cantități variabile. Oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când 

combustibilii sunt arși la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, 

activităților industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru 

formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, efectului de seră, reducerea 

vizibilității în zonele urbane. 

Din datele existente se constată faptul că în anul 2019, la staţiile de monitorizare a calității 

aerului CJ-1 de tip trafic și CJ-4 de tip industrial, concentrațiile medii anuale au depășit valoarea 

limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 40 μg/m3, dar s-au înregistrat depășiri ale pragului 

de alertă de 400 μg/m3 conform Legii nr. 104/2011.  
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Figura 2-1 Concentrațiile medii anuale ale oxizilor de azot, înregistrate la stațiile de monitorizare 

din județul Cluj, în anul 2019 (Raport privind starea mediului în județul Cluj, 2019) 

 

 

Pulberi în suspensie (PM10) 

Poluarea atmosferei cu pulberi poate avea cauze naturale, de exemplu resuspensia 

particulelor şi cauze antropice, precum: procesele de producţie, arderile din sectorul energetic, 

construcţiile, transportul rutier, sistemele de încălzire individuale, în special cele ce utilizează 

combustibili solizi. 

Efectul pulberilor în suspensie asupra sănătăţii umane, îndeosebi a fracţiilor PM10 şi PM2,5, 

care sunt extrem de fin dispersate în aer, este cel de iritare al ochilor şi a sistemului respirator, de 

scădere a rezistenţei la îmbolnăviri. 

Concentrațiile medii anuale pentru PM10 și PM2,5 nu au depășit valorile limită anuale, dar au 

existat depășiri ale valorii limită zilnice pentru fracția PM10. Numărul de depăşiri ale valorii limită 

zilnice pentru particulele în suspensii PM10 la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului 

din judeţul Cluj, în anul 2019 au fost 9 pentru CJ – 1 Stație de trafic, 8 pentru CJ – 2 Stație de fond 

urban, 11 pentru CJ – 3 Stație de fond suburban și 5 pentru CJ – 5 Stație de fond urban, în total 33 

de depășiri, sub valoarea maximă a numărului de depășiri admise într-un an calendaristic.  
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Figura 2-2 Numărul de depășiri ale valorii limită zilnice pentru fracția PM10, în anul 2019 (Raport 

privind starea mediului în județul Cluj, 2019) 

 

Principalele cauze care au dus la depăşiri ale valorii limită zilnice pentru PM10, sunt: 

• traficului rutier (datorită consumului de motorină de la autovehicule); 

• lucrările de construcţie; 

• aplicării materialului antiderapant, în perioada de iarnă. 

Ozon (O3) 

Ozonul este un gaz foarte toxic, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează în 

stratosferă şi asigură protecţia împotriva radiaţiei UV dăunătoare vieţii. Ozonul prezent la nivelul 

solului se comportă ca o componentă a ”smogului fotochimic”. 

Valorile medii anuale a concentrației de ozon înregistrate la stațiile automate de 

monitorizare a calității aerului din județul Cluj sunt reprezentate în graficul de mai jos. Acestea nu 

au depășit valorile limite anuale admise conform legislației în vigoare. 
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Figura 2-3 Concentrații medii anuale ale O3, înregistrate la stațiile de monitorizare din județul Cluj, 

în anul 2019 (Raport privind starea mediului în județul Cluj, 2019) 

 

Totuși, în anul 2019 nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de informare şi ale pragului de 

alertă. Totuși, s-a înregistrat 1 depăşire a valorii-ţintă pentru protecția sănătății umane, de 120 

μg/m3 ca maximă zilnică a mediilor pe 8 ore, la staţia CJ-5 de tip urban din municipiul Dej. Din 

lipsă de data, nu se poate estima o tendință a concentrațiilor de ozon ajunse în atmosferă în viitorul 

apropriat 

 

Figura 2-4 Concentrații maxime ale mediilor mobile pe 8 ore ale O3 înregistrate la stațiile de 

monitorizare din județul Cluj (Raport privind starea mediului în județul Cluj, 2019) 

Figura 12.  
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În concluzie, numărul de depășiri ale valorii limite pentru O3 și M10 este cu mult sub 

valoarea maximă a numărului de depășiri admise într-un an calendaristic, astfel calitatea aerului se 

consideră bună la nivelul județului Cluj. Totuși, din cauza traficului în zonele urbane și periurbane, 

concentrația oxizilor de azot prezintă o ușoară tendință de creștere în viitor. 

Evoluția probabilă a calității aerului în situația neimplementării obiectivelor PUZ 

Din datele prezentate anterior, reiese că traficul este unul dintre principalii factori care duc 

la creșterea cantității de substanțe poluante în atmosferă. Din analizele făcute în vederea realizării 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă s-a tras concluzia că un număr semnificativ de oameni, cu 

reședința în alte județe, călătoresc frecvent spre Cluj-Napoca pentru muncă, studii, agrement și alte 

evenimente și activităţi. Mai mult de atât, 1 din 5 locuitori din populația ocupată județeană face 

naveta zilnic în altă localitate decât cea de reședință.  

Din aceste motive, traficul pe unele dintre arterele care leagă orașul Cluj-Napoca de alte 

localități/județe este problematic, rezultând întârzieri în deplasare și un număr crescut de noxe 

eliberate în atmosferă pe acele porțiuni. Cele mai agglomerate sectoare de drum sunt pe direcția 

vest-est, între perechile de drumuri DN 1F și DN 1 (spre vest) pe de o parte, și DN 1C și DN 16 pe 

de altă parte.  

Prin neimplementarea Planului Urbanistic Zonal propus, se estimează o creștere a 

concentrațiilor substanțelor poluante în atmosferă, în special pentru dioxidul de azot și pentru 

pulberile în suspensie, ce se vor acumula în zona ultracentrală a orașului Cluj-Napoca fiind 

principala zonă de intersecție a infrastructurii existente la nivelul județului. 

2.2 Factorul de mediu – Apa 

În cadrul prezentei secțiuni sunt enumerate corpurile de apă subterană și de suprafață ce 

intersectează amplasamentele analizate prin Planul Urbanistic Zonal, precum și caracteristicile lor 

sub aspect fizico-chimic și ecologic. De asemenea, sunt identificate sursele generale de poluare a 

factorului de mediu apă și este apreciată calitatea apei la nivelul zonei investigate ca stare de 

referință pentru evaluarea ulterioară a impactului potențial asociat planului asupra factorului de 

mediu apă. 

Pe suprafața analizată prin plan se suprapun 11 corpuri de apă de suprafață dintre care: 

• 9 corpuri de apă naturale – râuri: 

o RORW2.1.31_B3 – Someșul Mic – av. ac. Gilău – cf. Nădaș; 

o RORW2.1.31.14_B1 – Nădaș și afluenți; 
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o RORW2.1.31.17_B1 – Zăpodie; 

o RORW2.1.31.10_B1 – Căpuș și afluenți; 

o RORW2.1.31.11_B1 – Feneș și afluenți; 

o RORW2.1.31.13_B1 – Gârbău; 

o RORW2.1.31.16.1_B1 – Murători; 

o RORW2.1.31.19_B1 – Mărăloiu; 

o RORW2.1.31.16_B1 – Becaș; 

• 1 corp de apă „puternic modificat” – râu: 

o RORW2.1.31_B4 – Someșul Mic – cf. Nadăș – cf. Someș Mare; 

• 1 corp de apă artificial – râu: 

o RORW2.1.31_B3a – Canal Gilău – Florești. 

Pe lângă aceste corpuri de apă, zona propusă prin PUZ intersectează următoarele pârâuri: 

Pârâul Valea Caldă, Pârâul Pe Vale, Valea fără nume și Pârâul Mortănușa. 

Evaluarea stării ecologice a unui corp de apă se realizează în funcție de calitatea elementelor 

biologice, hidromorfologice şi elementele fizico-chimice (generale şi poluanţii specifici). Valoarea 

indicatorilor determină modul de încadrare în limitele diferitelor stări (foarte bune, bună, moderată, 

slabă și proastă). Parametrii luați în considerare în evaluare sunt:  

• Parametrii biologici: 

o compoziția și abundența florei acvatice; 

o compoziția și abundența faunei bentonice nevertebrate; 

o ocompoziția, abundența și structura pe vârste a faunei piscicole; 

• Parametrii hidromorfologici care susțin parametrii biologici: 

o regim hidrologic: 

▪ cantitatea și dinamica debitului; 

▪ legături cu corpurile de apă subterană; 

o continuitatea râului; 

o condiții morfologice: 

▪ variații în adâncimea și deschiderea râului; 

▪ structura și substratul patului râului; 

▪ structura zonei riverane; 

• Parametrii chimici: 

o condiții termice; 
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o condiții de oxigenare; 

o salinitate; 

o nivel de acidifiere; 

o concentrațiile nutrienților; 

o poluarea cu toate substanțele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpul de 

apă; 

o poluarea cu alte substanțe identificate ca fiind evacuate în cantități importante în 

corpul de apă. 

Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață constă în monitorizarea 

concentrațiilor de substanțe prioritare dizolvate/depuse în corpurile de apă de suprafață. În 

evaluarea stării chimice s-a aplicat principiul celei mai defavorabile situații ”one out, all out”, adică 

dacă una dintre concentrațiile de substanțe prioritare găsită în corpurile de apă de suprafață 

depășește valorile maxime admise și standardele de calitate a mediului, se consideră că acel corp nu 

atinge stare chimică bună. 

 Conform informațiilor din Planul de Management Actualizat al Spațiului Hidrografic 

Someș-Tisa 2016-2021, doar 2 din cele 9 corpuri de apă naturală au o stare ecologică bună. În 

schimb, în ceea ce privește starea chimică, doar un singur corp de apă natural și anume 

RORW2.1.31.17_B1 nu atinge o stare bună.  

Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC introduce un concept nou privind starea corpurilor de 

apă puternic modificate şi artificiale, și anume potenţialul ecologic. În cazul corpurilor de apă 

puternic modificate şi artificiale sunt definite 4 clase ale potenţialului ecologic, respectiv: bun, 

moderat, slab și prost. Elementele de calitate ale corpurilor de apă de suprafaţă artificiale şi puternic 

modificate sunt aceleași ca în cazul corpurilor de apă naturale, valorile elementelor biologice şi 

fizico-chimice pentru potenţialul ecologic maxim, reflectând valorile asociate cu cel mai similar tip 

de apă de suprafaţă. 

 Corpul de apă puternic modificat RORW2.1.31_B4 Someșul Mic – cf. Nădaș – cf. Someș 

Mare are un potențial chimic moderat și nu atinge starea chimică bună. În schimb, corpul de apă 

artificial Canal Gilău – Florești are atât un potențial ecologic bun, cât și o stare chimică bună. 

Stările/potențialele ecologice și chimice ale râurilor naturale, a celor puternic modificate și 

artificiale ce intersectează zona analizată prin PUZ sunt detaliate în tabelele de mai în jos. 

Tabel 2-1. Starea ecologică și chimică a corpurilor de apă naturale ce intersectează zona analizată prin 

PUZ (Planul de Management al Spațiului Hidrografic SOMEȘ-TISA 2016-2021) 

http://www.epmc.ro/
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Denumire corp de 

apă 

Codul corpului de 

apă 

Categoria 

corpului de 

apă 

Stare ecologică Stare chimică 

Someșul Mic – av. 

ac. Gilău – cf. Nădaș 
RORW2.1.31_B3 RW – râu  Bună Bună 

Nădaș și afluenți RORW2.1.31.14_B1 RW – râu Moderat Bună 

Zăpodie RORW2.1.31.17_B1 RW – râu Moderat 
Nu se atinge 

starea bună 

Căpuș și afluenți RORW2.1.31.10_B1 RW – râu Bună Bună 

Feneș și afluenți RORW2.1.31.11_B1 RW – râu Moderat Bună 

Gârbău RORW2.1.31.13_B1 RW – râu Moderat Bună 

Murători RORW2.1.31.16.1_B1 RW – râu Moderat Bună 

Mărăloiu RORW2.1.31.19_B1 RW – râu Moderat Bună 

Becaș RORW2.1.31.16_B1 RW – râu Moderat Bună 

 

Tabel 2-2. Potențialul ecologic și starea chimică a corpurilor de apă „puternic modificate” și artificiale ce 

intersectează zona analizată prin PUZ (PMSH SOMEȘ-TISA 2016-2021) 

Denumire corp 

de apă 
Codul corpului de apă 

Categoria 

corpului de apă 

Potențial 

ecologic 
Stare chimică 

Someșul Mic – cf. 

Nădaș – cf. Someș 

Mare 

RORW2.1.31_B4 

HMWB – RW – 

corp de apă 

puternic 

modificat 

Moderat 

Nu se atinge 

starea chimică 

bună 

Canal Gilău – 

Florești 
RORW2.1.31_B3a 

AWB – RW – 

râu 
Bun Bună 

 

Corpul de apă subteran suprapus cu zona studiată este ROSO10 Someş Mic, lunca şi 

terasele. Acesta este de tip poros – permeabil, fiind localizat în depozitele aluviale de vârstă 

cuaternară ale luncii şi terasei râului Someşul Mic şi ale afluenţilor acestuia (Căpuş, Nădaş, Borşa, 

Lonea şi Fizeș). În cadrul corpului ROSO10 Someş Mic, luncă şi terase, există în total 9 secţiuni 

monitorizate calitativ. Doar la una din aceste secțiuni, mai exact la forajul Bonțida – fântână, s-au 

înregistrat depăşiri ale valorilor prag (concentraţii medii anuale) pentru azotați. Fântâna Bonţida 

este monitorizată din anul 2011 şi a fost propusă spre investigare cu scopul de a vedea impactul 

gunoiului de grajd asupra freaticului, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 
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Nutrienţi”. Poluarea este strict locală şi nu afectează calitatea întregului corp de apă subterană, per 

total estimată ca fiind bună. 

Apele uzate şi reţelele de canalizare 

Apele uzate reprezintă apele folosite în gospodăriile populaţiei sau în procesele industriale 

de producţie, poluate cu diferite substanţe, evacuate prin intermediul sistemului de canalizare în 

receptori naturali (râuri, lacuri, etc) sau pe diferite terenuri, cu sau fără epurare prealabilă. 

Colectarea și purificarea apelor uzate în Aglomerările Cluj, Gherla, Dej și Turda se face 

doar în stație cu epurare terțiară. Reţeaua de canalizare are o lungime de 560,28 km, în municipiul 

Cluj-Napoca, iar în zona rurală lungimea reţelei de canalizare este de 109,48 km. În această rețea s-

au colectat în cursul anului 2019 apele uzate menajere şi industriale din municipiul Cluj-Napoca 

precum şi din localitățiile limitrofe Gilău, Floreşti, Săvădisla, Baciu, Someșul Rece, Luna de Sus, 

Vlaha, Finișel și Stolna. Apele uzate sunt dirijate spre staţia de epurare amplasată în cartierul 

Someşeni din municipiul Cluj-Napoca, unde sunt epurate şi apoi evacuate în emisar – râul Someşul 

Mic. Pentru localitățile Huedin, Aghireșu și Apahida colectarea apelor uzate se face în sistem cu 

epurare secundară, adică prin mijloace biologice, în care procedeele de epurare sunt atât de natură 

fizică cât și biochimică. 

Din punct de vedere calitativ, în anul 2019, apele evacuate în emisar au fost în totalitate 

epurate. 

Evoluția probabilă a calității apei în situația neimplementării obiectivelor PUZ 

Protecţia apelor de suprafaţă, subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea 

şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte 

negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. 

În situația neimplementării obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic Zonal, calitatea 

apelor de suprafață și subterane va rămâne aceeași ca în prezent. 

 

2.3 Factorul de mediu – Solul 

Solul este un sistem natural complex, aflat la suprafaţa scoarţei terestre, rezultat prin 

interacţiunea acesteia cu aerul, apa şi organismele vii. Solul este mediul de dezvoltare al plantelor şi 

constituie o resursă de bază pentru viaţa animalelor şi oamenilor. 

Atât la nivel județean, cât și la nivel național, poluarea prin activităţi industriale, în special 

miniere, petroliere şi chimice, depozitarea de deşeuri sau efectuarea necorespunzătoare a lucrărilor 
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agricole, neintervenția la timp asupra terenurilor erodate, au dus la compactări sau distrugeri ale 

structurii solului, epuizarea substanţelor nutritive și o diminuare a fertilităţii solurilor folosite în 

agricultură. Zonele de câmpie, deal și podiș au suferit intervenţii mai extinse ale activităţii umane 

de-a lungul timpului (aşezări urbane şi rurale, elemente de infrastructură, plantaţii de vii şi pomi 

fructiferi, culturi de plante tehnice şi cereale, creşterea animalelor, exploatări forestiere, extracţie de 

hidrocarburi, minerit, întreprinderi industriale), fiind supuse unor fenomene mai accentuate de 

deteriorare prin despăduriri, eroziune, alunecări de teren și degradarea solului. 

În zona de studiu, o parte din terenuri este folosită în scop agricol. Conform datelor 

existente, se estimează că, în judetul Cluj, solul se încadrează preponderent în clasele de calitate III 

și respectiv IV, adică terenuri cu soluri mijlociu și slab fertile, definite în Ordinul MADR nr. 

278/2011 astfel: 

• „Clasa III – terenuri cu soluri mijlociu fertile, profunde sau moderat profunde, cu textură 

mijlocie, mijlociu-grosieră sau fină, moderat afectate de fenomene de degradare (sărăturare, 

acidifiere, eroziune, exces de umiditate etc.), situate pe suprafețe plane sau mijlociu 

înclinate, în condiții climaterice de temperatură și precipitații moderat favorabile pentru 

culturi”; 

• „Clasa IV – terenuri cu soluri slab fertile, frecvent scheletice sau cu rocă dură, la adâncime 

mică, cu textură variată (grosieră până la fină), puternic afectate de fenomene de degradare 

(sărăturare, acidifiere, eroziune, alunecări active, exces de umiditate etc.), în condiții 

climaterice puțin favorabile pentru culturi agricole”; 

La nivelul judeţului Cluj, ocuparea terenurilor prin extinderea zonelor rezidenţiale şi a 

construcţiilor determină o creştere a gradului de ocupare a terenului urban. Principalii factori 

determinanţi ai formării de noi terenuri artificiale, sunt expansiunea suprafeţelor rezidenţiale 

împreună cu zonele industriale şi comerciale. 

Pe amplasamentele studiate pentru implementarea prezentului plan s-au identificat suprafețe 

mari de sol ce suferă remanieri accentuate din cauza diferitelor procese geomorfologice aflate în 

curs de desfășurare: alunecări de teren, prăbușiri, eroziuni și procese de șiroire. Arealele cu aspect 

mlăștinos cauzate de curgerea cu caracter liber a izvoarelor pe pantă determină, în anii ploioși, 

accentuarea acestor procese. 

Evoluția probabilă a calității solului în situația neimplementării obiectivelor PUZ 

Zona metropolitană Cluj-Napoca este una dintre cele mai mari zone metropolitane din 

România. Municipiul Cluj-Napoca este singurul din România cu un spor natural pozitiv. Această 
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creștere demografică reprezintă o confirmare a faptului că, în viitor, mai multe suprafețe de teren 

vor fi ocupate de locuințe și spații comerciale, respectiv industriale. Astfel, impactul asupra solului 

va crește. În eventualitatea neimplementării planului, suprafețele propuse pentru construirea 

centurii metropolitană vor avea aceeași funcțiune și în viitor. În cazul, gestionării defectuoase a 

terenurilor existente la nivelul zonei metropolitane și construirea de locuințe și spații comerciale 

fără respectarea planurilor și programelor existente, pot duce la reducerea suprafețelor „verzi” 

(pădure, teren agricol, spații verzi și parcuri) în favoarea acestora. 

 

2.4 Factorul de mediu – Biodiversitatea 

În cadrul prezentei secțiuni sunt enumerate ariile naturale protejate ce intersectează sau se 

află în proximitatea amplasamentelor analizate prin Planul Urbanistic Zonal. De asemenea, sunt 

identificate sursele generale de poluare ale habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru care 

au fost desemnate și starea lor globală de conservare ce va fi constitui starea de referință pentru 

evaluarea ulterioară a impactului potențial asociat planului asupra biodiversității.  

Ariile protejate care se află în proximitatea zonei investigate sunt: 

• ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, suprapus parțial cu RONPA0352 Făgetul 

Clujului și RONPA0346 Valea Morii; 

• ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia; 

• RONPA0939 Rezervația de orbeți de la Apahida; 

• RONPA0358 Cheile Baciului. 

 

ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii 

Situl Făgetul Clujului – Valea Morii este o arie naturală protejată de interes comunitar, 

conform Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică, desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin 

Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011. Se întinde pe o suprafaţă de 1686,4 ha și 

se află în totalitate în bioregiunea continentală. 

Pe teritoriul ariei protejate se găsesc 11 habitate de interes comunitar (dintre care 3 

prioritare) și anume: 
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• 6190 Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 

• 6210 Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco-

Brometalia); 

• 6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 

• 7210 * Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae; 

• 7230 Mlaștini alcaline; 

• 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

• 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 

• 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 

• 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae); 

• 91H0* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens; 

• 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen; 

Starea globală de conservare a habitatelor 6210, 7210, 7230, 9110, 9130 și 91Y0, conform 

Formularului Standard este bună. În schimb celelalte habitate de interes coservativ au o stare de 

conservare medie sau redusă din cauza presiunilor și amenițărilor existente la nivelul sitului 

precum: depozitarea deșeurilor menajere și de construcții în înteriorul sitului, prezența speciilor 

invazive, plantații de cătina albă (Hippophae rhamnoides) și accesul necontrolat al vizitatorilor. 

De asemenea, situaţia speciilor de plante de interes comunitar pipiriguț (Eleocharis 

carniolica), moșișoare (Liparis loeselii), curechi de munte (Ligularia sibirica), clopoțel cu frunze 

de crin (Adenophora liliifolia) regăsite și în Formularul Standard al sitului, se încadrează la clasa C 

– stare de conservare medie sau redusă, dar aceasta se poate îmbunătății prin intervenţii de 

reconstrucţie ecologică. 

În ceea ce privește fauna, situl Făgetul Clujului – Valea Morii a fost desemnat pentru 1 

specie de reptile, mai exact, țestoasa de apă (Emys orbicularis) și 7 specii de nevertebrate: Isophya 

stysi, fluturaș albastru cu puncta negre (Maculinea teleius), albilița portocalie (Colias myrmidone), 

future roșu de mlaștină (Lycaena dispar), fluturele maturna (Euphydryas maturna), molia catax 

(Eriogaster catax), Leptidea morsei. Conform Planului de Management, realizat în 2015, pe 

teritoriul sitului nu s-au găsit indivizi de: Emys orbicularis, Colias myrmidone, Euphydryas 

maturna, Eriogaster catax, iar restul speciilor au o stare de conservare medie sau redusă – 

degradată din cauza unor intervenţii antropice, dar se poate îmbunătății prin reconstrucţie ecologică. 
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Pe lângă acestea, s-au mai identificat 8 specii de amfibieni de interes comunitar, 4 specii de 

nevertebrate de interes comunitar, 2 specii de nevertebrate de interes național și 4 specii de lilieci de 

interes comunitar. În urma acestor studii, s-au adăugat pe Formularul Standard următoarele specii 

de faună: izvoraș cu burtă galbenă (Bombina variegata), triton comun transilvănean (Triturus 

vulgaris ampelensis), future vărgat (Callimorpha quadripunctaria), Coenagrion ornatum, fluturaș 

albastru (Maculinea nausithous). 

Situl de interes comunitar se află la o distanță de aproximativ 320 m fază de zona analizată 

plin plan. Pe teritoriul ariei protejate se găsesc Rezervația Naturală Făgetul Clujului și Rezervația 

Naturală Valea Morii care se află la o distanță de peste 4,5 km, respectiv aproximativ 3 km față de 

zona analizată.  

ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia 

Planul propus nu intersectează situl de interes comunitar, ampriza lucrărilor aflându-se la o 

distanță minimă de aproximativ 24 m față de limita sitului. Situl se remarcă prin structura naturală 

bine conservată reprezentată prin alternanța între porțiunile de pădure compactă și răriște și de o 

diversitate și stare bună de conservare a păturii erbacee. În partea inferioară a sitului, pădurea este 

constituită doar din stejar pufos (Quercus pubescens), iar spre culme acesta este înlocuit de gorun 

(Quercus petraea). De asemenea, în cuprinsul sitului mai sunt întâlnite exemplare izolate de pin 

silvestru (Pinus sylvestris) și pin negru (Pinus nigra).  

Aria protejată a fost declarată pentru protecția habitatului prioritar 91H0* Vegetaţie 

forestieră panonică cu Quercus pubescens ce acoperă 9 ha din pădurea Hoia, având o stare de 

conservare bună. Alte specii de plante identificate în cadrul sitului și menționate în Formularul 

standard sunt rușcuța de primăvară (Adonis vernalis), zglăvocul (Centaurea atropurpurea), 

Cephalaria radiata, Salvia transsylvanica, Stipa pulcherrima și tămâioara (Viola jooi). 

RONPA0358 Rezervația Cheile Baciului 

Cheile Baciului alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-

a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Cluj, pe teritoriul administrativ al 

comunei Cluj Napoca și se află la aprox 800 m în linie dreaptă față de zona studiată 

Aria naturală protejată are o suprafață de 3 ha și se află în nordul Pădurii Hoia. Cheile 

săpate în calcare eocene au o deosebită importanță geologică (stâncării), paleontologică (depozite 

fosilifere) și floristică (păduri în amestec, vegetație de pajiște și de stâncării). 

RONPA0939 Rezervația de orbeți de la Apahida 
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Rezervaţia de orbeţi de la Apahida a fost înfiinţată la iniţiativa Asociaţiei EcoChoice, care, 

în urma studiilor efectuate pe teren, a întocmit şi înaintat Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor 

Naturii din cadrul Academiei Române şi Ministerului Mediului, documentaţia ştiinţifică necesară 

obţinerii statutului de arie protejată.  

„Rezervaţia de orbeţi de la Apahida” a fost declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, categoria rezervaţie naturală. Aceasta a 

fost declarată arie protejată pentru a asigura protecția populaţiei de orbete mic (Nannospalax 

leucodon), rămăşiţă a unei populaţii mult mai vaste, ce se întindea în întreaga Câmpie a 

Transilvaniei. 

În prezent, specia Nannospalax leucodon este considerată de fapt o superspecie: 

Nannospalax (superspecia leucodon), constituită dintr-un complex de specii alopatrice şi 

parapatrice, fiind cunoscute 22 de forme cromozomiale, cu numărul diploid variind între 38 şi 62 de 

cromozomi. La noi în ţară au fost semnalate trei cariotipuri. Conform datelor cariologice publicate, 

populaţia din zona în care a fost instituită Rezervaţia de orbeţi de la Apahida are un număr 2n=50 

de cromozomi, şi deci aparţine formei transsylvanicus, răspândită doar în câteva puncte din 

Transilvania şi Câmpia Panonică. Populaţia este cu atât mai importantă din punct de vedere 

ştiinţific, cu cât această formă cromozomială este propusă să fie listată ca Vulnerabilă în Lista 

Roşie a IUCN. 

Vegetaţia este de tip stepic şi este reprezentată de o pajişte seminaturală mezo –xerofilă ce 

poate fi încadrată în asociaţia Agrostio tenuis – festucetum rupicolae, dar din cauza pășunatului 

intensive, o porțiune semnificativă a devenit o pășune degradată, dominată de specii ruderale. 

Pe teritoriul rezervaţiei au fost identificate doar trei specii de reptile și anume gușterul 

(Lacerta viridis), șopârlă de câmp (Lacerta agilis) și năpârca (Anguis colchica), iar avifauna este 

relativ săracă, formată din 11 specii, dintre care numai două sunt clocitoare. 

Rezervația se află la aproximativ 500 m în linie dreptă față de zona analizată în cadrul 

planului. 

Evoluția probabilă a stării de conservare a biodiversității în situația neimplementării 

obiectivelor Planului Urbanistic Zonal 

În cazul neimplementării obiectivelor planului, se poate vorbi de o evoluție normală a 

biodiversității. Totuși, în cazul gestionării defectuoase a terenurilor existente la nivelul zonei 

metropolitane, extinderea spațiilor de locuit până în interiorul pădurilor Făget și Hoia și 
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nereglementarea accesului populației pe teritoriul ariilor protejate vor duce la creșterea presiunilor 

și amenițărilor asupra speciilor și habitatelor existente în zonă. 

 

3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată 

3.1 Relief 

Județul Cluj este situat în jumătatea nord-vestică a țării, având o suprafață de 6674 km2 . În 

partea de sud-vest a județului se întâlnesc unitățile montane ce aparțin grupei munților Apuseni, 

reprezentați de masivele Vlădeasa (1842), Muntele Mare (1826), munții Gilăului, precum și 

extremitatea nordică a munților Trascău. Pe lângă unitățile montane, în județ, predomină zona 

deluroasă caracteristică sud-estului podișului Someșan, respectiv nord-vestul Câmpiei 

Transilvaniei.  

În zona propusă studiului, relieful este reprezentat de două mari unități: Podișul Someșan 

(subdiviziunile: Dealul Căpușului, Culoarul Gilău, Dealurile Sicului) și Câmpia Transilvaniei 

(Culoarul Someșului Mic). 

Podișul Someșan reprezintă o subunitate a Depresiunii Colinare a Transilvaniei, iar trăsătura 

de podiș este reliefată în mod special de aspectul monoclinal și de diversitatea formațiunilor 

sedimentare reprezentate de gresii, argile, calcare, alternanțe de microconglomerate, tufuri. 

Dealurile, ca subunitate a Podişului Someşan, se caracterizează prin prezenţa formelor de relief 

specifice modelării fluviale, remarcându-se: interfluvii, versanţii culoarelor de vale, culoarele de 

vale, terasele, luncile şi albiile. Prin urmare, un factor important în evoluția reliefului îl reprezintă 

rețeaua hidrografică. La nivelul interfluviilor se înregistrează valori altitudinale de 600-650 m, cu 

valori scăzute în partea de culoar a Someșului, respectiv altitudini medii de 250 – 400 m. Prin 

urmare, se remarcă reducerea altitudinilor interfluviilor dintre văile principale odată cu apropierea 

de culoar. Culoarele de vale cuprind ca și subunități de relief terasele, luncile și albiile fluviale.  

Municipiul Cluj–Napoca este situat pe latura sudică de dealuri care fac parte din Podisul 

Somesan, cu înălțimi de peste 700 m, date de culmea deluroasă a Feleacului (759 m), iar spre vest 

Dealul Hoia (507 m). 

În culoarul Somesului Mic, între localitățile Gilău și Florești se identifică un sector de terase 

localizate deasupra luncii văii Somesului dar și în lungul principalilor afluenți (pârâul Căpușu, 

pârâul Feneșu, pârâul Valea Ciorgăului, pârâul Pe Vale) și un sector corespunzător luncilor și 

seșurilor. Pe sectorul Culoarelor Someșului Mic, dinspre partea estică spre partea de sud, sud-vest, 
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altitudinile înregistrează valori medii între 350-450 m, depășind pe anumite sectoare 700 m (ex. 

742,2 m în dreptul Dealului Feleac). Partea sud-estică a dealului Căpușului este caracterizată printr-

o platformă structurală înclinată spre Valea Nădașului, unde coluviile și deluviile acoperă suprafețe 

întinse.  

În zona dealului piemontan al Feleacului, eroziunea torențială prezentă este datorată 

structurii geologice formate din nisipuri, gresii, calcare, conglomerate și marno-argile cu intercalații 

de tufuri vulcanice. Datorită alcătuirii din roci friabile se formează foarte des rigole și ogașe iar pe 

alocuri, văi torențiale, care prezintă o energie mare în bazinele superioare. Datorită alternanței 

litologice sunt identificate alunecările de teren de tip “glimee”. În ceea ce privește gradul de 

înclinare a versanților, se întâlnesc valori mici între 2,1-5 grade, fapt care a determinat abrupturi în 

profilul versanților.  

Pe valea Becașului, alunecările de teren sunt remarcate până în zonele de terase, între 

acestea formându-se zone mlăștinoase, fapt care favorizează activarea proceselor de alunecare a 

terenului în perioada cu precipitații bogate de lungă durată.  

Pe sectorul Someșeni-Apahida, altitudinile ating 200-300 m, relieful fiind fragmentat de 

apele pârâurilor Valea Caldă, Murători și Zăpodie, formând lacuri și areale mlăștinoase.  

De-a lungul timpului, a avut loc o schimbare ușoară a caracteristicilor morfometrice şi 

morfografice ale formelor de relief, datorită antropizării spaţiului Văii Someşului.  

 

3.2 Geologia 

Din punct de vedere geologic, partea de nord-vest a Depresiunii Transilvaniei reprezină un 

bazin sedimentar major situat în sud-estul Sistemului Carpatic. Cele mai vechi roci sedimentare 

care acoperă soclul cristalin al Depresiunii Transilvaniei aparţin intervalului Triasic-Cretacic.  

Geologia este caracterizată prin formaţiuni de vârste eocene, oligocene, tortoniene şi 

sarmaţiene din care au rezultat depozite de cuvertură cu textură nisipoasă până la argiloasă. În zona 

munților Gilău, depozitele sedimentare se găsesc în contact cu formațiunile metamorfice și unele 

corpuri magmatice, formațiunile paleogene se succed sub forma unui monoclin ajungând până în 

zona Clujului. 

La nivelul orașului Cluj-Napoca, există un substrat litologic complex, reprezentat de 

formațiuni în alternanță stratigrafică la care s-au adăugat acțiunile agenţilor externi, din pliocen şi 

cuaternar. În zona dealului piemontan al Feleacului, depozitele sarmațiene determină semnificat 

structura litologică, fiind alcătuită din nisipuri, pietrișuri. O caracteristică a depozitelor sarmațiene 
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sunt formațiunile de natură diagenetică, denumite „concrețiunile de Feleac”, prezente sub forma 

unor corpuri rotunjite, sferice, ca rezultat a unei depunerii treptate a carbonatului de calciu existent 

între depozitele sarmațiene. Depozitele cuaternare alcătuite din nisipuri și pietrișuri sunt depuse în 

albiile văilor.  

