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2. Analiza peisajului specific
2.1. Amplasament
Canalul Morii este o ramură artificială a râului Someșul Mic, cu o lungime de 7,2 km și loc de
deversare a patru dintre pârâurile din oraș și a unei importante rețele de canalizare a apelor
pluviale. Se ramifică la marginea de vest a orașului, în dreptul microhidrocentralei de pe
Someșul Mic lângă Parcu Rozelor și traversează cartierul Plopilor, zona centrală și piața mare
din Mihai Viteazul, apoi se reintoarce la rău în partea de est a orașului, în zona străzii Fabricii.
De-a lungul traseului sau, Canalul își schimba aspectul, de la unul sălbatic și naturalistic, la zone
de promenadă sau semi pietonale, la zone degradate sau ascunse în spatele gardurilor
proprietăților private sau sub mari dale de beton.
Zona de studiu este situată în intravilan, în cartierul Plopilor, are o suprafață aproximativă de
32.000 mp și constă în tronsonul Canalului Morii din zona Parcul Rozelor.

Traseul făcut de Canalul Morii pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca și evidențierea tronsonului studiat, bază imagine
Google Maps

Legenda:
linie continuă - traseu la suprafața
linie întreruptă - traseu acoperit de dale de beton.
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Analiza gradului de vizibilitate și accesibilitate și a aspectului (naturalistic vs antropic) de-a lungul Canalului Morii și
evidențierea tronsonului studiat, baza imagine Google Maps.

Concluzia studiului: tronsonul din vecinătatea Parcului Rozelor este cel mai sălbatic și mai
diversificat din punct de vedere al vegetației față de tot traseul efectual de Canal pe teritoriul
municipiului, cu maluri și taluzuri largi, din pământ, spre deosebire de zidurile de sprijin care
regularizează întregul traseu al canalului, semi accesibil pe malul nordic din cauze antropice
(împrejmuire Parcul Rozelor, barieră acces imobil privat), semi accesibil pe malul sudic din
cauze naturale (topografia cu diferențe de nivel accentuate).Se mai poate observa cum gradul
de naturalizare nu este direct proporțional cu nivelul de accesibilizare a sitului ci mai degrabă cu
sistematizarea malurilor canalului, așadar accesibilizarea unor tronsoane nu trebuie sa
influențeze neapărat caracterul lor naturalistic.

Perimetrul zonei studiate, bază imagine Google Map
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2.2. Date climatice și hidrometrice
Teritoriul Clujului se încadrează în sectorul cu climă continental moderată caracteristică
regiunilor vestice şi nord-vestice ale ţării. Prin urmare, în timpul iernii predomină invaziile de
natură maritimă polară sau maritimă arctică dinspre nord-vest, iar vara pătrunde aerul cald
dinspre nord-est. Caracteristicile maselor de aer care acoperă zona urbană clujeană determină
un regim termic moderat, umezeala aerului relativ mare, nebulozitate accentuată şi precipitaţii
atmosferice bogate. Iernile sunt moderat de reci şi umede, verile relativ călduroase cu ploi
destul de frecvente. Însuşirile diferitelor suprafeţe, orientarea acestora, gradul de înclinare,
expunerea faţă de razele solare, circulaţia aerului, modul de repartiţie a diferitelor elemente
climatice determină apariţia unor sectoare topoclimatice iar tronsonul de canal de langa Parcul
Rozelor prezinta cu siguranta niște condiții aparte, avand in vedere expunerea nordică, panta
accentuata și gradul mare de acoperite cu vegetatie.

Temperatura medie anuală şi cantitatea medie anuală de precipitaţii în Cluj-Napoca (intervalul 2004 – 2013)
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În ultimii ani România se confruntă tot mai des cu o serie de fenomene meteo extreme,
nespecifice acestei zone. Schimbările climatice pot crește intensitatea și frecvența acestor
evenimente (precipitații abundente, averse puternice, furtuni, grindină, intensificări locale ale
vântului) precum și a consecințelor ulterioare ale acestora: inundații, alunecări de teren,
probleme de sănătate legate de valurile de caniculă, deficite de apă.
Potrivit ultimului studiu făcut de Banca Mondială, Clujul este afectat de valurile de căldură, 14%
dintre decesele din Cluj din ultimii 30 de ani, fiind cauzate de căldură. Se creează numeroase

heat islands (de exemplu parcările marilor centre comerciale) care trebuie compensate
cu noi spații verzi și cu modalități eficiente pentru accesarea acestora de către
populație. La aceasta se adaugă și scaderea accelerată a cantitatilor de precipitatii, cum
se poate observa conform datelor preluate de la ANM.

