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Vă comunicăm următoarele:

1. Centura metropolitană extinsă pentru Municipiul Cluj-Napoca este inclusă în Master Planul
General  de  Transport  al  României  sub  denumirea  de  Drumul  Trans-Regio  Gilău-Apahida
(TR35 Feleac, indicativ 35, cod Proiect RTR098 RTR099), document strategic de referință
aprobat prin HG 666/2016. 
Ținând cont  de faptul  că aceste  proiecte  sunt  de importanță  strategică pentru Romania în
contextul de conectivitate cu coridoarele de transport transeuropene, construcția unei centuri
metropolitane extinse este vitală pentru Municipiul Cluj-Napoca.

2. Soluție nod 7 – Zona Colina
Constrângeri și condiții tehnice:
Traseul propus în tema de proiectare
Zona protejată cu regim sever a Companiei de Apă (care presupune ocolirea acestei zone) 
Accesul la Spitalul Regional de Urgență
Zona  construită  din  proximitatea  nodului  „N”  -complexul  Comercial  Cora,  Arabesque,
locuințele colective de pe strada „Colina”
studiul de trafic care a evidențiat necesitatea realizării a minimum 2 conexiuni în zona nodului
„N”
Traseul propus în tema de proiectare
Traseul drumului TR35 pe sectorul Nod “N” – zona Colina, s-a realizat pe traseul propus în

tema de proiectare.



Propunere masuri compensare pentru impactul generat de proiect
Pentru diminuarea impactului rezultat prin traseul TR35 ce afectează zona verde Colina, s-a

propus dezvoltarea și regenerarea parcului Colina (suprafața de teren ce va rămâne în zona verde)
pentru a se transforma într-o zonă optimă de petrecere a timpului liber, o gradină urbană în favoarea
comunității ce va fi conectată prin accese pietonale de străzile și aleile din zona de vest a cartierului
Mănăștur.

În acest context, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a confirmat în cadrul dezbaterilor publice
inițierea unui proiect de parc urban în zona Colina. Proiectul de parc propus va fi dezvoltat de către
Primăria Municipiului Cluj-Napoca prin organizarea unui concurs de soluții în colaborare cu OAR.

Suprafața de parc ce va fi dezvoltată în zona Colina va fi de minim 9 ha.

Figura nr.  1 Tema de proiectare - Detaliu traseu propus din zona Nod N parc Colina (imagini  care nu au figurate
Complexul comercial Cora, zona de protecție sanitară severă a companiei de apa ,compelzul comercial Arabesque



- Zona protejată cu regim sever a Companiei de Apă (care presupune ocolirea acestei
zone) 

 Așa cum se observă din imaginea din figura 2 traseul TR35 traversează zona Colina și zona de
protecție sanitară severă a Companiei de Apă. 

- Zona protejată cu regim sever a Companiei de Apă (care presupune ocolirea acestei
zone) 



Centura  metropolitană  conform cerințelor  din  caietul  de  sarcini,  capitolul  4  -  Descrierea
Serviciilor,  aliniat  5  (pagina  16  din  caietul  de  sarcini  al  licitație  de  proiectare)  se  solicită,  citez
„Prestatorul va avea obligativitatea asigurării accesului de pe centura metropolitană Ia Spitalul
Regional de Urgență. Aceste accese (drumuri de legătură) vor face parte din Etapa I”.

Astfel conform cerințelor din caietul de sarcini apare ca obligatorie realizarea unor conexiuni
directe a Spitalului Regional de Urgență Cluj (denumit în continuare în prezenta documentație S.R.U.
Cluj) cu Centura Metropolitană TR35, cu drumurile naționale și cu autostrada A3, iar aceste drumuri
de legătură să fie cuprinse în Etapa I- Centura Metropolitană. 

Traseul propus în tema de proiectare cu începere din intersecția între strada Primăverii, strada
Bucium, strada Sfântul Ioan (DJ107R) nu are un acces direct în Centura Metropolitană. 