 

3.3 Solul 

Învelișul de sol reprezintă o gamă variată de tipuri de soluri generate în urma proceselor de 

fragmentare a reliefului alături de acțiunea condițiilor climatice existente de-a lungul timpului. În 

sud-estul Câmpiei Transilvaniei predomină Cernoziomurile cu textură fină, în regiunea de podiș 

apar solurile brune podzolite și solurile brune asociate, iar în regiunea montană, predomină solurile 

brune acide și brune podzolice (clasa Spodosolurilor). 

În ansamblu, solurile prezente pe suprafața zonei de interes, aparțin claselor: cernisoluri, 

luvisoluri şi cambisoluri, precum şi unor tipuri de soluri intrazonale (gleiosoluri, vertosoluri, 

aluviosoluri, erodosoluri). 

Pe sectorul Podișului Someșan, tipul predominant de sol este preluvosolul (clasa Luvisoluri) 

și faeoziomurilor (clasa Cernisoluri) datorită condițiilor de umiditate ridicate precum și prezenței 

unor tipuri de roci moi reprezentate de marne și argile marnoase. Faeozomurile s-au format în 

arealul solurilor de pădure sub influența vegetației ierboase. 

Categoriile de soluri întâlnite pe suprafața Masivului Feleac aparțin clasei Luvisolurilor 

(preluvosol și luvosol) datorită influenței unui climat umed, de pădure. În culoarul Somesului Mic 

sunt specifice aluviosolurile, gleiosolurilor (caracter mlăștinos) și histosolurilor (turbe), datorită 

influenței îndelungate a apelor provenite din izvoarele de coastă și a scurgerilor laterale (pădurile 

din zona Făget). 

Pe unele suprafețe mai reduse influența izvoarelor de coastă bogate în săruri și a 

materialelor parentale au contribuit la formarea solonceacurilor reziduale iar în zonele de luncă (ex. 

lunca văii Zăpodie) apar solonceacurile carbonatice.  

 

3.4 Particularitățile factorilor climatici din zonă 

Clima județului este de tip continental-moderată, regimul temperaturii aerului reprezentând 

deosebiri între sectorul muntos și cel deluros. Valorile medii anuale în masivele Vlădeasa și 

Muntele Mare sunt cuprinse între 2°C la peste 1600 m și 7-9°C în Câmpia Transilvaniei și Podișul 

Someșan. 
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În zona înaltă a munților Apuseni, luna cea mai călduroasă este august cu valori de 8-12°C 

iar cea mai rece lună este februarie (-4 și -8°C). În sectorul de deal, luna cea mai rece este ianuarie 

(-4 și -5°C) iar cea mai caldă iulie (18-20°C). În ceea ce privesc amplitudinile termice anuale, 

acestea au valori de 17-19°C în zona muntoasă, crescând spre zona de deal, respectiv 23-25°C.  

Microclimatul de la nivelul județului, este definit de specificul suprafețelor, de gradul lor de 

înclinare, expunerea față de razele solare precum și circulația maselor de aer. Prin urmare, se pot 

deosebi patru sectoare topoclimatice, respectiv: sectorul cu topoclimat de versant sudic și nordic, 

sectorul cu topoclimat de luncă și topoclimat orășenesc.  

Sub aspectul repartiției temperaturii pe verticală, se identifică inversiunile de temperatură. 

Intensitatea inversiunilor (diferenţa dintre temperatura la vârful inversiunii şi cea de la baza ei) 

atinge valoare maximă în luna ianuarie.  

Cantitatea de precipitații  

În funcție de poziția geografică, județul Cluj se încadreazã în valorile specifice zonei vestice 

a Bazinului Transilvaniei situatã la contactul dintre Munţii Apuseni şi Câmpia Transilvaniei, cu o 

cantitate medie anualã, de aprox. 600 mm. Cele mai reduse cantități de precipitații sunt înregistrate 

în intervalul ianuarie-martie, urmând ca în lunile de primăvară cantitățile de precipitații să crească 

progresiv, atingând în luna iunie valoarea maximă de precipitații.  

Cantitatea de precipitaţii cãzutã sub diferite forme reprezintă în medie, 139.3 zile, respectiv 

38.2% din totalul zilelor dintr-un an iar în lunile de iarnă durata medie a perioadei cu strat de 

zăpadă la sol atinge aprox. 57 zile. Conform stației meteorologice Cluj-Napoca, prima zi de îngheț 

este 8 octombrie iar ultima 24 aprilie.  

Regimul vânturilor  

Pe teritoriul administrativ al Clujului, predomină vânturile din sectorul vestic, cu 

componenta principalã nord-vesticã a cãrei frecvenţã medie anualã este de 12.8%, vitezele maxime 

atingând în lunile de iarnă 10-20 m/s când contrastele dintre centrii de acţiune baricã cu influenţã 

asupra teritoriului ţãrii noastre sunt mai accentuate, însă media multianuală a vitezei rămâne mică 

între 1-2 m/s.  
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Figură 3-1. Roza vânturilor pentru sursele CJ4, respectiv CJ2 pentru anul curent 2020 (Sursa: 

calitateaer.ro) 

 

Viteza medie a vântului prezintă deosebiri de la un anotimp la altul datorită unor factori 

precum orientarea văii Someșului, diferenței privind valoarea gradienților barici orizontali, 

condițiilor de vreme. 

  În zona de pădure (Făget), valoarea medie a vântului este 1,69 m/s. În ceea ce privește 

valoarea medie a calmului, aceasta variază teritorial în funcție de caracteristicile fizico-geografice și 

de particularitățile circulației generale a atmosferei, astfel încât la nivelul arealului studiat frecvența 

calmului atinge 45,5 %. 

 

3.5 Date hidrologice și hidrogeologice 

Rețeaua hidrografică aferentă zonei studiate este tributară râului Someșul Mic (cod cadastral 

II-1). Acesta străbate teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca de la vest-sud către est-

nord est, altitudinea medie a bazinului fiind de 594 m, lungimea totală atingând 178 km, cu o pantă 

medie de 8 ‰. Debitul anual este de 13,4 m3 /s, iar la ieșirea din municipiul Cluj-Napoca, atinge 

16,7 m3 /s.  

În amonte de municipiul Cluj-Napoca, pe râul Someșul Mic există lucrări de amenajare 

hidrotehnică, reprezentate de barajele de la: Fântânele, Tarniţa, Someşul Cald, Gilău cu scopul 

alimentării cu apă precum și reducerii undelor de viitură la nivelul municipiului Cluj-Napoca.  
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Pe traseul acestuia, în zona municipiului Cluj-Napoca, râul Someșul Mic primește afluenții: 

pârâul Gârbău, pârâul Becaş (cu afluentul pârâul Murători) pârâul Zăpodie, pârâuri caracterizate de 

o scurgere redusă cu debite cuprinse între 0,1 și 0,25 m3/s, datorită dispunerii bazinelor de recepție 

în areale împădurite (exemplu: Făget), menținându-se debite normale la ploi mari. Printre 

caracteristicile generale ale acestor afluenți, amintim:  

Pârâul Gârbău – cel mai vestic afluent al râului Someșul Mic, lungimea cursului de apă 

fiind de circa 7 km, având confluența cu Someșul în amonte de postul hidrometric la intrarea în 

orașul Cluj-Napoca. 

• Suprafaţa bazinului hidrografic – 28 km2  

Pârâul Zăpodie – afluent de dreapta al râului Someşul Mic, străbatând limita estică a 

municipiului Cluj Napoca, punctul de confluenţă fiind în aval de aeroportul Someşeni, lungimea 

cursului de apă fiind de 1 km.  

• Suprafaţa bazinului hidrografic – 43 km2 

Pârâul Becaș – afluent al râului Someșul Mic, lungimea cursului de apă în intravilanul 

orașului este de 4.600 m, traversând cartierul ”Băile Someșeni”. 

• Suprafaţa bazinului hidrografic – 30 km2  

Pârâul Murători – afluent al pârâului Becaş, străbate zona periferică sud-estică a 

intravilanului municipiului Cluj Napoca. 

• Suprafaţa bazin hidrografic – 14 km2  

Pârâul Nădaș- afluent de stânga al Someșului Mic, cu o lungime de 7,5 km pe teritoriul 

municipiului Cluj-Napoca, străbate o zonă dens populată, în zona inundabilă fiind o serie de 

întreprinderi industriale. 

• Suprafaţa bazin hidrografic – 370 km2  

Canalul Morii- reprezintă o deviație din râul Someșul Mic, cu o lungime de 7,300 m, având 

priza la barajul Mănăștur. În acest curs de apă debușează p. Calvaria, p. Popilor, p. Țiganilor I și p. 

Țiganilor II, în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.  

Pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca se întâlnesc unele lacuri cu rol de agrement: lacul din 

parcul municipiului şi lacurile limitrofe ansamblului de locuinţe Aurel Vlaicu Sud.  

 Resursele de apă aparțin corpului de apă subterană ROSO10 Someş Mic, lunca şi terasele, 

de tip poros permeabil, o mare parte din suprafaţa acestuia fiind acoperită de terenuri agricole sau 

păşuni (61,5%). Resursele de apă subterană ale culoarului Gilău-Gherla sunt cantonate în 

formațiuni de vâstră cuaternară ale luncii și terasei râului Someșul Mic și afluenții acestuia, 
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reprezentate prin depuneri aluvionare de nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri. Acviferul este alimentat 

preponderant din apă precipitațiilor, infiltrația având valori de 31,5 - 63 mm /an. În luncile 

afluenţilor Someşului Mic, se întâlnesc valori mici ale debitelor specific, respectiv sub 1 l/s/m 

precum și a coeficienţiilor de filtraţie fiind sub 50 m/zi. 

 

3.6 Biodiversitate 

Vegetația 

La nivelul județului Cluj, în anul 2018, suprafața fondului forestier atingea 198.532 ha, 

reprezentând aproape 30% din suprafața administrativă totală a județului. În zona propusă pentru 

proiect, predomină pădurile de foioase mixte cu fag (Fagus sylvatica), stejar (Quercus robur), 

gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), ulm de câmp (Ulmus minor) și frasin 

(Fraxinus excelsior). Sunt comune și alternanțele de culturi agricole, pajiști secundare și insule de 

vegetație arbustivă și subarbustivă, unde predomină alunul (Coryllus avellana), socul negru 

(Sambucus nigra), cornul (Cornus mas), măceșul (Rosa canina), păducelul (Crataegus monogyna) 

și porumbarul (Prunus spinosa). 

 În lungul văii Someșului apare vegetația de luncă reprezentată de pajiști și zăvoaie cu specii 

tipice precum salcia albă (Salix alba), răchita (Salix fragilis), arinul negru (Alnus glutinosa) și alb 

(Alnus incana).  

În situl de interes comunitar ROSCI0146 Pădurea de Stejar pufos de la Hoia, declarată 

pentru habitatul prioritar 91H0* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens se întâlnesc și 

taxonii floristici endemici în flora României precum Cephalaria radiata și Salvia transsylvanica. 

Cephalaria radiata este un membru al familiei Dipsacaceae, ce se întâlnește în pajiști, pe coaste 

stâncoase înierbate și tufărișuri, cu flori crem sau galben – roșcate și frunzele pubescente 

caracteristice. Salvia transsylvanica, din familia Lamiaceae, este caracteristică pajiștilor pe versanți 

însoriți și semiînsoriți în climat mai umed și se recunoaște după corola albastră-violacee și fața 

inferioară a frunzelor alb-cenușie tomentoasă. 
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Figura 3-2. Aspect al pădurii din cadrul ariei naturale protejate ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos 

de la Hoia 

 

 În zona de pădure specifică ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii, se regăsesc 11 

habitate și mai multe specii vegetale de interes comunitar. Se remarcă prezența unui număr 

semnificativ de orhidee (Dactylorhiza maculata – poroinic, Dactylorhiza incarnata – orhidee de 

munte) și specii rare de tip relict glaciar (Swertia perennis – gențiană mov, Tofieldia calyculata, 

Trollius europaeus – bulbuci de munte), precum și a endemitului Phyteuma tetramerum – pușca 

dracului, a cărei flori pe tipul 4 aranjate într-un capitul globulos o fac relativ ușor de identificat. 
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Figura 3-3. Aspect al pădurii din zona adiacentă ariei naturale protejate ROSCI0074 Făgetul 

Clujului – Valea Morii, mai exact zona pe care se propune realizarea drumului TR35 

 

În extravilanul localității Apahida, se găsește RONPA0939 Rezervaţia de orbeţi de la 

Apahida. Teritoriul rezervației cuprinde o pajişte mezo–xerofilă, utilizată ca păşune şi fânaţ, 

mărginită vestic de un brâu arbustiv îngust. Dintre cele aproximativ 50 de specii de plante din 

rezervație, elemental floristic care atestă valoarea acestei pajiști este boraginaceul Echium rubrum 

(capul șarpelui), listat în OUG 57/2007, Anexa 3.  

În urma analizei bibliografiei existente, a bazelor de date online cu privire la existența 

speciilor, dar și în urma desfășurării studiilor de teren, au fost identificate mai multe specii de 

plante și habitate de interes comunitar pe amplasamentul și în proximitatea acestuia. 

Tabel 3-1. Speciile de plante și habitatele identificate în zonele de interes ale planului de urbanism 

Denumire zonă Grup taxonomic Habitat/Specie 

Făget (Pădurea Habitate/Asociații 9110 
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Mânășturului și Pădurea 

Bisericii) 

vegetale 9130 

9170 

Luminișuri cu Fraxinus excelsior, Betula 

pendula, Fagus sylvatica, Populus tremula, 

Lonicera xylosteum 

Liziere de păduri cu vegetație arbustivă cu 

Lathyrus niger și L. verna 

Bălți temporare 

Păduri cu arbori maturi 

Carpino – Fagetum silvaticae 

Querco robori – Carpinetum 

Quercetum robori – petraeae 

Carpino – Quercetum petraeae 

Luzulo – Quercetum petraeae 

Plante 

Pulsatilla patens 

Erythronium dens-canis 

Hepatica nobilis 

Anemone nemorosa 

Anemone ranunculoides 

Primula vulgaris 

Primula officinalis 

Scilla bifolia 

Asarum europaeum 

Viola odorata 

Tussilago farfara 

Isopyrum thalictroides 

Adonis vernalis 

Galeopsis spinosa 

Helleborus purpurascens 

Ajuga reptans 

Daphne mezereum 

Stellaria holostea 

Gagea lutea 

Lathyrus niger  

Lathyrus vernus 

Prunus spinosa 

Crataegus monogyna 

Rubus sp. 

Acer campestre 

Aegopodium podagraria 

Carpinus betulus 

Colchicum autumnale 
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Convallaria majalis 

Corylus avellana 

Galium odoratum 

Lamium galeobdolon 

Lathyrus niger 

Lathyrus vernus 

Populus tremula 

Prunus avium 

Quercus petraea 

Quercus robur 

Tilia cordata 

Viola sp 

Robinia pseudoacacia – specie alohtonă 

Hippophae rhamnoides – specie alohtonă 

Impatiens parviflora – specie alohtonă 

Pădurea Hoia (și Cheile 

Baciului) 

Habitate/Asociații 

vegetale 

91H0* - Vegetație forestieră panonică cu 

Quercus pubescens 

Quercetum robori – petraeae 

Pruno spinosae – Crataegetum 

monogynae 

Plante 

Quercus pubescens 

Quercus robur 

Quercus petraea 

Pyrus pyraster 

Viscum album 

Salix sp. 

Acer campestre 

Crataegus monogyna 

Rosa canina 

Prunus spinosa 

Berberis vulgaris 

Corylus avellana 

Adonis vernalis 

Agrimonia eupatoria 

Carpinus betulus 

Clematis vitalba 

Colchicum autumnale 

Cornus mas 

Euphorbia sp 

Galium sp 

Inula hirta 

Ligustrum vulgare 
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Prunus avium 

Pyrus pyraster 

Scabiosa ochroleuca 

Tilia cordata 

Veronica spicata 

Viburnum lantana 

 

Fauna  

În zonele de pădure (Făget, Hoia), se întâlnește o faună diversă de mamifere reprezentată de specii 

precum: bursuc (Meles meles), vulpe (Vulpes Vulpes), iepure (Lepus europeus), veveriță (Sciurus 

vulgaris), porc mistreț (Sus scrofa), căprioară (Capreolus capreolus).  

 

Figura 3-4. Falco vespertinus identificat în cadrul deplasărilor în teren în zona Hoia, vânând 

împreună cu o pereche de Falco tinnunculus 

Situl ROSCI0074 Făget – Valea Morii adăpostește numeroase specii de nevertebrate, fiind 

bine reprezentați mai ales fluturii, specii de interes comunitar de amfibieni și mamifere, dar și un 

număr însemnat de specii de păsări.  

Pe teritoriul rezervației de la Apahida se întâlnește o populaţie de orbete mic Nannospalax 

leucodon, trecută în Anexa 4B a OUG 57/2007, specia pentru care a fost desemnată aceasta, alături 

de alte 4 specii de mamifere, 3 de reptile și 11 de păsări.  
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Figura 3-5. Sticlete Carduelis carduelis observat în proximitatea pădurii Făget, zona străzii 

Câmpului 

În urma studierii bibliografiei scrise cu privire la fauna de vertebrate și nevertebrate de pe 

amplasamentul și din proximitatea traseului drumului TR35, dar și în urma datelor culese din teren 

din timpul studiilor întreprinse până în acest moment, a fost elaborată o listă cu speciile de interes 

comunitar și conservativ. Trebuie menționat că această listă va fi completată la nivelul procedurii 

de emitere a acordului de mediu.  

Tabel 3-2. Speciile din fauna județului Cluj identificate pe teritoriul sau în proximitatea 

amplasamentului planului de urbanism 

Denumire zonă Grup taxonomic Specie 

Făget (Pădurea 

Mânășturului și 

Pădurea Bisericii) 

Nevertebrate 

Trichius fasciatus 

Raphosoma lineatum 

Oechantus pellucens 

Mantis religiosa 

Cantharis rustica 

Amphimallon solstitiale 

Coreus marginatus 

Cetonia aurata 
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Mesosa curculionoides 

Abax parallelipipedus 

Buodinotiana notha 

Cylindoiulus luridus 

Adela reaumurella 

Sesia apiformis 

Carabus glabratus 

Ochlodes sylvanus 

Meloe violaceus 

Libellula depressa 

Boloria selene 

Euphydryas aurinia 

Herpetofaună 

Anguis colchica 

Bombina variegata 

Bufo bufo 

Coronella austriaca 

Hyla arborea 

Lacerta agilis 

Lacerta viridis 

Lissotriton vulgaris ampelensis 

Pelophylax esculentus 

Rana temporaria 

Trachemys scripta 

Vipera berus 

Păsări 

Aegithalos caudatus 

Alcedo atthis 

Buteo buteo 

Carduelis cannabina 

Carduelis carduelis 

Certhia familiaris 

Chloris chloris 

Coccothraustes coccothraustes 

Columba palumbus  

Corvus corax 

Corvus cornix 

Crex crex 

Cuculus canorus 

Cyanistes caeruleus 

Delichon urbicum 

Dendrocopos major 

Dendrocopos martius 

Dendrocopos medius 
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Erithacus rubecula 

Falco tinnunculus 

Ficedula parva 

Fringilla coelebs 

Garrulus glandarius 

Hirundo rustica 

Lanius collurio 

Luscinia megarhynchos 

Motacilla alba 

Parus major 

Passer domesticus 

Periparus ater 

Phasianus colchicus 

Phoenicurus ochruros 

Phylloscopus collybita 

Phylloscopus sibilatrix 

Phylloscopus trochilus 

Picus canus 

Picus viridis 

Poecile montanus 

Poecile palustris 

Regulus regulus 

Saxicola rubicola 

Sitta europaea 

Spinus spinus 

Strix aluco 

Strix uralensis 

Sturnus vulgaris 

Sylvia atricapilla 

Sylvia curruca 

Troglodytes troglodytes 

Turdus merula 

Turdus philomelos 

Turdus pilaris 

Turdus viscivorus 

Mamifere 

Barbastella barbastellus 

Eptesicus serotinus 

Myotis daubentonii 

Myotis emarginatus 

Myotis nattereri 

Nyctalus noctula 

Plecotus auritus 
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Pipistrellus kuhlii 

Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrellus pygmaeus 

Vespertilio murinus 

Capreolus capreolus 

Cricetus cricetus 

Lepus europaeus 

Martes martes 

Meles meles 

Sciurus vulgaris 

Sus scrofa 

Vulpes vulpes 

Capreolus capreolus 

Zona Colina 

Herpetofaună 

Lacerta agilis 

Lacerta viridis 

Coronella austriaca 

Natrix tessellata 

Păsări 

Accipiter gentilis 

Accipiter nisus 

Carduelis carduelis 

Certhia familiaris 

Corvus cornix 

Corvus frugilegus 

Cyanistes caeruleus 

Delichon urbicum 

Dendrocopos major 

Erithacus rubecula 

Fringilla coelebs 

Garrulus glandarius 

Lanius collurio 

Luscinia megarhynchos 

Parus major 

Passer montanus 

Periparus ater 

Phasianus colchicus 

Phylloscopus collybita 

Poecile palustris 

Regulus regulus 

Serinus serinus 

Spinus spinus 

Sylvia atricapilla 

Sylvia curruca 
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Turdus merula 

Turdus philomelos 

Turdus philomelos 

Turdus pillaris 

Pădurea Hoia (și 

Cheile Baciului) 

Nevertebrate 

Tettigonia viridissima 

Gryllus campestris 

Lucanus cervus 

Dinodes decipiens 

Aegomorphus clavipes 

Stenobothrus stigmaticus 

Satyrus circe 

Agrilus macroderus 

Decticus verrucivorus 

Oberea erythrocephala 

Phymata crasipes 

Oplosia cinerea 

Opatrum sabulosum 

Papilio machaon 

Tropinota hirta 

Carabus coriaceus 

Rhagium sycophanta 

Prionus coriarius 

Melolontha melolontha 

Dorcadion fulvum 

Coraebus elatus 

Dorcadion pedestre 

Calliptamus barbarus 

Cicindela campestris 

Clossiana dia 

Pseudophilotes vicrama 

Polistes nimpha 

Herpetofaună 

Anguis colchica 

Bombina variegata 

Bufo bufo 

Coronella austriaca 

Lacerta agilis 

Lacerta viridis 

Lissotriton vulgaris ampelensis 

Pelophylax esculentus 

Rana temporaria 

Rana dalmatina 

Trachemys scripta 
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Natrix natrix 

Păsări 

Alauda arvensis 

Anthus trivialis 

Buteo buteo 

Certhia familiaris 

Chloris chloris 

Coccothraustes coccothraustes 

Columba oenas 

Columba palumbus 

Corvus corax 

Crex crex 

Cyanistes caeruleus 

Dendrocopos major 

Dryocopus martius 

Emberiza calandra 

Emberiza citrinella 

Erithacus rubecula  
Falco tinnunculus 

Falco vespertinus 

Fringilla coelebs 

Garrulus glandarius 

Jynx torquilla 

Lullula arborea 

Parus major 

Phoenicurus phoenicurus 

Phylloscopus collybita 

Picus canus 

Poecile palustris 

Serinus serinus 

Sitta europaea 

Streptopelia decaocto 

Strix uralensis 

Sturnus vulgaris 

Troglodytes troglodytes 

Turdus merula 

Turdus philomelos 

Mamifere 

Apodemus flavicollis 

Apodemus sylvaticus 

Apodemus uralensis 

Capreolus capreolus 

Glis glis 

Martes martes 
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Muscardinius avellanarius 

Myodes glareolus 

Sciurus vulgaris 

Sus scrofa 

Someșul Mic 

Pești 

Alburnoides bipunctatus 

Barbus barbus 

Chondrostoma nasus  

Gobio gobio 

Leuciscus cephalus 

Oncorhynchus mykiss – alohton 

Phoxinus phoxinus 

Herpetofaună 

Anguis colchica 

Bombina variegata 

Bufo bufo 

Coronella austriaca 

Lacerta agilis 

Lacerta viridis 

Lissotriton vulgaris ampelensis 

Pelophylax esculentus 

Rana temporaria 

Trachemys scripta 

Păsări 

Anas acuta 

Anas crecca 

Anas platyrhynchos 

Anas strepera 

Anthus spinoletta 

Ardea alba 

Ardea cinerea 

Aythya marila 

Carduelis carduelis 

Cinclus cinclus 

Circus cyaneus 

Corvus cornix 

Corvus frugilegus 

Cygnus cygnus 

Cygnus olor 

Fulica atra 

Garrulus glandarius 

Larus michahellis 

Larus ridibundus 

Mareca penelope 

Passer domesticus 
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Phalacrocorax carbo 

Pica pica 

Sturnus vulgaris 

Tachybaptus ruficollis 

Căpuș 

Pești 
Leuciscus cephalus 

Eudontomyzon danfordi 

Herpetofaună 

Anguis colchica 

Bombina variegata 

Bufo bufo 

Coronella austriaca 

Hyla arborea 

Lacerta agilis 

Lacerta viridis 

Lissotriton vulgaris ampelensis 

Pelophylax esculentus 

Rana temporaria 

Trachemys scripta 

Păsări 

Aegithalos caudatus 

Anas platyrhynchos 

Buteo buteo 

Carduelis carduelis 

Coccothraustes coccothraustes 

Corvus frugilegus 

Motacilla alba 

Parus major 

Phoenicurus ochruros 

Becaș (zona Selgros) 

Herpetofaună 

Anguis colchica 

Bombina variegata 

Bufo bufo 

Coronella austriaca 

Lacerta agilis 

Lacerta viridis 

Lissotriton vulgaris ampelensis 

Pelophylax esculentus 

Rana temporaria 

Trachemys scripta 

Păsări 

Acrocephalus arundinaceus 

Acrocephalus palustris 

Acrocephalus schoenobaenus 

Aegithalos caudatus 

Anas platyrhynchos 
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Coccothraustes coccothraustes 

Columba palumbus 

Cuculus canorus 

Cyanistes caeruleus 

Dendrocopos syriacus 

Erithacus rubecula 

Gallinula chloropus 

Garrulus glandarius 

Lanius collurio 

Luscinia megarhynchos 

Phasianus colchicus 

Phylloscopus collybita 

Pica pica 

Picus viridis 

Sylvia atricapilla 

Turdus merula 

Turdus pilaris 

Nadăș 

Pești Squalius cephalus 

Herpetofaună 

Anguis colchica 

Bombina variegata 

Bufo bufo 

Coronella austriaca 

Lacerta agilis 

Lacerta viridis 

Lissotriton vulgaris ampelensis 

Pelophylax esculentus 

Rana temporaria 

Trachemys scripta 

 

 

3.7 Populația 

Număr și densitate  

Zona metropolitană Cluj-Napoca are o populaţie de 416.366 locuitori, reprezentată de 5 poli 

importanți de creștere: Cluj-Napoca, Floreşti, Gilău, Apahida şi Baciu. 

În perioada 2005-2015, municipiul Cluj Napoca a înregistrat o creștere demografică, cu 

aproximativ +8,204 locuitori alături de o creștere continuă a ocupării forței de muncă. Același lucru 

se întâmplă și cu localitățile din proximitatea municipiului care prezintă o creștere a populației cu 

+258,9 % în Florești, cu +34,8 % în Apahida, iar cea din Baciu, cu 32,2 %.  
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În perioada 2013-2018, populația orașului a crescut cu 2%, pe fondul dezvoltării economice 

și sociale. În ceea ce privește populația de la nivelul comunelor s-au înregistrat creșteri 

semnificative ca urmare a dezvoltării extensive a zonei. Astfel, în ultimii ani, la nivelul comunei 

Florești populația a crescut de la 7.600 de locuitori la nivelul anilor 2007 la 33 000 de locuitori în 

anul 2017. La nivelul comunei Gilău în anul 2011 populația avea un număr de 8579 locuitori. 

Populația comunei Apahida, conform recesământului din 2011, reprezintă 1,58% din populația 

județului, adică 10.923 locuitori, ocupând locul al doilea între comunele județului Cluj.  

La recesământul din 2002, populația totală a orașului Cluj Napoca a fost de 317.953 de 

locuitori, urmată de o creștere raportată în anul 2016 la aprox. 321.754 persoane rezidente. În 

tabelul de mai jos conform institutului national de statistică, populația la nivelor anilor 2016, era:  

Tabel 3-2. Populația la nivelul celor cinci unități administrative teritoriale conform I.N.S. 2016 

 

Localități 

 

 

Număr locuitori 

 Total 

 

Bărbați 

 

Femei 

 
Căpușu 

 

3099 1539 1560 

Gilău 8737 4364 4373 

Florești 

 

29650 14236 15414 

Cluj-Napoca 

 

321754 151342 

 

170412 

 Apahida 12214 6117 6097 

 

În urma acestor creșteri, densitatea medie din zona metropolitană prezintă o valoare de 254 

locuitori/km2, dublu față de densitatea județului Cluj. 

Structura populației-sexe, naționalitate, etnie, vâstră  

În ceea ce privește raportul între sexe, din totalul populației, aproximativ 47,3% îl reprezintă 

genul masculin iar 52,7% genul feminin. 

Structura populației după naționalitate este preponderent reprezentată de etnia română 

(80,07), comunitățile maghiare reprezintă 15,97% iar celelalte etnii sunt în general reprezentate de 

comunitățile de rromi(1,05), germani (0,16%) și alte minorități.  

Tabel 3-3. Structura populației după naționalitate, conform recesământului din anii 2002 și 2011  

Naționalitate Recesământ 2002 Recesământ 2011 

Români 79,39% 80,07% 

Maghiari 18,96% 15,97% 

Romi 0,95% 1,05% 

Ucrainieni 0,04% 0,04% 
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Germani 0,32% 0,16% 

 

După religie, populația predominantă este ortodoxă și reformată, celelalte religii 

reprezentante fiind în principal romano-catolică și penticostală. 

Referitor la distribuția populației în orașul Cluj-Napoca, cartierele cu cel mai mare număr de 

locuitori sunt Mănăştur, Gheorghieni, Zorilor, Grigorescu şi Mărăşti.  

Evoluția populației  

Urmărind evoluția numărului de locuitori la nivelul județului Cluj, s-a înregistrat o creștere 

semnificativă în orașul Cluj-Napoca și în comunele din proximitate (Florești, Apahida, Baciu, 

Gilău). Comparativ cu zona municipiului Cluj-Napoca și a comunelor din aria periurbană, celelalte 

unități administrative ale județului înregistrează valori scăzute (sub 35 loc. km2). Referitor la 

migrația internă în zona metropolitană se remarcă creșterea numărului populației stabile în raport cu 

numărul de plecări. Lipsa facilităților din zonele rurale slab dezvoltate, favorizează apariția unei 

populații flotante numeroase în zona de metropolă.  

La nivelul județului Cluj, sporul natural este negativ. Sporul natural pozitiv este întâlnit doar 

la nivelul populației rezidente din Cluj-Napoca, Florești, Gilău, Baciu și Apahida pe când în 

municipiul Turda, sporul natural înregistrează cea mai mare valoare negativă din județ. 

Resursele de muncă 

În zona metropolitană structura populației relevă un profil socio-economic reprezentat de 

sectorul serviciilor și comerțului (peste 40% din totalul populației ocupate) urmat de sectorul 

industrial (30%).  

Fondul locativ 

Fondul locativ din municipiu Cluj-Napoca este determinat de realizările urbanistice şi 

arhitecturale din perioada socialistă, aproximativ 80% din numărul locuinţelor din Cluj sunt 

reprezentate de clădiri de tip bloc. Conform datelor INS obținute în urma recesământului din 2011, 

în Cluj-Napoca exista un număr de 129.837 de locuinţe, dintre care 98.1% sunt proprietate privată.  

În județul Cluj, în perioada anilor 2011-2018, s-a înregistrat o expansiune rapidă a fondului 

construit raportat la nivelul întregii țări, caracterizată de un număr de 33 mii de locuințe. În Cluj-

Napoca s-au înregistrat un număr de 19 mii de locuințe, iar în Florești 12 mii de locuințe, 

reprezentând 77% din locuințele din întregul județ, construite în această perioadă.  

http://www.epmc.ro/
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În ultimii ani s-au scos pe piață apartamente (1-4 camere) amplasate în zonele: Bună Ziua, 

zona Calea Baciului, Mănăştur – Negoiu, Mănăştur - Câmpului, Gheorgheni – Borhanci, Europa, 

din municipiul Cluj-Napoca.  

Mobilitatea urbană 

Majoritatea populației județului Cluj (60%) este concentrată în zona metropolitană, din care 

aproximativ 45% din total îl reprezintă orașul Cluj-Napoca. Mobilitatea zilnică în interiorul zonei 

metropolitane Cluj-Napoca este cauzată de navetism, aproximativ 38 de mii de persoane sunt 

mobile zilnic spre servici alături de mobilitatea populației școlare. Din totalul de 17% al populației 

scolare și preșcolare un procent de 10% este mobilă.  

 

3.8 Factorul social-economic 

Zona metropolitană Cluj, reprezintă un pol de dezvoltare important la nivelul județului, 

datorită prezenței serviciilor de cercetare, dezvoltare, inovare și tehnologia informației, fiind un 

mediul prielnic pentru antreprenori și pentru tineri.  

 Municipiului Cluj-Napoca, reprezintă un centru administrativ regional și universitar, profilul 

economic fiind caracterizat în general de sectorul serviciilor și comerț urmat de sectorul industrial. 

La nivelul anului 2017 produsul intern brut la nivel de județ înregistra o valoare de 4305,3 mil lei. 

 Comuna Florești, este una dintre zonele limitrofe ale municipiului Cluj-Napoca care 

prezintă o evoluție importantă în domediul economic, numărul total de angajați crescând în ultimii 

ani (aprox. 3353 angajați la nivelul anului 2011), majoritatea acestora desfășurându-și activitatea în 

sectorul serviciilor și comerțului. 

 Raportat la nivelul României, în ceea ce privesc veniturile (brute și nete), acestea sunt mai 

mari la nivelul județului Cluj decât media țării. În prezent la nivelul oraşului Cluj-Napoca se 

observă o rată a şomajului de cca. 3 %, cu 1% mai bună decât nivelul judeţean.  