În ceea ce privește atribuţiile de monitorizare a calităţii apelor din reţeaua hidrografică locală
(Someş, Nadăş, Canalul Morii), a gradului lor de poluare, acestea revin Autorităţii Naţionale
,,Apele Române”, monitorizarea calităţii apei potabile din surse de suprafaţă şi subterane fiind
în sarcina Autorităţii de Sănătate Publică cu structurile sale teritoriale. Calitatea apei râului este
în general bună, acesta fiind încadrat în clasa I de calitate a apelor de suprafață conform
criteriilor generale chimice, biologice și morfologice. Conform datelor cuprinse în Raportul
privind starea mediului în judeţul Cluj - 2018, elaborat de APM Cluj, corpul de apă Someş Mic lunca şi terasele, erau încadrate într-o stare chimică bună, în timp ce corpurile de apă de
suprafaţă aveau o stare fizico-chimică şi ecologică variabilă, de la bună la moderată.
În urma a diverse studii, s-a stabilit ca variația vitezei de scurgere din Canalul Morii este foarte
mică. Cele mai mari valori au fost înregistrate în lunile decembrie, februarie și martie, din cauza
precipitațiilor crescute sau a topirii zapezilor. Din punct de vedere al traseului, viteza si variatiile
cele mai mari au fost înregistrate pe tronsonul de intrare, din dreptul Parcului Rozelor, tronson
care coincide cu zona studiată, iar cele mai mici la ieșirea din oraș. În Canalul Morii se
deversează patru dintre pârâurile din oraș, o mare parte din rețeaua de canalizare a apelor
pluviale. Primul este Pârâul Calvaria și se varsă în Canal în perimetrul zonei studiate, în partea
de est a acesteia, pe un traseu perpendicular dinspre strada Plopilor. Traseul este vizibil și în
hărțile istorice, în vremuri moderne fiind apoi acoperit de dale de beton pe un tronson de la
strada Bucegi până la vărsarea în Canalul Morii.
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2.3. Scurt istoric
Canalul Morii din municipiul Cluj-Napoca a fost realizat în secolul al XVI-lea pentru a asigura
curățenie și igienă în oraș. Astfel, într-un consiliu orășenesc, în 16 aprilie 1558, s-a luat
hotărârea ca apa Someșului Mic să fie adusă în imediata vecinătate a orașului. Albia săpată
atunci se presupune că ar fi fost realizată pe un vechi braț al Someșului Mic pe care mai curgea
în acea perioadă doar surplusul de precipitații. Supravegherea și construirea canalului i-au fost
încredințate lui Gaspar Heltai.
În timp Canalul a fost investit și cu o funcție industrială, alimentând cele 12 mori construite de-a
lungul cursului său, de aici și numele care a rămas neschimbat până astăzi. Pe parcursul
secolelor, Canalul Morilor a devenit motorul industrial al Clujului, punând la dispoziție resursele
hidrografice necesare funcționării diferitor instalații hidraulice. Acestea deserveau diferite ramuri
meșteșugărești, fiind utilizate la măcinarea cerealelor, prepararea hartiei, argasirea pieilor,
ascuțirea armelor și uneltelor și multe altele. Cea mai apropiată moară față de zona studiată era
Moara de Hartie, construită de către călugării iezuiţi în secolul XVIII, situată între actualul Parcul
Rozelor şi Parcul Iuliu Haţieganu.
Acest destin este întrerupt în anul 1933, moment care marchează închiderea ultimei mori care
funcționa de-a lungul canalului. Potrivit mai multor declarații și povestiri, până în anii 1970 –
1980 Canalul Morii era îngrijit și reprezenta o atracție pentru clujeni. În anii 80 canalul a fost
acoperit cu dale de beton pe zona străzii Barițiu iar apoi treptat și pe alte segmente pe care au
fost construite clădiri și străzi.

Canalul Morii pe actuala str.Baritiu la început del sec.XX

Canalul Morii în actualul cartier Plopilor la început de sec.XX Strada Cardinal Iuliu Hossu la începutul sec XX
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Din analiza hărților istorice de la sfârșit de secol XIX și început de secol XX, rezultă că tronsonul
analizat a fost pentru o perioadă lungă de timp o zonă ferită de dezvoltarea urbană, până în anii
70 cand s-a început construcția cartierelor Manastur si Plopilor. Diferențele relativ mari de nivel
între cota cartierului adiacent și cea a canalului, împreuna cu fluctuațiile ridicate ale nivelului
apei au făcut ca acest tronson să își păstreze aspectul prevalent natural și sălbatic până în ziua
de azi, chiar și după apariția unuia dintre cele mai tinere spații publice din oras, Parcul Rozelor,
situat in imediata vecinatate. Din majoritatea reprezentărilor istorice reiese ca zona analizata
era inundabila înspre actualul Parc Rozelor, dovadă fiind și lacul existent aici până în anii 2010,
cand s-a hotarat sanificarea și revitalizarea zonei.

→
Cluj-Napoca, harta militară a Imperiului Habsburgic, 1853–1858

→
Cluj-Napoca, 1933

Cluj-Napoca, imagine Google Earth, 2003
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2.4. Situația actuală

Vedere înspre nord-est, Imagine Google Earth, 2019

În prezent terenul se prezintă în general ca un spațiu fără amenajări, sălbatic, abandonat,
inaccesibil. Aspectul tronsonului din vecinătatea Parcului Rozelor și a întregului tronson care
delimitează la nord cartierul Plopilor, pana la Sala Sporturilor Horia Damian este atipic fata de
aspectul general al canalului, datorită malurilor și teraselor din pamant invadate de vegetatie
crescută în mod spontan, spre deosebire de aspectul mult mai mineral și artificial (în acord cu
natura sa) datorat zidurilor de sprijin care acompaniaza cursul de apă al canalului în restul
orașului, până la varsarea sa in Somesul Mic.
Excepție la aspectul său pitoresc, ascuns și ferit de freamătul dezvoltărilor urbane, sunt câteva
intervenții antropice: barajul de acumulare a minihidrocentralei la vest, imprejmuirea Parcului
Rozelor la nord, poarta montată ilegal la intrarea într-un complex imobiliar și cea lăsată în
paragină în spatele hotelului Sport la est.
Acest tronson de canal este o zona puțin cunoscută de clujeni, cu excepția riveranilor. Diferenta
mare de nivel între cota cartierului și cea a canalului pe malul sudic a făcut ca accesul
locuitorilor din aceasta zona inspre apa sa fie foarte ingreunat. Acest lucru a permis în timp
ocuparea zonei de oameni nevoiasi pe de-o parte, și de folosirea la maxim a oricărei suprafețe
relativ accesibile pentru gradinarit urban sau depozitare pe de alta parte. Singurul acces
nerestrictionat în lungul canalului se poate face dinspre malul estic al râului Somes, pe langa
barajul minihidrocentralei.
În contextul unei schimbări de mentalitate și abordare a relației dintre râu și oraș, diverse
inițiative ale societății civile au adus în atenția publică și potențialul dat de prezenta Canalului
Morii în acest tronson în oferirea de spații publice atractive și în acord cu specificul și identitatea
zonei. Astfel, în urma concursului de proiecte inițiat de Someș Delivery 2019 (un eveniment
anual, inițiat începând cu 2015 de către societatea civilă și susținut de administrația publică și de
către Administrația Națională Apele Române) cu tema 3XRE: REutilizare, REciclare, REducere,
un grup de inițiativă civică a propus „reciclarea urbană” a acestui spațiu prin amenajări
minimale, un podeț, locuri de odihnă, scări etc.
Zona necesită așadar să fie accesibilizată publicului larg prin trasee pietonale și velo în corelare
și în continuarea proiectului de amenajare a malurilor Someșului și în contextul vecinătății cu
Parcul Rozelor dar într-o maniera cat mai putin invaziva, delicata, sensibila la caracterul
naturalizat al zonei. Acest tronson al Canalului Morii, datorită vegetației abundente, topografiei

9

Obiectiv: Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor - Cluj-Napoca
specifice și zonelor de interes învecinate pe care ar putea să le conecteze, are un potențial
remarcabil.

Accesibilitate, baza imagine Google Maps.