Astfel  această intersecție este  o intersecție  nedirijată,  largă,  unde converg fluxuri  de trafic
dinspre străzile Primăverii, Bucium, Sfântul Ioan (DJ107R) și accesele de întoarcere a tramvaielor
troleibuzelor și autobuzelor (capăt de linie). În această intersecție nedirijată se întâlnesc mulți curenți
de  trafic  ,cu  posibilitatea  producerii  ambuteiajelor,  intersecție  care  nu  poate  fi  îmbunătățită  fără
mutarea zonei de întoarcere a tramvaielor, a troleibuzelor și a autobuzelor, lucru care este foarte dificil
de realizat. 

 Studiul de trafic 
Din studiile de trafic efectuate a rezultat că este necesar a avea o conexiuni atât în zona „Cora”

cât și în zona Colina, cu conexiuni directe spre nodul N, intersecții prin care se va realiza o bună
distribuție  a  traficului  atras  de  centură  pe  rețeaua  majoră  a  străzilor  Municipiului  Cluj  Napoca
-Străzile Calea Florești, Primăverii- 1 Decembrie și DN1. 

 Astfel conform studiului de trafic nodurile 6 și 7 , la nivelul perioadei de perspectivă anul
2045 , intră un trafic cumulat de 50069 vehicule fizice în 24 de ore, un volum de trafic foarte mare
care nu poate fi preluat de către un singur nod la un nivel de serviciu acceptabil. Volumul de trafic
este  echilibrat  între  cele  două noduri  rezultând necesitatea  realizării  ambelor  noduri.  Volumul de
intrări în nodul 6 este de 26998, iar în nodul 7 este de 23071 vehicule fizice în 24 de ore. 

În zona Nod 7 – Colina, soluția propusă prevede realizarea centurii pe un sector suspendat
(datorat conformației terenului și câștigului brusc în altitudine în proximitatea pădurii Făget), urmând
ca în zona pădurii de pin din Colina, centura să necesite defrișarea unei fâșii de vegetație, sectorul
acesta fiind realizat într-o soluție de rambleu (deasupra cotei actuale a terenului).
 Soluțiile propuse pentru reducerea impactului de traversare și fragmentare a zonei sunt :



• Alegere a traseului astfel încât acesta să fragmenteze cât mai puțin zona verde 
• Alegerea traseului pe o zona cu pantă transversală mare și cu multiple zone de alunecări de

teren
• Crearea unui parc pe zona de platou prin proiecte complementare în suprafață de 11,30ha
• Măsuri de reducere a impactului vizual prin realizarea de pasaje și viaducte
• Măsuri de înierbare și împădurire a talabelor exterioare a drumurilor 

Pentru reducerea impactului aspra mediului în zona Colina s-au luat următoarele masuri :
Restrângerea  amprizei  prin  zona  traversată  în  spațiul  verde  Va,  prevăzut  în  PUG,  prin

prevederea de viaducte pe lungimi mari . Astfel după traversarea nodului N pasajul se va prelungi
până în zona sensului giratoriu, fapt care va asigura conectivitatea zonelor verzi traversate.

 Drumul de acces din nodul 7 până pe strada Bucium se va realiza în debleu(săpătură) cu
înălțimea de 3-7 m astfel încât impactul vizual sau sonor sa fie minim. De asemenea traseul drumului
de  legătură  :  B4.2=Nod  7  (Bucium,  Cluj-Napoca)  -  S.R.U.  (Florești)  pin  spatele  complexului
comercial Vivo s-a proiectat în zona Colina până la traversarea văi Gârbău într-o zona cu alunecări de
teren pe mai mult de 50% din lungime, o stradă simetrică față de ax care va avea începând de la ax
spre exterior următoarea configurație:

- Spațiu verde median - 2m 
- Bandă de circulație -3,50m 
- Bandă  de  circulație  destinată  vehiculelor  de  urgență  și  transportului  în  comun
3,50m 
- Spațiu verde 1,50 m 
- Piste pentru biciclete(două benzi pe sens ) 2,50 m
- Trotuar -3,00m 

Astfel se propune o lățime a străzii de 30,0m așa cum este prevăzut în imaginea de mai jos 

Figura nr. 2 zona Colina -T35 și Drum B4-1

În zona verde Colina se propun prin proiecte complementare finanțate de către Municipalitate
realizarea a unui parc care să valorifice întreaga zonă cu destinație de spațiu verde.