 Rata de ocupare a forței de muncă, la nivelul anului 2009, înregistra pentru grupa de vârstă 

20-64 de ani, un procent de 63,5%. Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) era de 24,5%, iar cea a a 

persoanelor vârstnice (55- 64 ani) a fost de 42,6%.  

 La nivelul anului 2018, rata de ocupare a forței de muncă din județul Cluj era estimată 

(conform INS) la 77,7% peste media regională (72,7%) și cea națională (68,7%).  

 Conform bilanțului activităților economice realizate în Cluj-Napoca, sectorul reprezentat de 

Servicii și Comerț are o pondere de 27% din cifra de afaceri totală, sectorul industrial o pondere de 

21% din total, iar agricultura înregistrează o pondere mică. 

http://www.epmc.ro/
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Industria  

 La nivelul anilor 2011, ponderea industriei în totalul economiei locale, reprezenta 21%, 

fiind reprezentată de industria prelucrătoare circa 98%, în timp ce ponderea industriei extractivă era 

de doar 2%, asigurând aproximativ un sfert din locurile de muncă din județ.  

 În ceea ce privește industria, sectoarele cu cea mai mare pondere în economia locală sunt 

reprezentate de: industria alimentară (18,4%), industria metalurgică şi a prelucrării metalelor 

(16,18%), industria farmaceutică (Terapia), alături de industria celulozei şi hârtiei, industria sticlei, 

industria porţelanului, textilelor, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei. Un aport important în 

economia județului, îl prezintă industria IT, reprezentând un pol de atragere al investițiilor în IT la 

nivel național.  

 Alături de celelalte industrii au fost înregistrate creșterii semnificative de-a lungul anilor la 

nivelul industriilor de prelucrare a lemnului şi a produselor din lemn, respectiv 34,5%, producţia 

sistemelor şi mecanismelor de distribuţie şi comandă a electricităţii (9,2%), produselor chimice şi a 

fibrelor sintetice (7,2%). Pe lângă acestea, un rol însemnat îl are sectorul construcțiilor, care 

generează o cifră de afaceri de 12,73% și angrenează 8,39% din companiile din Cluj-Napoca. 

Servicii și comerț 

  Conform cifrei de afacere înregistrate la nivelul anilor 2011, sectoarele reprezentate de 

servicii și comerț susțin mai mult de jumătare din cifra de afaceri totală a firmelor din municipiu. În 

ceea ce privește dezvoltarea sectoarelor legate de servicii un rol pozitiv l-au avut investițiile 

realizate de-a lungul anilor în sectoarele financiar-bancare, comunicații, retail. Sectorul serviciilor 

financiare ocupă cel de-al doilea centru ca importanță din România.  

 Economia prezintă un sector de întreprinderi mici și mijlocii dezvoltat, cea mai mare parte a 

firmelor și companiilor cu sediul în municipiul Cluj-Napoca active la nivelul anul 2011 sunt 

încadrate în categoria microîntreprinderilor (aprox. 4695), IMM ocupând locul 2 (aprox. 1558) și 

doar 11 agenți economici reprezentând categoria marilor companii. Comerţul se desfăşoară într-o 

reţea de unități, majoritatea cu capital privat, existând 5 piețe agro-alimentare alături de reţeaua de 

magazine/supermarket-uri, fiind suficient de dezvoltată raportat la numărul de locuitori, şi la ceea 

ce există în alte oraşe. Sectorul transporturilor reprezintă o pondere însemnată în totalul serviciilor, 

Regia Autonomă de Transport Urban Călători operează pe o lungime de 133 km, având un număr 

de aproximativ 150 de milioane de pasageri anual.  

Mediul universitar-cultural 

http://www.epmc.ro/
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 Un important factor în dezvoltarea regiunii îl reprezintă mediul universitar deoarece acesta 

atrage locuitori tineri, contribuind la dezvoltarea economică prin încurajarea unor companii 

(național/internaționale) precum și la o dezvoltarea serviciilor, comerțului și a ofertelor culturale 

din zonă. Colaborarea dintre mediul universitar și companiile din domeniile importante ale 

economiei mențin în oraș absolvenții studiilor superioare, dezvoltând ramura industriilor 

performante interesate de cercetare. Cu un profil universitar complex, centrul universitar din Cluj-

Napoca la nivelul anului 2015 estima un număr de studenţi de aprox. 100 de mii. 

 Cluj Napoca este al doilea oraș din România, caracterizat prin vitalitatea culturală data de 

evenimentele organizate. Anual au loc peste 1400 de evenimente culturale și aproximativ 100 de 

festivaluri de diferite dimensiuni majoritatea cu importanță la nivel international, precum Untold, 

TIFF- Festivalul Internațional de Film „Transilvania” sau Electric Castle.  

Turism  

 Județul Cluj prezintă un spațiu pretabil practicării unui turism complex datorită marii 

diversități de resurse naturale și antropice (turismul cultural, turismul de recreere și turismul 

curativ). Printre formele de turism practicate la nivelul județului se remarcă turismul cultural-

istoric, turismul cultural-religios, turismul rural/agroturismul, turismul de evenimente, turismul de 

conferințe și afaceri.  

 Un factor prielnic în dezvoltarea turismului este reprezentat de poziția geografică a zonei de 

studiu deoarece prezintă o bună legătură atât cu restul tării cât și cu granițele, prin intersecția unor 

căi feroviare și rutiere importante. Pe lângă infrastructura rutieră, în orașul Cluj-Napoca există 

aeroportul internațional “Avram Iancu”. În perioada 2015-2018, numărul de pasageri aproape s-a 

dublat (în anul 2015 erau 1.485.889 pasageri/an iar 2018 s-au înregistrat 2.782.401 pasageri/an), 

generând o creștere a traficului aerian. Atât în interiorul orașului cât și în împrejurimi se practică 

turismul în scop recreativ în zone precum: Pădurea Făget Pădurea Hoia, Cheile Baciului, Băile 

Someşeni, Băile Cojocna, Gilău - Someşul Cald -Tarniţa.  

 Turismul cultural este încurajat de numeroasele instituții publice de cultură precum muzee, 

teatre, Filarmonica, între acestea fiind şi cinci instituţii naţionale: Teatrul Naţional Lucian Blaga, 

Teatrul Maghiar de Stat, Opera Maghiară şi Opera Naţională Română, Muzeul Naţional de Istorie a 

Transilvaniei. 

 În concluzie, zona metropolitană Cluj, conform statisticilor, prezintă o expansiune 

economică dată de următorii factori: creșterea producției industriale și a comerțului extern, piaţa 

dinamică și diversă a forţei de muncă, care atrage atât personal cu calificări superioare (medicină, 

http://www.epmc.ro/
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cercetare- dezvoltare, IT, inginerie, servicii bancare, o rata scăzută a somajului, retenția studenților 

în municipiu, creșterea constantă a numărului de turiști, îmbunătățirea infrastructurii.  

4. Orice probleme de mediu existente care sunt relevante pentru PUZ inclusiv în 

special, cele referitoare la orice zone de importanță deosebită pentru mediu, 

de exemplu cele desemnate conform OUG 57/2007 și HG 1287/2007  

Pentru a putea identifica problemele de mediu în arealul propus realizării proiectului Drum 

Transregio Feleac TR35, se analizează starea ecologică ale diverselor elemente ale cadrului natural. 

Prin probleme de mediu se pot înțelege disfuncționalități apărute asupra componentelor de mediu 

prin intervenția din exterior, de cele mai multe ori ca urmare a efectelor continue ale antropizării și 

care pot fi considerate starea inițială.  

 

4.1 Factorul de mediu – Aer 

În urma analizei stării actuale a mediului (capitolul II.1 al prezentului raport), principalele 

cauze ale poluării de la nivelul zonei de studiu sunt reprezentate de sursele mobile, anume de 

mijloacele de transport. Traficul rutier reprezintă o importantă sursă locală de poluare pentru aerul 

în mediul urban, având contribuția cea mai ridicată în poluarea atmosferică, în special prin emisiile 

de NOX, emisiile de metale grele (Pb) și particulele în suspensie. Folosirea mijloacelor de transport 

învechite și utilizarea combustibililor fosili (motorină, benzină) contribuie în cea mai mare parte la 

degradarea calității aerului, complementar cu timpul îndelungat petrecut în trafic, cum este cazul 

zonelor centrale ale municipiului. Creșterea timpului petrecut în trafic este favorizat de factori 

precum configurația rețelei de circulație și deficiențele de infrastructură (numărul de locuri de 

parcare redus, starea drumurilor și sistemul de semaforizare). 

În prezent, la nivelul orașului Cluj-Napoca, există patru stații de monitorizare a calității 

aerului. Conform ultimele rapoarte de mediu, au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor medii 

anuale de NOx la stațiile de tip trafic CJ-1 și de tip industrial CJ-4, în anul 2019. Numărul de 

depăşiri ale valorii limită pentru particulele în suspensii PM10 la staţiile automate de monitorizare a 

calităţii aerului din judeţul Cluj în anul 2019, a fost de 9 pentru CJ – 1 Stație de trafic, 8 pentru CJ – 

2 Stație de fond urban, valori sub valoarea maximă a numărului de depășiri admise într-un an 

calendaristic.  

http://www.epmc.ro/
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Pe de altă parte, traficul rutier prezintă un aport semnificativ în cazul emisiilor gazelor cu 

efect de seră. Pe fondul dezvoltării economice înregistrate în zona de metropolă, a crescut cererea 

pentru transportul de mărfuri și persoane.  

Fiind vorba de o zonă metropolitană în continuă expansiune se apreciază existența unor 

surse de poluare de tip urban reprezentate de construirea infrastructurii de transporturi, lucrările de 

întreținere a acesteia, construirea clădirilor cu diverse destinații și depozitarea deșeurilor. 

Zgomot  

În urma raportului realizat în anul 2017, au fost evidenţiate depăşiri ale nivelului de zgomot 

admis, între 75-80 dB, pentru indicatorul Lzsn (indicator de zgomot asociat disconfortului general) 

la nivelul arterelor principale de circulație. Se remarcă astfel depășiri de 5 – 10 dB, față de limită 

conform SR 10009/2017.  

 

4.2 Factorul de mediu – Apă 

În zona arealului propus pentru realizarea proiectului Drum Transregio Feleac TR35, corpul 

de apă puternic modificat RORW2.1.31_B4 Someșul Mic – cf. Nădaș – cf. Someș Mare, prezintă 

un potențial ecologic moderat. Referitor la corpul de apă Zăpodie, acesta nu atinge starea chimică 

bună, caracteristicile fizico-chimice ale acestuia fiind influentațe de levigatul din zona rampei de 

deșeuri de la Pata-Rât.  

Deteriorarea calității apelor poate avea loc ca urmare a unor deversări necontrolate de 

poluanți în ape. Fiind vorba de realizarea unei artere de infrastructură rutieră, probleme cu privire la 

modificarea parametrilor de calitate a apei pot apărea în urma spălării poluanților depuși pe 

suprafața amplasamentelor de către apele pluviale. Alte poluări accidentale pot apărea din cauza 

pierderilor de uleiuri și carburanți de la mașinile și utilajele implicate în trafic pe arterele unde 

există blocaje frecvente, infrastructura rutieră actuală fiind insuficientă.  

Pe lângă acestea, asupra corpurilor de apă existente se remarcă modificări ale 

caracteristicilor hidromorfologice datorită presiunilor cauzate de diferitele lucrări hidrotehnice ce 

presupun regularizări, reamenajări, lucrări de consolidare de mal.  

 

4.3 Factorul de mediu – Sol 

Principalele probleme de mediu, referitoare la acest factor de mediu, constau în deteriorări 

ale caracteristicilor și funcțiilor solului. O cauză a poluării solului din zonele limitrofe rețelelor de 

drumuri sunt emisiile rezultate în urma traficului rutier (carburanți, produse petroliere, substanțe 

chimice), alături de acțiunea apei pluviale care spală partea carosabilă. 

http://www.epmc.ro/
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În ceea ce privește suprafețele de teren ocupate de infrastructura rutieră existentă, la nivelul 

acestora sunt remarcate fenomene de eroziune a solului caracterizate de instalarea proceselor de 

ravenație și torențialitate. Fenomenele de eroziune sunt favorizate de activitățile necesare lucrărilor 

propiu-zise, alături de nerespectarea măsurilor anti-eroziune prevăzute în legislație precum și de 

defrișările de pădure necesare în realizarea obiectivelor. Extinderea urbană necontrolată de-a lungul 

anilor, a presupus numeroase lucrări de construcții cu diferite destinații, fapt care a generat 

schimbări în ceea ce privește tipul de folosință al terenurilor, ceea ce a dus la degradarea solului 

prin tasare și fărămițare, precum și scăderea fertilității acestuia. 

O problemă la nivelul municipiului Cluj-Napoca, în ultimi ani, a fost reprezentată de 

depozitarea neconformă a deșeurilor pe rampa de la Pata-Rât, fapt care a generat poluări 

semnificative la nivelul solului și apei din zonă prin acțiunea levigatului. În prezent, a fost adoptată 

o alternativa de autorităţile locale şi judeţene, pentru depozitarea deşeurilor prin amenajarea unor 

platforme de stocare temporară a deşeurilor, situate în apropierea fostei rampe, pe care să se 

stocheze temporar deşeurile menajere nevalorificabile.  

 

4.4 Factorul de mediu – Biodiversitate 

Fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră, aspectele problematice prezentate în 

cele ce urmează sunt adesea asociate cu sectorul de transporturi. Două astfel de probleme sunt 

pierderea, distrugerea sau fragmentarea habitatelor prin conversia terenurilor și reducerea densității 

populației unor speciil de floră sau faună. 

Conversia terenurilor poate determina fragmentarea habitatelor și implicit poate afecta 

distribuţia speciilor care ocupă un anumit areal. Mai ales în contextul extinderii spațiale și 

intensificării industriei U.A.T.-urilor de pe amplasamentul proiectului din ultimii ani, s-a constatat 

creșterea numărului de terenuri naturale și semi-naturale a căror utilizare a fost schimbată în scopul 

urbanizării, dezvoltării infrastructurii de transport, agriculturii și oportunităților de agrement. De 

asemenea, construirea haotică, fără respectarea unei strategii de urbanism coerentă şi consecventă a 

condus la utilizarea nejudicioasă a zonelor destinate pentru construcţii si extinderea acestora în 

detrimentul celor naturale. Dezvoltarea urbană necontrolată şi tendința transferului de populaţie din 

mediul rural adiacent municipiului Cluj-Napoca, însoţite de distrugerea ecosistemelor din zona 

urbană (diminuarea spaţiilor verzi, construcţii pe spaţiile verzi, tăierea arborilor, distrugerea 

cuiburilor etc.) şi de măsuri insuficiente pentru colectarea şi tratarea corespunzătoare a deşeurilor şi 

a apelor uzate au avut efecte negative considerabile asupra biodiversităţii. 

http://www.epmc.ro/
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Reducerea efectivelor populaționale ale speciilor de floră și faună poate fi cauzată și de 

poluarea apelor, solului și atmosferei, toate acestea fiind forme de poluare a căror prezență în zona 

de studiu a fost documentată și prezentată în capitolele anterioare (capitolul II și IV.1, IV.2, IV.3). 

Alte fenomene care pot duce la reducerea numărului de indivizi din flora și fauna locală sunt 

depozitarea ilegală a deșeurilor în intravilanul și extravilanul celor 5 U.A.T-uri prevăzute în proiect, 

supraexploatarea terenurilor agricole, folosirea neregulamentară a insecticidelor (mai ales a celor 

din clasa neonicotinoidelor), nerespectarea măsurilor prevăzute pentru extragerea materialului 

lemnos din corpurile de pădure, precum și lucrările în albia râurilor și pârâurilor. 

Un alt aspect problematic cu efecte negative semnificative asupra biodiversității locale este 

turismul necontrolat în pădurile care intră în componența ariilor protejate ROSCI0074 Făgetul 

Clujului – Valea Morii și ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia. Adesea, turiștii nu 

respectă traseele marcate, deranjând astfel teritoriile speciilor de faună locală (căprior, vulpe, 

mistreț), nu urmează măsurile prevăzute de gestionare a deșeurilor și poluează fonic zonele de 

protecție, precum și proximitatea acestora.  

Prezența habitatelor degradate sau fragmentate facilitează stabilirea și înmulțirea speciilor 

adventive. Un studiu concret privind răspândirea speciilor alohtone și a celor cu caracter invaziv, nu 

a fost realizat încă în zona dedicate proiectului (acest lucru fiind la rândul lui un aspect 

problematic), dar din studiile efectuate până în prezent în vederea elaborării planurilor de 

management ale ariilor naturale protejate, în habitatele de interes comunitar din siturile Natura 

2000, principalele specii de plante invazive identificate până în prezent în judeţul Cluj sunt: Robinia 

pseudacacia (salcâm), Ailanthus altissima (oțetar), Hippophae rhamnoides (cătină albă), Asclepias 

syriaca (ceara albinei), Solidago gigantea, Xanthium strumarium (cornuți), Erigeron canadensis 

(bătrâniș), Cardaria draba (urda vacii), Impatiens parviflora. 

http://www.epmc.ro/
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5. Obiective de protecția mediului, stabilite la nivel national care sunt relevante 

pentru plan și modul cum s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte 

considerații de mediu în timpul pregătirii planului 

 

Tabel 5-1. Analiza obiectivelor relevante pentru plan 

Aspectul de 

mediu 

Obiectivul stabilit la 

nivel național, 

comunitar, 

internațional 

Obiectivul relevant 

pentru plan 

Modul în care s-au avut 

în vedere obiectivele în 

plan 

Aer 

Menținerea calității 

aerului înconjurător în 

cadrul limitelor 

prevăzute în legislație cu 

privire la indicatorii de 

calitate 

Reducerea emisiilor de 

poluanți în atmosferă 

generate de sectorul 

transporturi (COx, 

NOx, SO2, particule în 

suspensie, metale 

grele, COV, HAP) 

 

Degajarea traficului de 

acces şi tranzit intra şi 

extra urban pe direcţia 

est-vest pe axele 

principale ale cartierului 

Mănăştur (Calea 

Primăverii-Izlazului-

Frunzişului şi Calea 

Floreşti – Calea 

Mănăştur) 

 

Limitarea impactului 

surselor de generare a 

emisiilor de poluanți 

asupra calității aerului la 

nivel rural și urban 

 

Adoptarea unor măsuri 

necesare cu scopul 

limitării efectelor 

negative, produse de 

emisiile de substanțe 

poluante 
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Apă 

Asigurarea protecției 

cantitative și calitative a 

apelor prin adoptarea 

unor politici durabile de 

gospodărire a apelor 

Prevenirea și reducerea 

aportului de poluanți 

în apele de suprafață și 

subterane 

 

Menținerea valorilor 

indicilor de calitate ai 

apelor uzate la 

deversarea în emisar 

sau în rețeaua de 

canalizare în limitele 

admise 

Gestionarea 

corespunzătoare a 

substanțelor poluante 

folosite în realizarea 

obiectivului; 

 

S-a avut în vedere 

adoptarea unor spații de 

depozitare a deșeurilor; 

 

Realizarea unor sisteme 

de colectare a apei de pe 

arealul lucrărilor. 

 

Prevenirea/limita

rea lucrărilor ce 

presupun modificări în 

morfologia și hidrologia 

corpurilor de apă 

Stabilirea unor 

măsuri cu privire la 

reducerea 

modificărilor la nivelul 

corpurilor de apă în 

etapele de construcție 

ale obiectivelor 

S-a avut în vedere 

alegerea unui traseu astfel 

încât să fie ocolite sursele 

de apă de suprafață din 

zonă. 

Sol 

Prevenirea și reducerea 

poluării solului și 

subsolului 

Planificarea lucrărilor 

propuse în vederea 

limitării surselor de 

poluare punctuale şi 

difuze 

S-a elaborat un plan de 

realizare a construcțiilor 

conform cu măsurile în 

vigoare pentru 

gestionarea substanțelor 

periculoase și a 

deșeurilor. 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport corelată cu 

Sprijinirea dezvoltării 

pe terenuri recuperate 

și utilizarea durabilă a 

A fost aleasă o variantă 

de traseu care face 

posibilă intersectarea 
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îmbunățățirea folosirii 

eficientă a terenurilor 

terenurilor majoritară a terenurilor 

agricole antropizate sau 

degradate și reducerea la 

minim a traversării 

zonelor locuite sau a 

peisajului natural intact; 

 

Urmărirea, pe cât posibil, 

a traseelor drumurilor 

deja construite. 

Biodiversitate 

Protejarea şi 

îmbunătăţirea condiţiilor 

şi funcţiilor 

ecosistemelor terestre, 

acvatice şi marine 

împotriva degradării 

antropogene, 

fragmentării habitatului 

şi despăduririlor 

Limitarea suprafețelor 

defrișate 

Alegerea traseului în așa 

fel încât să se reducă la 

minim suprafețele ce 

necesită defrișări. 

Stabilirea și aplicarea 

măsurilor 

compensatorii pentru 

zonele afectate (de 

exemplu compensarea 

suprafețelor afectate de 

defrișare cu terenuri 

apte de a fi împădurite) 

Este prevăzută realizarea 

de pasaje pentru 

traversarea faunei, 

precum plantarea de 

arbori și arbuști pe 

acestea; 

 

Sunt planificate acțiuni de 

însămânțare a versanților 

de debleu și rambleu cu 

specii adecvate din flora 

nativă. 
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Conservarea diversităţii 

naturale a faunei, florei 

şi habitatelor din ariile 

naturale protejate şi din 

ariile potenţiale ale 

reţelei Natura 2000 

Asigurarea protecției 

adecvate a ariilor 

protejate prin evitarea, 

pe cât posibil, a 

intersectării acestora 

cu lucrările propuse 

Alegerea traseului în așa 

fel încât să se reducă la 

minim intersectarea cu 

ariile naturale protejate. 

Stabilirea sistemului 

de monitorizare a starii 

de conservare a 

habitatelor si speciilor 

Elaborarea unui sistem de 

monitorizare a refacerii 

habitatelor afectate pe o 

perioada realizării 

lucrărilor și timp de 5 ani 

după finalizarea 

proiectului. 
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6. Potențialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor 

ca: biodiversitate, populația, sănătatea umană, solul, apa, aerul, factorii 

climatici, peisajul și asupra relațiilor cu acești factori 
 

În cadrul prezentului capitol, sunt descrise potențialele efecte pe care schimbarea funcțiunii 

terenului o poate avea asupra factorilor de mediu, asupra unor componente climatice sau față de 

mediul urban. Descrierea efectelor are în vedere schimbarea propriu-zisă de schimbare a funcțiunii, 

dar și etapele ulterioare, pe termen lung, inclusiv în etapa de funcționare. 

Această evaluare de mediu pentru planuri necesită identificarea impactului semnificativ 

asupra componentelor biodiversității (genetice, speciilor, ecosistemelor și funcțiilor ecologice) și 

asupra integrității ariilor naturale protejate din punctul de vedere al caracteristicilor prezentului 

plan. Impactul semnificativ este definit ca fiind impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau 

intensitatea sa, generează efecte negative sau pozitive asupra unui factor de mediu sau asupra 

speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

Evaluarea a fost efectuată ținând cont de problemele de mediu identificate și efectele directe 

și indirecte, cumulative și sinergice, pe termen scurt, mediu sau lung, permanent sau temporar, 

pozitiv sau negativ. 

Pentru a se stabili și reprezenta într-o formă cât mai ușor de înteles nivelul impactului, s-au 

stabilit 7 categorii de impact: pozitiv semnificativ, pozitiv moderat, pozitiv redus, neutru – lipsă 

impact, negativ redus, negativ moderat și negativ semnificativ. Acestor categorii li s-au asociat și 

culori, astfel: 

 

Tabel 6-1. Matricea de interpretare a semnificației impactului 

Semnificația 

impactului 

Magnitudinea impactului 

Negativă Nicio 

modificare 

Pozitivă 

Mare Moderată Mică Mică Moderată Mare 

S
en

si
b

il
it

a
te

a
 

zo
n

ei
 

Foarte mare -3 -3 -2 0 +2 +3 +3 

Mare -3 -2 -2 0 +2 +2 +3 

Moderată -2 -2 -1 0 +1 +2 +2 

Mică -2 -1 -1 0 +1 +1 +2 

Foarte mică/ 

nesensibilă 
-1 -1 0 0 0 +1 +1 

 

Unde: 
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Cod 

culoare  

Semnificația impactului 

 Impact negativ semnificativ 

 Impact negativ moderat  

 Impact negativ nesemnificativ 

 Lipsă impact 

 Impact pozitiv nesemnificativ 

 Impact pozitiv moderat 

 Impact pozitiv semnificativ 

 

Tabel 6-2. Descrierea tipurilor de impact aferentă semnificației impactului 

Magnitudine 

impact 

Modificări calitative/ 

cantitative 

Extindere spațială Durata 

impactului 

Pozitiv 

semnificativ 

Îmbunătățirea calității cu peste 

50% față de condițiile inițiale; 

Creșterea efectivelor cu peste 

50% față de condițiile inițiale; 

Extinderea/îmbunătățirea 

componentei naturale de 

interes cu peste 50% față 

de condițiile inițiale; 

Impact pozitiv 

pe termen lung 

(peste 20 de 

ani); 

Pozitiv 

moderat 

Îmbunătățirea calității cu până 

la 50% față de condițiile 

inițiale; 

Creșterea efectivelor cu până la 

50% față de condițiile inițiale; 

Extinderea/îmbunătățirea 

componentei naturale de 

interes cu până la 50% 

față de condițiile inițiale; 

Impact pozitiv 

pe durata mai 

multor ani (2-

20 de ani); 

Pozitiv 

nesemnificativ 

Îmbunătățirea calității cu până 

la 10% față de condițiile 

inițiale; 

Creșterea efectivelor cu până la 

10% față de condițiile inițiale; 

Extinderea/îmbunătățirea 

componentei naturale de 

interes cu până la 10% 

față de condițiile inițiale; 

Impact pozitiv 

pe durata unui 

an; 

Neutru Lipsa modificărilor calitative; Lipsa modificărilor 

cantitative; 

Modificări 

survenite pe 

durata unui 

număr redus de 

zile (sub 30 de 

zile); 

Negativ 

nesemnificativ 

Sub praguri de alertă; 

Scăderea calității cu până la 

10% față de condițiile inițiale; 

Scăderea efectivelor cu până la 

10% față de condițiile inițiale; 

Afectarea a mai puțin de 

10% din suprafața 

componentei de interes; 

Impact negativ 

pe durata unui 

an; 

Negativ 

moderat 

Depășirea pragurilor de alertă; 

Scăderea calității cu până la 

50% față de condițiile inițiale; 

Afectarea a 10-50% din 

suprafața componentei 

de interes; 

Impact negativ 

pe durata mai 

multor ani (2-
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Scăderea efectivelor cu până la 

50% față de condițiile inițiale; 

20 de ani); 

Negativ 

semnificativ 

Depășirea limitelor maxim 

admise; 

Scăderea calității cu peste 50% 

față de condițiile inițiale; 

Scăderea efectivelor cu peste 

50% față de condițiile inițiale; 

Afectarea a peste 50% 

din suprafața 

componentei de interes; 

Impact negativ 

ireversibil; 

 

 

6.1 Formele de impact asupra factorului de mediu aer 

 
În implementarea planului, aerul va fi unul dintre factorii de mediu cei mai afectați, existând 

două mecanisme cauză-efect de manifestare a efectelor cu creșteri potențiale ale concentrațiilor 

emisiilor și noxelor în zona lucrărilor, respectiv scăderea acestora în intravilan. În principiu, zonele 

în care o să apară aceste modificări sunt traseul propus al centurii metropolitane și drumurile de 

legătură pentru creșterea emisiilor și zona de intravilan a localităților conectate la TR35 pentru 

scădere.  

În prezentul raport de mediu, efectele previzionate vor fi la nivelul de potențial și nu de 

efect cert, fiind un raport realizat cu un nivel de cunoștințe de bază, în parte teoretice, în parte 

practice, privind amplasamentul propus al planului și implementarea ulterioară a acestuia. 

Pe amplasamentul propus al planului, schimbarea funcțiunii terenului presupune suprafețe 

mari de teren natural care vor fi alterate sau pierdute. Vegetația afectată îndeplinește roluri diverse 

în cadrul ecosistemelor, cât și pentru populația umană. În principal, pentru aer și factori climatici, se 

poate menționa capacitatea de fotosinteză și purificare a aerului din punctul de vedere al 

concentrațiilor gazelor și pulberilor și prevenirea apariției modificărilor extreme ale 

microclimatului (ex: umbrirea solului și a apelor și menținerea temperaturilor între anumite limite, 

menținerea unui anumit grad de umiditate favorizat inclusiv de evapo-transpirație).  

Înlocuirea vegetației forestiere pe suprafață de 56.88 de ha sau a terenurilor agricole, 

pajiștilor, fânațelor și zonelor umede în suprafață de 236.93 ha presupune reducerea capacității de 

buffer a vegetației pentru factorii climatici și scăderea fotosintezei, cauzând în zona amprizei 

lucrărilor o scădere a ratei schimburilor de gaze. Această zonă reprezintă locul care ar avea nevoia 

cea mai mare de producere de oxigen și consum/înmagazinare de dioxid de carbon.  

În plus, în perioada implementării planului sub forma executării lucrărilor de realizare a 

TR35 și a drumurilor de legătură, modificarea parametrilor fizico-chimici va fi și mai evidentă. 
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Efectele negative vor consta în emisia tipică a motoarelor utilajelor și mașinilor de transport a 

materiilor prime, de lucrările de excavare și a manipulării pământului care vor ridica în aer cantități 

ridicate de pulberi. Acestea pot fi transportate și dispersate în funcție de curenții de aer, dar pot fi și 

transportați în zonele construite din proximitate, dacă amplasamentul nu oferă protecție prin 

prezența fondului forestier sau a perdelelor forestiere. De asemenea, pulberile și poluanții din 

atmosferă se pot depune pe vegetația din proximitate care rămâne în picioare. Acoperirea foliară cu 

pulberi cauzează o filtrare a radiației luminoase care poate scădea rata de fotosinteză. Tot din 

această cauză, stomatele prezente pe suprafața frunzelor se pot bloca și astfel se încetinește 

eliberarea gazelor produse de plantă (O2 și CO2) în paralel cu scăderea absorbției din sol a apei și 

eliberarea ei în atmosferă sub formă de vapori, modificând local umiditatea relativă a aerului. 

În intravilanul localităților conectate direct la TR35 este posibil un impact pozitiv, 

manifestat în sens inversul celui de pe amplasamentul propus, resimțit în special după 

implementarea finală a planului și punerea în funcțiune a centurii metropolitane și a drumurilor de 

legătură. În urma schimbării funcțiunii prin prezentul Plan Urbanistic Zonal și pe perioada realizării 

lucrărilor (dacă planul se va implementa sub formă de proiect), în zonele actuale de intravilan nu se 

vor resimți efecte pozitive sau negative asupra factorului de apă, starea actuală a calității acestuia 

continuând să fie afectată de traficul intens din localități și să de degradeze în lipsa unor spații verzi 

suficiente sau a unor măsuri de reducere a traficului în interior (zone pietonale, piste de bicicletă, 

creșterea frecvenței și a accesibilității transportului în comun nepoluant) și favorizarea mijloacelor 

alternative de transport în comun (biciclete, trotinete, mașini și autobuze electrice).  

În urma implementării planului și realizării obiectivului propus, nivelul traficului în 

interiorul localităților aferente zonei metropolitane este previzionat să scadă și odată cu el să scadă 

și concentrațiile sau cantitățile mai ridicate de NOx, NO2, CO, benzen, SO2, PM10, PM2.5, inclusiv 

cu scăderea temperaturii aerului. Zonele în care este preconizată această scădere sunt reprezentate 

de traseele principale de traversare ale orașului, de la est la vest de-a lungul drumului european 

E60/DN1, respectiv de la nord la sud de-a lungul drumului european E81 și drumului național 

DN1N și de străzile și accesele adiacente . 

 

6.2 Formele de impact asupra factorului de mediu apă 

 
Și asupra apei este probabilă apariția impactului negativ. Impactul se poate manifesta pe 

două căi: direct și indirect. Modalitatea de manifestare indirectă a impactului este cauzată de 

lucrările de schimbare a funcțiunii suprafețelor de teren acoperite în prezent cu vegetație forestieră 
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lemnoasă și ierboasă. Magnitudinea este cu atât mai mare, cu cât în proximitate se află versanți cu 

înclinație mare și care în prezent sunt acoperiți cu păduri. Fondul forestier bine închegat și instalat 

pe versanți (ex: Pădurea Mănășturului și Pădurea Bisericii) are rolul de a capta și bloca sedimentele 

care pot fi spălate de ape de pe suprafața substratului. Acestea în loc să ajungă în apă și să 

colmateze cursurile de apă, cauzând în unele locuri blocarea acestuia și ridicarea nivelului în 

momentul apariției fenomenele extreme, vor fi captate de vegetație și vor participa la formarea sau 

dezvoltarea substratului. Acest efect se va resimți în zona Pădurilor Mănășturului, respectiv a 

Bisericii, dar a căror influență se manifestă în aval, de-a lungul Văii Sf. Ioan care se varză în pârâul 

Gârbău, și mai departe în râul Someșul Mic în zona Cora. În timpul lucrărilor, eliminarea vegetației, 

dar și manipularea pământurilor va duce la o creștere a turbidității cursului de apă. Din momentul 

vărsării pârâului Gârbău în Someșul Mic, turbiditatea va fi puternic estompată ca urmare a puterii 

de diluție a râului cu debitul mai mare. De asemenea, sedimentele aflate în masa apei se vor 

sedimenta de-a lungul celor 3 cursuri de apă amintite. 