Perimetrul zonei de intervenție și subzone definite după criteriul morfologiei malurilor și a raportului cu țesutul urban
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Pe baza unor caracteristici legate de tipologiile de vegetatie si diferențele de natură morfologică
prezente pe sit, se pot identifica patru subzone:
1. Zonă cu caracter prevalent antropic, prezența puternică a gradinilor urbane și a
bazinului microhidrocentralei
2. Zonă de semi-platou, permite amenajări și o conexiune consistentă între cartierul
Mănăștur și Parcul Rozelor
3. Zonă cu diferență mare de nivel, de păstrat caracterul sălbatic
4. Zonă oportună pentru coridor natural și ecologic cu dealul Calvaria

Analiză fotografică, 2019

Observații generale:
●
●
●
●
●

Imaginea de ansamblu este una neîngrijită, pe alocuri periculoasă
Patrimoniul arboricol este deosebit, senzatie de loc uitat și acaparat de vegetație
Atmosfera generală tipica unui curs de apa, vegetatie luxuriantă
Contrast puternic între malul stâng, cu aspect de drum asfaltat, noi dezvoltări
imobiliare, garduri și parcări și malul drept cu aspect foarte natural
Se observa cateva sub-zone: grădini urbane, zone profund deteriorate, zone cu
naturalitate crescută etc
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●

●
●
●
●
●
●

Prezența evidentă a multor limitări, îngrădiri, obstacole, fie ele naturale (diferența de
nivel, arbori deteriorați, vegetație crescută necontrolat, zone umede) cât și artificiale
(garduri, bariere, baraje, garaje).
Circulații de tranzit de-a lungul canalului doar pe malul stâng
Circulații transversale imposibile, cu excepția zonei dinspre Somes, care oricum
permite doar un tranzit parțial
Lipsa unei legături pietonale și velo între Cartierul Mănăștur și Plopilor și Parcul Rozelor
Nu exista alei pietonale, în afara celei care conecteaza malul Someșului de zona
locuită
Lipsa totala de amenajari si mobilier de orice fel și deci și de activități conexe
Lipsa unui iluminat nocturn în acord cu atmosfera locului

2.5. Vecinătăți
În partea nordică, zona de studiu se învecinează cu Parcul Rozelor, separat însă fizic și vizual
de acesta de împrejmuiri. Legătura cu parcul este aproape inexistentă, redusă la o poartă în
extremitatea estică a gardului, înspre parcarea terenurilor de sport.
Tot în nord, se continuă linia de garduri înspre estul Parcului Rozelor cu cel al parcării unei
zone sportive (mai sus menționat) și cu al unui imobil rezidential disproporționat ca și mărime,
în respectivul context, iar inspre vestul parcului cu cel al microcentralei si a birourilor aferente.
În sud, legătura cu zona de locuințe este asigurată în prezent numai în capătul vestic, înspre
Somes, aleea existentă nefiind însă accesibilă pentru biciclete, cărucioare, etc.
Un pod și trepte improvizate asigură o a doua legătură, pe direcția nord-sud, traseul unind cu
mare dificultate, Parcul Rozelor de locul de joacă al locuințelor.
În extremitatea vestică, pe malul sudic, mai exista o conexiune parțială pe langa Biserica
Sfantul Ioan Gura de Aur, dar greu practicabilă și incomodă.
2.6. Topografia

Conform ridicării topografice rezulta diferente de cote însemnate pe malul sudic, între 8 și 12 m
și o diferență de nivel constantă de 2 m pe malul nordic și o diferenta însemnată de nivel între
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cele doua maluri: cota aprox. 360m în punctul cel mai înalt pe malul sudic și la cota aprox. 349m
pe malul nordic.

2.7. Vegetația
2.8.1. Analiza vegetației existente
Aspectul general este de "pădurea aluvială", de colț natural, identitate dată de prezența arinilor,
plopilor, salcilor şi a frasinului. Un ansamblu ecosistemic semnificativ, cu mulți arbori îmbrăcați
în iederă, cu plopi bătrâni, posibil unii de inclus în lista arborilor monumentali ai orașului.
Dispunerea vegetatiei este lipsită de orice structură pe aproape toată suprafaţa studiată, cu
excepţia unor pseudo aliniamente de-a lungul apei, pe malul drept, majoritatea exemplare din
specia Salix. În afara arborilor, în majoritate fructiferi, din zona de grădini și a celor din
vecinătatea Parcului Rozelor, din specia Acer și Catalpa, întreaga vegetație arboricolă prezentă
pe sit pare să fi crescut în mod spontan, fiind prezente specii specifice cursurilor de apa, a
zonelor umede și a terenurilor abandonate. Există exemplare uscate sau deteriorate dar per
ansamblu vegetaţia are un aspect sănătos, luxuriant. În schimb lipsa tăierilor de întreținere și
morfologia terenului au îngreunat dezvoltarea arborilor, majoritatea prezentand deviații a
trunchiului sau coroanei, ramificații asimetrice, cu aspect dezolant.
Textura dominantă pe plan vertical este în principiu monotonă, pe tot parcursul anului, cu
accente cromatice doar în perioada de toamnă. Speciile de arbori sunt specifice habitatelor
formate de-a lungul cursurilor de apa, la care se adaugă speciile clasice spontane, care
drajoneaza rapid în condiții de soluri sărace și zone abandonate. Nu există un contrast textural
clasic, acela bazat pe alăturarea dintre conifere și foioase, ci mai degrabă un contrast de texturi
foliare, cu accente verticale, forme ascuțite, de-a lungul apei și cu accente orizontale, forme
rotunjite pe zona de taluz și platouri.
Pe plan orizontal, la nivel de acoperire a solului, elementul dominant este suprafaţa înierbată pe
zonele de platou sau pe cele cu panta redusă. Zonele înierbate sunt lipsite de densitate,
vigoare şi acoperă parțial solul. Pe zonele de taluz în schimb, situația este și mai inestetica, cu
aspect neîngrijit - un cumul de resturi vegetale, gunoaie și specii invazive sau noninvazive dar
cu aspect neuniform, de pete. De-a lungul cursului de apa apar texturi foliare aparte,
atrăgătoare.
Chiar dacă cromatica este monotonă, nuanțe de verde închis, verde albastrui si verde gri, fără
contraste semnificative sezoniere, atmosfera de ansamblu este foarte plăcută.