Pentru  diminuarea  impactului  TR35 asupra zonei  Colina,  se  intenționează demararea unei
operațiuni de regenerare urbană la nivelul întregului areal. Noul parc rezultat va include și va integra
suprafețe astăzi sub-utlizate – cum ar fi parcarea de utilaje din centrul zonei   în suprafata de  2,1ha,
fâșiile de teren rezidual din profilul străzii Bucium 1, sau grădina viitoarei Academii de  Muzică–
 însumând astfel o suprafață comparabilă cu cea a Parcului Central. Nucleul noului parc va fi dat de
actuala parcare, renaturată prin plantații dense și echipată cu amenajări de agrement și sport. 

Parcul  Colina  va  fi  conectat  pietonal  de  principalele  elemente  adiacente  de  peisaj  și  de
coridoarele de mobilitate sustenabilă aferente. Traversând culoarul TR35, o rețea de alei, rampe și



trepte pietonale înverzite vor converge direct din strada Colinei în centrul parcului. Pasaje și pasarele
pietonale și velo vor traversa barierele date de arterele perimetrale (DN1, Sfântul Ion) transformând
noul Parc Colina într-o verigă de legătură între pădurea Făget și valea Someșului și integrând pe
traseu obiective de interes general, cum ar fi bazele sportive Unirea, Transilvania, ștrandul Sun sau
complexul Cora.

Reorganizarea circulației în zona străzii Bucium și a interesecției cu strada Primăverii – ca efect
direct al realizării TR35 – va asigura extinderea și dezvoltarea componentei pietonale și velo în zonă.
Măsurile includ restrângerea amprizelor carosabile (inclusiv a bazei CTP), realizarea de piste pentru
biciclete (inclusiv pe drumul Sf. Ion), introducerea plantațiilor de aliniament și reamenajarea spațiului
public. Obiectivul este o mai bună conectare a extremității vestice a orașului la Parcul Colina și,
plecând de aici, la peisajul periurban aflat de la vest de aceasta și de Florești.

Astfel se prevede realizarea unui parc pe 11,37 ha care va compensa pierderea zonei verzi
ocupate de centura metropolitana și a drumurilor de legătură.

Astfel se propune următorul bilanț teritorial 
Situația Actuală
Suprafață Zona Colina -Zona VA în PUG-CLUJ 16.57
din care  

zonă parcări /depozitări utilaje (privat) 2.1
 zonă verde cu vegetație accesibilă în prezent 14.47

Situația Propusă
Suprafață Zona Colina -Zona VA în PUG-CLUJ 16.57
din care  

ampriză TR35 și drumuri de legătură 5.2
 zonă verde pentru viitor parc 11.37

 Nota : Traversarea zonei Colina se va face cu structuri supraterane în
suprafață de 1.5 Ha

 

Figura nr. 3 plan ansamblu zona Colina



Din punct de vedere a protecției mediului și populației posibil afectate de pe strada Colina,
situarea centurii  la un nivel superior va produce majoritatea deranjului pe direcțiile sus și lateral.
Toate construcțiile rezidențiale sunt situate mai jos decât centura. Mai mult, în zonă se propune și
instalarea panourilor fonoabsorbante pentru scăderea și mai mult a zgomotului, pentru a o situa la un
nivel de sub 50 dB, conform standardului SR 10009-2017. 

Trebuie menționat faptul că plantația de pin (Pinus sylvetris) din zona Colina de pe versant
care se propune a se elimina nu este o pădure naturală care să permită un nivel ridicat al serviciilor
ecosistemice pe care îl poate asigura, comparativ cu pădurea Făget. Din această cauză, flora și fauna
nu au o valoare conservativă ridicată. Acest lucru este cauzat și de impactul antropic actual. Zona
verde Colina este împrejmuită pe toate cele 4 laturi de drumuri intens circulate, zone rezidențiale sau
comerciale,  antropizate,  în  care  efectele  negative  se  manifestă  constant:  trafic  rutier,  oameni  în
plimbare, o parte dintre aceștia ieșind pentru plimbarea câinilor. O singură latură este conectată la
pădurea Făget, dar și aceasta fragmentată de către drumul județean 107R (Sfântul Ioan). 