În mod direct, schimbarea funcțiunii suprafețelor de teren cu vegetație ripariană, suprapusă 

cu talvegul cursului de apă sau care propun modificarea caracteristicilor hidromorfologice și în 

principal a traseului cursului de apă pot duce la alterarea/degradarea unor servicii ecosistemice 

importante. Poate fi cazul pierderii vegetației ripariene și a speciilor tipice acestui habitat (Salix 

alba, Salix fragilis, Alnus glutinosa, Alnus incana, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior, Populus alba 

etc.) care are rolul de a opri eroziunile laterale ale cursului de apă și de a păstra integritatea 

malurilor, de a încetini cursul de apă (important în perioadele de viituri unde viteza și debitele sunt 

ridicate), dar și de a filtra grosier cursul de apă prin captarea pulberilor în suspensie și ale 

sedimentelor. Eliminarea vegetației și realizarea lucrărilor de regularizare sau mutare a cursului de 

apă va produce aceste efecte, dar local, fiind diminuate în aval, pe măsură ce distanța față de aceste 

modificări crește. În zonele de eliminare a vegetației sub poduri și viaducte se va propune 

monitorizarea în vederea observării și mai apoi eliminării speciilor invazive care se pot instala pe 

suprafețele de teren eliberate de vegetație.  

Alte tipuri de impact sunt cauzate de lucrările propriu-zise și duc la pierderea certă a 

suprafețelor de teren acoperite permanent de apă unde se propune montarea pilelor podurilor, sau 

apare posibilitatea pierderii de habitate propice depunerii pontelor de pești prin alterarea structurii 

talvegului, creșterea vitezei de curgere în locurile unde se vor îndrepta meandrele sau prin 

eliminarea vegetației ripariene și înlocuirea acesteia cu protecții de mal. Suprafețele ocupate cu 

pilele podurilor și viaductelor sunt în general mici, așa ca pierderea habitatelor potențiale este mică. 
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Creșterea vitezei cursului de apă produce efecte și în aval prin crearea punctelor de eroziune, dar și 

acest efect se diminuează în aval, ajutat de vegetația ripariană și malurile care au rugozitate 

crescută. Eroziunea laterală produce turbiditate în cursul de apă, iar pe termen lung poate să 

modifice concentrațiile gazelor dizolvate în apă, pH-ul și temperatura. 

De asemenea, sunt propuse regularizări scurte pe pâraie (ex: pârâul Becaș) în locurile în care 

evenimentele excepționale cu probabilitate mică de producere (ex: Q1% reprezentând un eveniment 

la 100 de ani) ar putea produce pagube asupra infrastructurii create. Pâraiele sunt scurte, au bazine 

mici, dar caracterul lor temporar le face accesibile pentru comunitățile acvatice doar în anumite 

perioade. În același timp, ele sunt importante pentru fauna locală pe toată perioada de existență, 

indiferent de prezența unui debit continuu de apă sau doar de bălți. Din acest motiv, pe fiecare 

traversare a cursurilor de apă sau torenților aferentă drumului TR35 va fi realizat câte un podeț sau 

pod, în funcție de dimensiune. Aceste elemente ale infrastructurii vor fi dimensionate pentru a fi 

parcurse de debite pentru diferite probabilități, dar în același timp vor asigura și conectivitatea 

laterală. 

 

6.3 Formele de impact asupra factorului de mediu sol/subsol 

 
Planul Urbanistic Zonal propune schimbarea funcțiunii terenurilor (și implicit a funcționării 

lui) pe o suprafață totală (zona de studiu) de 1910,3 ha, iar suprafața efectiv construită și 

reglementată ca zonă de căi de comunicație și transport rutier de 353 ha reprezintă. Suprafața 

reprezintă doar carosabilul și nu ampriza lucrărilor. Referitor la ampriza lucrărilor pentru TR35 este 

propusă o suprafață de 253,08 ha, a drumurilor de legătură cu caracter de drum național 92,58 ha și 

a drumurilor de legătură mai mici 71,24 ha. Prin realizarea obiectivului planului, este probabilă 

apariția unor fenomene legate de blocarea infiltrațiilor normale cauzate de regimul pluviometric 

care apare ca urmare a impermeabilizării stratului superficial cu asfalt (stratul de uzură, respectiv 

stratul de legătură) și a celor din profunzime tasate, dar și modificarea regimului natural de scurgere 

a apelor, drumul fiind o barieră. În multe zone, scurgerea apelor se va canaliza de-a lungul taluzelor 

drumului și a șanțurilor laterale pereate și conduse spre văi, râuri sau pâraie.  

În zonele în care se propun lucrări de stabilizare a versanților, eroziunea de suprafață a 

solului se va manifesta din momentul deschiderii fronturilor de lucru și până la finalizarea lucrărilor 

și instalarea vegetației propusă spre instalare. Deși pentru construirea autostrăzilor și drumurilor de 

viteză se recomandă plantarea salcâmului Robinia pseudoacacia pe versanți, legislația de mediu, 

literatura de specialitate din domeniul biodiversității și experiența speciliștilor biologi/ecologi, nu 
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recomandă plantarea ei prin prisma efectelor negative semnificative pe care le are asupra solului 

(alterează chimismului acestuia, inhibând creșterea altor plante) și asupra biodiversității (fiind 

specie cu caracter invaziv care înlocuiește complet speciile autohtone dacă i se oferă posibilitatea 

de instalare). 

 

6.4 Formele de impact asupra factorului de mediu biodiversitate 

Impactul proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar (fără 

implementarea măsurilor de prevenire sau reducere a impactului negativ) 

În jurul investițiilor de infrastructură și în special infrastructura rutieră, s-a observat o 

tendință a speciilor prin care acestea evită zonele afectate pe distanțe direct proporționale inclusiv 

cu dimensiunea corpului lor, dar și cu sensibilitatea acestora la deranj. Din această cauză, s-au 

cercetat numeroase zone și grupe de animale/plante și s-au scris tot atât de multe studii, încât, în 

momentul de față se poate vorbi de un număr minim de 600 de studii care analizează impactul 

infrastructurii asupra biodiversității (Benitez-Lopez, A., Alkemade, R., Verweij, P.A., 2010). Dintre 

acestea, au fost analizate datele a 50 de studii care evaluau impactul asupra speciilor de mamifere și 

păsări. S-a constatat că impactul asupra speciilor și habitatelor se traduce prin efectul de margine în 

zonele naturale, pierderea habitatelor, izolarea populațiilor, efecte de barieră, mortalitate ridicată a 

indivizilor și accesul crescut și facil al oamenilor în anumite zone sensibile (Andrews, 1990; 

Forman și Alexander, 1998; Spellerberg, 1988; Forman et al., 2003) în cazul lucrărilor unde există 

pierderi permanente de teren.  

Toate acestea duc și la distrugerea habitatelor (Gullison și Hardner, 1993; Reed et al., 1996; 

Santos și Tabarelli, 2002) cauzate de pierderea directă a suprafețelor, creșterea fragmentării 

habitatelor ca urmare a împărțirii unei suprafețe mari de teren în mai multe de mai mici dimensiuni 

asupra cărora efectul de margine este mai pronunțat, apariția speciilor nenative care preferă 

luminișurile și implicit pierderea biodiversității (Kroodsma, 1984; Vos și Chardon, 1998; Boelger et 

al., 1997). Referitor la apariția speciilor nenative, se poate spune că în cazul proiectelor mari de 

infrastructură, aceasta este intenționată și este cauzată în parte și de normativele în vigoare care 

recomandă utilizarea speciilor de salcâm Robinia pseudoacacia și cătină Hipophaes rhamnoides 

sau de expertiza anterioară, datorită capacității ridicate de instalare și a cerințelor față de mediu 

foarte specifice și suprapuse cu nevoia proiectului. În plus, anumite studii au constatat stres asupra 

reproducerii datorat stimulilor vizuali sau zgomotului generat prin utilizarea elementelor investiției 

(Van de Zande et al., 1980; Boarman și Sazaki, 2005; Parris și Schneider, 2009).  
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Bineînteles, magnitudinea impactului este proporțională cu dimensiunile investiției sau 

intensitatea lucrărilor, dar și cu sensibilitatea speciilor și habitatelor, suprafața/dimensiunea 

populației afectată, calitatea/tipul drumului creat, numărul curbelor, intensitatea traficului și implicit 

viteza cu care se va circula (Van der Zande et al., 1980; Reijnen et al., 1995, 1996; Dyer et al., 2001 

Cagnon et al., 2007). Mai exact, un drum proiectat pentru viteză ridicată, cu o ampriză cu lățimea 

mare, suprapus cu zone cu biodiversitate ridicată, trafic intens și parapet între sensuri, are toate 

premisele de a manifesta un impact potențial important pentru biodiversitate, dacă aceasta există 

într.  

Astfel, s-a putut stabili că în pădurile temperate, abundența specifică a păsărilor și 

mamiferelor a fost afectată doar în proximitatea drumurilor, în schimb, în habitatele deschise și 

semi-deschise, impactul negativ s-a extins pe o distanță mult mai mare (Benitez-Lopez A. Et al., 

2010), ajungând chiar la 17 km (Rosenthal, 1970), fiind afectate speciile mari de Artiodactyla, în 

special ren Rangifer tarandus care efectuează migrații importante și au home-range mai mare decât 

alte specii de talie redusă sau aceeași talie. În cazul proiectului de față, în această categorie pot intra 

mistrețul Sus scrofa și căpriorul Capreolus capreolus, dar și vulpea Vulpes vulpes sau bursucul 

Meles meles. Aceste 4 specii sunt extrem de mobile și au un teritoriu cu suprafață mare. 

În general, impactul negativ asupra abundenței specifice a păsărilor și mamiferelor a fost 

măsurat ca fiind între 28-36% pentru păsări și 25-38% pentru mamifere, pe o rază de 2,6 km, 

respectiv 17 km de la drum. Toate acestea sunt conforme cu numeroase studii care au analizat 

inclusiv influența intensității traficului și zgomotului asupra scăderii efectivelor păsărilor (Reijnen 

și Foppen, 1994; Reijnen et al., 1995, 1996, 1997; Forman et al., 2002). În același timp, au fost 

observate scăderi ale efectivelor de păsări și în apropierea drumurilor mai puțin circulate (Raty, 

1979; Madsen, 1985; Develey și Stouffer, 2001), iar alți autori nu au observat diferențe (Peris și 

Pescador, 2004). 

În schimb, s-a constatat impact pozitiv asupra speciilor de Falconiformes care au fost 

observate în număr mai mare căutând cel mai probabil carcase (Forman și Alexander, 1998; 

Labertucci et al., 2009), în timpul vânătorii (Donazar et al., 1993; Fajardo et al., 1998; Dean și 

Milton, 2003), sau pur și simplu fiind mai ușor de observat în zonele deschise nou create de 

prezența drumului decât din interiorul unei păduri cu acoperire ridicată. Mai mult, prin parcurgerea 

unei suprafețe de teren cu viteză mai mare, crește și probabilitatea de observare a indivizilor. 
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Meta analiza celor 50 de studii concluzionează importanța minimizării infrastructurii pentru 

conservarea biodiversității în zonele relativ nederanjate și respectarea rezultatelor studiilor privind 

impactul asupra speciilor și habitatelor.  

Revenind la prezentul proiect, concluziile și observațiile efectuate nu pot fi aplicate fără a 

menționa că majoritatea studiilor s-au referit la lucrările de realizare a unor tipuri de infrastructură 

la care este necesară pierderea de suprafețe (ex: drumuri, căi ferate, ziduri etc.). Altfel spus, în 

cadrul zonelor antropizate, impactul asupra speciilor de faună poate fi considerat neglijabil tocmai 

prin absența animalelor sălbatice în interiorul localităților sau din proximitatea acestora. În schimb, 

zonele cu biodiversitate ridicată implică pierderi de suprafețe și specii. Presiunea continuă a zonelor 

antropizate a dus la scăderea biodiversității în arealul studiat, cu unele excepții: vegetația riparienă a 

Someșului Mic în punctele de intersecție și corpurile de pădure din zona Pădurii Mănășturului sau a 

Bisericii. Este cunoscut faptul că nu va putea fi menținută vegetația de pe traseu, dar vor fi 

recomandate măsuri pentru renaturarea zonelor din proximitate sau pentru compensarea efectelor 

negative. Este recomandată de asemenea și o monitorizare a malurilor și versanților afectați de 

lucrări în vederea observării instalării ulterioare a speciilor invazive și apoi eliminarea acestora. 

Vorbim despre oțetar Ailanthus altissima, fals oțetar Rhus typhina, salcâm Robinia pseudoacacia, 

amorfă Amorpha fruticosa și arțar american Acer negundo. 

Astfel, în urma desfășurării activităților proiectului de realizare și modernizare a 

infrastructurii rutiere forestiere, se pot observa următoarele categorii de impact: 

1. Pierderea de habitate – construcţia unui drum nou implică în mod direct pierdere de 

suprafeţe de teren şi implicit pierdere de habitate. În cazul planului de interes pentru 

această documentație, suprafețele de teren posibil a fi afectate sunt ridicate și 

presupun terenuri fără valoare ecologică, dar și importante din acest punct de vedere. 

Valoarea totală a suprafețelor de teren propuse pentru a fi încadrate în categoria 

căilor de comunicație și căi rutiere reprezintă 353 ha. 

2. Poluarea directă şi indirectă – realizarea și prezența drumurilor pot afecta în mod 

direct mediul din punct de vedere fizic, chimic şi în consecinţă, indirect alterează 

disponibilitatea habitatelor pentru numeroase specii de plante şi animale pe o 

suprafaţă mult mai mare decât cea efectiv ocupată de drum. Prin măsuri de urmărire 

a activităţilor desfăşurate în zonă și o planificare atentă a șantierului, aceste 

consecinte pot fi diminuate.  
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3. Mortalitatea – traficul rutier determină numeroase decese în rândul faunei care 

utilizează habitatele din vecinătatea drumului, în special al amfibienilor în perioada 

de reproducere și a speciilor de mamifere și păsări în perioada creșterii puilor. 

Particularitățile acestui drum presupun prognozarea unei mortalități ridicate în 

zonele cu biodiversitate ridicată, în lipsa unor măsuri de asigurare a conectivității 

laterale (de cele mai multe ori subtraversări, dar și supratraversări) și de interzicere a 

accesului animalelor pe traseu (garduri, panouri antifonice, ziduri de beton cu h=30-

40 cm etc.).  

4. Efectul de barieră – pentru marea majoritate a speciilor de animale care au ca urmare 

izolarea populaţiilor. Dacă bariera este doar parțială și permite un anumit acces pe 

carosabil, poate produce mortalitatea discutată anterior. Efectul de barieră trebuie să 

existe, tocmai ca să prevină apariția mortalității ca urmare a impactului traficului cu 

anumite specii, dar să asigure și traversarea în siguranță în alte locuri.  

5. Efectul de margine și fragmentarea habitatelor apar în cazul schimbării destinației 

unei suprafețe de teren, cum ar fi crearea unui drum nou prin defrișarea pădurii. 

Efectul de margine nu apare doar în perioada de realizare a lucrării de construcție, 

dar acesta continuă pe toată perioada de utilizare drumurilor prin zgomot, vibrații, 

noxe și stimularea vizuală excesive. Astfel, în zonele în care efectul de margine se 

manifestă, este posibilă modificarea structurii pe specii și înlocuirea celor originare 

cu specii care tolerează mai bine sursele de zgomot și vibrații, cantitatea ridicată de 

emisii sau stimulare vizuală excesivă. Speciile cu care este asigurată înlocuirea sunt 

specii antropofile, sau cel puțin cu toleranță mai ridicată la prezența omului.  

 

Degradarea habitatelor pentru speciile de mamifere mari și medii  

Prin degradaraea habitatelor se înţelege procesul prin care un tip de habitat se transformă 

într-un tip de habitat mai putin favorabil sau prin care acesta pierde calităţile de îndeplinire a 

cerinţelor ecologice, fiziologice şi comportamentale ale unei specii. Aceste calităţi în cazul speciilor 

de mamifere mari și medii sunt definite prin:  

• asigurarea bazei trofice naturale necesare speciei şi accesibilitatea la acestea: 

suprafețe de teren cu specii ierboase (în cazul speciilor de căprior și mistreț) sau 

cu micromamifere, reptile, amfibieni sau nevertebrate (în cazul speciilor de 
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vulpe, bursuc) reduse, pierderea speciilor care constituie aceste habitate sau 

pierderea accesului către acestea; 

• asigurarea locurilor de iernat şi reproducere corespunzătoare: în acest caz, 

speciile menționate nu depind strict de aceste habitate; 

• asigurarea zonelor de retragere corespunzătoare în timpul repausului de noapte 

sau de zi: în acest caz, speciile nu depind strict de aceste habitate, dar datorită 

unei oarecare inaccesibilități pentru oameni față de această zonă (sunt parțial în 

afara potecilor și drumurilor, activitățile umane se desfășoară cu o anumită 

periodicitate – exploatare forestieră), speciile folosesc suprafețele de pădure 

posibil a fi afectate; 

• suprafețele rămase să fie suficient de mari şi cu un grad de acoperire suficientă 

pentru ca speciile să poata evita întâlnirea cu oamenii sau să fie obligate să 

utilizeze infrastructura.  

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestor conditii obligă animalele la deplasări mult 

prea mari pentru procurarea de hrană sau a găsi partenerul sau locurile adecvate de iernat şi 

reproducere, cauzând sporirea impactului asupra speciilor de mamifere mari și medii.  

Scăderea cantităţii bazei trofice duce la sporirea incidentelor prin obligarea indivizilor de a 

parcurge distanțe mai mari și implicit prin creșterea probabilității de a ajunge pe carosabil. În cele 

din urmă procesul de degradare a habitatelor periclitează starea de conservare a speciei, au loc 

schimbări în mărimea si structura populaţiei.  

Degradarea habitatelor populate de mamifere mari și medii are un impact semnificativ din 

două puncte de vedere:  

• la nivel individual: în scopul de a-şi satisface cerinţele alimentare, împerechere, 

somn de iarnă şi dispersare, animalele utilizează suprafeţe mari. Pierderea 

calităţii habitatelor şi a conectivităţii poate afecta în mod semnificativ la nivel 

individual prin reducerea capacităţii lor de a exploata eficient resursele naturale 

disponibile. Acest lucru poate duce în cele din urmă la reducerea sporului natural 

datorită faptului că adulţii sunt limitaţi în capacitatea lor de a se reproduce; 

• la nivel de populaţie: reducerea suprafeţelor de habitat favorabil poate avea 

implicaţii importante pentru conservarea pe termen lung prin izolarea 
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micropopulaţiilor şi reducerea suprafeţelor de hrănire şi adăpost. Apariţia unor 

populaţii izolate face ca specia să fie vulnerabilă la efecte negative ale 

activităţilor umane.  

 

Degradarea habitatelor prin schimbarea utilizării terenurilor 

Schimbarea modului de utilizare a terenurilor care fac parte din complexitatea habitatelor 

populate de mamifere este una dintre cele mai frecvent întâlnite situații care duc la degradarea stării 

de conservare a populaţiilor. 

Scoaterea terenurilor din fond forestier reprezintă înlocuirea/ocuparea temporară sau 

definitivă a unor suprafeţe de pădure pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură, construcţia 

de drumuri (în acest caz), realizarea de resorturi turistice, defrişări în vederea realizării liniilor de 

transport energetic sau transport pe cabluri etc.  

 

Degradarea prin reducerea potenţialului ecologic (bază trofică)  

Mamifere prezentate ca specii posibil afectate, deși nu sunt situate în vârful piramidei 

trofice, au o dietă de tip ierbivor sau de tip omnivor, după caz, fiind reflectată de dentiţie. 

Ierbivorele consumă în principal vegetație ierboasă sau crengi tinere ale vegetației lemnoase, în 

schimb speciile omnivore consumă fructe și semințe, rădăcini, dar și nevertebrate, micromamifere, 

păsări, ouă, amfibieni și reptile. Toate aceste grupe se găsesc pe sectorul de drum aferent TR35, dar 

în principal în zona pădurii Făget. 

 

Practicile silvice necorespunzătoare care duc la degradarea habitatelor populate cu 

mamifere sunt în general acele activităţi care prin natura lor duc la diminuarea habitatelor potențiale 

și la reducerea suprafețelor necesare somnului, a reproducerii și a adăpostului în perioadele de 

inactivitate diurnă. Un alt efect al exploatării forestiere de multe ori trecut cu vederea este mărirea 

bazei trofice în cazul ierbivorelor. Aici, discuția se bazează pe modalitatea progresivă de exploatare 

forestieră care creează ochiuri în pădurile mature pentru a stimula apariția generației tinere, iar 

odată cu aceasta și a vegetației ierboase sau lemnoase tinere. 

 

Conceptul de fragmentare a habitatelor  
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Fragmentarea habitatelor este fenomenul prin care în locul în care înainte a existat un 

habitat de extindere mare, continuă, se formează mai multe petece de habitat de dimensiuni reduse 

(Wilcove et al. 1986). Aceste fragmente de habitate sunt înconjurate de un mediu care diferă de 

caracteristicile habitatului iniţial, care pot include drumuri, cursuri de apă, zone antropizate. 

Migraţia între aceste fragmente este posibilă pentru unele specii, pentru altele însă este împiedicată 

total sau parţial. Această situaţie influenţează prin două căi populaţiile existente în această zonă. 

Prin reducerea suprafeţei totale a habitatului iniţial este influenţată negativ mărimea populaţiilor şi 

creşte semnificativ şansa de dispariţie locală a acestora. 

Este de remarcat faptul că fragmentarea habitatelor nu este cauzat exclusiv de activităţile 

umane directe, a schimbării categoriilor de folosinţă sau a investiţiilor de infrastructură, adeseori 

procesul de degradare generală a habitatelor conduce la un grad ridicat de fragmentare, degradare 

naturală cauzată inclusiv de fenomene meteo extreme sau extinderea/înmulțirea rapidă a unor 

populații de insecte. Bineînțeles, în acest caz, fragmentarea habitatelor de pădure și pajiști apare ca 

urmare a implementării obiectivului de investiții și anume TR35. Odată cu fragmentarea habitatelor 

apare și efectul de margine care se manifestă mai puternic având în vedere creșterea lungimii 

marginii mai multor corpuri raportat la suprafața inițială din care aceste corpuri au apărut.  

 

Fragmentele de habitat se deosebesc de habitatul iniţial prin faptul că:  

• raportul de perimetru/arie este mult mai mare; 

• centrul fragmentelor este mult mai aproape de margine.  

Bariere ecologice  

Conform literaturii de specialitate orice structură naturală sau antropică, care poate să 

îngreuneze sau să împiedice mişcarea natural a animalelor, poate fi considerat o barieră.  

Din punct de vedere a rezistenței barierelor sunt foarte diversificate, fiind situate între 

bariere absolut impermeabile pentru animale şi bariere cu rezistenţă minimă. Dacă raportarea se 

face strict la drum, acesta nu poate fi considerat impenetrabil. Analizând mai în detaliu, se poate 

observa că mulți indivizi pot intra pe drum, dar nu îl pot traversa tot timpul, ca urmare a prezenței 

parapetului central dintre cele 2 sensuri. Indivizii ajung în zona parapetului, se pot speria de trafic și 

devin imprevizibili, scăzând drastic șansa de a supraviețui. 

Prin efectul de limită a habitatelor, vegetaţia de pe marginea drumurilor secundare este mai 

diversificată (nu neapărat un lucru pozitiv în cazul drumurilor), constituind o bază trofică directă 
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dar acţionează şi în mod indirect prin atragerea bazei trofice pentru unele specii care consumă 

nevertebrate, reptile sau chiar hoituri. 

 

Căile pe care Poluarea directă şi indirectă acţionează asupra speciilor/habitatelor pot fi 

clasificate astfel (Jaarsma et al., 2006):  

1. Poluarea fizică: generată de activităţile de construcţie a drumului şi de zgomotul produs de 

traficul rutier în perioada de operare a drumului;  

2. Poluarea chimică: generată de substanţe emanate de către motoarele cu combustie internă, 

substanţe petroliere provenite din accidente rutiere.  

Ambele mecanisme au o probabilitate ridicată de apariție. Poluarea accidentală în cazul 

lucrărilor de construcție este relativ mică, iar suprafața posibil a fi afectată pentru tipul de 

infrastructură propus este de asemenea mică fiind mai ușor de controlat și gestionat. 

Poluarea fizică și chimică generată de lucrările de realizare sau din etapa de utilizare au o 

producere continuă, dar de cele mai multe ori intensitate mică, astfel că o parte a speciilor se pot 

adapta funcționării. 

 

Impactul scurgerii apelor meteorice în perioada de construcţie:  

Potenţialii poluanţi care pot afecta în mod direct speciile/habitatele pot fi:  

• produse petroliere provenite de la accidente în timpul lucrărilor de reabilitare;  

• lucrări desfăşurate pe şantier şi trafic greu sunt producătoare de noxe (NOx, Co, 

SOx) și pulberi care prin intermediul ploilor care spală suprafaţa şantierului şi a 

drumurilor și pot contamina apele de suprafață sau din subteran;  

• sedimente rezultate în urma lucrărilor efectuate la viaducte, poduri și podeţe aferente 

principalilor afluenţi ai Someșului Mic pe sectorul supus lucrărilor sau chiar 

Someșului Mic.  

 

În cazul schimbării funcțiunii unor suprafețe de teren care susțin în proporție mare vegetație 

naturală, impactul preconizat asupra componentelor de biodiversitate direct și indirect afectate este 

mare. Estimarea impactului direct este mai ușor de identificat și de cuantificat, fiind vorba de 

procese palpabile, care se pot vedea în timp foarte scurt, cum este eliminarea vegetației și pierderea 
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biodiversității asociate de pe suprafața respectivă, evitarea fronturilor de lucru deschise de către 

mamifere sau păsări, mortalitatea speciilor de pești din cauza poluării cu hidrocarburi etc. Impactul 

indirect este mai greu de cuantificat și marea majoritate a informațiilor se pot verifica la fața locului 

doar prin studii amănunțite desfășurate pe ani sau chiar zeci de ani și bugete asigurate echipelor de 

cercetare ridicate, sau prin studierea bibliografiei existente realizate în urma unor studii de teren 

amănunțite în zone sau cu proiecte asemănătoare. 

După cum se menționa anterior, impactul direct apare ca urmare a schimbării, indiferent de 

modalitate, a funcțiunii suprafețelor de teren afectate, astfel că se propune scoaterea din fondul 

forestier a unei suprafețe totale de 56.88 ha. Referitor strict la scoaterea din fond forestier aferentă 

municipiului Cluj-Napoca (39.43 ha), aceasta este reprezentată în principal de pădurea din zona 

Făget (trupurile din Pădurea Mănășturului și Pădurea Bisericii), de parcul Colina sau de zona 

autobazei. Calculul suprafețelor de pădure pierdute din aceste zone este 31,86 ha pădurea Făget, 

respectiv 5,69 ha Parcul Colina și 1,88 ha autobaza. Structura pe specii este alcătuită în principal 

din foioase (fag Fagus sylvatica, carpen Carpinus betulus, iar în unele locuri pin Pinus sylvestris, 

molid Picea abies sau chiar salcie Salix alba, Salix fragilis și plop Populus tremula). Raportat la 

suprafața totală a corpurilor de pădure din care suprafețele pierdute aparțin, avem următoarea 

situație măsurată pe baza ortofotoplanurilor: 

o Pădurea Mănășturului – 152 ha; 

o Pădurea Bisericii – 346 ha; 

o Pădurea Satoș – 98 ha;  

Pierdea de suprafață forestieră din zona municipiului Cluj aparținând celor 2 păduri 

(Mănășturului, respectiv Bisericii) reprezintă 6,4%. În zona Hoia (pădurea Satoș), pierderea de 

pădure reprezintă 1,22% din suprafața trupului de pădure. 

Vegetația ripariană este prezentă pe malurile cursurilor de apă și intersectarea cu aceasta 

apare în cazul traversării centurii TR35 cu râul Someșul Mic: în dreptul localității Luna de Sus, în 

dreptul localității Florești, aval de acumularea Florești, în dreptul străzii Donath, în apropierea 

podului N, respectiv în apropierea cu bulevardul Muncii. 

În același timp, scoaterea din fond forestier (eliminarea propriu-zisă a vegetației) presupune 

forme diferite de impact în momentul schimbării de funcțiune, astfel că zonele cu pin și molid 

produc efecte diferite asupra biodiversității, în principal mai reduse față de zonele cu fag sau 

vegetație ripariană. Trebuie precizat că în momentul de față, fauna amplasamentelor planului nu 

este pe deplin cunoscută și este bazată pe cercetări personale sau studii mai vechi.  
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 Referitor la pierderea temporară a vegetației, conform PUZ-ului se propun de-a lungul 

centurii TR35 și a drumurilor de legătură suprafețe aparținând spațiilor verzi (24 ha taluze plantate/ 

înierbate și 28 ha spații verzi). Vegetația care se va planta/renatura va fi alcătuită din specii 

autohtone, astfel că dezvoltarea ei va aduce și servicii ecosistemice mai importante decât o plantare 

de salcâm pentru stabilizarea versanților (utilizată în mod normal la astfel de proiecte). Aceste 52 

ha de spații verzi, pe lângă rolul de protecție împotriva viscolirii zăpezii pe carosabil, va proteja și 

de zgomot zonele din proximitate, dar va schimba peisajul afectat de lucrări cu unul semi-natural. 

De asemenea, perdelele forestiere/spațiile verzi au rolul de a crea zone tampon între suprafețele 

afectate permanent de funcționarea drumului și zonele naturale sau construite.  

Astfel, zona cu biodiversitate ridicată și cea mai afectată din acest punct de vedere este 

formată de cele două trupuri de pădure ale Pădurii Mănășturului, respectiv Pădurii Bisericii. 

Pădurea reprezintă adăpost pentru un număr ridicat de specii de mamifere cu prezență certă în zonă 

(căprior Capreolus capreolus, mistreț Sus scrofa, vulpe Vulpes vulpes, veveriță Sciurus vulgaris, 

specii de pârși și lilieci), dar și păsări (pițigoi mare Parus major, aușel Regulus regulus, mierlă 

Turdus merula, stârz cântător Turdus philomelos, gaiță Garrulus glandarius, șorecar comun Buteo 

buteo sau huhurez mare Strix uralensis), amfibieni (buhai de baltă cu burta galbenă Bombina 

variegata, broasca roșie de munte Rana temporaria, salamandră Salamandra salamandra, triton 

comun Lissotriton vulgaris, broasca rugoasă brună Bufo bufo), reptile (șarpele de alun Coronella 

austriaca, năpârcă Anguis colchica, șopârlă de câmp Lacerta agilis) și nevertebrate (rădașcă 

Lucanus cervus, Cetonia aurata, Cantharis rustica, Ochlodes sylvanus, Panorpa germanica, Abax 

parallelipipedus, Carabus glabratus sau Libellula depressa). 

Având cerințe față de mediu diferite și mobilitate diferită, fiecare grup taxonomic va fi 

afectat în mod diferit. În stabilirea efectelor proiectului, este importantă și faza de implementare a 

planului sau lucrările necesare care duc la realizarea obiectivului. 

Asupra mamiferelor, mecanismele cauză-efect sunt multiple și pot apărea ca urmare a 

lucrărilor de schimbare a funcțiunii și în perioada de utilizare a infrastructurii create. Sunt posibile 

pierderi ale locurilor de hrănire (pajiști, zone împădurite acoperite cu strat ierbos, pierderea bazei 

trofice ca urmare a alungării speciilor de rozătoare), dar și de adăpost (adăposturi săpate pentru 

mamiferele mici, zone de liniște pentru cele mai mari sau arbori pentru multitudinea de rozătoare). 

Pierderea habitatelor potențiale ale micromamiferelor produce efecte asupra populațiilor de 

consumatori care depind de acestea, cum este cazul vulpii sau a bursucului, spre exemplu. De 

asemenea, impactul asupra rozătoarelor cauzează efecte pe termen lung vegetației și habitatelor ca 
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urmare a reducerii efectivelor care realizează fenomenul de zoocorie (propagarea unor elemente 

reproductive, în acest caz fructe și semințe, cu ajutorul animalelor).  

În perioada de funcționare a obiectivului, pe toată lungimea acestor structuri (centura TR35 

propriu-zisă, drumuri de legătură propuse ca DN), centura va produce fragmentarea laterală a 

habitatelor speciilor de mamifere, amfibieni sau păsări, existând posibilitatea apariției coliziunii cu 

acestea. Deplasarea speciilor este indusă de comportamentul de căutare a unor locuri noi de hrănire 

sau a unor noi teritorii și apare în principal la indivizii tineri (masculi) care încep să descopere 

teritoriul actual sau care își caută pereche. În cazul fragmentării habitatului, trebuie totuși menționat 

că traseul propus al centurii în zona de pădure nu produce o izolare laterală completă a suprafețelor 

de pădure, existând în același timp un număr de măsuri care ajută la conectarea suprafețelor. Astfel, 

sunt propuse realizarea a două tuneluri și  1 viaduct, 3 poduri și 6 podețe. Prin implementarea 

subtraversărilor conform listei, se asigură conectivitate laterală pentru populațiile de mamifere, 

având în vedere că e grupul de specii care are nevoie de cele mai mari suprafețe de teren pentru 

deplasare. 

Situația subtraversărilor este prezentată în următorul tabel: 

Tabel 6-3. Situația subtraversărilor traseului principal al centurii TR35 

Nr. 

crt. 
Curs de apă Cod cadastral X Y 

Lucrare 

propusă 

TR 26  torent in padure necadastrat 389357.44 583942.42 podet 

TR 27  torent in padure necadastrat 389601.07 583817.62 pod 

TR 28  torent in padure necadastrat 390398.79 583327.66 pod 

TR 29  torent in padure necadastrat 390665.81 583010.89 pod 

TR 30  torent in padure necadastrat 390986.07 582437.06 
viaduct peste 3 

vai 

TR 32  torent in padure necadastrat 391538.27 582235.82 podet 

TR 33  torent in padure necadastrat 391629.33 582233.14 podet 

TR 34  torent in padure necadastrat 391748.95 582241.03 podet 

TR 35  torent in padure necadastrat 391969.69 582251.26 podet 

TR 36 
Parau becas - 

izvor 
II-01.31.16 392826.51 582658.31 

Podeț în 

lungime de 220 

m, sistem 

drenaj, relocare 

vale 
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Tabel 6-4. Situația tunelurilor planului proiectului propus 

Nr. 