Predomină speciile arboricole de talie medie. Au fost identificate următoarele specii de arbori
pentru cele 257 de exemplare rezultate în urma ridicării topografice:
în contact sau în apropierea cursului de apă (hidrofile)
● Populus nigra
● Alnus glutinosa
● Salix alba
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●
●

Salix babylonica
Alnus glutinosa

cu precădere pe zona de taluz:
● Juglans regia
● Robinia pseudoacaccia
● Fraxinus excelsior
● Ulmus sp.
cu precădere pe zonele de platou și de contact cu tesutul urban la sud sau cu parcul la nord
● Acer pseudoplatanus L.
● Acer campestre L
● Betula pendula
● Prunus domestica
● Malus domestica
● Pinus nigra
● Catalpa bignonioides
Câteva observații subiective, pe subzone:
1. Zonă cu caracter prevalent antropic, prezența puternică a gradinilor urbane și a bazinului
micro hidrocentralei.
2, Zonă de semiplatou, permite amenajari și o conexiune consistentă între cartierul Manastur și
Parcul Rozelor.
3. Zonă cu diferență mare de nivel, de păstrat caracterul sălbatic pe malul sudic, prezenta prea
invazivă a blocului pe malul nordic.
4. Zonă oportună pentru coridor natural și ecologic cu dealul Calvaria.
Câteva observații generale:
-

-

-

Se constată o rutină în sortimentul vegetal prezent în aria de studiu: specii dominante
comune, fără valențe estetice deosebite – excepţie făcând exemplarele de Populus,
Salix și Alnus c are creeaza efectul pitoresc de “galerie” specific cursurilor de apă, plus
cateva exemplare monumentale de Populus, situate în afara sitului, pe latura nordică
dar care domina vizual aria de studiu.
Se constată lipsa totală a unor elemente de contrast volumetric, cromatic și textural,
cum ar fi arbustii, plante acoperitoare de sol, plante perene sau graminee, cu excepția
câtorva exemplare de Viburnum, Prunus, Cornus, Clematis, Parthenocissus etc.
Lipsa elementelor de decor la nivelul planului solului, cu excepția iederei (Hedera
helix).
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Fotografii personale, 2019

2.8.2. Toaletarea și abaterea arborilor
Îngrijirea şi conservarea arborilor urbani trebuie să devină o prioritate. Deoarece în România
bunele practici, derivate din domeniul dendrologiei şi arboriculturii, nu sunt încă aplicate corect
şi coerent în administrarea publică a spaţiilor verzi, sunt necesare câteva precizări: retezarea
coronamentului arborilor urbani, cu păstrarea trunchiului şi a părţilor bazale ale ramurilor
inferioare, este absolut interzisă iar tăierile pentru corectarea/curăţarea coroanei, suprimarea
ramurilor lacome, a celor de prisos, inestetic crescute, precum şi a celor vătămate sau rupte, se
vor face urmărindu-se dezvoltarea naturală a arborelui. Lujerii fini se vor tăia deasupra unui
mugure, lujerii normali şi ramurile subţiri se vor îndepărta direct de la baza ramurii din care
derivă, sau în dreptul unei ramuri laterale. Se vor încuraja astfel direcţiile naturale de creştere
ale arborelui, evitându-se scurtarea sau secţionarea artificială/exagerată a coroanei.

În cazul arborilor aflați în apropierea apei, cu aspect de “galerie”, se va permite dezvoltarea
naturală a acestora, evitându-se intervenţiile de orice fel în coronamentul acestor.
Vor fi eliminați doar arborii care nu pot fi în nici un fel ocoliți de alei sau alte intervenții care
urmăresc accesibilitatea dar vor fi replantati alții noi, acolo unde este posibil. Arborii complet
uscati se vor elimina în parte, unii dintre ei ramanand pe sit, fiind foarte importanți pentru
echilibrul ecologic și asigurarea hranei pentru sol. Aceștia au și un rol educativ semnificativ iar
estetic se integrează bine în acest context.
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3. Descrierea intervențiilor
3.1. Conceptul general de amenajare
Amenajarea va fi abordată într-o manieră integrată și va viza dezvoltarea cu prioritate a
deplasărilor pietonale, realizarea unor zone de recreere atractive dar în acord cu contextul
specific de curs de apă, inserarea de mobilier urban și crearea de zone diferențiate ca și
atmosfera. Vegetatia propusă va accentua aceste direcții, va pune în valoare specificul zonei, în
baza unor zone identificate anterior, și anume zone mai active, zone mai calme, meditative,
zone de protectie și zone de grădini.
Principalele criterii care stau la baza conceptului de amenajare sunt:
- sustenabilitate - gestiunea raţională a resurselor, limitarea investiţiei prin soluţii care nu implică
modificări radicale, în special în privința topografiei, ci folosirea resurselor și oportunităților
oferite de sit.
- calitatea spaţială, ambientală şi ecologică a amenajărilor
- accesibilitate - asigurarea unor legături avantajoase cu locuințele din cartier, cu malurile
Someșului și Parcul Rozelor.
- funcţionalitate - diversitatea ofertelor de recreere/agrement şi petrecere a timpului liber.
Aceste principii se traduc din punct de vedere al vegetației astfel:
- sustenabilitate - folosirea cu precădere de specii vegetale autohtone, potrivite sitului,
atmosferei și particularităților lui legate de sol, expunere, umiditate, cu cerințe minime
de intretinere si urmarire în timp.
- calitate - folosirea de specii care sa introduca contraste texturale și cromatice, sa
creeze puncte de atracție în toate anotimpurile.
- accesibilitate - trasarea aleilor astfel incat sa se producă un impact minim asupra
vegetației existente, atat de-a lungul canalului, prin desisul tip “galerie” cât si
transversal, folosind zonele cu topografia cat mai favorabila pentru o intervenție cu
impact minim.
- functionalitate - diferențierea speciilor în funcție de ambientele create, astfel incat
parcurgerea viitorului parc sa producă senzații diferite, de la atmosfera tipică gradinilor
urbane și a livezilor, cu pomi fructiferi, pana la atmosfera tipică cursurilor de apa