Toate speciile menționate în cadrul dezbaterii publice din data de 07.12.2020 că ar fi prezente
pe teritoriul zonei verzi Colina (vulpi,  căprioare, veverițe, fazani,  mierle, privighetori)  sunt specii
comune, frecvente, care vin cel mai probabil din zona pădurii Făget și nu adaugă valoare din punct de
vedere conservativ.  Cel mai probabil  aceste specii  nu sunt rezidente în Colina (cu mici excepții),
suprafața  fără  presiuni  antropice  fiind  foarte  redusă.  Prin  propunerea  primăriei  de  a  compensa
pierderea de vegetație lemnoasă cu suprafața de teren folosită în prezent ca parcare de tiruri (1,88 ha),
aceasta  ar  fi  transformată în  parc  propriu-zis,  nu doar  zonă verde.  Prin  multiplele  posibilități  de
amenajare,  terenul  poate  fi  redat  naturii  sau  adaptat  nevoilor  cetățenilor.  Bineînțeles,  serviciile
ecosistemice pe care le va asigura suprafața compensată nu vor ajunge la același nivel cu pădurile
naturale (Făget) decât pe termen mediu și lung și doar dacă amenajarea este conformă (număr necesar
de arbori,  structura pe specii,  distanța  dintre  arbori,  permiterea menținerii  unui  strat  ierbos,  zone
pentru populație, respectiv pentru natură etc.). 

Referitor la cunoașterea biodiversității așa-zisului parc Colina, datele primite de la cetățenii
participanți la dezbatere (vulpi, căprioare, veverițe, fazani, mierle, privighetori) nu reprezintă valoare
științifică nici măcar de nivelul citizen science. Pentru a putea fi luate în considerare este necesar ca
cetățenii să poată discerne între speciile amintite, iar dacă vulpile și căprioarele nu sunt o problemă,
confuzii  foarte multe pot apărea pentru celelalte specii  în lipsa unei experiențe anterioare.  Datele
culese  din  teren  trebuie  să  conțină  localizarea  geografică,  data  exactă,  numărul  de  exemplare
identificate,  chiar  și  proporția  pe  sexe  sau  clase  de  vârstă,  presiunile  și  amenințările  de  pe
amplasament  sau  din  proximitate,  condiții  climatice  etc.  Trebuie  menționat  că  pentru  stabilirea
impactului final asupra biodiversității din zona Colina sunt în desfășurare studii de inventariere și
evaluare a impactului proiectului cu o echipă de specialiști care cunosc și pot reproduce metodologia
propusă (conform ghidurilor naționale de monitorizare a speciilor și habitatelor) pentru astfel de studii
și a căror expertiză este cunoscută și demonstrată.

Pe traseul centurii propus cu zona de versant pe care se va elimina vegetația arborescentă se
propune și realizarea unui drum de legătură care să asigure conexiunea nodului 7 cu Spitalul Regional
de Urgență și  localnicii  zonei Colina.  Astfel,  datorită  numărului redus de construcții  rezidențiale,
traficul de-a lungul drumului de legătură va fi mai redus decât este considerat în prezent de către
contestatarii  soluției  tehnice  propuse.  De  asemenea,  datorită  diferențelor  foarte  mari  dintre  cota
traseului centurii, respectiv cota terenului actual în care se asigură conectivitate la centură (36,5 m),
nu se poate asigura conectarea drumului de legătură la centură în zona drumului Sfântul Ioan. De
asemenea, locația nodului nu respectă standardele de siguranță privind asigurarea acceselor în raport
cu intrarea sau ieșirea în/din tunel. 



În cadrul aceleiași dezbateri publice din data de 07.12.2020, au fost propuse și alte soluții
privind traseul TR35, dar acestea presupun efecte asupra populației din zona aleii Clăbucet mult mai
puternic resimțite de un număr mai de cetățeni (demolare blocuri, trafic în dreptul etajelor blocurilor
rămase).  Din  această  cauză,  la  nivelul  analizei  de  opțiuni,  alternativa  care  propunea  un  traseu
asemănător solicitării/petițiilor a obținut punctajul cel scăzut, considerat a fi negativ semnificativ.

Prin proiect va fi redat comunității pentru utilizare în cadrul noului parc și suprafața destinată
în prezent pentru parcare utilaje tehnologice.

3. Soluție de traseu pentru traversare padure Făget – zona Mănăștur Sud
Constrângeri și condiții tehnice:
Pădurea Făget din proximitatea cartierului Mănăștur așa cum a intrat în toponimia locală este

alcătuită  pe  zona  de  traversare  a  Centurii  Metropolitane  din  pădurii  Mănășturului  și  a  pădurii
Bisericii.