Crt. 
Zona 

Lungime 

[m] 

Coordonate stereo 70 

inceput tunel 

Coordonate stereo 70 sfarsit 

tunel 

X = Y = X = Y = 

Tunel 1 
Padurea 

Faget 
452 584157.55 388688.18 584028.62 389119.26 

Tunel 2  
Padurea 

Faget 
240 583579.15 390012.72 583459.98 390221.05 

 

Distanțele între lucrările de artă amintite în tabelul anterior sunt cuprinse între 92-657 m 

(minimum, respectiv maximum), dar cu o medie a distanțelor între care se asigură conectivitate 

laterală de 331,27 m. Distanțele au fost calculate între punctele determinate de subtraversări 

(coordonatele punctului central), respectiv față de intrarea în tunel (coordonatele celei mai apropiate 

intrări). 

 

Figura 6-1. Localizarea zonelor în care se asigură conectivitatea laterală pe tronsonul suprapus cu 

pădurea Făget, mai exact Pădurea Mănășturului, respectiv pădurea Bisericii. Pe sectorul prezentat 

sunt localizate cele 2 tuneluri cu 2 modalități diferite de realizare. 

 

În zonele de pădure din SV municipiului Cluj-Napoca, sunt propuse 2 tuneluri, care odată 

realizate și date în funcțiune, vor elimina în parte fragmentarea laterală a ecosistemelor pe o 

lungime totală de 692 m din lungimea traseului suprapus cu zona de pădure de aproximativ 4320 m 

(16%). Fiecare tunel se va realiza diferit, astfel că efectele în perioada lor de realizare vor fi diferite. 
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Tunel 1 va presupune defrișarea vegetației și plantarea ei ulterioară, iar tunelul 2 păstrarea în 

proporție de 100% a vegetației suprapusă cu tunelul. În perioada de schimbare propriu-zisă a 

funcțiunii, Tunelul 1 presupune alterarea biodiversității amplasamentului și proximității lui, în 

schimb Tunelul 2 presupune doar un oarecare deranj asupra efectivelor ca urmare a zgomotelor și 

vibrațiilor cauzate de forare. 

 

Figura 6-2. Localizarea zonelor în care se asigură conectivitatea laterală pe tronsonul suprapus cu 

pădurea Făget, mai exact Pădurea Mănășturului, respectiv pădurea Bisericii. Pe sectorul prezentat 

sunt localizate 3 poduri  

Asupra speciilor de amfibieni și reptile, implementarea planului poate produce distrugerea 

habitatului speciilor pe suprafețe mari (fondul forestier din zona Pădurii Mănășturului, respectiv a 

Pădurii Bisericii, suprafețe cu pajiști sau zone umede) pe zona de suprapunere a amprizei lucrărilor 

și drumurilor de acces cu zonele utilizate de respectivele specii.  

În perioada de funcționare a TR35 se pot produce efecte semnificative asupra herpetofaunei 

prin coliziunea traficului cu speciile care realizează migrațiile normale din perioada de reproducere 

spre zonele umede sau spre înapoi spre cartierele de hibernare, dacă amplasamentul propus se 

situează între aceste 2 teritorii. Având în vedere distanțele maxime pe care efectivele le pot 

parcurge (de până la 1 km), pentru prevenirea impactului, se va realiza un studiu de inventariere în 

perioadele de activitate pentru a stabili prezența acestor concentrații și locațiile exacte ale zonelor 

umede propuse spre mutare sau a celor noi și amenajarea lor din punctul de vedere a respectării 

cerințelor de mediu pentru specii (tip substrat, adâncime apă, suprafețe etc.). Un trafic intens și un 
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drum care permite accesul pe calea de rulare și se suprapune peste rutele de migrație poate duce la 

extincția locală a speciilor întâlnite. În acest sens, se propun măsuri care să blocheze accesul pe 

calea de rulare, adițional celor de mutare a zonelor umede. Impactul rezidual se va evalua în 

următorul subcapitol. 

Atâta timp cât pădurea și pajiștea oferă condiții favorabile menținerii speciilor de reptile: 

hrană reprezentată de rozătoare, insecte, amfibieni și chiar șopârle sau alți șerpi, zone de adăpost 

sub rădăcini, bolovani, bușteni sau crevase naturale și zone de însorit, speciile pot să ajungă din 

zonele adiacente pe traseul centurii. În perioada post-implementare a planului, ampriza propriu-zisă 

a drumului va putea deveni atractivă pentru speciile de reptile din punctul de vedere a zonelor de 

însorire (asfaltul care se încălzește mai repede și menține căldura mult timp după trecerea radiațiilor 

solare) și a insectelor (sau alte grupe) care constituie bază trofică a reptilelor și care pot fi atrase și 

acestea de prezența drumului și de alte elemente antropice din zonă. 

Speciile de păsări cuibăritoare sau rezidente în zonele afectate de plan sunt în principal cele 

tipice de pădure care depind de arbori și de biodiversitatea aferentă pentru amplasarea cuiburilor, 

oferirea protecției în fața prădătorilor sau presiunilor antropice și teritorii pentru căutarea hranei. 

Astfel, păsările depind mai mult de fondul forestier decât celelalte grupe de specii, astfel că o 

eventuală schimbare a funcțiunii terenurilor poate însemna pierderea sigură a unor cuiburi. Ampriza 

centurii suprapusă cu fondul forestier prezintă o lățime cuprinsă între 49-121 m și o lungime de 

aproximativ 4080 m, fără a lua în considerare lungimea Tunelului 2 (240 m) care se va fora. 

Eventualele cuiburi din zona Tunelului 2 vor fi menținute pe arbori, dar acestea posibil să nu fie 

utilizate din cauza zgomotelor și vibrațiilor cauzate de lucrări. Pe perioada de funcționare a 

obiectivului de investiții, vegetația lemnoasă suprapusă cu Tunelul 1 se va restabili, astfel că pe 

termen lung, suprafața de pădure creată va permite și restabilirea efectivelor de păsări, întâi pentru 

căutarea hranei (fructe, semințe, insecte) și abia apoi pentru cuibărit, odată ce arborii ajung la 

maturitate. 

În timpul funcționării obiectivului, pe suprafața de teren afectată de traseu, există 

posibilitatea coliziunii cu păsările aflate în zbor încercând să traverseze drumul. Pe sectoare lungi, 

drumul este proiectat în debleu (sub cota naturală a terenului) astfel că păsările care utilizează 

terenurile din lateral pleacă de la o cotă superioară și ajung pe partea cealaltă, tot la o cotă 

superioară. În acest mod, menținând altitudinea în zbor, nu riscă să fie lovite de mașini. 

Nevertebratele întâlnite în corpurile de pădure din zona cunoscută ca Făget sunt specii în 

principal xilofage, iar printre ele întâlnim și rădașca Lucanus cervus. Specia depinde de pădurile de 
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foioase mature, astfel că pierderea vegetației pe areale importante poate afecta efectivele speciei și 

tendințele viitoare. 

Impactul rezidual al proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar 

Impactul rezidual este definit ca impactul care rămâne după implementarea tuturor 

măsurilor de evitare sau de reducere a efectelor negative pentru proiect. Majoritatea măsurilor sunt 

propuse la nivelul perioadei de construcție, dar și în perioada de funcționare în vederea evitării 

accesului speciilor mobile pe carosabil.  

La nivelul prezentei documentații, perioada de construcție se referă și la lucrările de 

pregătire a amplasamentului, unde impactul asupra mediului în zonele naturale sau semi-naturale se 

resimte cel mai pregnant. 

A fost identificată o măsură care necesită implementare cu minim 1-2 sezoane înainte de 

desfășurarea propriu-zisă a lucrărilor de pregătire a terenului și de construcție. În acest moment nu 

se cunoaște probabilitata de succes a măsurii sau minimul de timp necesar până la evidențiarea unui 

impact pozitiv sau reducerea celui negativ. Măsura constă în montarea pe arborii din proximitate și 

de la distanțe mai mari de suprafețele efectiv afectate de defrișările propuse prin proiect a unor 

cuiburi sau adăposturi artificiale gândite pentru speciile identificate pe teren (păsări cântătoare, 

răpitoare de noapte, micromamifere, chiroptere). Speciile care pot folosi aceste construcții le vor 

coloniza cu o anumită rată, în acest moment necunoscută. Colonizând în principal zonele din 

proximitate, scade densitatea și presiunea utilizării habitatului de pe amplasamentul actual, astfel că 

și efectele negative ale proiectului asupra populațiilor de faună scad. Pentru a scădea treptat 

activitatea faunei de pe amplasamentului proiectului ca în momentul tăierilor definitive de 

vegetație, efectivele speciilor să fie mai puțin numeroase, este de dorit ca acestea să fie convinse să 

utilizeze habitatele adiacente. Se pot folosi substanțe atractante la distanțe ridicate de drumul 

propus (substanțe pe bază de gudron pentru mistreți și cervide, feromoni pentru nevertebrate – 

nicidecum hrană suplimentară) sau începerea lucrărilor de eliminare a vegetației din timp în mai 

multe locuri de-a lungul zonelor împădurite pentru a crea deja un culoar în care zgomotul și 

prezența utilajelor să oblige speciile să se mute din calea viitoarelor lucrări. Efectul cumulat al 

măsurilor de “alungare” a speciilor mobile poate scădea impactul negativ de la nivelul potential 

semnificativ la potential negativ moderat, urmând ca efectul să se cumuleze cu următoarele măsuri, 

mai ușor de implementat. Următoarele măsuri propuse în perioada de construcție presupun efecte 

sigure și mai ușor de cuantificat la nivelul realizării documentației privind emiterea avizului de 

mediu. 
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Măsurile propuse care reduc impactul negativ al proiectului asupra speciilor de păsări 

cuibăritoare sau micromamifere țin de suprapunerea lucrărilor de defrișare și implicit de prevenirea 

pierderii habitatelor de cuibărit cu perioadele de formare a perechilor, construirea cuiburilor sau 

ocuparea acestora, depunerea pontelor și creșterea juvenililor. Totuși, suprapunerea lucrărilor de 

construcție cu perioadele sensibile pentru specii produce efecte semnificative asupra speciilor de 

păsări și mamifere arboricole (pârși, jderi, veverițe sau specii de lilieci) astfel că se pot pierde activ 

cuiburi și adăposturi, dar și conținutul acestora: ponte sau pui nezburători. Prin periodizarea 

lucrărilor în afara perioadei sensibile a păsărilor (1 martie – 30 august), comună pentru speciile de 

mamifere cu perioada de naștere și creștere a puilor, scade drastic posibilitatea distrugerii acestor 

zone sensibile, cuiburi sau adăposturi în perioadele în care mortalitatea poate fi ridicată. Impactul 

aferent măsurii poate fi estimat ca fiind pozitiv moderat, astfel că și impactul negativ este redus de 

la nivelul semnificativ la negativ moderat. Individual, fiecare dintre cele 2 seturi de măsuri reduc 

impactul potențial negativ de la un nivel semnificativ la un nivel moderat, dar cumulat, acestea pot 

reduce și mai mult impactul, posibil chiar la un nivel nesemnificativ asupra speciilor de păsări și 

mamifere. De asemenea, măsura de instalare a cuiburilor și adăposturilor artificiale produce efecte 

pozitive în perioada de construire, respectiv funcționare.  

Mai mult, pentru fiecare tăiere de arbori se vor inspecta arborii înaintea tăierii propriu-zise 

în vederea identificării prezenței cuiburilor active ale speciilor de păsări sedentare sau mamifere 

arboricole, astfel că doar după relocarea cuiburilor sau eliberarea cuiburilor/adăposturilor se vor 

continua lucrările. Acest mod de lucru permite prevenirea impactului asupra speciilor care pot fi 

întâlnite pe amplasament. 

Pentru amfibieni se recomandă mutarea zonelor umede identificate ca fiind suprapuse cu 

amplasamentul proiectului (drumul principal dar și al drumurilor de legătură) și realizarea unor 

zone umede noi pe fiecare parte a drumului. Drumul TR35, în momentul traversării pădurilor 

Mănășturului și Bisericii vor fragmenta aceste păduri și se vor crea trupuri de pădure de diferite 

dimensiuni afectate de efectul de margine, manifestat în cazul drumurilor de zgomot, vibrații, noxe 

și stimulare vizuală excesivă. În acest fel se elimină necesitatea amfibienilor de a încerca 

traversarea drumului în timpul migrațiilor de primăvară sau toamnă. În timpul migrațiilor, 

amfibienii se pot deplasa pe o distanță de maximum 1 km, astfel că ele vor găsi în fiecare corp de 

pădure, amplasate la distanță minimă de 100-300 m distanță de drum, zone umede pe care le vor 

utiliza în perioada de reproducere. Distanța minimă de 100-300 m este necesară pentru a reduce 

posibilitatea de a polua bălțile în timpul construcției, respectiv al funcționării. Trupurile de pădure 
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din nordul traseului TR35 din zona pădurii Făget (aflate în proximitatea intravilanului municipiului 

Cluj) sunt mai mici, astfel că dacă se respectă limita superioară a intervalului, există posibilitatea 

apariției impactului negativ din partea de intravilan, astfel că în aceste trupuri de pădure, este de 

dorit să fie situate la distanțe aproximativ egale de drum, respectiv zonele construite. 

În perioada de funcționare, măsura cu impactul cel mai important asupra efectelor negative 

îl constă montarea gardurilor pe întregul traseu drumului TR35, astfel că se elimină în mare parte 

mortalitatea asupra speciilor de mamifere (bursuci, vulpi, căprioare, mistreți sau animale domestice 

hoinare – câini și pisici). Mai rămâne posibilitatea pătrunderii pe carosabil în anumite locuri sau 

venind de pe drumuri de legătură mai puțin circulate pe timpul nopții. De asemenea, există apariția 

impactului cu speciile de păsări care folosesc habitatele adiacente drumului, cum ar fi ciocănitorile 

din zona pădurii Făget, ciorile sau răpitoarele mari (șorecar comun, vânturel roșu) din zonele de 

pajiște (Gilău, Florești, Feleac, Someșeni sau Apahida). Problema păsărilor nu este semnificativă, 

având în vedere că în multe locuri, drumul este proiectat a fi situat sub nivelul actual al drumului, 

astfel că dacă se încearcă traversarea, păsările vor pleca de la o cotă mai înaltă, ajungând tot la o 

cotă mai înaltă față de cota drumului. Și pentru amfibieni și reptile se poate implementa această 

măsură prin realizarea unui gard/zid din beton cu garda de 30 cm înălțime (pe care se poate monta 

gardul pentru mamifere) cu fundație din beton. În acest mod se asigură imposibilitatea majorității 

speciilor de amfibieni și reptile (cu excepția speciilor de șopârle care sunt bune cățărătoare) de a 

ajunge pe carosabil, dar și asupra mamiferelor care nici nu pot săpa pe sub gard/zid în încercarea de 

a traversa. Mortalitatea astfel prevenită scade impactul negativ din perioada funcționării la un nivel 

nesemnificativ asupra grupelor amintite: mamifere, amfibieni și reptile.  

Nevertebratele, speciile de plante și habitate sunt ușor afectate de utilizarea drumului, în 

special prin modificări fizico-chimice asupra solului, subsolului, aerului și apei, existând totodată 

posibilitatea instalării speciilor ruderale sau alohtone (în cazul vegetației). Noxele și pulberile care 

apar ca urmare a arderilor interne ale motoarelor autoturismelor se pot depune pe aparatul foliar al 

plantelor, dar pot ajunge și în sol și ape modificând astfel chimismul și devenind un factor limitativ 

asupra speciilor de plante care se pot instala și pot vegeta în proximitate. Din acest motiv, se 

recomandă realizarea unei monitorizări periodice a amprizei drumului și habitatelor din proximitate 

și eliminarea speciilor invazive identificate. 
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Impactul proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar în perioada de 

dezafectare 

Nu este propusă dezafectarea centurii metropolitane în viitor, astfel că nu se va evalua 

impactul pentru această etapă. 

 

6.5 Formele de impact asupra populației și sănătății umane 

Pentru populație și sănătatea umană, după cum s-a menționat și la factorii de mediu 

anteriori, efectele pot fi pe de-o parte negative, iar pe de alta pozitive. În arealele propuse spre 

schimbarea funcțiunii din proximitatea zonelor construite, efectele sunt în principal negative, 

manifestat pe perioadă scurtă spre medie, în perioada de realizare a lucrărilor, urmând ca după 

finalizarea lor și punerea în funcțiune în paralel cu implementarea măsurilor de reducere a 

impactului (în acest caz este vorba despre panouri antifonice și poziționarea drumului sub nivelul 

construcțiilor), impactul să fie mult atenuat. Trebuie menționat totuși că zonele construite situate în 

proximitatea lucrărilor nu au o conectivitate bună la trama stradală (ex: Florești, str.Câmpului, str. 

Egdar Quinet), astfel că funcționarea obiectivului (TR35 și drumuri de legătură) produce și efecte 

pozitive prin crearea acceselor acestora și localităților aferente, datorită infrastructurii rutiere create. 

În zonele actual construite și situate la distanțe ridicate față de ampriza lucrărilor, scăderea 

traficului promite reducerea concentrațiilor de noxe, emisii, dar și zgomot și vibrații datorită 

șoferilor care vor utiliza rețeaua nou-creată în dauna celei actuale asupra cărora există presiuni 

cauzate de subdimensionare sau dezvoltarea puternică a zonelor limitrofe.  
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Figura 6-3. Aspect actual al străzii Cernăuți, în zona construcției centurii TR35 

Un alt tip de impact asupra populației este cel apărut ca urmare a suprapunerii traseului 

centurii TR35 și a drumurilor de legătură cu zonele construite. Suprafața propusă pentru 

demolare/dezafectare a zonelor construite (hale, construcții industriale, construcții provizorii, 

construcții locuințe) este următoarea: 

Tabel 16. Centralizator suprafețe construcții expropriate (m2) 

Centralizator suprafețe construcții 

expropriate Suprafață (m2) 

Centura TR35 8.262 

Drumuri de legatură 14.038 

Total  22.300 

 

Evident, pentru populația afectată impactul este semnificativ, fiind obligați să se mute dacă 

este vorba despre zone rezidențiale, sau să își mute activitatea în cazul societăților comerciale. 
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Alt efect al demolării/dezafectării este și cantitatea ridicată de deșeuri din construcții care va 

trebui depozitată în spații conforme. 

 

6.6 Formele de impact asupra peisajului 

În urma implementării planului, peisajul ariei de studiu este posibil să fie afectat 

semnificativ. Lucrările necesare propuse vor elimina o suprafață de pădure egală cu 30 ha, astfel că 

formele de relief despădurite își vor pierde din valoarea vizuală. O bună parte va fi înlocuită de 

elemente antropice formate din drumuri, parapeți metalici, parapeți interiori, ziduri de sprijin din 

beton și cursuri de apă regularizate. Altă parte a suprafețelor afectată de teren va fi constituită din 

versanți fără vegetație. Efectul este temporar, zonele fiind propuse spre renaturare formând perdele 

forestiere cu rolul de a diminua cantitatea de zăpadă viscolită pe traseul centurii, iar în altele de 

stabilizare ulterioară a versanților. Stabilizarea se va realiza cu specii autohtone care odată instalate 

și vegetația dezvoltată, va îmbunătăți aspectul versanților.  

De asemenea, o măsură permanentă pentru prevenirea deteriorării peisajului este de a 

proiecta și construi obiectivul principal sub cota terenului, în debleu, astfel că ea va fi vizibilă doar 

din proximitate sau de la înălțime.  

Pentru alte suprafețe de teren, care pot fi considerate degradate, pajiști suprapășunate, 

terenuri agricole, vegetație cu specii invazive (salcâm Robinia pseudoacacia) sau suprafețe de teren 

folosite în mod ilegal pentru depozitare de deșeuri, impactul din punctul de vedere a peisajului va fi 

pozitiv. Depozitele de deșeuri neconforme se vor elimina, la fel și vegetația, terenurile degradate 

vor fi acoperite de lucrări sau de vegetația propusă ca perdea forestieră.  

În același timp, estetica unui peisaj are un caracter subiectiv, existând persoane care pot 

considera că elementele simetrice nou-construite îmbunătățesc din punct de vedere vizual. 

6.7 Impactul cumulat al proiectului cu alte planuri/programe/proiecte  

În zona metropolitană a județului Cluj, au fost identificate mai multe proiecte. Dintre 

acestea, doar o parte pot produce efecte cumulate cu prezenta propunere de plan. Acestea sunt:  

o Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de înființare 

zonă verde și de agrement Parcul Tineretului – Pădurea clujenilor 

o Amenajare pădure Parc Făget, organizare de şantier 

o Construire Spital Regional de Urgenţă Cluj, cu amplasament în comuna Floreşti, 

judeţul Cluj, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 176/27.11.2018 
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o Lucrări de reabilitare bază sportivă și amenajare parc zona La terenuri cartier 

Mănăștur – Conf. HCL nr. 882/10.12.2019 

o Deschidere și punere în exploatare a zăcământului de gips din perimetrul Leghia 

Vest – Nadășu – Sector minier sudic 

o Deschidere și punere în exploatare a zăcământului de gips din perimetrul Leghia 

Vest – Nadășu – Sector minier nordic 

Proiectele identificate se află fie în fază de construcție sau realizare (ex. Parcul Tineretului), 

fie în fază de avizare a planului sau proiectului (ex. Amenajare pădure parc Făget) sau elaborarea 

proiectului tehnic (ex. Spitalul Regional de Urgență). 

Limitele fizice la care s-a făcut raportarea pentru stabilirea impactului cumulat au avut în 

vedere factorii de mediu și modalitatea prin care anumite componente care vor fi afectate de diferite 

planuri sau proiecte pot reacționa la implementarea prezentului plan/proiect. Astfel, distanțele 

proiectelor față de care pot apărea efecte cumulate pot fi mai restrânse (sol, subsol), medii (aer, 

biodiversitate, sănătate umană) sau mari (apă). De asemenea, trebuie menționat că proiectul de 

realizare a centurii metropolitane TR35 se află în faza de plan, existând posibilitatea ca de la 

emiterea avizului de mediu și  și până la realizarea studiilor aferente procedurii de emitere a 

acordului de mediu, o parte a proiectelor amintite să fie realizate și să reprezinte starea de referință 

la care se va face evaluarea de mediu. Se estimează că termenul de începere a lucrărilor este anul 

2022 și va avea o durată de execuție de 42 de luni. 

Pentru factorul de mediu sol/subsol, pentru ca efectele cumulate ale proiectelor să se 

cumuleze, distanța dintre acestea trebuie să fie mică sau efectele pe care le produc să fie resimțite la 

distanțe mari. Toate proiectele identificate sunt localizate la distanțe mari, singurul care presupune 

ocupare permanentă de teren și se află în proximitatea traseului drumului TR35 este Spitalul 

Regional de Urgență, la care acest drum asigură accesul prin drumurile de legătură aferente. 

Impactul care poate fi resimțit presupune acea ocupare permanentă de teren, la care se adaugă și 

potențiale surse de poluare ca urmare a unor poluări accidentale. Efectul este nesemnificativ, având 

o probabilitate mică de producere, iar impactul rezultat este localizat. Perioada în care se pot resimți 

efectele negative este în perioada de realizare a construcției. 

Factorul de mediu aer depinde în general de tipul lucrării, de curenții de aer și de umiditate. 

Pentru ca efectele unor proiecte diferite să se cumuleze, este nevoie de distanțe până în 300-500 m 

între componente. În acest caz se încadrează proiectele Elaborare documentație tehnică pentru 

autorizarea executării lucrărilor de înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului – 
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Pădurea clujenilor, Amenajare pădure Parc Făget, organizare de şantier,  Construire Spital Regional 

de Urgenţă Cluj. Executarea lucrărilor aferente celor 2 parcuri nu presupune impact asupra 

factorilor de mediu. În cazul Spitalului Regional de Urgență, dacă perioada de realizare a lucrărilor 

se va suprapune cu aceeași perioadă aferentă lui TR35, se poate evidenția o creștere a cantității de 

pulberi și noxe în aer tipice lucrărilor de construcții. În cazul clădirilor, efectele sunt în principal 

localizate în perioada de realizare a fundației și la primul etaj, urmând ca mai apoi, toate celelalte 

emisii să fie fugitive și slab reprezentate. Impactul cumulat nu asupra calității aerului nu ajunge la 

nivelul de semnificativ ca urmare a suprapunerii celor 2 proiecte. 

Biodiversitatea poate fi afectată de efectele cumulate ale proiectelor care se derulează în 

proximitatea drumului (fiind proiectul cu cea mai mare anvergură), în zonele naturale sau sălbatice. 

Este vorba de proiectul de amenajare a pădurii parc Făget și pădurii Tineretului. Acestea două vor 

presupune doar un scurt deranj asupra faunei în perioada de realizare, urmând ca mai apoi, prin 

creșterea frecvenței prezenței umane în zonă, să oblige animalele să păstreze distanța în perioadele 

diurne cu trafic mai intens (perioadele calde), adițional față de cât este cauzat de drum. În același 

timp, majoritatea suprafețelor de pădure sau pajiște sunt deja ușor antropizate ca urmare a creșterii 

atracției zonelor naturale sau semi-naturale pentru comunități. Impactul adițional al celor 2 proiecte 

față de starea inițială (fără TR35) nu este semnificativ, iar efectul cumulat al celor 2 proiecte la 

impactul TR35 și al drumurilor de legătură este nesemnificativ.  

Sănătatea umană este influențată de mai multe proiecte, dar majoritatea efectelor pot fi 

considerate pozitive, dacă ne referim la crearea unor oportunități de petrecere a timpului liber în 

zone de pădure, creșterea acestor suprafețe, eliminarea traficului din zonele locuite sau intens 

circulate. Și în această cauză, proiectele la care se poate face referire sunt cele situate în 

proximitate, similare cu factorul de mediu aer și biodiversitate. Impactul cumulat al proiectelor 

(realizare pădure parc Făget, pădurea Tineretului, Spitalul Regional de Urgență, TR35) asupra 

sănătății umane este pozitiv semnificativ după finalizarea acestora. În timpul realizării, impactul 

este negativ nesemnificativ, având în vedere că doar două dintre aceste proiecte presupun lucrări 

care manifestă efecte negative în zone populate, de intravilan.  

Impactul asupra apei este cauzat de lucrările suprapuse cu cursurile de apă, în proximitatea 

acestora sau care pot manfiesta efecte (chiar și indirecte) asupra cursurilor de apă. Dintre toate 

proiectele identificate, nu au fost identificate proiecte care să respecte condițiile stabilite. 
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7 Efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în context 

transfrontalier 

Având în vedere amplasamentul traseului centurii, în partea central-vestică a țării, pe 

teritoriul a cinci U.A.T.-uri, Căpușu Mare, Gilău, Florești, Mun. Cluj-Napoca și Apahida, toate 

situate în județul Cluj, nu se așteaptă un impact transfrontalier al dezvoltărilor propuse prin 

prezentul PUZ.  

Cea mai apropiată zonă de frontieră de traseul centurii este cea nordică, cu Ucraina, situată 

la 129,88 km de extremitatea nordică a acestuia. Urmează granița de vest, cu Ungaria, la 140,66 km 

de extremitatea vestică a amplasementului centurii. În ceea ce privește granițele sudică cu Bulgaria 

și estică cu Republica Moldova, ambele se situează la peste 300 de km de traseu, cea dintâi la 

320,72 km, iar a doua, respectiv, la 344,65 km.  

8 Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet posibil orice 

efect advers asupra mediului al implementării planului 

 

8.1 Biodiversitate 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de păsări, în 

perioada de construcție 

o În proximitatea zonelor afectate de lucrări de defrișare, se vor monta cuiburi 

artificiale în vederea convingerii păsărilor să cuibărească în cuiburile artificiale în 

detrimentul arborilor care vor fi eliminați; 

o Se interzic lucrările de defrișare sau orice tip de eliminare de vegetație în perioada 1 

martie – 30 august; 

o Se vor inspecta arborii înaintea tăierii în vederea identificării cuiburilor de răpitoare 

(ex: Buteo buteo, Strix uralensis) sau orice alte specii de păsări rezidente și 

interzicerea tăierilor până la relocarea acestora; 

o Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor de păsări aflate în mediul lor natural sau aflate în mediu antropic, în 

oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

o Este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere, de cuibărit sau 

de odihnă pentru păsări; 
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• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de păsări, în 

perioada de operare 

o Nu este cazul; 

 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de mamifere, în 

perioada de construcție 

o În proximitatea zonelor afectate de lucrări de defrișare, se vor monta adăposturi 

artificiale în vederea convingerii mamiferelor să folosească adăposturile artificiale 

(pentru lilieci sau pârși) în detrimentul arborilor care vor fi eliminați;  

o Se interzic lucrările de defrișare sau orice tip de eliminare de vegetație în perioada 1 

martie – 30 august; 

o Înainte de fiecare arbore doborât, acesta va fi inspectat în vederea identificării 

posibilității de a fi folosit de către speciile de lilieci; liliecii identificați vor fi relocați 

în afara fronturilor de lucru; 

o Sunt interzise lucrările de defrișare și de construire pe timpul nopții; 

o Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor de mamifere aflate în mediul lor natural sau aflate în mediu antropic, 

în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

o Este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproduceresau de odihnă 

pentru faună; 

o Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele 

sălbatice; 

o Lucrările se vor realiza strict dupa proiectul lucrării, astfel minimizând efectul 

asupra mamiferelor cu dezvoltare subterană; 

o Este interzis accesul de-a lungul cursului de apă cu câini și lăsarea liberă a acestora 

pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor; dacă prestatorul lucrărilor decide că 

este nevoie de protecția organizărilor de șantier cu câini, aceștia vor fi vaccinați, vor 

fi microchipați, li se va elibera buletin, li se va asigura hrană, vor fi localizați doar în 

interiorul organizărilor de șantier, iar la finalizarea lucrărilor, persoana care răspunde 

de ei va face dovada asigurării unui nou adăpost; 

o Se vor realiza două tuneluri în zona pădurii Făget pentru asigurarea conectivității 

laterale a trupurilor de pădure care constituie habitat al speciilor de mamifere; 
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o În vederea limitării impactului, Tunelul 2 se va realiza prin forare; 

o În zona pădurii Hoia, în proximitatea ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la 

Hoia, se va realiza un pasaj suprateran pentru realizarea conectivității laterale a 

trupurilor de pădure care constituie habitat al speciilor de mamifere; 

o Pe traseul drumului de legătură Florești – Baciu, în vederea asigurării conectivității 

laterale în zona nordică a traseului, se va realiza un nou pasaj suprateran; 

o Pe întreg traseul centurii metropolitane TR35, vor fi realizate subtraversări pentru a 

conecta habitatele aflate în proximitate și pentru a asigura traversarea speciilor 

mobile în siguranță. 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de mamifere, în 

perioada de operare 

o Montarea gardurilor pentru limitarea accesului speciilor de mamifere mari, medii și 

mici pe carosabil; 

o Gardurile și podețele vor fi monitorizate o dată pe lună de personal angajat al 

Beneficiarului în vederea identificării blocajelor sau integrității structurale și 

eliminării acestora dacă pot afecta regimului inundațiilor sau traversării de către 

mamifere; 

o Pasajele vor fi încadrate de vegetație arbustivă, iar pe laturile perpendiculare pe 

drum se vor monta panouri antifonice; 

o Monitorizarea speciilor de mamifere în vedere identificării presiunilor, în special a 

punctelor de intrare a acestora pe carosabil și eliminarea oricăror cauze ale 

mortalității; 

 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de amfibieni și 

reptile, în perioada de construcție 

o Este obigatoriu ca înainte de efectuarea lucrărilor (inclusiv cele de pregătire a 

terenului) să se inspecteze amplasamentul şi să se pună în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

o Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

de amfibieni și reptile aflate în mediul lor natural (sau antropic), în oricare dintre 

stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 
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o În timpul efectuării lucrărilor, se impune monitorizarea traseelor utilajelor folosite în 

vederea limitării suprapunerii cu zonele de migrație ale amfibienilor, în perioada 5 

martie – 5 aprilie și 15 august – 15 septembrie; 

o În perioada migrației de primăvară și toamnă, dar și în perioada ploilor, conducătorii 

utilajelor și mașinilor vor avea ca obligație monitorizarea vizuală a drumurilor și 

evitarea coliziunii și mortalității cu speciile de amfibieni; 

o În perioada 15 martie – 15 august, conducătorii utilajelor și mașinilor vor avea ca 

obligație monitorizarea vizuală a drumurilor și evitarea coliziunii și mortalității cu 

speciile de reptile; 

o Zonele umede posibil a fi afectate de lucrări vor fi mutate în afara traseului drumului 

TR35; zonele umede vor avea următoarele dimensiuni: suprafață de 20-50 m2, 

adâncime 20-50 cm, vor fi impermeabilizate astfel încât să rețină apa și se va așterne 

un substrat identic cu cel din proximitate (ex. frunze uscate, crengi, bolovani etc.);  

o Se vor realiza zone umede noi de o parte și de alta a drumului, la distanță de 1 km 

între ele în vederea limitării distanței de tranzitare în perioada de reproducere; zonele 

umede noi vor avea aceleași caracteristici; 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de amfibieni și 

reptile, în perioada de operare 

o Se vor monitoriza zonele umede realizate prin proiect (dacă este cazul); 

o Zonele umede realizate prin proiect vor fi marcate în teren și se vor proteja; 

o Se vor monta garduri cu o gardă de 30 cm de beton la bază în vederea limitării 

accesului speciilor de amfibieni și reptile pe carosabil; acestea vor fi întrerupte doar 

în zona subtraversărilor; 

 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de pești, în perioada 

de construcție 

o În cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor 

întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare și vor fi 

anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului; 

o Se vor igieniza cursurile de apă din proximitatea și de pe amplasamentul lucrărilor, 

înainte de realizarea acestora; 
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o Pentru protecția și conservarea speciilor de pești, nu se vor realiza lucrări în albie în 

perioada 1 martie – 15 iunie fiind perioada de reproducere a acestora; 

o Se vor deschide fronturi de lucru pe maximum 100 m în albia minoră; 

o În dreptul lucrărilor aflate pe ambele maluri, se vor executa întâi lucrările de pe un 

mal și apoi de pe celălalt; 

o Este recomandată menținerea vegetației în măsura în care acest lucru este posibil; 

o Nu se vor efectua lucrări de întreținere și/sau reparații la utilajele și mijloacele de 

transport în cadrul amplasamentului; personalul care exploatează utilajele va verifica 

funcționarea corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat; 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de pești, în perioada 

de operare 

o Nu este cazul; 