Schema concept general de amenajare peisagistică
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Gradini urbane si livezi:
În prezent, o suprafață de aproximativ 25% din zona de studiu este ocupată cu grădini. Această
utilizare este bine cunoscută pentru beneficiile individuale, cele de ordin colectiv și nu în ultimul
rând pentru beneficiile sale ecologice. Proiectul păstrează această funcțiune, însă reorganizat
mai eficient și mai adaptat specificului zonei, înspre latura vestică, o zona mai deschisa, de
platou. Amenajarea și dotarea corespunzătoare cu surse de apă și curent, cu mici depozite,
împrejmuiri adecvate sau locuri de șezut asigură o gestionare sustenabilă în timp. La acestea
se adaugă zona de livezi, și anume zona de contact între tesutul urban și parc, în prezent
ocupate de grădini imprejmuite. Livezile, la randul lor, pe langa rolul ecologic, estetic și educativ,
reprezinta o citatie a vechilor grădini dar într-o maniera mai incluziva.
Zona activă:
vegetatia înaltă este mai impunătoare în imediată apropiere a cursului de apa. exemplarele din
speciile Alnus și Salix creeaza o atmosfera specifica , umbroasa, de tunel. este și o zona mai
activa, cu suprafețe ce vor găzdui diverse activități, astfel ca se va accentua vegetatia joasă în
imediată a apropiere a apei pe de-o parte, și în zonele abrupte, mai greu accesibile, pe de alta
parte, în același joc constant de texturi, cu specii potrivite in functie de sol, lumina si umiditate.
Spre vest parcul se deschide spre oraș și spre Somes, vegetatia este mai puțin densă sau
înaltă, parcul este mai luminos, mai însorit. Livezile, grădinile urbane, zonele decorative cu
plante perene si graminee introduc culoare. Contrastul nu mai este cu precădere textural ci și
cromatic.
Zona pasiva:
Pe tronsonul dintre cartierul Plopilor, pe latura nord-estică a canalului se introduce un
aliniament din specia Populus pentru a masca vecinătatea. Se creeaza astfel o atmosfera mai
intima și caracteristică unui curs de apa. Pe malul opus se introduc specii joase, acoperitoare de
sol, un joc subtil de texturi și accente verticale și orizontale. Caracterul profund natural al acestui
tronson are o valoare ecologică semnificativă și în contextul vecinătății cu tronsonul decopertat
al pârâului Calvaria, o oportunitate incipientă dar valoroasa de coridor natural și ecologic cu
dealul Calvaria
Culoar nord-sud:
Noua legătură deschisă între cartier și Parcul Rozelor impune pe ambele platouri o vegetație
arboricolă, arbustivă și floricolă ornamentală, decorativă, specifică parcurilor, cu cromatisme mai
puternice.

3.2. Actiuni propuse
Proiectul urmărește generarea unui spațiu public prin valorificarea și completarea pe alocuri a
resurselor naturale existente. Intervențiile asupra topografiei terenului vor fi minimale,
urmărindu-se accesibilizarea principalelor trasee și legături cu zonele învecinate.
Aleea de pe malul stâng va avea un caracter urban mai evident, iluminată și dotată
corespunzător. Pe segmentul din zona blocului aleea va căpăta un aliniament de plopi către
apă, cu rol de perdea verde ce închide sau generează perspective și atmosfere pe traseu.
De-a lungul traseului de pe malul drept vor fi inserate, acolo unde geometria spațiului o permite,
diferite functiuni compatibile și complementare prezenței apei (un loc de joacă, o zonă
pentru evenimente la scara redusă, locuri de odihnă și relaxare).
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Gradene și trepte din piatră sunt introduse punctual pe ambele maluri, cu rol de a atrage
trecătorii către apă, dar și cu rol de consolidare locală.
Desființarea gardurilor către Parcul Rozelor, integrarea și amenajarea unei zone de legătură cu
acesta este una din măsurile cu impact major asupra percepției spațiale.
O funcțiune prezentă și astăzi, propusă spre păstrare, dar reinterpretată în funcție de nevoile
comunității, este cea de grădini urbane.
În vederea îndeplinirii obiectivelor mai sus menționate se prevede eliminarea a 39 de exemplare
și plantarea a 176 de exemplare noi de arbori decorativi foiosi si 75 de exemplare de pomi
fructiferi.

Arbori eliminati

Arbori foiosi si pomi fructiferi propuși
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Arbori propusi si arbori existenti

Vegetatie decorativa de talie medie si joasa propusă

19

Obiectiv: Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor - Cluj-Napoca

3.4. Vegetatie propusă
Cantitățile aferente fiecărei specii în parte se pot vedea în PARTE DESENATA, Plansa nr. 3.
Arbori foioși
Specie

Varietate/
cultivar

Denumire
vulgară

Origine

circ. trunchi la
1.3 de la colet

indigen

25-30

indigen

20-25

exotic

25 -30

arin

indigen

20-25

frasin

indigen

25-30

1

Acer platanoides

arțar

2

Carpinus betulus

carpen
castan
fructe

Baumannii

fără

3

Aesculus hippocastanum

4

Alnus glutinosa

5

Fraxinus excelsior

6

Juglans regia

nuc comun

indigen

20-25

7

Populus tremula

plop

indigen

25-30

8

Salix alba

indigen

20-25

9
1
0
1
1
1
2
1
3

Salix alba

Tristis

indigen

20-25

Prunus avium

Plena

exotic

25-30

Prunus serrulata

Shirofugen

exotic

25-30

Prunus subhirtella

Autumnalis

salcie
salcie
plângătoare
cireș
decorativ
cireș
decorativ
cireș
decorativ

exotic

25-30

Malus baccata

Street parade măr decorativ exotic

20 -25

Aurea

Pomi fructiferi și Arbuști fructiferi

Specie

Varietate/
cultivar

Denumire
vulgară

Origine

h minima/circ.
trunchi la 1.3
de la colet

1

Malus domestica

diverse

măr

indigen

150-200

2

Pyrus communis

diverse

păr

indigen

150-200

3

Prunus avium

diverse

cireș

indigen

12-14

4

Prunus armeniaca

diverse

cais

indigen

12 -14

Arbuști foioși
Specie

Varietate/cultiva Denumire
r
vulgară

Origine

1

Cornus alba

Sibirica

Corn

indigen

2

Cornus alba

Elegantissima

Corn veriegat

indigen

3

Cornus sanguinea

Winter Beauty

Sânger

indigen

4

Caryopteris x clandonensis

Heavenly Blue

Barbă albastră

exotic

5

Syriga vulgaris

Alb

Liliac

indigen
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Călin, Bulgăre
de zăpadă
indigen

6

Viburnum opulus

Roseum

7

Viburnum x bodnantense

Charles Lamont Călin de iarnă

indigen

8

Salix purpurea

Nana

Răchită roșie

indigen

9

Salix repens

Argenetea

Răchită

indigen

Alb

Trandafir

indigen

10 Rosa Floribunda

GARD viu
Specie
11 Ligustrum vulgare

Varietate/cultiva Denumire
r
vulgară

Origine

Atrovirens

indigen

Lemn câinesc

Plante perene - soare
Specie

Denumire vulgară

Origine

1

Iberis sempervirens

Limba mării

indigen

2

Thymus serpyllum

cimbrisor

indigen

3

Aster novi-belgii

Steluța/Ochiul-boului pitic

indigen

4

Perovskia atriplicifolia

Salvia ruseasca

exotic?