Facem precizarea că, în conformitate cu hărțile scara 1:25000 toponimia pentru pădurile de la
sud de cartierul Mănăștur și Zorilor este : 
-pădurea Mănășturului este considerată pădurea mărginită la Vest și Sud de Drumul DJ107R (Drumul
Sfântul Ioan), la Est de strada Cernăuți și la nord de cartierul Mănăștur 
-pădurea Bisericii este considerata pădurea mărginita la Vest de strada Cernăuți , la Sud de Drumul
DJ107R (Drumul Sfântul Ioan) , la Est de strada Făgetului și la nord de cartierul Zorilor
- pădurea Făget este considerată pădurea de la sud de DJ107R (Drumul Sfântul Ioan) 
 Astfel pădurea Mănășturului , pădure între Drumul DJ107R (Drumul Sfântul Ioan) și strada Cernăuți,
este traversată de drumul Tr35 (centura metropolitană) pe o lungime de 1560 m. 
 De asemenea în pădurea Bisericii , pădure amplasată între strada Cernăuți și strada Făgetului,
este traversată de drumul Tr35 (centura metropolitană) pe o lungime de 2659m.

Pe această zonă exista o diferență de nivele de 170 m zona și un relief foarte accidentat la care
fără măsuri de reducere a amprizei ar fi rezultat o defrișare masivă a pădurilor traversate 

Propunere măsuri compensare pentru impactul generat de proiect
 Pe zona de pădure a Mănășturului s-a prevăzut realizarea unui tunel în lungime de 485m și a

unor succesiuni de viaducte și pasaje cu deschidere cuprinse între 18 și 40m cu lungimi cuprinse intre
60 și 250 m. 

Pe secțiune de drum ce traversează Pădurea Bisericii,  s-a prevăzut realizarea unui tunel în
lungime de 315m și a unor succesiuni de viaducte și pasaje cu deschideri cuprinse între 18 și 40m cu
lungimi cuprinse intre 30 și 210 m. 

Astfel pe pe 44,28% % din lungimea străbătută de TR35 în pădure se va asigura traversarea,
liberă a faunei și a speciilor pe sub sau peste centura metropolitană. 



Aceste  structuri  prin  care  fauna  sau  pietonii  pot  traversa  drumul  TR35 sunt  amplasate  la
200m- 600 m între, astfel încât habitatul să nu fie fragmentat. De asemenea prin realizarea tunelurilor
se conservă pădurea existentă. 

 Figura nr. 4 Traversarea pădurilor Bisericii și Mănăsturului
Pentru  diminuarea  impactului  rezultat  prin  lucrările  ce  afectează  zonele  verzi  și  cele

împădurite, s-au prevăzut în proiect următoarele soluții de sustenabilitate:
A. Planul de Împădurire Metropolitan în contextul TR35

Urmărind un raport de reîmpădurire de minim 2:1 (2 ha de reîmpăduriri pentru 1 ha despădurit
pentru dezvoltarea proiectului TR35) – raportat la cele 41,40 ha de zone împădurite ce vor fi scoase
din fondul forestier. Astfel, se vor împădurii minim 80 ha de teren în Zona Metropolitana Cluj – în
perioada 2021 – 2025.

Menționăm că UAT-urile din Zona Metropolitană au prezentat terenurile disponibile pentru
acest plan de împădurire.

Suprafețe  per  UAT-uri  destinate
planului de împădurire metropolitană

UAT
suprafața
disponibilă (ha)

UAT Cluj 60

UAT Cluj 7
UAT Florești 6.7

UAT Apahida 10
Total ha 83.7
Nota: noile suprafete pot fi paduri, parcuri, livezi

Bugetul  lucrărilor  de  împădurire  se  va  asigura  prin  fonduri  ale  UAT-urilor  din  Zona
Metropolitana Cluj  și  prin fonduri de la Guvernul României  prin includerea de sume dedicate în
bugetul proiectului.

Menționăm că aceasta abordare de împădurire în compensare cu un raport de 2:1 pentru un
proiect de infrastructura majoră încadrat ca obiectiv de interes național de utilitate publică, este o
premieră de bună practică în Romania.