 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de nevertebrate, în 

perioada de construcție 

o Recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

o Lucrările se vor realiza strict după proiectul lucrării, astfel minimizând efectul 

asupra nevertebratelor cu dezvoltare subterană; 

o Iluminarea pe timp de noapte se va face numai în zona organizării de șantier și se va 

realiza cu dispozitive LED cu fasciculul îndreptat în jos pentru a nu atrage speciile 

nocturne de nevertebrate și vertebrate; 

o Înainte de efectuarea lucrărilor de defrișare se vor utiliza în zonele neafectate 

substanțe feromonale pentru atragerea speciilor de interes comunitar (ex. Lucanus 

cervus, Euphydryas aurinia etc.); 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de nevertebrate, în 

perioada de operare 

o Nu este cazul; 

 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de plante și habitate, 

în perioada de construcție 
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o Se va elimina vegetația invazivă cu prioritate de pe amplasamentul planului, dar și 

din proximitate, pe o distanță de minim 50 m în vederea prevenirii apariției lăstarilor 

pe amplasament, în zonele de siguranță sau de protecție; 

o Lemnul se poate valorifica, dar semințele și fructele speciilor (elemente de 

reproducere) vor fi incendiate pentru a nu facilita propagarea lor în momentul 

transportului; 

o Este interzisă plantarea salcâmului Robinia pseudoacacia, amorfei Amorpha 

fruticosa, oțetarului Ailanthus altissima, cenușerului Rhus typhina și a altor plante 

recunoscute ca având un caracter invaziv; 

o Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea florei 

adiacente; 

o Se vor respecta prevederile codului silvic al României și a legislației specifice de 

mediu; 

o Reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale 

sau readucerea la starea inițială a organizărilor de șantier și frontierelor de lucru) se 

va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare și cu folosirea speciilor de 

plante specifice zonei; 

o Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea 

șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării 

impactului asupra speciilor de importanţă comunitară; 

o Se va reduce viteza de circulație pe drumurile balastate sau pe șantier; 

o Se va spăla vegetația dacă se constată acoperirea semnificativă a pulberilor pe 

aparatul foliar al acesteia; 

o În vederea prevenirii impactului asupra ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la 

Hoia, axul drumului de legătură realizat va fi mutat spre vest pentru a evita 

suprapunerea lucrărilor. 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ asupra speciilor de plante și habitate, 

în perioada de operare 

o Utilizarea pentru renaturarea versanților și realizarea spațiilor verzi doar a speciilor 

autohtone; 
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o Este interzisă plantarea salcâmului Robinia pseudoacacia, amorfei Amorpha 

fruticosa, oțetarului Ailanthus altissima, cenușerului Rhus typhina și a altor plante 

recunoscute ca având un caracter invaziv; 

o Pasajele vor fi încadrate de vegetație arbustivă, iar pe laturile perpendiculare pe 

drum se vor monta panouri antifonice; 

o Se vor monitoriza malurile, habitatele ripariene, proximitatea întregului 

amplasament al drumurilor (centura TR35 dar și drumurile de legătură) în vederea 

observării fenomenului de propagare a speciilor invazive; lăstarii nou apăruți vor fi 

eliminați; 

o Se vor elimina lăstarii speciilor invazive (salcâm – Robinia pseudoacacia, amorfă – 

Amorpha fruticosa, Reynoutria japonica, oțetar fals – Ailanthus altissima, oțetar – 

Rhus typhina, arțar american – Acer negundo) de pe amplasamentul lucrărilor;  

o Însămânțarea se va face doar cu specii autohtone a zonelor afectate de lucrări (ex: 

diguri), dacă se constată că renaturarea este deficitară pe alocuri; 

 

 

8.2 Populația și sănătatea umană 

• Respectarea zonelor de protecție sanitară; 

• Limitarea execuției lucrărilor pe timpul nopții în vecinătatea zonelor rezidențiale; 

• Localizarea fronturilor de lucru strict pe zona destinată lucrărilor; 

• Renaturarea zonelor afectate de lucrări; 

• Limitarea accesului traficului greu în zonele rezidențiale; 

 

8.3 Aer 

• Respectarea limitelor maxime admisibile stabilite prin legislaţie şi prin actele de 

reglementare în ceea ce priveşte emisiile atmosferice rezultate din activitățile de construcție 

și de funcționare; 

• Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare având tehnologii performante 

privind consumurile și emisiile de poluanți, precum şi întreținerea corespunzătoare a 

motoarelor, în vederea reducerii emisiilor de poluanţi generați de acestea; 

• Realizarea perdelelor de protecție și a zonelor verzi; 
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8.4 Sol/subsol 

• Reducerea cantităților de deșeuri rezultate din construcția obiectivului; 

• Interzicerea depozitării materiilor prime pe suprafața ariilor naturale protejate sau a zonelor 

naturale sau semi-naturale; 

• Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare având tehnologii performante la 

care nu există scurgeri de substanțe chimice; 

 

8.5 Apă 

 

• Lucrările de protecție a malurilor în zonele de traversare a cursurilor de apă se vor realiza cu 

prism de anrocamente clasic sau vegetat (cu lăstari sau arbori din speciile ripariene incluse 

între anrocamente), în limita fezabilității tehnice și a rezistenței la inundații/viituri; 

• Pe cursul râului Someșul Mic nu se vor realiza praguri de cădere; 

• Pragurile de cădere pe afluenții Someșului Mic vor avea căderea maximă h=30 cm și vor 

avea scări de pești montate; 

 
 

8.6 Peisaj 

• Renaturarea zonelor afectate temporar de lucrări și utilizarea speciilor autohtone; 

• Interzicerea deschiderii de drumuri de acces secundare în afara celor suprapuse cu nodurile 

și drumurile de legătură proiectate; 

9 Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor și descrierea 

modului cum s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăți întâmpinate în 

prelucrarea datelor cerute 

 
În realizarea proiectului au fost luate în considerare variantele de traseu propuse de 

proiectant și discutate cu beneficiarul investiției. Pentru realizarea analizei multicriteriale a 

variantelor s-au luat în considerare precizările din Ghidul solicitantului pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii Rutiere Axa prioritară 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a 
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transportului cu metroul, la punctul 3.2 Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de 

investiții noi. De asemenea, în analiza opțiunilor s-au luat în considerare aspectele de mediu și 

opțiunile de promovare a infrastructurii verzi (spre exemplu, utilizarea noilor tehnologii pentru 

pasaje și poduri), în vederea reducerii sau chiar evitării eventualelor efecte negative asupra 

mediului. Sub aspectul problemelor de mediu s-a ținut cont de indicatorii propuși pentru 

monitorizarea efectelor asupra mediului la nivelul Programului Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020 (Anexa 7 la Ghidul de finanțare): 

• Suprafețele de habitate Natura 2000 din interiorul siturilor de interes comunitar afectate 

ireversibil ca urmare a implementării proiectelor propuse prin POIM;  

• Suprafețele de habitate Natura 2000 din interiorul siturilor de interes comunitar afectate 

reversibil de lucrările de construcții aferente proiectelor propuse prin POIM;  

• Suprafețele habitatelor speciilor de faună de interes comunitar din interiorul siturilor Natura 

2000 afectate de unul sau mai mulți factori perturbatori (prezență umană, zgomot);  

• Mortalitatea specilor de faună de interes comunitar din interiorul siturilor Natura 2000;  

• Evaluarea succesului măsurilor de evitare a întreruperii conectivității ecologice (structura 

pentru asigurarea permeabilității, conectivității laterale și longitudinale);  

• Număr de persoane afectate pozitiv sau negativ de fiecare factor de risc sau formă de 

impact, identificați în cadrul proiectelor POIM;  

• Suprafețele de sol influentațe pozitiv și negativ de implementarea POIM;  

• Bilanțul cantităților de poluanți (NOx, SO2, PM10, COV) emiși/evitați a fi emiși în 

atmosferă ca urmare a implementării proiectelor propuse prin POIM;  

• Bilanțul cantităților de emisii de gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O, O3) emise/evitate a 

fi emise în atmosferă ca urmare a implementării proiectelor propuse prin POIM;  

• Numărul de obiective culturale (monumente istorice, situri arheologice, clădiri de 

patrimoniu) influențate pozitiv sau negativ de implementarea proiectelor propuse;  

• Ponderea modificărilor aduse peisajului natural în zonele de implementare a proiectului.  

Au fost analizate în total 5 variante din punct de vedere al impactului asupra factorilor de 

mediu (apă, aer, sol, subsol, biodiversitate, mediul socio-economic), dar și asupra obiectivelor de 

interes socio-cultural și de patrimoniu (situri arheologice, zone de protecție culturale, cimitire). De 

asemenea, s-au luat în considerare și pozițiile ariilor naturale protejate și zonelor de protecție 

specială (ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0146 Pădurea de Stejar pufos de la 
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Hoia, RONPA0939 Rezervaţia de orbeţi de la Apahida, zona de protecție severă a captărilor de apă 

subterană din partea vestică a Municipiului Cluj-Napoca, zona arealelor salifere din proximitatea 

Băilor Someșeni) în raport cu variantele de traseu propuse. 

Pentru analiză au fost marcate 18 benchmark-uri succesive dintr-un capăt în altul al traseului 

(direcția vest-est) între care au fost evaluate variantele propuse.  

Astfel, în cele ce urmează este redată analiza comparativă a alternativelor studiate. Pentru 

cuantificarea impactului s-a propus o scară de notare atribuită pentru fiecare criteriu, de la -3 la +3 

astfel:  

-3 – impact negativ important ce necesită reproiectarea sau renunțarea la proiect;  

-2 – impact negativ important ce poate fi diminuat prin adoptarea măsurilor adecvate;  

-1 – impact negativ minor ce poate fi diminuat prin adoptatea măsurilor adecvate;  

0 – fără impact;  

+1 – impact pozitiv minor; 

+2 – impact pozitiv important;  

+3 – impact pozitiv foarte important.  

La final, notele pentru toate criteriile se adună, obținând nota pentru fiecare variantă. Nota 

finală a fiecărei variante se calculează astfel: 

• 0 pentru suma notelor mai mică sau egală cu -10;  

• (suma notelor +10) x5 pentru suma notelor mai mare decât -10 și mai mică decât 10;  

• 100 pentru suma notelor mai mare sau egală cu 10;  

 

Pentru stabilirea punctajului fiecărei alternative, se aplică formula:  

 
pImi – punctaj impact de mediu acordat variantei curente 

Imi – impactul de mediu al variantei curente 

Immaxim – impactul de mediu maxim posibil
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Tabel 9-1. Prezentarea sumară a variantelor de traseu din analiza multicriterială, din punctul de vedere al impactului asupra mediului (este 

marcată varianta aleasă) 

 
Benchmark Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 6 Varianta 8 

1(a,b,c) – 2 

La distanță de 200 m de 

așezările umane; 

 

Traversare pârâu Căpuș și 

traseu paralel la distanță 

de 75 m, pe 1.23 km; 

 

Traversare meandru 

pârâu Căpuș – necesită 

relocare; 

Proximitate de 30 m față 

de așezările umane; 

 

Traversare pârâu Căpuș și 

traseu paralel la distanță 

de 160 m, pe 0.5 km; 

 

Traversare meandru 

pârâu Căpuș – necesită 

relocare; 

Proximitate de 30 m față 

de așezările umane; 

 

Traversare pârâu Căpuș 

și traseu paralel la 

distanță de 160 m, pe 0.5 

km; 

 

Traversare meandru 

pârâu Căpuș – necesită 

relocare; 

La distanță de 800 m de 

așezările umane; 

 

Traversare pârâu Căpuș 

și traseu paralel cu lunca 

lui; 

 

Traversare meandru 

pârâu Căpuș – necesită 

relocare; 

Distanță mare față de 

așezările umane; 

 

Traversare pârâu Căpuș 

și traseu paralel cu 

lunca lui; 

 

Necesară relocarea unui 

imobil izolat; 

 

Evitare meandru pârâu 

Căpuș; 

2 – 3 

Traversare 2 zone locuite 

– necesită demolări; 

 

Traversare râu Someșul 

Mic; 

 

Proximitate cimitir Gilău; 

Traversare 2 zone locuite 

– necesită demolări; 

 

Traversare râu Someșul 

Mic; 

 

Proximitate cimitir Gilău; 

Traversare 2 zone 

locuite – necesită 

demolări; 

 

Traversare râu Someșul 

Mic; 

 

Proximitate cimitir 

Gilău; 

Traversare 2 zone 

locuite – necesită 

demolări; 

 

Traversare râu Someșul 

Mic; 

 

La distanță mai mare de 

cimitirul Gilău decât V1, 

V2 și V3; 

Îndepărtare de zonele 

locuite; 

 

Evitare traversare râu 

Someșul Mic; 

 

Proximitate cimitir 

Gilău; 

3 – 4 

Traversare râu Someș 

Mic și traseu paralel la 

distanță de 30 m; 

 

Traversare canal Căpuș; 

Traversare râu Someș 

Mic; 

 

Traversare canal Căpuș; 

 

Traversare Florești la 5 m 

de Aquapark Florești; 

Traversare râu Someș 

Mic; 

 

Traversare canal Căpuș; 

 

Traversare Florești la 5 

m de Aquapark Florești; 

Traversare râu Someș 

Mic; 

 

Traversare canal 

antropizat Someș; 

 

Traseu paralel cu cursul 

Traversare canal 

antropizat Someș; 

 

Traseu paralel cu cursul 

Someșului Mic – 

necesită defrișări mai 

mici decât la V6; 
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Someșului Mic – 

necesită defrișări; 

 

4 – 5 

Traversare Florești –

apropiere mare de 

Aquapark Florești; 

Traversare Florești la 35 

m de Aquapark Florești; 

Traversare Florești la 

25 m de Aquapark 

Florești; 

5 – 6 

Traversare așezări umane 

– necesită demolare; 

 

Traversare râu Someșul 

Mic și lucrări în albie; 

Traversare așezări umane 

– necesită demolare; 

 

Traversare râu Someșul 

Mic; 

 

Traseu foarte apropiat de 

Unitatea Militară Florești; 

 

Intersectare viitor 

amplasament al Spitalului 

Regional de Urgență; 

 

Proximitate așezări 

umane din N Dealului 

Gârbăului; 

 

Traversare corp de 

pădure; 

 

Intersectare linie de înaltă 

tensiune; 

Traversare așezări 

umane; 

Traversare așezări 

umane – necesare 

demolări; 

Proximitate de 35-125 

m de așezările umane; 

6 – 7 

Traversare râu Someșul 

Mic; 

 

Proximitate așezări 

umane – posibile 

demolări necesare; 

Traversare râu Someșul 

Mic; 

 

Proximitate așezări 

umane – posibile 

demolări necesare; 

Evitare traversare râu 

Someșul Mic; 

 

Proximitate așezări 

umane – posibile 

demolări necesare; 

7 – 8 

Proximitate zone umede; 

 

Traversare zone cu 

imobile – necesită 

demolări; 

Proximitate zone umede; 

 

Traversare zone cu 

imobile – necesită 

demolări; 

Proximitate zone umede; 

 

Traversare zone cu 

imobile – necesită 

demolări; 

Distanță mai 

mare față de zonele 

umede decât la celelalte 

variante; 

 

Proximitate 

zone cu imobile; 

8 – 9 

Traversare zonă umedă; 

 

Traversare zonă de 

protecție sanitară severă; 

Traversare zonă umedă; 

 

Traversare zonă de 

protecție sanitară severă; 

Traversare zonă umedă; 

 

Traversare curs Someșul 

Mic în 2 puncte – 

necesare lucrări în albie; 

Traversare 

zonă umedă; 

 

Traversare curs 

Someșul Mic în 2 

puncte – necesare 

lucrări în albie; 

9 – 10 

Traversare 2 zone cu 

proprietăți private; 

 

Traversare corp de 

pădure; 

 

Intersectare linie de înaltă 

Traversare 2 zone cu 

proprietăți private; 

 

Traversare corp de 

pădure; 

 

Intersectare linie de 

Propuse pasaje subterane 

în zona de pădure pentru 

reducerea impactului 

asupra mediului; 

 

Propuse pasaje 

subterane în zona de 

pădure pentru 

reducerea impactului 

asupra mediului; 
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tensiune; înaltă tensiune; 

10 – 11 

Traversare corp de 

pădure; 

 

Proximitate de 25 m de 

așezările umane; 

 

Intersectare linie de înaltă 

tensiune; 

Traversare corp de 

pădure; 

 

Proximitate de 25 m de 

așezările umane; 

 

Intersectare linie de înaltă 

tensiune; 

Traversare corp de 

pădure; 

 

Proximitate de 25 m de 

așezările umane; 

 

Intersectare linie de 

înaltă tensiune; 

Propusă realizarea unui 

pasaj pentru reducerea 

defrișărilor; 

 

Apropiere de un singur 

imobil la distanță de 15 

m; 

Propusă realizarea unui 

pasaj pentru reducerea 

defrișărilor; 

 

Proximitate de 55-75 m 

de așezările umane; 

11 – 12 
Proximitate așezări 

umane; 

Proximitate de 15 m de 

așezările umane; 

Proximitate de 15 m de 

așezările umane; 

Traversare așezări 

umane – necesare 

demolări; 

Proximitate de 28-65 m 

de așezările umane; 

12 – 13 

Traversare zonă umedă; 

 

Traversare proprietăți 

private – necesită 

demolări; 
Traversare așezări umane 

– necesită demolări; 

 

Proximitate căi ferate; 

Traversare zonă umedă; 

 

Traversare proprietăți 

private – necesită 

demolări; 

Traversare zonă umedă; 

 

Traversare proprietăți 

private – necesită 

demolări; 

Traversare zonă umedă 

pe suprafață mai mică 

față de celelalte 

variante; 

 

Traversare proprietăți 

private – necesită 

demolări; 

 

 

13 – 14 
Proximitate de 90 m de 

stație tratare apă potabilă 

Proximitate de 12 m față 

de un depozit industrial; 
Urmat cursul 

Bulevardului Muncii 

pentru reducerea 

impactului; 

Urmat cursul 

Bulevardului Muncii 

pentru reducerea 

impactului; 
14 – 15 

Traversare terenuri 

private; 

15 – 16 Fără impact Fără impact Fără impact Fără impact 

16 – 17 Fără impact Fără impact Fără impact Fără impact Fără impact 

17 – 18 Fără impact Fără impact Fără impact Fără impact Fără impact 

Punctaj 

variantă 
-31 -20 -32 -26 -18 
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Alternativa 0 – nicio acțiune 

Nerealizarea proiectului ar avea efecte negative asupra populației locale prin intensificarea traficului 

din zonele rezidențiale, în condițiile în care există deja porțiuni ale infrastructurii unde capacitatea de 

tranzit este depășită (precum intrările dinspre vest – Florești – și nord-vest – Baciu – în municipiu). Se 

estimează că zona metropolitană va cunoaște aceeași tendință de creștere populațională și industrială, 

astfel că necesitatea unor artere ce pot direcționa traficul în afara ariilor cu număr mare de locuitori a 

devenit imperioasă. În ceea ce privește impactul asupra factorilor de mediu, se apreciază existența unui 

impact negativ moderat asupra calității aerului și implicit sănătății umane locale, datorat intensificării 

traficului, precum și un impact negativ moderat asupra biodiversității din zonă, datorat creșterii 

nereglementate a activităților de agrement în zonele naturale adiacente metropolei.  

 

Alternativa 1 – Varianta de traseu 1 

În cazul implementării variantei 1, ar apărea în primul rând un impact negativ asupra așezărilor 

umane, cauzat fie de proximitatea traseului față de acestea, fie de demolările necesare. Un alt impact de 

natură socio-economică pornește din intersectarea traseului variantei 1 cu liniile de înaltă tensiune. 

În ceea ce privește impactul asupra mediului, varianta 1 presupune traversarea repetată a 

corpurilor de apă locale (pârâul Căpuș și râul Someșul Mic, împreună cu canalele lor regularizate), 

defrișarea vegetației ripariene cu mare valoare ecologică, intersectarea a două zone umede, precum și 

fragmentarea pădurii Mănășturului și Bisericii.  

Terenurile agricole puternic antropizate, parcelele neproductive/degradate, precum și drumurile 

deja construite ce urmează a fi intersectate sunt considerate zone unde impactul este negativ minor sau 

lipsește. Însă se estimează că numărul zonelor cu impact negativ important îl depășește pe acela al zonelor 

cu impact negativ minor sau lipsite de impact, astfel că s-a renunțat la această variantă. 

 

Alternativa 2 – Varianta de traseu 2 

Spre deosebire de varianta 1, varianta 2 se apropie mai tare de zonele rezidențiale și de imobilele 

dedicate activităților de natură economică. În plus varianta 2 intersectează viitorul amplasament al 

Spitalului Regional de Urgență și se apropie de calea ferată din cartierul Someșeni. În ceea ce privește 

impactul asupra mediului, după traversarea pârâului Căpuș, varianta 2 merge paralel cu acesta pe o 



 

 

distanță mai mare decât varianta 1. În rest, traseele celor două variante coincid, astfel având și un impact 

similar.  

Și în cazul variantei 2, zonele cu impact negativ important le depășesc pe cele fără impact 

(identice cu traseul variantei 1), astfel că s-a decis că nici această variantă nu este sustenabilă. 

 

Alternativa 3 – Varianta de traseu 3 

Traseul variantei 3 coincide majoritar cu cel al variantei 2, diferențe apărând doar la benchmark-

urile 13-15 ale acestui traseu, unde sunt traversate mai multe terenuri private, printre care zona unui 

depozit industrial, de care varianta 3 se apropie la 12 metri.  

Având în vedere că restul traseului coincide cu cel al variantei anterioare, din nou se poate se 

poate estima că zonele cu impact negativ important le depășesc pe cele fără impact, impunându-se 

renunțarea și la această variantă.  

 

Alternativa 4 – Varianta de traseu 6 

Este prima variantă din cele analizate până acum care se depărtează la peste 500 de metri de 

așezările umane din Gilău, dar este și cea mai îndepărtată de cimitirul local, astfel având impact minim 

asupra localității.  

La benchmarkul 3-4 se evită traversarea canalului Căpuș, fiind aleasă varianta intersectării 

canalului antropizat Someș, însă dezavantajul acestei variante este necesitatea defrișărilor de vegetație 

ripariană de pe cursul Someșului Mic.  

De asemenea, acest traseu presupune traversarea Someșului Mic la benchmarkul 8-9 în două 

puncte, însă la benchmarkurile 9-11 se propune realizarea de pasaje pentru reducerea impactului de la 

negativ important la negativ minim.  

O ultimă porțiune unde este redus impactul este benchmarkul 13-14, în cazul căruia se optează 

pentru urmarea cursului Bulevardului Muncii.  

Luând toate acestea în considerare, varianta 6 are un impact mai mic decât variantele analizate 

anterior, însă mai mare decât varianta 8, al cărui traseu a fost ales în cele din urmă. Decizia aceasta va fi 

motivate în cele ce urmează.  

 



 

 

Alternativa 5 – Varianta de traseu 8 

Această variantă de traseu a fost aleasă pentru realizarea centurii deoarece presupune cel mai mic 

impact, atât asupra mediului, cât și din punct de vedere socio-economic.  

În primul rând, alegerea acesteia implică depărtarea cea mai mare de așezările umane din U.A.T 

Gilău, dar și evitarea brațului vechi al pârâului Căpuș, care în cazul tuturor celorlalte variante ar fi trebuit 

relocat. De asemenea, la benchmarkul următor sunt evitate demolările, dar și traversarea Someșului Mic.  

La fel ca în cazul traseului 6, se va implementa construcția pasajelor în zona de pădure pentru 

reducerea impactului la minim. 

În plus, la benchmarkul 12-13, deși este în continuare necesară traversarea Băilor Someșeni, 

aceasta se face pe limita estică a zonei umede, creând astfel un impact mai mic față de celelalte variante. 

Din acest punct încolo traseul este identic cu al variantei 6 și nu mai prezintă impact. 

Având în vedere toate aceste aspecte, s-a estimat că în cazul implementării variantei 8, zonele cu 

impact negativ important sunt cele mai puțin numeroase și implementarea măsurilor de reducere a 

impactului este cea mai facilă în cazul acestui traseu. Astfel, s-a luat decizia alegerii variantei numărul 8 

pentru construcția Drumului Transregio Feleac TR 35.  

Toate alternativele prezentate mai sus au fost extrase din analiza multicriterială. În urma 

consultării finale cu reprezentanții U.A.T-urilor de pe traseul centurii, au fost făcute ajustări minore ale 

traseului variantei 8, însă aceasta rămâne varianta recomandată de realizare a proiectului. De asemenea, 

toate măsurile de evitare sau reducere a impactului ce urmează a fi prezentate în capitolele următoare au 

fost elaborate având în vedere varianta finală a traseului centurii. 

Drumurile de legătură 

Drumurile de legătură care au fost propuse să facă parte din etapa I (DL38, DL0, DL34, DL38, 

DL18, DL15, DL16 și DL17, DN1 Feleacu – acelea care asigură conexiunea directă pe 2 căi cu Spitalul 

Regional de Urgență din Florești, precum și cu drumurile naționale DN1, DN1F și DN16) fac parte 

integrantă din proiectul centurii și au același mers al din punct de vedere al documentațiilor. Astfel, 

acestea au depins de traseul final ales pentru centură. A fost efectuată o analiză multicriterială a 

variantelor de drumuri de legătură, dar în final, au fost alese cele care corespundeau variantei numărul 8 

de traseu pentru centură.  

 



 

 

10 Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale 

implementării planului 

10.1 Descrierea sistemului propus pentru monitorizarea efectelor asupra mediului 

 
Prezenta propunere de monitorizare a factorilor de mediu pentru implementarea planului este 

prevăzută a se realiza în 2 etape distincte: în perioada de realizare propriu-zisă a construcțiilor și în 

perioada de funcționare a infrastructurii. Specificul fiecărei perioade este diferit și implicit și 

modalitatea/metodologia vor fi diferite.  

În etapa de realizare a lucrărilor, accentul se va pune pe prevenirea impactului și realizarea unei 

monitorizări înainte de deschiderea fronturilor de lucru. Acest lucru va pune în evidență prezența 

diferitelor specii sau teritorii importante pentru respectivele specii, cum ar fi adăposturi sau cuiburi. În 

vederea minimizării impactului negativ, cuiburile speciilor mari (răpitoare de zi sau de noapte) ușor de 

identificat vor fi relocate în perioadele mai puțin sensibile ale speciilor (exclus perioada de cuibărit și 

creștere a puilor) în areale ferite de efectele construcțiilor. În perioada de implementare, se va avea în 

vedere o monitorizare a aerului în proximitatea fronturilor de lucru și a organizărilor de șantier unde vor fi 

monitorizate condițiile climatice (temperatură, viteza și direcția vântului, umiditate relativă) și parametrii 

fizico-chimici, particule totale în suspensie (TSP), PM10, PM2.5. Apa va fi inspectată în perioada de 

realizare a lucrărilor din proximitatea cursurilor de apă, cât și în cazul lucrărilor de mutare a cursurilor de 

apă sau regularizărilor. Solul și subsol vor fi și acestea monitorizate în vederea respectării fronturilor de 

lucru și pentru prevenirea/identificarea surselor de poluare. Mai multe detalii legate de monitorizare 

(parametri, perioade, frecvență, zone) vor fi identificate în cadrul procedurii de acord de mediu.  

Monitorizarea biodiversității va fi o componentă cheie a planului de monitorizare propus, 

încercând prin aceasta să se reducă impactul din perioada de realizare a lucrărilor la minimum, în special 

prin identificarea presiunilor și stoparea efectelor. Referitor la fauna sălbatică, toate grupele taxonomice 

principale vor fi monitorizate (nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere), iar habitatele în 

special pentru identificarea speciilor invazive din proximitatea amplasamentului. 

În perioada de funcționare, monitorizarea factorilor de mediu va avea rolul de a identifica punctele 

în care speciile invazive se propagă în zonele afectate de construcții sau de a identifica surse de poluare 



 

 

sau presiune asupra speciilor mobile, apei, aerului sau solului. Monitorizările se vor face cu o frecvență 

care va putea contracara efectele negative în timp util. Având în vedere că schimbarea propriu-zisă a 

funcțiunii se va realiza după momentul emiterii acordului de mediu, prevederile clare privind 

monitorizarea vor fi stabilite în cadrul Raportului privind impactul asupra mediului.  

10.2 Factori responsabili cu monitorizarea 

Responsabilitatea realizării monitorizării o va avea titularul avizului de mediu, respectiv a 

acordului de mediu și va fi reprezentată, în funcție de etapă de Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere și Drumuri din România pentru etapa I, respectiv Municipiul Cluj-Napoca, comuna 

Florești, Comuna Gilău, Comuna Apahida pentru etapa II aferent suprapunerii drumurilor de legătură cu 

teritoriul unităților administrativ-teritoriale. Bineînțeles, sarcina va putea fi atribuită constructorului în 

momentul realizării lucrărilor sau a unei terțe părți în perioada de funcționare, dar responsabilitatea 

rămâne a Titularului/Beneficiarului avizului/acordului de mediu.  

 

10.3 Propuneri privind programul de monitorizare a implementării PUG 

 
În perioada de realizare a lucrărilor, monitorizarea biodiversității se va realiza în principal pe 

fronturile de lucru și înainte de deschiderea acestora, pentru a putea pune în evidență prezența 

eventualelor specii de interes comunitar sau conservativ și pentru a preveni impactul asupra acestora 

(degradarea habitatelor, distrugerea adăposturilor/cuiburilor, mortalitate). Monitorizarea va fi efectuată de 

specialiști (biologi, ecologi sau similar), dar și de către personalul angajat de Constructor, personal care 

va fi instruit în vederea protecției și conservării mediului.  

Flora și habitatele vor fi monitorizare înainte de deschiderea fronturilor de lucru și să recomande 

măsuri pentru protecția habitatelor și ecosistemelor din proximitate, în eventualitatea în care lucrările se 

pot extinde nejustificat.  

Este necesară monitorizarea nevertebratelor, în special a celor cu dezvoltare subterană sau a 

insectelor xilofage și se va realiza înainte de deschiderea fronturilor de lucru. Zonele importante din punct 

de vedere a diversității vor fi evitate și programate a se realiza după perioada de activitate a speciilor, în 

funcție de specificul acestora. 



 

 

Amfibienii și reptilele nu vor fi monitorizați doar înainte de deschiderea fronturilor de lucru, ci și 

în timpul realizării lucrărilor pe fronturile de lucru deschise, herpetofauna putând apărea pe amplasament 

din zonele din proximitate în timpul ploilor sau după perioade în care din anumite cauze nu s-au 

desfășurat lucrări 2-3 zile, spre exemplu. De asemenea, personalul instruit anterior începerii lucrărilor, dar 

și pe perioada de desfășurare a acestora, va monitoriza vizual și drumurile de acces în perioadele cu ploi 

sau pe înserat (în perioada martie - septembrie) și la identificarea speciilor pe amplasament, va întreprinde 

acțiuni de evitare a lor, iar dacă numărul este prea mare pentru a le evita, va întrerupe activitatea și o va 

relua doar după eliberarea drumurilor. 

Specialiștii responsabili cu monitorizarea vor evidenția prezența speciilor sau probabilitatea de 

apariție a speciilor și va decide suspendarea activităților pe anumite sectoare sau fronturi de lucru dacă se 

constată adunări importante (ex: zone umede în perioada de reproducere, hibernacule serpi). Reluarea 

activității se va face după eliberarea zonelor, fără a deranja în vreun fel efectivele (ex: la sfârșitul 

perioadei de reproducere, după ce speciile au eliberat bălțile, inclusiv mormolocii și juvenilii, după 

părăsirea hibernaculelor la venirea primăverii). Dacă lucrările vor degrada habitate importante pentru 

specii de herpetofaună, acestea vor fi compensate prin realizarea lor la aceleași dimensiuni și cu aceleași 

caracteristici în proximitatea celor afectate de lucrări, dar în locuri unde nu vor fi exercitate presiuni 

antropice. 

Mamiferele vor fi și acestea monitorizate din prisma prevenirii impactului asupra lor sau 

habitatelor potențiale sau adăposturilor, în momentul deschiderii fronturilor de lucru. În cazul acestor 

specii, este importantă și gestionarea deșeurilor menajere la nivelul fronturilor de lucru și ale organizărilor 

de șantier, existând posibilitatea ca o gestionare improprie să creeze premisele apariției și modificării 

comportamentului pentru unele specii de mamifere (ex: vulpea). 

Monitorizarea păsărilor se va face pe amplasamentul proiectului, dar și în proximitate și va avea în 

vedere identificarea cuiburilor de răpitoare care vor fi protejate și relocate pentru a preveni distrugerea 

cuiburilor. 

În momentul deschiderii fronturilor de lucru, este necesară monitorizarea în vederea prevenirii 

apariției impactului negativ, chiar și în momentul realizării lucrărilor de pregătire (ex: eliminarea 

vegetației). Zonele importante de cuibărit vor fi evitate, iar la suprapunerea lucrărilor cu acestea, 



 

 

activitățile se vor suspenda, iar reluarea va fi posibilă doar după eliberarea naturală a acestor suprafețe de 

teren.  

Peștii vor fi monitorizați în principal în mod vizual, prin evaluarea parametri fizico-chimici în 

momentul realizării lucrărilor. 

În perioada de funcționare a investiției, monitorizarea vegetaţiei și a florei se va face, desigur, în 

funcție de specificul habitatului și perioadei de vegetație. Aceasta implică în special ieşiri în perioada 

aprilie-iulie, perioadă optimă de studiu pentru majoritatea categoriilor de specii. De asemenea, sunt 

necesare observaţii în teren (cel putin două-trei) în lunile martie-aprilie, pentru plantele care apar 

primăvara devreme, și o verificare în august-octombrie pentru cele care înfloresc toamna. În acest fel vom 

avea o imagine suficient de clară asupra vegetaţiei şi florei din zonă.  