5

Echinacea hybrida

Pălăria soarelui

America de Nord

6

Echinops bannaticus

Măciuca ciobanului

indigen

7

Iris sibirica

Stânjenel sălbatic

indigen

8

Leucanthemum x superbum

margareta

indigen

9

Nepeta yunnanensis / cataria

Cătușnică, iarba/ menta mâței

10 Sanguisorba officinalis

Sorbestrea

11 Stachys byzantina

Urechea iepurelui

indigen
indigen(Europa
emisfera nordica)
Turcia, Armenia,
Iran

12 Salvia nemorosa

Jaleș de câmp

indigen

13 Sedum telephium

Șoaldina,

indigen

14 Veronicastrum virginicum

exotic

Plante perene - umbră - acoperitoare de sol
(substitut pt gazon)
Specie

Denumire vulgară

Origine

1

Ajuga reptens

Vinețică

indigen

2

Brunnera macrophylla

Cununiță/ Falsă Nu-Mă-Uita

indigen

3

Cornus canadensis

Corn canadian

exotic

4

Galium odoratum

Vinarița

indigen

5

Helleborus niger

Spânz

indigen
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6

Oxalis acetosella

7

Tiarella cordifolia

8

Vinca minor

saschiu

indigen

9

Dryopteris filix mas

feriga

indigen

iedera

indigen

Specie

Denumire vulgară

Origine

1

Iris ensata

irisul japonez /Stânjenel

exotic?

2

Pontaderia cordata

3

Sagitaria latifolia

Specie

Varietate/cultiva Denumire
r
vulgară

Origine

1

Miscanthus sinensis

Morning light

2

Panicum virgatum

Heavy metal

3

Stipa tenuissima /Hordeum

Pony Tails

Stuf chinezesc exotic
Mei decorativ
albastru
exotic
Iarba
ornamentala /
iarba mexicana exotic

4

Molinia caerulea

Heidebraut

șuvar

10 Hedera helix

Măcrișul iepurelui

indigen
exotica

Plante acvatice

Graminee decorative

indigen

Bulbi
Nr.
cr. Specie

Denumire vulgară

Origine

1

Allium caeruleum

ceapa decorativă/ornamentală

indigen

2

Galanthus woronovi

ghiocel

indigen
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Ilustrarea fotografică a speciilor propuse:
Arbori

23

Obiectiv: Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor - Cluj-Napoca
Pomi fructiferi
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Arbusti decorativi

25

Obiectiv: Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor - Cluj-Napoca
Plante perene
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Graminee
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Plante acvatice
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3.5. Impactul asupra mediului
Se vor respecta prevederile legislației privitoare la protecția mediului.
Sunt propuse plantații de arbori, vegetatie medie și joasă.
Eventualele tăieri de arbori necesare pentru accesibilizare vor fi compensate cu plantări de
arbori noi tot în cadrul parcului.
Planul propune păstrarea, accentuarea zonelor cu puternic caracter natural și crearea de noi
zone (pârâul Calvaria), în vederea sprijinirii biodiversității.
Planul propune măsuri de consolidare a versantului de pe malul sudic prin plantații intensive de
vegetatie de joasă înălțime, cu rol estetic și ecologic.

3.6. Recomandări
Se recomandă să se ia toate măsurile pentru protejarea biodiversității în timpul lucrărilor de
amenajare. Sincronizarea lucrărilor și îndepărtarea în faze a vegetației vor ajuta la diminuarea
impactului asupra biodiversității. Perioada de vârf a păsărilor care cuibăresc este între 1 martie
și 31 iulie și se recomandă ca lucrările de întreținere a vegetației sau de îndepărtare a ei să fie
făcute în afara acestei perioade, pe cât posibil.
Arborii individuali sau grupurile de arbori ce urmează a fi păstrați vor fi protejați corespunzător,
cu gard de protecție care va ține la distanță de trunchiul arborilor lucrările care ar putea fi
dăunătoare. Bariera de protecție va fi la o distanță minimă față de trunchi: valoarea cea mai
mare dintre proiecția coroanei sau jumătate din înălțimea arborelui. De asemenea, arborii vor fi
protejați de impact direct sau de asfixierea rădăcinilor.
Speciile noi propuse sunt alese în funcţie de dimensiune, adaptabilitate, impact estetic în toate
anotimpurile şi fazele (inflorescenta, coroană, frunziş, scoarța). Sunt propuse specii rezistente
la boli și dăunători, benefice faunei locale, adaptate condițiilor climatice ale zonei.
Se recomandă ca lucrările de întreținere sa fie făcute conform practicilor contemporane în
horticultură.
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Întocmit: ing. Virgil Drăguleanu

O.R.C. J12/2708/2003

S.C.

GEOFOR

C.U.Î. R15775803

S.R.L.

CLUJ-NAPOCA, str. Brîncuşi nr. 202, Bl. N, sc. 4, ap. 62, ROMÂNIA

Mobil: (+40)744-966.814; e-mail: geofor.cluj@yahoo.com

REFERAT GEOTEHNIC
structura sistemului rutier str. Taberei,
Cluj-Napoca.
Forajul geotehnic executat pe sectorul Nordic al străzii Taberei cu sistem
rutier rigid a relevant următoarea stratificație:
Forajul 1 (executat în zona axului străzii)
0,00 – 0,17 m dală de beton rutier;
0,17 – 0,37 m pat de balast;
0,37 – 0,65 m umplutură de argilă cafenie vîrtoasă cu pietriș;
0,65 – 1,00 m argilă cafenie închis-negricioasă cu consistență vîrtoasă.
Nu s-a întîlnit apa subterană.
Coloana litologică este prezentată în fișa foajului iar principalii parametri
fizico-mecanici ai terenului argilos din patul drumului utilizați în dimensionarea
sistemului rutier au valori după cum urmează:
- greutatea volumică natural:  = 19,1 kN/m3
- unghiul de frecare internă:  = 21°
- coeziunea: c = 26 kPa
- sensibilitatea la îngheț: P5
- coeficientul de frecare beton-teren:  = 0,30
- presiunea convențională de bază:Pconv = 340 kPa
- modulul de elasticitate dinanic: E = 70 MPa