Impactul Planului de Împădurire Metropolitan va afecta pozitiv următoarele aspecte:



- Dezvoltarea ”inelului verde” al Zonei Metropolitane Cluj
- Creșterea calității aerului
- Managementul optim al fluxului apei
- Managementul solului – diminuarea zonelor de eroziune
- Elementele de biodiversitate
- Diminuarea efectelor negative cu impact în schimbarile climatice
- Creșterea calității vieții cu impact pe termen lung
Zone cu potențial de împădurire prin acest proiect de sustenabilitate:
- Terenuri neutilizate / aflate în degradare din Zona Metropolitana Cluj
- Terenuri eligible pentru dezvoltarea programelor de împădurire – fond forestier degradat,

zone defrișate anterior, terenuri agricole în degradare
- Perdele forestiere de-a lungul cursurilor de apă (vegetatie ripariană)
- Perdele forestiere de-a lungul rețelei de drumuri
- Perdele forestiere de-a lungul pistelor ciclabile de agrement / recreere din ZMC
- Parcuri și Zone verzi ce se vor dezvolta în UAT-urile din Zona Metropolitana Cluj
- Arii de dezvoltare a livezilor aflate în Zona Metropolitana Cluj
Pentru programul de împădurire  nu se vor ocupa pajiști  sau pășuni valoroase,  iar  speciile

utilizate  vor  fi  cele  autohtone,  specifice  etajului  nemoral  în  care  vor  fi  propuse,  ținând  cont  de
compoziția  naturală  a  comunităților.  Vegetația  propusă  spre  plantare  va  avea  incluse  și  specii
lemnoase, dar și arbustive. Prin această strategie se evită instalarea speciilor invazive și se asigură
servicii ecosistemice complexe.

B. Soluții de dezvoltare a zonelor verzi cu vegetație mică / medie
Zone cu  vegetație  mică /  medie -  afectate  prin traseul
TR35

pâlcuri de tufe / arbuști / copaci disparați
15,48
ha

Soluții de dezvoltare a zonelor cu vegetație, dezvoltate în contextul TR35  
Zone verzi în cadrul amprizei traseului TR35
Spații înierbate / cu vegetație joasă - mică & medie 30 ha
taluze, sensuri giratorii, scuaruri, aliniamente de copaci  
in  zona  mediană  și  laterală  a  noilor  bulevarde  ex:  Blv.
Frunzișului, Blv. Soporului
raport de compensare 2:1

C. Măsurile suplimentare de sustenabilitate dedicate zonelor cu vegetație
C.1. Tuneluri și pasaje în zone împădurite (pădurea Făget)  
Tunel 1 485 m despădurire temporară 2,3 ha
Tunel 2 315 m suprafață nedespadurită 1,1 ha
Pasaje supraterane peste zone cu vegetație 1,1 km

C.2. Asigurarea culoarului verde de mobilitate sustenabilă de-a lungul râului Somes în
ZMC

4. Soluție de traseu pentru traversare zona Băile Someșeni
Constrângeri și condiții tehnice:
Pe acestă  zonă s-au luat  măsuri  de distanțare față  de zona rezervată  de interes  local  prin

distanțarea față de aria protejata la mai mul de  115m   
Propunere de măsuri pentru diminuare a impactului
Pentru protecția stratului de nămol din zona s-a prevăzut traversarea acesteia prin realizarea

unui pasaj care traversează suprateran această zonă  împreună cu calea Someșeni , calea ferată și
pârâul  Becaș.  Fundațiile se vor executa în soluție de fundații indirecte pe piloți forați de diametru
mare.  Forarea  se  va  face   în    soluție  de  tubaj  recuperabil.  Tubaj  care  împiedica  contaminarea
terenului adiacent.

Pe perioada  execuției  se  vor  lua măsuri  de limitare  a  accesului   și  amprizei  lucrărilor  pe



această zonă  prin prevederea de palplanșe înfipte în pământ care asigură  o zonă de separație între
zona pe care se execută lucrările și neafectată de ampriza lucrărilor. În interiorul acestei zone protejate
de ecranul de palplanșe se vor lua măsuri de desecare temporară a zonei de lucru , pozarea unui strat
de separație din geotextil și așternerea unui strat de material pietros  pentru realizarea drumului de
acces tehnologic 

După  terminarea  lucrărilor  de  execuție  se  procedează  la  recuperarea  materialului  pietros
extragerea palplanșelor și readucerea terenului în starea inițială.   