De asemenea, monitorizarea florei se va face ținând cont de prezența speciilor invazive. Se vor 

observa zonele în care au rămas pe picior arborii sau tufărișurile invazive și a lăstarilor nou apăruți în 

teritoriile cu soluri nude sau lucrări recente. Monitorizarea propagării speciilor invazive se va realiza pe 

perioada post-implementare timp de 5 ani. Dacă se observă prezența lor, se vor implementa măsuri pentru 

eliminare. 

Pentru insecte, alte nevertebrate (miriapode, arahnide, gasteropode), amfibieni şi reptile, sunt 

suficiente 4-5 ieşiri în teren, în perioada martie – august și se va avea în vedere identificarea presiunilor 

pe care drumul le poate avea asupra acestor grupe în perioada lor de activitate. Amfibienii și reptilele vor 

fi monitorizate și în perioada de funcționare, timp de 5 ani. Dacă se constată prezența speciilor de 

amfibieni pe carosabil, se vor realiza bălți în proximitate pentru a determina efectivele să rămână pe 

aceeași parte a drumului. 

Pentru păsări sunt necesare ieşiri lunare pe întregul amplasament al proiectului pentru a putea 

surprinde dinamica sezonieră a populaţiilor acestor specii, aici intrând perioadele de cuibărit și creștere a 

puilor, de migrație, iernat sau observații asupra prezenței speciilor rezidente pe tot anul. Este necesară 

monitorizarea păsărilor și a cuiburilor pentru a limita/opri distrugerea cuiburilor înainte de momentul 

eliminării vegetației, pe toată perioada de cuibărit și în perioada de funcționare pentru a observa revenirea 

speciilor pe amplasament.  

Mamiferele vor fi monitorizate în primul rând în timpul iernii, pentru a permite observarea 

urmelor acestora, fiind perioada optimă de realizare a observațiilor, dar și în lunile aprilie-octombrie. 



 

 

Deplasări frecvente ale expertului biolog se vor face în toată perioada de realizare a lucrărilor și post-

implementare pe o perioadă de 5 ani. Speciile de interes pentru activitate sunt căpriorul Capreolus 

capreolus, mistrețul Sus scrofa și vulpea Vulpe vulpes. 

De asemenea, se recomandă pregătirea înaintea ieșirilor pentru monitorizare a unor fișe de 

observare pentru fiecare grup de specii/habitate de interes comunitar și completarea acestora în momentul 

observărilor. Fișele de observație vor conține următorii parametri urmăriți: locație, specie, număr de 

indivizi, tipul observației (ex: observație directă, amprente, cântec etc.) și comportament (hrănire, în zbor, 

la cuib/adăpost etc.), presiunile și amenințările identificate asupra obiectivelor de interes. Pentru fiecare 

grup taxonomic sau tip (floră, faună sau habitate) se vor menționa și alți parametri specifici care vor 

rămâne la latitudinea specialistului care asigură monitorizarea. 



 

 

 
Tabel 10-1. Propunere programare monitorizare specii și habitate de interes comunitar 

                 Luna 

Grup 
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.  Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. 

Floră de interes conservativ             

Floră – specii invazive             

Mamifere             

Amfibieni și reptile             

Pești             

Nevertebrate             

Păsări             

 

Tabel 10-2. Perioada propusă de monitorizare a biodiversității 

Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului/ 

Denumirea 

categoriei de 

lucrări 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/ 

Specii abordate 

Responsabil 

cu monitori-

zarea 

Raportare 

către 

1

1 

Specii de 

plante 

(inclusiv 

specii 

invazive) 

Perioada de 

execuție  

Perioada de 

execuție 

Bilunar Întreg 

amplasamentul 

proiectului 

Identificarea 

zonelor cu specii 

invazive 

instalate, 

speciile 

identificate de 

interes 

conservativ și 

invazive, 

acoperire, 

presiuni și 

amenințări 

Flora generală 

de interes 

conservativ și 

specii invazive 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personalul 

instruit al 

Executantului 

pentru 

monitorizarea 

și eliminarea 

speciilor 

invazive 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 

Perioada de 

funcționare – 

5 ani 

Perioada de 

funcționare 

Lunar Întreg 

amplasamentul 

proiectului 

Identificarea 

zonelor cu specii 

invazive 

instalate, 

speciile 

identificate de 

interes 

Specii invazive 

și flora de 

interes 

conservativ, 

inclusiv 

capacitatea de 

instalare a 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personalul 

instruit al 

CNAIR pentru 

monitorizarea 

și eliminarea 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 



 

 

conservativ și 

invazive, 

acoperire, 

presiuni și 

amenințări 

speciilor 

plantate 

speciilor 

invazive 

2

2 
Mamifere 

Perioada de 

execuție 

Tot anul, 

predominant 

noiembrie - 

martie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor 

de lucru, 

fronturile de 

lucru 

deschise și 

organizările 

de șantier 

Fronturile de 

lucru în curs de 

deschidere, 

fronturile de 

lucru deschise, 

amonte și aval 

pe o distanță de 

300 m 

Adăposturi ale 

speciilor, specii 

identificate, 

număr de 

indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Capreolus 

capreolus, 

Vulpes vulpes, 

Sus scrofa, 

Sciurus vulgaris, 

Martes martes, 

Felis silvestris 

 

Expert 

biolog/ecolog  

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 

Perioada de 

funcționare – 

5 ani 

Tot anul, 

predominant 

noiembrie - 

martie 

Lunar Întreg 

amplasamentul 

proiectului 

Specii 

identificate, 

număr de 

indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Capreolus 

capreolus, 

Vulpes vulpes, 

Sus scrofa, 

Sciurus vulgaris 

 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personal 

instruit al 

CNAIR 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 

3

3 

Amfibieni și 

reptile 

Perioada de 

execuție  

Martie - 

Septembrie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor 

de lucru 

Fronturile de 

lucru în curs de 

deschidere sau 

deschise 

Identificarea 

zonelor umede, 

speciile 

identificate, 

număr de 

indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Bombina 

variegata,  

Lissotriton 

vulgaris  

Bufo bufo 

Hyla arborea 

Coronella 

austriaca 

 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

fronturile de 

lucru în curs 

de deschidere, 

personalul 

Executantului 

pentru 

monitorizarea 

vizuală a 

fronturilor de 

lucru deschise 

sau a căilor de 

acces unde pot 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 



 

 

apărea 

amfibieni și 

reptile 

Perioada de 

funcționare – 

5 ani 

Martie - 

Septembrie 

Lunar Zonele umede 

identificate pe 

amplasament 

Zonele umede 

identificate 

anterior, speciile 

identificate, 

număr de 

indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

asupra speciilor 

și habitatelor 

Bombina 

variegata,  

Lissotriton 

vulgaris  

Bufo bufo 

Hyla arborea 

Coronella 

austriaca 

 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 

4

4 
Pești 

Perioada de 

execuție  

Martie - 

Septembrie 

Bilunar 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

semestrial 

prin pescuit 

științific 

Monitorizare 

vizuală pe 

fiecare front de 

lucru deschis, în 

curs de 

deschidere sau 

finalizat 

Specii 

identificate, 

număr de 

indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Specii de pești 

de interes 

comunitar și 

conservativ 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personalul 

Constructorul

ui pentru 

monitorizarea 

vizuală și 

evitarea 

barierelor 

transversale pe 

cursurile de 

apă 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 

5

5 
Nevertebrate 

Perioada de 

execuție  

Martie – 

August 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor 

de lucru 

Fronturile de 

lucru propuse a 

se deschide în 

următoarele 2 

săptămâni 

Specii 

identificate, 

număr de 

indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Specii de 

nevertebrate 

xilofage de 

interes 

comunitar 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 



 

 

6

6 
Păsări 

Perioada de 

execuție  

Tot anul, 

predominant 

aprilie - iulie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor 

de lucru 

Fronturile de 

lucru propuse a 

se deschide  

Zone importante 

de cuibărit, 

specii 

identificate, 

număr de 

indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Specii 

migratoare de 

păsări, specii de 

interes 

comunitar și 

conservativ 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 

Perioada de 

funcționare – 

5 ani 

Tot anul Lunar Întreg 

amplasamentul 

proiectului 

Zone importante 

de cuibărit, 

specii 

identificate, 

număr de 

indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Specii 

migratoare de 

păsări, specii de 

interes 

comunitar și 

conservativ 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personal 

instruit al 

CNAIR 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

Cluj 

 



 

 

 
In paralel cu monitorizarea biodiversității, în vederea asigurării protecției factorilor de 

mediu, pe toată perioada de execuție a lucrărilor este necesară monitorizarea factorilor de mediu 

cu scopul de a identifica eventualele efecte negative și în același timp de a stabili măsuri 

adiționale de atenuare a acestor efecte. Se vor avea în vedere următoarele aspecte relevante 

pentru tipul de proiect: 

− Monitorizarea stării terenurilor atât în perimetrul organizărilor de șantier, ale fronturilor 

de lucru, cât și în zonele adiacente, în perioada de execuție a lucrărilor; 

− Controlul permanent al stării de funcționare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, 

realizarea periodică și la termenele impuse de producătorul utilajelor a reviziilor și 

verificărilor, înainte de începerea lucrărilor și pe perioada de realizare a acestora; 

− Evidența utilizării și depozitării substanțelor chimice utilizate pe toată perioada de 

realizare a lucrărilor; 

− Evidența tuturor deșeurilor utilizate (tip deșeu, cod, stare fizică, cantitate generată/unitate 

de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă) în conformitate cu HG nr. 

856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, 

pe întreaga perioadă de execuție; 

− Verificarea amplasamentelor și containerelor depozitării substanțelor chimice și a 

deșeurilor, în perioada de implementare a proiectului; 

− Monitorizarea calității corpurilor de apă în perioada de desfășurare a proiectului și după 

dezafectarea șantierelor de lucru conform Studiului de evaluarea a impactului asupra 

corpurilor de apă, cu frecvența prevăzută de Directiva Cadru Apă, ratificată de legislația 

națională prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, la 

următoarele secțiuni de monitorizare: 

− Instruirea înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor și periodic (semestrial) a 

personalului în vederea respectării prevederilor acordului de mediu emis pentru acest 

obiectiv, cu accent pe respectarea măsurilor de evitare/prevenire a impactului negativ, 

identificarea și eliminarea speciilor invazive de plante, identificarea zonelor importante 

pentru păsări, amfibieni și reptile și prevenirea mortalității lor etc.; 



 

 

Informarea imediată a autorității teritoriale pentru protecția mediului cu privire la 

modificările față de acordul de mediu sau orice incident care poate avea efecte negative asupra 

mediului înconjurător în termen de maxim 24 de ore de la producere; în acest timp se vor 

întreprinde măsuri urgente de eliminare și stopare a efectelor poluării, afectarea zonelor de 

reproducere ale speciilor de amfibieni, zone de cuibărit, zone de adăpost pentru mamifere etc.; 

 

Tabel 10-3. Situația propusă de monitorizare a factorilor de mediu 
Faza 

proiectului 

Factor de 

mediu 

monitorizat 

Perioadă 

monitorizare 

Localizare stații 

monitorizare 

Frecvență Parametri 

monitorizați 

In timpul 

realizării 

proiectului 

Apă Perioada de 

implementare 

a proiectului 

În locațiile în care 

lucrările se suprapun 

cu cursuri de apă 

Lunar  Temperatură 

pH 

Oxigen dizolvat 

Transparență 

Contaminare cu 

poluanți organici 

(hidrocarburi, 

pesticide etc.) 

Contaminare cu 

metale grele 

Aer Perioada de 

implementare 

a proiectului 

La limita fronturilor 

de lucru deschise și 

la limita 

organizărilor de 

șantier, în momentul 

desfășurării normale 

a activității 

Bilunar (un 

interval de 24 

de ore) 

Temperatură 

Umiditate relativă 

Viteza vântului și 

direcție 

TSP, PM10, 

PM2,5 

Sol/Subsol Perioada de 

implementare 

a proiectului 

Întreg 

amplasamentul 

proiectului 

Bilunar  Monitorizare 

vizuală în vederea 

identificării surselor 

de poluare 

punctiformă sau 

intervențiilor 

accidentale în afara 

fronturilor de lucru 

Biodiversitate Perioada de 

implementare 

a proiectului 

Întreg 

amplasamentul 

proiectului, în 

proximitate pe o 

distanță de 300 m 

Bilunară, pe 

fronturile de 

lucru deschise 

(în funcție de 

specificul 

speciei/habitatu

Prezența speciilor, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 



 

 

amonte și aval  lui) amenințări. 

Peisaj – Nu este cazul 

Zgomot și 

vibrații 

Perioada de 

implementare 

a proiectului 

La limita 

organizărilor de 

șantier și la limita 

fronturilor de lucru 

deschise, în 

momentul 

desfășurării normale 

a activității 

Bilunar  Decibeli 

În timpul 

exploatării 

proiectului 

Apă – Nu este cazul 

Aer  Pe o perioadă 

de 5 ani după 

finalizarea 

lucrărilor 

La limita 

amplasamentului, în 

zonele aproapiate de 

zonele rezidențiale 

Bilunar Temperatură 

Umiditate relativă 

Viteza vântului și 

direcție 

TSP, PM10, PM2,5 

Sol/Subsol – Nu este cazul 

Biodiversitate Pe o 

perioadă de 5 

ani după 

finalizarea 

lucrărilor 

proiectului. 

Întreg 

amplasamentul 

proiectului, în 

proximitate pe o 

distanță de 300 m 

amonte și aval  

Lunară (în 

funcție de 

specificul 

speciei/ 

habitatului) 

Prezența speciilor, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări, 

raportate la faza 

anterioară de 

realizare a lucrărilor 

Peisaj – Nu este cazul 

Zgomot și 

vibrații  

Pe o perioadă 

de 5 ani după 

finalizarea 

lucrărilor 

La limita 

amplasamentului, în 

zonele aproapiate de 

zonele rezidențiale 

Bilunar Decibeli 

In timpul 

închiderii/ 

dezafectării, 

refacerii 

mediului și 

post-

închidere 

Apă – Nu este cazul 

Aer – Nu este cazul 

Sol/Subsol – Nu este cazul 

Biodiversitate – Nu este cazul 

Peisaj – Nu este cazul 

Zgomot și vibrații – Nu este cazul 

 



 

 

Nu se propune închiderea sau dezafectarea structurilor create, din acest motiv nu se 

propune monitorizarea pentru faza închiderii/ dezafectării/post-închidere. Referitor la faza 

refacerii mediului, monitorizarea se suprapune cu monitorizarea biodiversității din faza 

exploatării proiectului de 5 ani.  

 
 
 



 

 

11 Impactul asupra sitului ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia 

Descriere sit 

Situl de interes comunitar are o suprafață de 12 ha. Se remarcă prin structura naturală 

bine conservată reprezentată prin alternanța între porțiunile de pădure compactă și răriște și de o 

diversitate și stare bună de conservare a păturii erbacee. În partea inferioară a sitului, pădurea 

este constituită doar din stejar pufos (Quercus pubescens), iar spre culme acesta este înlocuit de 

gorun (Quercus petraea). De asemenea, în cuprinsul sitului mai sunt întâlnite exemplare izolate 

de pin silvestru (Pinus sylvestris) și pin negru (Pinus nigra).  

Aria protejată a fost declarată pentru protecția habitatului prioritar 91H0* Vegetaţie 

forestieră panonică cu Quercus pubescens ce acoperă 9 ha din pădurea Hoia, având o stare de 

conservare bună. Alte specii de plante identificate în cadrul sitului și menționate în Formularul 

standard sunt rușcuța de primăvară (Adonis vernalis), zglăvocul (Centaurea atropurpurea), 

Cephalaria radiata, Salvia transsylvanica, Stipa pulcherrima și tămâioara (Viola jooi). Conform 

formularului standard, suprafața propriu-zis ocupată de habitatul 91H0* este de 9 ha. 

Justificare dacă planul propus nu are legătură cu managementul ariei naturale 

protejate 

Planul Urbanistic Zonal aferent drumului Transregio TR35 și a drumurilor de legătură 

care conectează Centura metropolitană la trama stradală a localităților Gilău, Florești, Baciu, 

Feleacu, Cluj-Napoca, respectiv Apahida nu are legătură cu managementul ariilor naturale 

protejate. Necesitatea implementării planului o face subdimensionarea rețelei interioare de 

drumuri și obligativitatea de a traversa această salbă de localități pentru cei care se află în tranzit.  

Referitor la existența drumului de legătură DL38 Florești – Baciu, acesta este propus pentru a 

asigura o conexiune nord-sud a traseelor, inclusiv cu centura TR35, fără a mai traversa 

municipiul Cluj-Napoca pe această direcție. Traseul este propus pe valea dintre Dealul Traistei și 

Pădurea Hoia, urmând ca în zona dintre corpurile de pădure ale Pădurii Satoș și Pădurii Hoia să 

își schimbe direcția spre nord, ferind astfel corpurile de pădure. Inițial, traseul se suprapunea cu 

situl de interes comunitar ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia. Suprafața suprapusă 

cu situl (ampriza lucrărilor) era de 1 m2, dar în ultima perioadă, traseul a fost mutat și se află la o 



 

 

distanță de 25 m. Explicația mutării este de a evita afectarea directă sau indirectă a habitatului de 

interes comunitar și implicit a statutului de conservare a sitului. 

 

Figura 11-1. Locația finală propusă a drumului de legătură și proximitatea față de situl 

ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia. În nordul sitului se poate observa pasajul pentru 

fauna sălbatică. 

 
Figură 11-2. Situația privind distanța minimă a proiectului față de limita sitului ROSCI0146 

Pădurea de stejar pufos de la Hoia 



 

 

Estimarea impactului potențial al planului asupra speciilor și habitatelor din aria 

naturală protejată de interes comunitar (fără măsuri, cu măsuri, impact cumulat cu alte 

planuri/proiecte) 

Înainte de orice estimare sau evaluare a impactului planului și apoi a proiectului propus, 

trebuie menționat că s-au desfășurat studii de teren pe amplasamentul și în proximitatea 

suprafeței de teren reglementată de planul de urbanism propus. În paralel, au fost studiate sursele 

bibliografice și bazele de date online, astfel încât imaginea biodiversității să fie reprezentativă la 

nivelul tuturor perioadelor fenotipice și să prezinte cât mai complet fauna.  

Tabel 11-1. Speciile și habitatele de interes comunitar identificate pe amplasamentul reglementat 

de PUZ sau în vecinătatea acestuia, pe sectorul din proximitatea ROSCI0146 Pădurea de stejar 

pufos de la Hoia 

Denumire zonă Grup taxonomic Habitate/Specii 

Pădurea Hoia (și 

Cheile Baciului) 

Habitate/Asociații 

vegetale 

91H0* - Vegetație forestieră 

panonică cu Quercus pubescens 

Quercetum robori – petraeae 

Pruno spinosae – Crataegetum 

monogynae 

Plante 

Quercus pubescens 

Quercus robur 

Quercus petraea 

Pyrus pyraster 

Viscum album 

Salix sp. 

Acer campestre 

Crataegus monogyna 

Rosa canina 

Prunus spinosa 

Berberis vulgaris 

Corylus avellana 

Adonis vernalis 

Agrimonia eupatoria 

Carpinus betulus 

Clematis vitalba 

Colchicum autumnale 

Cornus mas 

Euphorbia sp 



 

 

Galium sp 

Inula hirta 

Ligustrum vulgare 

Prunus avium 

Pyrus pyraster 

Scabiosa ochroleuca 

Tilia cordata 

Veronica spicata 

Viburnum lantana 

Nevertebrate 

Tettigonia viridissima 

Gryllus campestris 

Lucanus cervus 

Dinodes decipiens 

Aegomorphus clavipes 

Stenobothrus stigmaticus 

Satyrus circe 

Agrilus macroderus 

Decticus verrucivorus 

Oberea erythrocephala 

Phymata crasipes 

Oplosia cinerea 

Opatrum sabulosum 

Papilio machaon 

Tropinota hirta 

Carabus coriaceus 

Rhagium sycophanta 

Prionus coriarius 

Melolontha melolontha 

Dorcadion fulvum 

Coraebus elatus 

Dorcadion pedestre 

Calliptamus barbarus 

Cicindela campestris 

Clossiana dia 

Pseudophilotes vicrama 

Polistes nimpha 

Herpetofaună 

Anguis colchica 

Bombina variegata 

Bufo bufo 

Coronella austriaca 



 

 

Lacerta agilis 

Lacerta viridis 

Lissotriton vulgaris ampelensis 

Pelophylax esculentus 

Rana temporaria 

Rana dalmatina 

Trachemys scripta 

Natrix natrix 

Păsări 

Alauda arvensis 

Anthus trivialis 

Buteo buteo 

Certhia familiaris 

Chloris chloris 

Coccothraustes coccothraustes 

Columba oenas 

Columba palumbus 

Corvus corax 

Crex crex 

Cyanistes caeruleus 

Dendrocopos major 

Dryocopus martius 
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Sitta europaea 

Streptopelia decaocto 

Strix uralensis 

Sturnus vulgaris 



 

 

Troglodytes troglodytes 

Turdus merula 

Turdus philomelos 

Mamifere 

Apodemus flavicollis 

Apodemus uralensis 

Capreolus capreolus 

Glis glis 

Martes martes 

Muscardinius avellanarius 

Myodes glareolus 

Sciurus vulgaris 

Sus scrofa 

 

 

Figura 11-3. Phylloscopus collybita (stânga) și Aegithalos caudatus (dreapta) identificați în 

cadrul deplasărilor în teren pentru realizarea prezentei documentații 

Impactul proiectului asupra ariei naturale protejate din proximitate  

Prin implementarea planului, după ultima versiune a traseului din zona drumului de 

legătură Baciu- Florești, zonele reglementate de plan nu se suprapun cu aria naturală protejată 

ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia, iar traseul propus al drumului de legătură este 

situat la o distanță minimă de 46,6 m, confom planșei anexate. 



 

 

 

Figura 11-4. Situația distanțelor elementelor planului propus față de aria naturală protejată 

ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia. Distanța zonei de protecție față de sit este de 

24,6 m, iar distanța minimă a amprizei drumului este de 46,6 m. De asemenea, se observă și 

lucrările de stabilizare a versanților din vecinătatea drumului. 

  În lipsa suprapunerii fizice a proiectului cu aria naturală protejată, în momentul 

construcției nu se vor constata pierderi de habitate de interes comunitar sau elemente ale acestuia 

(arbori sau alte tipuri de plante). Efectele negative sunt cauzate de transportul materiilor prime, 

folosirea utilajelor sau manipularea pământurilor. Noxele și pulberile ridicate în aer vor ajunge să 

se depună pe aparatul foliar al arborilor, blocând inclusiv stomatele prin care se asigură schimbul 

de gaze și absorbția apei din sol (creează presiune negativă în cadrul țesutului de transport). 

Magnitudinea depinde de nivelul curenților și de precipitații, dar și de distanța la care se 

desfășoară lucrările. În acest caz, există posibilitatea acoperirii aparatului foliar cu un strat gros 

pe sectorul în care se execută lucrări, în zona ariei naturale protejate. Suprafața de arbori posibil 

a fi afectată este de 0,17 ha, având o lățime maximă de 30 m. În cazul acoperirii cu pulberi, scade 

rata fotosintezei și a schimbului de gaze, dar la un nivel la care nu poate interveni degradarea 

arborilor sau uscarea acestora în vreun fel. Pe timpul construcției, impactul asupra habitatelor și 

statutului de conservare a ariei naturale protejate este evaluată ca fiind negativ nesemnificativ. 

 În timpul funcționării drumului de legătură, se vor emana noxe și pulberi de la arderile 

interne ale autovehiculelor resimțite până la nivelul ariei protejate, dar vor fi absorbite sau 

transportate mai departe. Habitatul nu va fi afectat de modificarea calității aerului la nivelul 

prognozat pe acest sector sau drum de legătură. Mai există și riscul producerii unor poluări 



 

 

accidentale de la autovehicule (ex. accidente, uzură la nivelul elementelor degradate fizic) în care 

se pot identifica scurgeri de uleiuri și combustibili, acestea nu vor afecta fizic suprafața ariei 

naturale protejate. Motivul este dat de cota la care este proiectat drumul față de aria protejată 

fiind la o cotă inferioară. De asemenea, drumul de legătură are în componență rigole de scurgere 

a apelor pluviale la care se adaugă și sisteme de separare a hidrocarburilor. În timpul 

funcționării, impactul este evaluat ca fiind negativ nesemnificativ. 

 

Figură 11-5. Proiecția 3D a drumului de legătură Baciu – Florești și a lucrărilor de protecție a 

versanților, raportat la limita ariei naturale protejate ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la 

Hoia (colorată cu galben) 

 În cazul faunei, deși nu sunt desemnate specii conform formularului standard, efectele 

schimbării regimului de utilizare a terenului și de construcție propriu-zisă obligă speciile mobile 

să părăsească zona afectată de lucrări. Nu vor exista pierderi ale cuiburilor sau adăposturilor 

speciilor din cadrul ariei naturale protejate, fiind vorba de o suprafață de teren din proximitate 

acoperită în parte cu vegetație (în principal tufărișuri) și în pantă (astfel că nu pot menține zone 

umede pentru amfibieni). În schimb, se poate constata că drumul de legătură în construcție poate 

constitui o barieră semi-permeabilă pentru speciile mobile, în principal în perioada de activitate a 

speciilor, majoritatea fiind nocturne. În timpul zilei, speciile se vor feri de apropierea față de 

fronturile de lucru. 

În timpul funcționării drumului, speciile mobile de faună care vor fi obligate să traverseze 

drumul ori de câte ori vor vrea sa ajungă din Pădurea Hoia în Pădurea Satoș sau Chișegeu sau 



 

 

invers, vor putea utiliza pasajul de trecere a animalelor. În rest, drumul poate fi traversat, mai 

ales pe timpul nopții, când traficul este mai puțin intens. Nu există parapet între sensuri, astfel că 

drumul poate și traversat și va depinde doar de intensitatea traficului.  

În cazul acestor 3 corpuri de pădure vorbim în principal de specii de mamifere asupra 

cărora se vor resimți efectele pierderii conectivității laterale. Speciile de mamifere sunt căpriorul 

Capreolus capreolus, vulpea Vulpes vulpes, jderul Martes martes sau bursucul Meles meles, care 

datorită unei permeabilități ridicate a drumului la care se adaugă și cele 2 pasaje de traversate a 

drumului (un pasaj în zona Pădurii de stejar pufos de la Hoia, al doilea pasaj în zona nordică a 

drumului, în proximitatea localității Baciu), vor fi afectate în mod negativ nesemnificativ. 

Pasajul va fi integrat în peisaj cu vegetație pentru a-l face mai atractiv pentru speciile mobile. 

Acesta va fi amplasat în proximitatea ariei protejate, în nordul acesteia, la o distanță de 

aproximativ 100 m. Va uni trupurile pădurilor Satoș și Hoia. Prin acest pasaj se va asigura 

conectivitate între toate trupurile de pădure delimitate de E81 la nord, municipiul Cluj-Napoca la 

est, localitățile Gilău, Luna de Sus, Florești și Cluj-Napoca unite de DN1 la sud, respectiv A3 la 

vest. 

Asemănător suprafețelor de teren naturale din alte zone în care se propune realizarea 

infrastructurii propuse prin plan, se recomandă măsuri prin care se previne sau se reduce 

impactul negativ din proximitatea ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia. Măsurile 

principale ale prezentului raport de mediu se recomandă să se implementeze cu prioritate în zona 

drumului de legătură Baciu – Florești, dar și în zonele naturale sau semi-naturale (ex. pădurea 

Făget).  

 

Impactul rezidual al proiectului față de aria naturală protejată ROSCI0146 

Pădurea de steja pufos de la Hoia 

Chiar dacă impactul negativ estimat al proiectului asupra sitului de interes comunitar 

ROSCI0146 în perioada de realizare a fost evaluat ca fiind situat la un nivel nesemnificativ, 

măsurile menționate în cadrul capitolului 11 au în vedere reducerea impactului din cadrul 

trupurile de pădure din proximitate și conservarea speciilor de faună care utilizează întreaga 

zonă, nu doar cea suprapusă cu situl. În acest fel se menține integritatea sitului prin menținerea 

unei structuri de specii intactă, asemănătoare situației actuale. 



 

 

Respectarea perioadelor în care sunt interzise anumite lucrări (ex. defrișarea interzisă din 

perioada de cuibărit și creștere a puilor speciilor de păsări) asigură un succes reproductiv ridicat 

pentru întreaga zonă. În același timp, se asigură popularea ecosistemelor cu aceleași specii și în 

sezoanele următoare. Bineînțeles, de această măsură beneficiază toate grupurile taxonomice ale 

căror perioade de reproducere se suprapun cu 1 martie – 15 august. Este vorba despre amfibieni, 

reptile, mamifere și nevertebrate. În acest mod, în momentul realizării lucrărilor, indivizii 

surprinși nu vor fi imobili (ex. juvenili nou-născuți sau proaspăt eclozați) și vor avea posibilitatea 

să părăsească zona și eventual să colonizeze alte terenuri sau cuiburile/adăposturile artificiale 

montate în prealabil. De asemenea, o parte însemnată a speciilor de păsări sunt cuibăritoare, 

astfel că vor pleca înainte de începerea lucrărilor de defrișare și se vor întoarce după finalizarea 

acestora și începutul perioadei de desfășurare a lucrărilor.  

Măsurile propuse pentru protecția și conservarea habitatului 91H0 – Vegetație forestieră 

panonică cu Quercus pubescens întâlnit în cadrul sitului, dar și vegetației din afară ține de 

eliminarea speciilor invazive întâlnite sau de monitorizare a lucrărilor realizate și eliminarea 

lăstarilor apăruți între monitorizări. În cadrul studiilor de teren, nu au fost identificate strict în 

zona sitului specii de plante invazive (dacă excludem prezența pinului roșu Pinus sylvestris și a 

pinului negru Pinus nigra), dar odată ce solul este deranjat și apar suprafețe lipsite de vegetație 

(ex. în proximitatea amprizei carosabilului), propagulele transportate de vânt au o capacitate 

incredibilă de germinare și instalare prin lipsa competitorilor direcți apăruți ca urmare a 

cerințelor scăzute față de mediu pe care speciile de plante alohtone de cele mai multe ori le 

posedă. De asemenea, momentul propriu-zis de desfășurare a lucrărilor poate fi situat la o 

distanță în timp mai mare, existând posibilitatea propagării acestor specii pe suprafață ariei 

protejate.  

Și pentru amfibieni și reptile sunt propuse măsuri care țin de mutarea zonelor umede 

temporare sau permanente întâlnite pe traseul drumului, din proximitatea acestuia, sau crearea 

unor zone umede noi. Acestea vor fi localizate în fiecare trup de pădure întâlnit, de o parte și de 

alta a drumului de legătură, astfel că amfibienii care încep migrația nu vor fi obligați să 

traverseze drumul și să sfârșească sub roțile autovehiculelor, având acces facil la zone umede 

pentru reproducere de oricare parte a drumului s-ar afla. După finalizarea lucrărilor, zonele 

umede vor fi monitorizate în vederea observării eficienței măsurii, în paralel cu monitorizarea 

drumului și identificarea ratei de mortalitate, dacă aceasta există. În cazul în care se observă 



 

 

mortalitate pe drum, se vor propune măsuri care să prevină accesul amfibienilor pe carosabil. 

Este posibil ca o parte a măsurilor propuse să fie structurale și să reprezinte bariere fizice pentru 

a îngrădi accesul pe carosabil. 

Mamiferele vor fi și ele afectate mai puțin de proiect prin implementarea măsurilor, 

făcând traversarea prin pasaje mai atractivă pentru indivizi prin renaturarea și încadrarea în 

peisaj a acestora.  

Impactul rezidual al proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar sau 

conservativ din situl ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia (și implicit asupra acestui 

sit) este în continuare nesemnificativ, efectele negative fiind totuși resimțite la un nivel mai 

scăzut decât fără implementarea măsurilor.  

 

Impactul proiectului asupra ROSCI0146 în perioada de dezafectare 

Nu este în plan dezafectarea drumului de legătură, astfel că nici impactul nu este evaluat 

pentru această componentă. 

 

Impactul cumulat al proiectului cu alte proiecte sau planuri  

În urma analizei bazei de date a Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, a fost identificat 

proiectul aflat în relativă proximitate a ariei naturale protejate ROSCI0146 Pădurea de stejar 

pufos de la Hoia: 

o Desființare C1-atelier și birouri și C2-hală metalică și construire ansamblu cu 

funcțiuni mixte, locuințe, spații comerciale și birouri la parter, împrejmuire, 

amenajări exterioare, racorduri și branșamente 

Proiectul se află la o distanță aproximativă de 7,3 km față de limita nordică a ariei 

naturale protejate, fiind și cel mai apropiat punct față de aceasta. Nu se poate evidenția prezența 

unui impact cumulat cu oricare dintre factorii de mediu. 

 

 

Măsuri de reducere/prevenire a impactului negativ asupra zonei protejate 

ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ în perioada de realizare a 

construcției 



 

 

o În proximitatea zonelor afectate de lucrări de defrișare, se vor monta cuiburi sau 

adăposturi artificiale în vederea convingerii păsărilor și mamiferelor să 

cuibărească în structurile artificiale în detrimentul arborilor care vor fi eliminați; 

o Se interzic lucrările de defrișare pe teritoriul ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos 

de la Hoia; 

o În proximitatea ariei naturale protejate, se interzic lucrările de defrișare sau orice 

tip de eliminare de vegetație în perioada 1 martie – 30 august; 

o Se vor inspecta arborii înaintea tăierii în vederea identificării cuiburilor de 

răpitoare (ex: Buteo buteo, Strix uralensis) sau orice alte specii de păsări rezidente 

și interzicerea tăierilor până la relocarea acestora; 

o Înainte de fiecare arbore doborât, acesta va fi inspectat în vederea identificării 

posibilității de a fi folosit de către speciile de chiroptere sau micromamifere; 

efectivele identificate vor fi relocate în afara fronturilor de lucru; 

o Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare 

a exemplarelor din fauna posibil afectată, aflate în mediul lor natural sau aflate în 

mediu antropic, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

o Este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere, de cuibărit 

sau de odihnă pentru păsări, amfibieni, reptile sau mamifere; 

o Sunt interzise lucrările de defrișare și de construire pe timpul nopții; 

o Pasajele de traversare a faunei vor fi încadrate de vegetație arbustivă, iar pe 

laturile perpendiculare pe drum se vor monta panouri antifonice; 

o În timpul efectuării lucrărilor, se impune monitorizarea traseelor utilajelor folosite 

în vederea limitării suprapunerii cu zonele de migrație ale amfibienilor, în 

perioada 5 martie – 5 aprilie și 15 august – 15 septembrie; 

o În perioada migrației de primăvară și toamnă, dar și în perioada ploilor, 

conducătorii utilajelor și mașinilor vor avea ca obligație monitorizarea vizuală a 

drumurilor și evitarea coliziunii și mortalității cu speciile de amfibieni; 

o În perioada 15 martie – 15 august, conducătorii utilajelor și mașinilor vor avea ca 

obligație monitorizarea vizuală a drumurilor și evitarea coliziunii și mortalității cu 

speciile de reptile; 



 

 

o Zonele umede posibil a fi afectate de lucrări vor fi mutate în afara traseului 

drumului TR35; zonele umede vor avea următoarele dimensiuni: suprafață de 20-

50 m2, adâncime 20-50 cm, vor fi impermeabilizate astfel încât să rețină apa și se 

va așterne un substrat identic cu cel din proximitate (ex. frunze uscate, crengi, 

bolovani etc.);  

o Se vor realiza zone umede noi de o parte și de alta a drumului, la distanță de 1 km 

între ele în vederea limitării distanței de tranzitare în perioada de reproducere; 

zonele umede noi vor avea aceleași caracteristici; 

o Se va elimina vegetația invazivă cu prioritate de pe amplasamentul planului, dar și 

din proximitate, pe o distanță de minim 50 m în vederea prevenirii apariției 

lăstarilor pe amplasament, în zonele de siguranță sau de protecție; 

o Lemnul se poate valorifica, dar semințele și fructele speciilor (elemente de 

reproducere) vor fi incendiate pentru a nu facilita propagarea lor în momentul 

transportului; 

o Este interzisă plantarea salcâmului Robinia pseudoacacia, amorfei Amorpha 

fruticosa, oțetarului Ailanthus altissima, cenușerului Rhus typhina și a altor plante 

recunoscute ca având un caracter invaziv; 

o Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea 

florei adiacente; 

o Reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive 

accidentale sau readucerea la starea inițială a organizărilor de șantier și 

frontierelor de lucru) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare 

și cu folosirea speciilor de plante specifice zonei; 

o Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru 

funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul 

minimizării impactului asupra habitatelor de importanţă comunitară; 

o Se va reduce viteza de circulație pe drumurile balastate sau pe șantier; 

o Se va spăla vegetația dacă se constată acoperirea semnificativă a pulberilor pe 

aparatul foliar al acesteia. 

• Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ în perioada de funcționare: 



 

 

o Utilizarea pentru renaturarea versanților și realizarea spațiilor verzi doar a 

speciilor autohtone; 

o Este interzisă plantarea salcâmului Robinia pseudoacacia, amorfei Amorpha 

fruticosa, oțetarului Ailanthus altissima, cenușerului Rhus typhina și a altor plante 

recunoscute ca având un caracter invaziv; 

o Pasajele vor fi încadrate de vegetație arbustivă, iar pe laturile perpendiculare pe 

drum se vor monta panouri antifonice; 

o Se va monitoriza amplasamentul drumului de legătură și proximitatea acestuia în 

vederea observării fenomenului de propagare a speciilor invazive; lăstarii nou 

apăruți vor fi eliminați; 

o Se vor elimina lăstarii speciilor invazive (salcâm – ea, amorfă – Amorpha 

fruticosa, Reynoutria japonica, oțetar fals – Ailanthus altissima, oțetar – Rhus 

typhina, arțar american – Acer negundo) de pe amplasamentul lucrărilor;  

o Monitorizarea speciilor de mamifere în vedere identificării mortalității acestora și 

capacitatea de utilizare a pasajelor de traversare a faunei; 

o Monitorizarea zonelor umede mutate sau realizate pentru reproducerea 

amfibienilor; 

 

Monitorizare 

Monitorizarea propusă pentru acest sector de drum face parte integrantă din planul de 

monitorizare al întregului plan și viitor proiect. Momente importante în cadrul acestul plan de 

monitorizare îl vor avea supravegherea zonei de pădure din cadrul ROSCI0146 Pădurea de stejar 

pufos de la Hoia în vederea limitării exploatării arborilor din cadrul sitului. De asemenea, 

lucrările se vor programa și realiza în așa fel încât să nu se elimine arborii suprapuși cu zona de 

siguranță.  

În perioada de funcționare, sectorul de drum de legătură va fi monitorizat în vederea 

observării fenomenului de mortalitate pe șosele, în paralel cu monitorizarea cu ajutorul 

camerelor capcană montate pe pasaj. Se va urmări frecvența cu care speciile folosesc pasajul. 



 

 

Concluzii 

Drumul de legătură suprapus cu aria protejată ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la 

Hoia nu va afecta în mod negativ starea de conservare a sitului, iar speciile mobile care vor 

traversa drumul vor putea folosi pasajul pentru faună astfel încât mortalitatea cauzată de 

impactul traficului asupra acestor specii să fie cât mai scăzut. Impactul cauzat de drum asupra 

biodiversității din proximitate este negativ nesemnificativ, fiind recomandată implementarea 

planului și a măsurilor propuse. 

 

12 Rezumat fără character tehnic 

Conținutul și obiectivele PUZ 

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică zonelor din localități și 

asigură corelarea dezvoltării urbanistice aferente prevederilor Planului Urbanistic General. Se 

tratează organizarea rețelei stradale, zonificarea funcțională a terenurilor, indicii și indicatorii 

urbanistici, dezvoltarea infrastructurii edilitare și altele pentru obiectivul de investiții denumit 

Centura Transregio TR35 și a drumurilor de legătură. 

Zona PUZ pornește de la limita dintre comunele Căpușu Mare și Gilău, din DN1 și 

străbate unitățile adminstrativ-teritoriale Gilău, Florești, Baciu, Cluj-Napoca și Apahida. Propune 

conectarea la centura metropolitană de ocolire a localităților Gilău, Florești, Luna de Sus, Baciu, 

Cluj-Napoca, Feleacu, Pata, Sânnicoară ș Apahida. 

Traseul complet al centurii TR35 are o lungime de 41,84 km la care se mai adaugă 

23,919 km lungime aferente celor 8 drumuri de legătură care urmează a fi preluate de CNAIR, 

acesta fiind și beneficiarul final al proiectului. 

TR35 are o structură de 2x2 benzi, fiind un drum de clasă II conform Normelor tehnice 

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice cu o viteză proiectată între 80 km/h, 

respectiv 100 km/h cu o lățime de 22 m, dintre care partea carosabilă 2x7 m, banda mediană 3 m 

și acostament 2x2,5 m. În zona nodurilor, lățimea platformei proiectată este de 29 m, formată 

prin adăugarea unei benzi cu lățimea de 3,5 m la fiecare sens de circulație. 



 

 

De asemenea, pe traseul centurii mai sunt propuse două centre de întreținere și 

intervenții, două parcări de scurtă durată, două spații de servicii cu parcări, benzinării sau spații 

comerciale, elemente de iluminat și instalații pentr asigurarea urmăririi desfășurării traficului. 

Aspectele relevante ale stării actuale a mediului și ale caracteristicilor de mediu 

posibil afectate de implementarea PUZ 

În zona propusă studiului, relieful este reprezentat de două mari unități: Podișul Someșan 

(subdiviziunile: Dealul Căpușului, Culoarul Gilău, Dealurile Sicului) și Câmpia Transilvaniei 

(Culoarul Someșului Mic). Municipiul Cluj–Napoca este situat pe latura sudică de dealuri care 

fac parte din Podisul Somesan, cu înălțimi de peste 700 m, date de culmea deluroasă a Feleacului 

(759 m), iar spre vest Dealul Hoia (507 m). 

În cazul zonei de intravilan a municipiului Cluj-Napoca, calitatea aerului este analizată de 

4 stații automate fiecare cu specific și arie de reprezentativitate. Conform datelor acestor stații, 

starea calității aerului este în principal bună, existând depășiri doar pentru PM10 (în total 33 de 

depășiri) și Ozon (O3) cu o singură depășire a valorii tință la stația CJ5 din municipiul Dej. 

Prin neimplementarea Planului Urbanistic Zonal propus, se estimează o creștere a 

concentrațiilor substanțelor poluante în atmosferă, în special pentru dioxidul de azot și pentru 

pulberile în suspensie, ce se vor acumula în zona ultracentrală a orașului Cluj-Napoca fiind 

principala zonă de intersecție a infrastructurii existente la nivelul județului. 

Cursurile de apă suprapuse cu zona de studiu a prezentului plan sunt reprezentate de 1 

curs de apă curgătoare artificial (RORW2.1.31_B3a – Canal Gilău – Florești), 1 râu puternic 

modificat (RORW2.1.31_B4 – Someșul Mic – cf. Nadăș – cf. Someș Mare) și 9 corpuri de apă 

naturale (RORW2.1.31_B3 – Someșul Mic – av. ac. Gilău – cf. Nădaș, RORW2.1.31.14_B1 – 

Nădaș și afluenți, RORW2.1.31.17_B1 – Zăpodie, RORW2.1.31.10_B1 – Căpuș și afluenți, 

RORW2.1.31.11_B1 – Feneș și afluenți, RORW2.1.31.13_B1 – Gârbău, RORW2.1.31.16.1_B1 

– Murători, RORW2.1.31.19_B1 – Mărăloiu, RORW2.1.31.16_B1 – Becaș. Conform Planului 

de Management Actualizat al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa 2016-2021, doar 2 corpuri de 

apă au o stare ecologică bună, respectiv un singur curs cu stare chimică moderată. În cazul 

neimplementării PUZ, nu se modifică calitatea apelor. 

În zona de studiu, o parte din terenuri este folosită în scop agricol. Conform datelor 

existente, se estimează că, în judetul Cluj, solul se încadrează preponderent în clasele de calitate 



 

 

III și respectiv IV, adică terenuri cu soluri mijlociu și slab fertile. Pe amplasamentele studiate 

pentru implementarea prezentului plan s-au identificat suprafețe mari de sol ce suferă remanieri 

accentuate din cauza diferitelor procese geomorfologice aflate în curs de desfășurare: alunecări 

de teren, prăbușiri, eroziuni și procese de șiroire. Arealele cu aspect mlăștinos cauzate de 

curgerea cu caracter liber a izvoarelor pe pantă determină, în anii ploioși, accentuarea acestor 

procese. 

Referitor la biodiversitate, flora județului este variată, având în același timp și un fond 

forestier dezvoltat care atingea în anul 2018 198.532 ha reprezentând aproape 30% din suprafața 

administrativă totală a județului. În zona propusă pentru proiect, predomină pădurile de foioase 

mixte cu fag (Fagus sylvatica), stejar (Quercus robur), gorun (Quercus petraea), carpen 

(Carpinus betulus), ulm de câmp (Ulmus minor) și frasin (Fraxinus excelsior). Sunt comune și 

alternanțele de culturi agricole, pajiști secundare și insule de vegetație arbustivă și subarbustivă, 

unde predomină alunul (Coryllus avellana), socul negru (Sambucus nigra), cornul (Cornus mas), 

măceșul (Rosa canina), păducelul (Crataegus monogyna) și porumbarul (Prunus spinosa). 

 În lungul văii Someșului apare vegetația de luncă reprezentată de pajiști și zăvoaie cu 

specii tipice precum salcia albă (Salix alba), răchita (Salix fragilis), arinul negru (Alnus 

glutinosa) și alb (Alnus incana).  

Fauna județului este și ea variată, dar în zona de studiu se găsesc în special specii 

comune, cum ar fi bursuc (Meles meles), vulpe (Vulpes Vulpes), iepure (Lepus europeus), 

veveriță (Sciurus vulgaris), porc mistreț (Sus scrofa), căprioară (Capreolus capreolus), broasca 

roșie de munte (Rana temporaria), salamandra (Salamandra salamandra), buhai de baltă cu 

burta galbenă (Bombina variegata) sau șopârla de câmp (Lacerta agilis). 

În zona de studiu și în proximitate, au fost identificate 4 arii naturale protejate dintre care 

2 situri de interes comunitar (ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0146 Pădurea 

de stejar pufos de la Hoia) și 2 rezervații naturale (Rezervația de orbeți de la Apahida, Cheila 

Baciului). 

Poopulația zonei metropolitane este numeroasă, fiind înregistrați 416.366 locuitori. În 

perioada 2005-2015, municipiul Cluj Napoca a înregistrat o creștere demografică, cu 

aproximativ +8,204 locuitori alături de o creștere continuă a ocupării forței de muncă. Același 

lucru se întâmplă și cu localitățile din proximitatea municipiului care prezintă o creștere a 

populației cu +258,9 % în Florești, cu +34,8 % în Apahida, iar cea din Baciu, cu 32,2 %.  



 

 

În perioada 2013-2018, populația orașului a crescut cu 2%, pe fondul dezvoltării 

economice și sociale. În ceea ce privește populația de la nivelul comunelor s-au înregistrat 

creșteri semnificative ca urmare a dezvoltării extensive a zonei. Astfel, în ultimii ani, la nivelul 

comunei Florești populația a crescut de la 7.600 de locuitori la nivelul anilor 2007 la 33.000 de 

locuitori în anul 2017. La nivelul comunei Gilău în anul 2011 populația avea un număr de 8.579 

locuitori. Populația comunei Apahida, conform recesământului din 2011, reprezintă 1,58% din 

populația județului, adică 10.923 locuitori, ocupând locul al doilea între comunele județului Cluj.  

La nivelul județului Cluj, sporul natural este negativ. Sporul natural pozitiv este întâlnit 

doar la nivelul populației rezidente din Cluj-Napoca, Florești, Gilău, Baciu și Apahida pe când în 

municipiul Turda, sporul natural înregistrează cea mai mare valoare negativă din județ. 

Probleme de mediu existente 

Referitor la problemele existente de mediu, în cazul aerului se constată unele depășiri ale 

valorilor țintă, iar în zonele în care sunt constante congestionările de trafic, acesta devine și o 

sursă de poluare prin emisiile de NOx, Pb sau particule în suspensie. De asemenea, în anul 2017, 

pe baza măsurătorilor efectuate, la nivelul arterelor principale de circulație, au fost evidenţiate 

depăşiri ale nivelului de zgomot admis, peste >75 dB, pentru indicatorul Lzsn (indicator de 

zgomot asociat disconfortului general). 

Cursurile de apă puternic modificate, artificiale și cele naturale dar cu stare ecologică și 

chimică moderate prezintă o imagine de ansamblu a apelor zonei metropolitane destul de 

sumbră. Referitor la corpurile de ape de suprafață și subterane din zona de studiu, acestea pot fi 

afectate ca urmare a precipitațiilor încărcate cu substanțele provenite din emisiile din atmosferă 

produse de traficul rutier. Alte poluări accidentale pot apărea prin pierderile de substanțe 

poluante în cazul unor accidente favorizate de lipsa infrastructurii de transport care generează 

blocaje. 

Principalele probleme de mediu, referitoare la acest factor de mediu, constau în 

deteriorări ale caracteristicilor și funcțiilor solului. O cauză a poluării solului din zonele limitrofe 

rețelelor de drumuri sunt emisiile rezultate în urma traficului rutier (carburanți, produse 

petroliere, substanțe chimice), alături de acțiunea apei pluviale care spală partea carosabilă. 

Din punctul de vedere a biodiversității, reducerea efectivelor populaționale ale speciilor 

de floră și faună poate fi cauzată și de poluarea apelor, solului și atmosferei, toate acestea fiind 

forme de poluare a căror prezență în zona de studiu a fost documentată în cadrul prezentei 



 

 

documentații. Alte fenomene care pot duce la reducerea numărului de indivizi din flora și fauna 

locală sunt depozitarea ilegală a deșeurilor în intravilanul și extravilanul celor 5 UAT-uri 

prevăzute în proiect, supraexploatarea terenurilor agricole, folosirea neregulamentară a 

insecticidelor (mai ales a celor din clasa neonicotinoidelor), nerespectarea măsurilor prevăzute 

pentru extragerea materialului lemnos din corpurile de pădure, precum și lucrările în albia 

râurilor și pârâurilor. 

Un alt aspect problematic cu efecte negative semnificative asupra biodiversității locale 

este turismul necontrolat în pădurile care intră în componența ariilor protejate ROSCI0074 

Făgetul Clujului – Valea Morii și ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia. Adesea, turiștii 

nu respectă traseele marcate, deranjând astfel teritoriile speciilor de faună locală (căprior, vulpe, 

mistreț), nu urmează măsurile prevăzute de gestionare a deșeurilor și poluează fonic zonele de 

protecție, precum și proximitatea acestora. Pe teritoriul județului și în cadrul zonei de studiu a 

PUZ-ului, a fost observată prezența speciilor invazive Robinia pseudacacia (salcâm), Ailanthus 

altissima (oțetar), Hippophae rhamnoides (cătină albă), Asclepias syriaca (ceara albinei), 

Solidago gigantea, Xanthium strumarium (cornuți), Erigeron canadensis (bătrâniș), Cardaria 

draba (urda vacii), Impatiens parviflora. 

Potențialele efecte semnificative ale planului 

În urma implementării planului și realizării obiectivului propus, nivelul traficului în 

interiorul localităților aferente zonei metropolitane este previzionat să scadă și odată cu el să 

scadă și concentrațiile sau cantitățile mai ridicate de NOx, NO2, CO, benzen, SO2, PM10, PM2.5, 

inclusiv cu scăderea temperaturii aerului. Zonele în care este preconizată această scădere sunt 

reprezentate de traseele principale de traversare ale orașului, de la est la vest de-a lungul 

drumului european E60/DN1, respectiv de la nord la sud de-a lungul drumului european E81 și 

drumului național DN1N și de străzile și accesele adiacente. 

Și asupra apei este probabilă apariția impactului negativ. Impactul se poate manifesta pe 

două căi: direct și indirect. Modalitatea de manifestare indirectă a impactului este cauzată de 

lucrările de schimbare a funcțiunii suprafețelor de teren acoperite în prezent cu vegetație 

forestieră lemnoasă și ierboasă. Magnitudinea este cu atât mai mare, cu cât în proximitate se află 

versanți cu înclinație mare și care în prezent sunt acoperiți cu păduri. De asemenea, sunt propuse 

regularizări scurte pe pâraie (ex: pârâul Becaș) în locurile în care evenimentele excepționale cu 



 

 

probabilitate mică de producere (ex: Q1% reprezentând un eveniment la 100 de ani) ar putea 

produce pagube asupra infrastructurii create. 

Planul Urbanistic Zonal propune schimbarea funcțiunii terenurilor (și implicit a 

funcționării lui) pe o suprafață totală (zona de studiu) de 1910,3 ha, iar suprafața efectiv 

construită și reglementată ca zonă de căi de comunicație și transport rutier de 353 ha reprezintă. 

Suprafața reprezintă doar carosabilul și nu ampriza lucrărilor. Referitor la ampriza lucrărilor 

pentru TR35 este propusă o suprafață de 253,08 ha, a drumurilor de legătură cu caracter de drum 

național 92,58 ha și a drumurilor de legătură mai mici 71,24 ha. Prin realizarea obiectivului 

planului, este probabilă apariția unor fenomene legate de blocarea infiltrațiilor normale cauzate 

de regimul pluviometric care apare ca urmare a impermeabilizării stratului superficial cu asfalt 

(stratul de uzură, respectiv stratul de legătură) și a celor din profunzime tasate, dar și modificarea 

regimului natural de scurgere a apelor, drumul fiind o barieră. În multe zone, scurgerea apelor se 

va canaliza de-a lungul taluzelor drumului și a șanțurilor laterale pereate și conduse spre văi, 

râuri sau pâraie.  

În cazul schimbării funcțiunii unor suprafețe de teren care susțin în proporție mare 

vegetație naturală, impactul preconizat asupra componentelor de biodiversitate direct și indirect 

afectate este mare. Impactul direct apare ca urmare a schimbării, indiferent de modalitate, a 

funcțiunii suprafețelor de teren afectate, astfel că se propune scoaterea din fondul forestier a unei 

totale de 56.88 ha. Referitor strict la scoaterea din fond forestier aferentă municipiului Cluj-

Napoca (39.43 ha), aceasta este reprezentată în principal de pădurea din zona Făget (trupurile din 

Pădurea Mănășturului și Pădurea Bisericii), de parcul Colina sau de zona autobazei. Calculul 

suprafețelor de pădure pierdute din aceste zone este 31,86 ha pădurea Făget, respectiv 5,69 ha 

Parcul Colina și 1,88 ha autobază. 

Asupra mamiferelor, mecanismele cauză-efect sunt multiple și pot apărea ca urmare a 

lucrărilor de schimbare a funcțiunii. Sunt posibile pierderi ale locurilor de hrănire (pajiști, zone 

împădurite acoperite cu strat ierbos, pierderea bazei trofice ca urmare a alungării speciilor de 

rozătoare), dar și de adăpost (adăposturi săpate pentru mamiferele mici, zone de liniște pentru 

cele mai mari sau arbori pentru majoritatea multitudinea de rozătoare). Pierderea habitatelor 

potențiale ale micromamiferelor produce efecte asupra populațiilor de consumatori care depind 

de acestea, cum este cazul vulpii sau a bursucului. 



 

 

În perioada de funcționare a obiectivului, pe toată lungimea acestor structuri (centura 

TR35 propriu-zisă, drumuri de legătură propuse ca DN), centura va produce fragmentarea 

laterală a habitatelor speciilor de mamifere, amfibieni sau păsări, existând posibilitatea apariției 

coliziunii cu acestea. Trebuie totuși menționat că traseul propus al centurii în zona de pădure nu 

produce o izolare laterală completă a suprafețelor de pădure, existând în același timp un număr 

de măsuri care ajută la conectarea suprafețelor. Astfel, sunt propuse realizarea a două tuneluri și 

un număr de 1 viaducte, 3 poduri și 6 podețe. 

Pentru populație și sănătatea umană, după cum s-a menționat și la factorii de mediu 

anteriori, efectele pot fi pe de-o parte negative, iar pe de alta pozitive. În arealele propuse spre 

schimbarea funcțiunii din proximitatea zonelor construite, efectele sunt în principal negative, 

manifestat pe perioadă scurtă spre medie, în perioada de realizare a lucrărilor, urmând ca după 

finalizarea lor și punerea în funcțiune în paralel cu implementarea măsurilor de reducere a 

impactului (în acest caz este vorba despre panouri antifonice și poziționarea drumului sub nivelul 

construcțiilor), impactul să fie mult atenuat. În zonele de intravilan de unde se preconizează 

scăderea traficului, efectele asupra populației și sănătății umane sunt benefice și apar ca urmare a 

reducerii surselor de zgomot și de emisii. 

În urma implementării planului, peisajul ariei de studiu este posibil să fie afectat 

semnificativ. Lucrările necesare propuse vor elimina o suprafață de pădure egală cu 56,88 ha, 

astfel că formele de relief despădurite își vor pierde din valoarea vizuală. O bună parte va fi 

înlocuită de elemente antropice formate din drumuri, parapeți metalici, parapeți interiori, ziduri 

de sprijin din beton și cursuri de apă regularizate.  

În vederea reducerii semnificative a impactului negativ, se propune implementarea unor 

măsuri pentru prevenirea și reducerea impactului negativ. Acestea sunt recomandate în faza de 

pregătire a terenului, în faza de construcție și în faza de funcționare.  

Măsurile prevăd interzicerea lucrărilor în perioadele sensibile ale speciilor de păsări, 

amfibieni, reptile, mamifere și pești, dar și investigarea fiecărui arbore înainte de a fi doborât 

pentru a preveni mortalitatea asupra organismelor care îl folosesc. În același timp, se propune 

montarea unor cuiburi sau adăposturi artificiale pentru speciile arboricole sau forestiere (păsări 

sau mamifere).  

În faza de funcționare, se recomandă montarea gardurilor cu o gardă de beton de 30 cm și 

cu fundație pentru a opri accesul speciilor de amfibieni, reptile, dar și mamifere sălbatice, pe 



 

 

traseul drumului TR35. În acest fel se limitează mortalitatea pe carosabil ca urmare a impactului 

cu grupurile taxonomice mobile amintite.  

Posibilele efecte semnificative, inclusiv asupra sănătății, în context transfrontieră 

Având în vedere amplasamentul traseului centurii, în partea central-vestică a țării, pe 

teritoriul a cinci U.A.T.-uri, Căpușu Mare, Gilău, Florești, Mun. Cluj-Napoca și Apahida, toate 

situate în județul Cluj, nu se așteaptă un impact transfrontalier al dezvoltărilor propuse prin 

prezentul PUZ.  

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce sau compensa orice efect advers 

asupra mediului 

În cadrul prezentei documentații, se propun măsuri pentru prevenirea și reducerea 

impactului asupra factorilor de mediu. Dintre măsurile propuse, unele vor avea un impact mai 

mare de reducere a efectelor negative. Acestea se regăsesc în cadrul capitolului 8.1 și o parte a 

lor sunt menționate în cele ce urmează. 

Măsuri de prevenire și reducere a impactului în perioada de realizare a lucrărilor: 

• În proximitatea zonelor afectate de lucrări de defrișare, se vor monta cuiburi 

artificiale în vederea convingerii păsărilor să cuibărească în cuiburile artificiale în 

detrimentul arborilor care vor fi eliminați; 

• În proximitatea zonelor afectate de lucrări de defrișare, se vor monta adăposturi 

artificiale în vederea convingerii mamiferelor să folosească adăposturile artificiale 

(pentru lilieci sau pârși) în detrimentul arborilor care vor fi eliminați;  

• Se interzic lucrările de defrișare sau orice tip de eliminare de vegetație în perioada 

1 martie – 30 august; 

• Se vor inspecta arborii înaintea tăierii în vederea identificării cuiburilor de 

răpitoare (ex: Buteo buteo, Strix uralensis) sau orice alte specii de păsări rezidente 

și interzicerea tăierilor până la relocarea acestora; 

• Înainte de fiecare arbore doborât, acesta va fi inspectat în vederea identificării 

posibilității de a fi folosit de către speciile de lilieci; liliecii identificați vor fi 

relocați în afara fronturilor de lucru; 

• Sunt interzise lucrările de defrișare și de construire pe timpul nopții; 



 

 

• În timpul efectuării lucrărilor, se impune monitorizarea traseelor utilajelor folosite 

în vederea limitării suprapunerii cu zonele de migrație ale amfibienilor, în 

perioada 5 martie – 5 aprilie și 15 august – 15 septembrie; 

• În perioada migrației de primăvară și toamnă, dar și în perioada ploilor, 

conducătorii utilajelor și mașinilor vor avea ca obligație monitorizarea vizuală a 

drumurilor și evitarea coliziunii și mortalității cu speciile de amfibieni; 

• În perioada 15 martie – 15 august, conducătorii utilajelor și mașinilor vor avea ca 

obligație monitorizarea vizuală a drumurilor și evitarea coliziunii și mortalității cu 

speciile de reptile; 

• Zonele umede posibil a fi afectate de lucrări vor fi mutate în afara traseului 

drumului TR35; zonele umede vor avea următoarele dimensiuni: suprafață de 20-

50 m2, adâncime 20-50 cm, vor fi impermeabilizate astfel încât să rețină apa și se 

va așterne un substrat identic cu cel din proximitate (ex. frunze uscate, crengi, 

bolovani etc.);  

• Se vor realiza zone umede noi de o parte și de alta a drumului, la distanță de 1 km 

între ele în vederea limitării distanței de tranzitare în perioada de reproducere; 

zonele umede noi vor avea aceleași caracteristici; 

• Pentru protecția și conservarea speciilor de pești, nu se vor realiza lucrări în albie 

în perioada 1 martie – 15 iunie fiind perioada de reproducere a acestora; 

• Se vor deschide fronturi de lucru pe maximum 100 m în albia minoră; 

• În dreptul lucrărilor aflate pe ambele maluri, se vor executa întâi lucrările de pe 

un mal și apoi de pe celălalt; 

• Se va elimina vegetația invazivă cu prioritate de pe amplasamentul planului, dar și 

din proximitate, pe o distanță de minim 50 m în vederea prevenirii apariției 

lăstarilor pe amplasament, în zonele de siguranță sau de protecție; 

• Lemnul se poate valorifica, dar semințele și fructele speciilor (elemente de 

reproducere) vor fi incendiate pentru a nu facilita propagarea lor în momentul 

transportului; 

• Este interzisă plantarea salcâmului Robinia pseudoacacia, amorfei Amorpha 

fruticosa, oțetarului Ailanthus altissima, cenușerului Rhus typhina și a altor plante 

recunoscute ca având un caracter invaziv; 



 

 

 

Măsuri de prevenire și reducere a impactului în perioada de funcționare: 

• Montarea gardurilor pentru limitarea accesului speciilor de mamifere mari, medii 

și mici pe carosabil; 

• Gardurile și podețele vor fi monitorizate o dată pe lună de personal angajat al 

Beneficiarului în vederea identificării blocajelor sau integrității structurale și 

eliminării acestora dacă pot afecta regimului inundațiilor sau traversării de către 

mamifere; 

• Pasajele vor fi încadrate de vegetație arbustivă, iar pe laturile perpendiculare pe 

drum se vor monta panouri antifonice; 

• Monitorizarea speciilor de mamifere în vedere identificării presiunilor, în special 

a punctelor de intrare a acestora pe carosabil și eliminarea oricăror cauze ale 

mortalității; 

• Se vor monitoriza zonele umede realizate prin proiect (dacă este cazul); 

• Zonele umede realizate prin proiect vor fi marcate în teren și se vor proteja; 

• Se vor monta garduri cu o gardă de 30 cm de beton la bază în vederea limitării 

accesului speciilor de amfibieni și reptile pe carosabil; acestea vor fi întrerupte 

doar în zona subtraversărilor; 

 

Expunerea motivelor care au dus la selectarea variantelor alese 

În procesul de elaborare a documentației SF pentru obținerea finanțării a fost necesară 

desfășurarea unei analize multricriteriale (AMC) care să realizeze o evaluare inițială din punct de 

vedere tehnic, economic, social, dar și de mediu. Fiecare criteriu avea o pondere diferită în 

funcție de importanța acestuia.  

Au fost realizate 8 variante diferite de traseu, dar au fost analizate 5 dintre acestea. S-au 

luat în considerare și pozițiile ariilor naturale protejate și zonelor de protecție specială 

(ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0146 Pădurea de Stejar pufos de la Hoia, 

RONPA0939 Rezervaţia de orbeţi de la Apahida, zona de protecție severă a captărilor de apă 

subterană din partea vestică a Municipiului Cluj-Napoca, zona arealelor salifere din proximitatea 

Băilor Someșeni) în raport cu variantele de traseu propuse.  



 

 

La finalul analizei multricriteriale, punctajul cel mai mic pentru criteriul mediu l-a avut 

varianta 8 de traseu cu un punctaj de -18, fiind îndeaproape urmat de varianta 2. Punctajul a fost 

datorat următoarelor motive:  

• depărtarea cea mai mare de așezările umane din U.A.T Gilău;  

• evitarea brațului vechi al pârâului Căpuș, care în cazul tuturor celorlalte variante 

ar fi trebuit relocat;  

• sunt evitate o serie de demolări;  

• este evitată traversarea Someșului Mic în punctele cu biodiversitate relativ 

ridicată; 

• se va implementa construcția pasajelor în zona de pădure pentru reducerea 

impactului la minim; 

• la benchmarkul 12-13, deși este în continuare necesară traversarea Băilor 

Someșeni, aceasta se face pe limita estică a zonei umede. 

Descrierea măsurilor avute în vederea monitorizării efectelor semnificative ale 

implementării planului 

Responsabilitatea realizării monitorizării o va avea titularul avizului de mediu, respectiv a 

acordului de mediu și va fi reprezentată, în funcție de etapă de Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere și Drumuri din România pentru etapa I, respectiv 

Municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești, Comuna Gilău, Comuna Apahida pentru etapa II 

aferent suprapunerii drumurilor de legătură cu teritoriul unităților administrativ-teritoriale. 

Bineînțeles, sarcina va putea fi atribuită constructorului în momentul realizării lucrărilor sau a 

unei terțe părți în perioada de funcționare, dar responsabilitatea rămâne a 

Titularului/Beneficiarului avizului/acordului de mediu. 

Vor fi monitorizați factorii de mediu apă, aer, sol/subsol, biodiversitate și 

zgomot/vibrații. Bineînțeles, monitorizarea este propusă diferit pentru etapa de realizare a 

lucrărilor și pentru cea de funcționare ca perioadă și factorii de mediu propuși. 



 

 

Impactul asupra sitului de interes comunitar ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos 

de la Hoia 

În cadrul prezentei documentații, s-a efectuat și o evaluare inițială asupra ariei protejate 

aflată în proximitatea planului propus. Este vorba de situl de interes comunitar ROSCI0146 

Pădurea de stejar pufos de la Hoia și de următoarele distanțe: 

• ampriza drumului – 46,6 m; 

• zona de protecție - 24,6 m. 

Pentru a reduce impactul asociat proiectului speciilor de mamifere din perioada de 

operare, a fost propusă încă din faza de proiectare un pasaj suprateran pentru faună (în zona 

Hoia, iar la nord, în proximitatea localității Baciu, încă un pasaj suprateran). Acesta va fi integrat 

în peisaj cu vegetație pentru a-l face mai atractiv pentru speciile mobile. Pasajul pentru faună va 

fi amplasat în proximitatea ariei protejate, în nordul acesteia, la o distanță de aproximativ 100 m. 

Va uni trupurile pădurilor Satoș și Hoia. 

Impactul asupra vegetației și habitatului 91H0* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus 

pubescens este nesemnificativ. De asemenea, se propun totuși implementarea unăr măsuri pentru 

prevenirea și reducerea impactului negativ.  
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1. Certificat de înscriere nr. 132 din 02.07.2020 în Lista experților care elaborează studii 

de mediu 

2. Memoriu General PUZ TR35 

3. Regulament Local de Urbanism 

4. Profile tip centură TR35 

5. Profile tip drumuri de legătură  

6. Planșele Memoriului General PUZ TR35  
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