5. Soluții de traseu în punctele de descărcare a traficului în zona nodurilor
Constrângeri și condiții tehnice:

Pentru reducerea impactului congestie de trafic  asupra străzilor adiacente   centurii  s-a propus
realizarea  pentru creșterea atractivității un  număr de  20 de noduri rutiere  astfel încât sa fie distribuit
traficul pe centura metropolitana și nu pe  străzile  adiacente, 
 Se propun astfel  următoarele noduri: 
- Nr

nod
- Poz km  - Denumire

-1 - 0+367 - Conexiune cu  DN1 (km 498+300) 
-2 - 7+282 - Conexiune cu  AutostradaA3 și DN1
- 3 - 10+362 - Conexiune  cu  DN1 și DJ107M
- 4 - 12+527 - Conexiune   la  Florești  cu strada  Eroilor

- 5 - 14+090
- Conexiune  la  Florești  cu strada  Someșului și  cu DN1F

(km  17+851)  în Baciu 

- 6 - 17+809 - Conexiune  1  Cluj cu  Sens Giratoriu Cora-Grigorescu

- 7 - 18+618 - Conexiune 2 Cluj   cu Bucium -Mănăștur

- 8 - 20+700 - Conexiune 3   Cluj  cu  str.Dimitrie Gusti -Mănăștur

- 9 - 23+034 - Conexiune 4  Cluj  cu   str.Frunzișului și  Câmpului

- 10 - 24+064 - Conexiune 5   Cluj cu    DN1(Calea Turzii)
- 11 - 25+549 - Conexiune 6    Cluj   cu  str. Mihai Românul
- 12 - 26+694 - Conexiune 7    Cluj   cu   str. Măceșului
- 13 - 28+141 - Conexiune 8   Cluj   cu  str.  Borhaciului
- 14 - 29+909 - Conexiune 10 Cluj cu    str.  Soporului
- 15 - 31+270 - Conexiune 11 Cluj  cu   str.  Someșeni
- 16 - 32+525 - Conexiune 12 Cluj  cu   str. Traian Vuia
- 17 - 34+268 - Conexiune 13 Cluj  cu  Bul. Muncii (VOCNE)

- 18 - 37+982
- Conexiune 14 Cluj  cu  Centura  Apahida Vâlcele  Bul.

Muncii (VOCE+VOCNE)
- 19 - 39+904 - Conexiune 1 Apahida 

- 20 - 41+511
- Conexiune 2 Apahida    cu  Centura Vâlcele  -Apahida

(VOCE km  23+664)si   DN1C  km  16+198

Aceste noduri conduc la  decongestionarea  traficului   din interiorul orașului   de pe axa Est
 Vest care este intens construită    și vor concentra și conduce traficul   pe zona sudică a municipiului
Cluj-Napoca  pe zona mai puțin construită 
La nivelul municipiului, proiectul descongestionează rețeaua principală a orașului, atât pe direcția
Vest-  Est  (  Calea  Mănăștur,  Calea  Moților,  Aurel  Vlaicu,  Traian  Vuia,  Calea  Someșeni,  B-dul
Muncii),  dar  și  pe traseele  de  penetrație  Nord-  Sud (Calea  Turzii,  str.  Eugen Ionescu,  str.  C-tin
Brâncuși, str. Republicii, str. Fabricii, str. Horea, str. Traian, str. Oașului etc). Străzile orașului sunt
degrevate de traficul dintre cartierele dormitor situate la sud de Râul Someș (Mănăștur, Zorilor, Bună
Ziua) și zona industrială situată pe Bd. Muncii. De asemenea relațiile orașului cu teritoriul nu mai
sunt concentrate pe câteva artere principale, ci sunt deschise mai multe porți spre oraș, astfel încât
presiunea traficului la nivelul arterelor principale este diminuată.
La nivelul rețelei de drumuri, proiectul preia fluxuri de tranzit, degrevând DN 1 și DN 1F în lungul
localităților Gilău, Florești, Baciu. Proiectul facilitează fluxurile de tranzit pe direcția DN 1/A3  -  DN



1C, sau DN 1F – DN 1C, dar în același timp face mai atractivă autostrada A3 pentru relațiile din sud,
care anterior utilizau DN 1 – Calea Turzii, sau Centura Apahida- Vâlcele (VOCE). De asemenea sunt
descongestionate și drumurile județene utilizate ca alternative ale traseelor naționale aglomerate, sau
tranzitării zonei urbane aglomerate (DJ 107M, DJ 107R).
Redistribuirea  traficului  în  urma apariției  Centurii  metropolitane  Cluj-Napoca (Drum TransRegio
Feleac TR35)  (ca efect de rețea) este prezentată în figurile de mai jos, unde:

• cu  nuanțe  de  verde  sunt  marcate  fluxurile  atrase  (traficul  atras)  de  Centura
Metropolitană Cluj-Napoca;

• cu nuanțe de roșu sunt marcate fluxurile care părăsesc traseele utilizate in prezent.

Figura nr. 5 degrevarea traficului  de pe reteau  de strazi a Municipiului

Astfel prin realizarea centurii  se reduc semnificativ noxele și   zgomotul  generate   de traficul
din zonele centrale,  mutându-l spre periferie. 

În ceea ce privește timpul de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T, la începutul și la finalul
proiectului  (considerat  anul  2025),  acesta  se  va  diminua  odată  cu  darea  in  folosință  a  Centurii
metropolitane Cluj-Napoca (Drum TransRegio Feleac TR35):

Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T. Ipoteza fără proiect și cu proiect

km min km min

Nod 1 Gilau - A3 C, LGV, HGV DN 1 7.037 11.2 Centură Sud 7.604 6.7 40%

C
str. Eugen Ionescu - str. Frunzișului - str. 
Primăverii - DN 1

16.701 81.0 Centură Sud 18.258 26.5 67%

LGV
str. Eugen Ionescu - str. Frunzișului - str. 
Primăverii - DN 1

16.539 81.2 Centură Sud 18.258 26.6 67%

HGV DJ 103U - Drumul Sf. Ioan - DN 1 20.107 78.2 Centură Sud 18.258 26.6 66%

C
Bd. Muncii - str. Maramureșului - str. 
Corneliu Coposu - Calea Baciului - DN 1F

28.330 95.2 Centură Sud 34.939 54.15 43%

LGV
Bd. Muncii - str. Maramureșului - str. 
Corneliu Coposu - Calea Baciului - DN 1F

28.330 95.2 Centură Sud 34.939 54.15 43%

HGV
Bd. Muncii - str. Oașului - str. Gării - Calea 
Baciului - DN 1F

28.873 95.1 Centură Sud 34.939 54.15 43%

Intersectie DN 1C / VOCE 
(Centură Apahida - Vâlcele) - 
A3

Descriere Descriere
Categorie 

vehicul
Reducere timp 

parcurs
Traseu

Fără proiect Cu proiect

Intersectie DN 1/DJ 103U - A3

6. Soluții de traseu in cazul afectării proprietăților aflate in ampriza drumului
Constrângeri și condiții tehnice:

- Vor fi afectate toate proprietățile situate în cadrul amprizei lucrărilor incluse în acest proiect
- Regimul juridic al proprietăților afectate este de proprietate privată sau publică
- Suprafața totală ampriza: 348 ha (TR35 și drumuri de legătură)
- În alegerea traseului s-a încercat o afectare cât mai mică a imobilelor – clădiri aflate de-a lungul

traseului.
- Din punct de vedere al etapei de expropriere, se vor respecta procedurile legale în vigoare (Legea

255 / 2010)  

CONCLUZII:
Traseul  Centurii  Metropolitane a  fost  stabilit  pe baza  studiilor  de specialitate  efectuate  în

teren, urmărindu-se satisfacerea condiționărilor impuse de caracteristicile geotehnice, topografice, de
protecție  a  mediului,  de  criteriile  tehnice  de  proiectare,  conform  normativelor  aferente  acestei
categorii de drum (dimensiuni ale amprizei, geometria curbelor, etc.) și de criterii care țin de eficiența



economică  a  investiției.  Rezultatul  obținut  îndeplinește  în  modul  cel  mai  echilibrat  criteriile
enumerate, motiv pentru care traseul a fost aprobat în cadrul CNAIR.    