Cluj-Napoca, 20.05.2020

Întocmit,
ing. Virgil Drăguleanu

Anexa nr. 1.b
la Procedură
CERERE
Către,
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările
ulterioare ,
1

a) Denumirea societății comerciale/ regiei autonome MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA, codul fiscal
4305857, telefon/fax 0264431575 cu sediul în localitatea CLUJ-NAPOCA, județ/sector CLUJ str.
Moților nr. 3, prin reprezentantul său EMIL BOC în calitate de PRIMAR.;
solicită:
 AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
 AVIZ MODIFICATOR AL AVIZULUI NR...../..................
 RETRAGEREA AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
 TRANSFERUL AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
pentru proiectul AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON
PARCUL ROZELOR FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
din bazinul hidrografic SOMEȘ TISA pe râul Canalul Morii: necadastrat si artificial, afluent al
Someșul Mic: II-1.31






Solicitarea este pentru2:
Proiect nou
Extinderea/modernizarea folosinței de apă existente care este în funcţiune de la data de _____
şi a fost reglementată anterior prin ______________________ emisă de către _____________
lucrările/construcţiile/instalaţiile ce au făcut obiectul avizului nu au fost realizate
lucrările realizate nu au impact negativ asupra apelor

Pretenţie de confidenţialitate: (DA/NU) .............
Realizarea lucrărilor propuse prin proiect urmează să înceapă la data de ...... iar punerea în funcţiune de
la data de ............
Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că am furnizat toate datele și informațiile necesare
elaborării documentaţiei tehnice

Punctul a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană fizică
Punctul b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană
juridică.
2
Se va bifa funcție de cererea solicitantului
1

1

Unitatea publică sau privată HYDRO STREAM SRL cu atestatul nr 139 emis de autoritatea publică centrală în
domeniul apelor declar pe propria răspundere că documentația tehnică a fost însușită de beneficiar și a fost
întocmită conform normativelor de conţinut iar datele și informațiile cuprinse în aceasta sunt corecte.
Nume si prenume
reprezentant legal
SOFRONIE SERGIU
Semnatura și ștampila

Anexăm:
Decizia etapei de evaluare inițială
Certificatul de urbanism
Documentația tehnică de fundamentare a
avizului de gospodărirea a apelor,
întocmită conform Anexei nr. 2 a
prezentei proceduri

TITULAR:
Numele în clar, calitatea: Rareș Oargă
Data: 07.10.2020
Semnătura și ștampila:

Entitatea către care se realizează transferul avizului de gospodărirea a apelor3:
Denumirea societăţii comerciale/ regiei autonome/nume, prenume persoană fizică..................................
codul fiscal ..........................., nr. de înmatriculare la Registrul comerţului ................................... cod
CAEN.................. profil de activitate ............................. telefon ......................., fax .............
..................................... cu sediul în localitatea......................, județ/sector....................... ...
str....................................nr......, bloc ......., ap. ....
prin reprezentantul său (Numele şi prenume) ...............................................
posesor al BI/CI seria........... Nr......................., CNP........................................, tel/fax/email...........
în calitate de.............................................................................................;
Subsemnatul............................ în calitate de ................................... declar pe proprie răspundere că
proiectul pentru care a fost emis Avizul de gospodărire a apelor nr......../.............. nu a suferit
modificări iar condițiile stipulate în avizul menționat anterior au fost realizate întocmai și la timp
de către titularul inițial.
Nume si prenume
reprezentant legal
Semnatura si stampila

3

Se completează în cazul în care se solicită transferul avizului de gospodărire a apelor
2

Către,
Administrația Bazinală de Apa Someș – Tisa
Serviciul Financiar

MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA, cu sediul in CLUJ – NAPOCA, STR. MOȚILOR
NR. 3, JUD. CLUJ, cod unic de înregistrare 4305857 va solicita prin prezenta eliberarea
scrisorii de confirmare a faptului ca nu înregistrează debite restante fata de emitentul actului
de reglementare, in vederea eliberării AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR,
pentru obiectivul AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII –
TRONSON PARCUL ROZELOR, FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE in localitatea
CLUJ – NAPOCA, județul CLUJ.

Data:
07.10.2020

Semnatura si stampila

C.U.I. RO29090451, Nr. RC J12/2295/2011
CERTIFICAT DE ATESTARE NR. 139

Str. Prof. Eufrosin Poteca nr. 5, Cluj - Napoca,
Cluj, Romania
Tel: 0040743040151
Email: stream.hydro@gmail.com

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU
OBȚINEREA AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

ÎNTOCMITĂ CONFORM OM 828/2019

AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII –
TRONSON PARCUL ROZELOR
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ

OCTOMBRIE 2020
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PROIECTANT GENERAL
S.C. PLANWERK ARHITECTURĂ SI URBANISM S.R.L.

PROIECTANT LUCRĂRI DE INGINERIE
S.C. PRODECO ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
– AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
S.C. HYDRO STREAM S.R.L.

ing. Sergiu SOFRONIE
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A. DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI
A.1. LOCALIZAREA OBIECTIVULUI:
Lucrările propuse se situează in municipiul Cluj-Napoca, in zona Parcului Rozelor, jud.
Cluj, pe un teren cu o suprafață de 32936 m2. Cursul de apa din zona este Canalul Morii, afluent
de dreapta al Râului Someșul Mic.
Bazinul hidrografic: Someș – Tisa
Curs de apa: Canalul Morii
Cod cadastral:
Someșul Mic: II-1.31
Canalul Morii: necadastrat si artificial
Județul: Cluj
Localități apropiate: Cluj Napoca
Corp de apa: CANALUL MORII – CLUJ NAPOCA
RORW2.1.31_B3b

Descrierea cursului de apă Someșul Mic :
- Cod cadastral:
II.1.31
- Lungimea:
178 km
- Altitudine amonte:
1640 m
- Altitudine aval:
232 m
- Panta medie:
8‰
- Coeficient de sinuozitate:
1.68
- Suprafața:
3773 km2
- Altitudine medie:
594 m
- Lacuri de acumulare permanente
- Suprafața:
1592.50 ha
- Volum:
301.70 mil. m3
- Suprafața fond forestier:
89023 ha
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A.2. TITULARUL ȘI BENEFICIARUL INVESTIȚIEI, PROIECTANTUL GENERAL ȘI
PROIECTANȚII DE SPECIALITATE:



ELABORATOR

Proiectant de specialitate
s.c. HYDRO STREAM s.r.l.

proiect număr: 055/2020

Cluj-Napoca, str. Eufrosin Poteca nr. 5
J12/2295/2011, C.U.I. RO29090451
E-mail: stream.hydro@gmail.com
Tel: 0743 040 151
Ing. Sergiu Sofronie

Proiectant general
s.c. PLANWERK ARHITECTURĂ SI URBANISM s.r.l.
Str. Georges Clemenceau nr. 3,
400021 Cluj-Napoca
J12/4045/2016
C.U.I. RO36729230
email: office@planwerkcluj.org

Proiectant lucrări de inginerie
S.C. PRODECO ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE S.R.L.
Str. Emil Racoviță nr. 38/1,
400165 Cluj-Napoca
J12/1657/2017
C.U.I. RO37402155
email: rares.oarga@prodeco.org.ro



BENEFICIAR

MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA
cu sediul in Cluj – Napoca, str. Moților nr. 3
Tel/fax: 431575
Cod fiscal nr. 4305857
Cont virament: RO24TREZ24A840303710130X – Banca Naționala – Trezoreria Cluj
Reprezentat prin primar Emil Boc
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A.3. DENUMIREA COMPLETĂ A TITULARULUI PROIECTULUI:
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B. CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE
B.1.1. DELIMITAREA SPATIULUI HIDROGRAFIC SOMES – TISA
În zona studiată bazinul hidrografic este Someș – Tisa.

Spatiul hidrografic Somes-Tisa este situat in partea de N si N-V a tarii, delimitat la N de
granita naturala-raul Tisa cu Ucraina pe o lungime de 61 km, la V de granita cu Republica
Ungara, iar pe teritoriul tarii se invecineaza cu bazinul Siretului la E, bazinul Muresului la S si
bazinul Crisurilor la S-V.
Din punct de vedere administrativ, spatiul hidrografic Somes-Tisa cuprinde teritoriul a
7 judete: Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Alba si Bihor. Ponderea ultimelor
doua este nesemnificativa.
Populatia totala este de cca. 1.89 milioane locuitori, densitatea populatiei fiind de 84.6
loc/km2. In mediul urban traiesc cca. 1 milion locuitori (55.6% din total populatie), rezidenti in
28 orase si municipii: Cluj-Napoca, Baia Mare, Satu Mare, Bistrita, Zalau, Sighetul Marmatiei,
Dej, Borsa, Carei, Gherla, Viseul de Sus, Baia Sprie, Simleul Silvaniei, Negresti Oas, Targu
Lapus, Jibou, Beclean, Nasaud, Sangeorz Bai, Seini, Cehu Silvaniei, Somcuta Mare, Ulmeni,
Tautii Magheraus, Ardud, Cavnic, Salistea de Sus si Dragomiresti.
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B.1.2. HIDROGRAFIE
Suprafata totala a spatiului hidrografic Somes-Tisa este de 22380 km2 reprezentand o
pondere de 9.4 % din suprafata tarii. Reteaua hidrografica cuprinde un numar de 580 cursuri
de apa codificate, cu o lungime totala de 7828 km si o densitate medie de 0.35 km/km2. Pe
teritoriul Romaniei, spatiul hidrografic Somes-Tisa cuprinde subbazinul Tisa (inclusiv Turul) cu
un numar de 123 cursuri de apa codificate (suprafata 4540 km2 si densitate retea 0.35
km/km2), Somes cu 403 cursuri de apa codificate (suprafata 15740 km2 si densitate retea 0.35
km/km2) si Crasna cu 54 cursuri de apa codificate (suprafata 2100 km2 si densitate retea 0.34
km/km2).
B.1.3. RELIEF
Intregul spatiu geografic al bazinului se caracterizeaza printr-o diversitate a formelor
de relief de la munti si dealuri pana la formele plate de campie.
a) Zona muntilor inalti – prezenti pe suprafete mai mari in partea de nord si sud al bazinului
hidrografic (Muntii Maramuresului, Rodnei si Gilau-Vladeasa) precum si in sud-estul
bazinului (Muntii Calimani); sunt munti care depasesc 1800 m cu altitudinea maxima in vf.
Pietrosul Rodnei de 2303 m, cu un relief viguros si pante abrupte.
b) Zona muntilor mijlocii si josi – este reprezentata in partea de nord si nord-est de muntii
de origine vulcanica Oas, Gutai, Tibles iar in partea de sud-vest si vest de Muntii Meses si
Plopis cu altitudini cuprinse intre 500-1400 m.
c) Zona podisului Somesan – se caracterizeaza printr-un complex de forme domoale, cu
altitudini medii de 600 m, avand infatisarea unor platforme valurite, cu frecvente forme de
structuri monoclinale.
d) Zona de campie – reprezentata de campia Somesului este amplasata in partea de vest
a spatiului hidrografic si are o usoara inclinare de la sud-est la nord-vest; este alcatuita
dintr-o portiune mai inalta (180-200 m), de fapt o campie piemontana cu interfluvii largi si
terase in evantai si o portiune mai joasa (115-125 m), reprezentata printr-o campie
eluviala, inundabila, cu vai putini adanci si albii parasite.
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B.1.4. UTILIZAREA TERENULUI
In privinta utilizarii terenului in intregul spatiu hidrografic Somes-Tisa se remarca o
distributie neuniforma a padurilor, pasunilor, terenurilor arabile, terenurilor urbane si
industriale, in functie de tipul de relief al zonelor respective. Terenurile agricole sunt
predominate in toate cele trei subbazine hidrografice: Tisa (51.9%), Somes (64.3%) si Crasna
(72.1%). Padurile ocupa o suprafata mai mare in subbazinul Tisei (42.8%), in celelalte
subbazine ponderea fiind sub 30% (Somes 28.3% si Crasna18.2%). Celelalte forme de utilizare
a terenului, ocupa suprafete mai restranse din totalul arealului. Zonele urbane impreuna cu
luciul de apa au o pondere de cca. 7% din totalul suprafetelor.

B.1.5. GEOLOGIE
Din punct de vedere geologic, pe arealul spatiului hidrografic Somes-Tisa structura
predominanta este cea silicioasa, cuprinzand o gama larga de roci: eruptive, metamorfice,
sedimentare (argile, gresii, nisipuri, pietrisuri, etc). Calcarul este prezent pe suprafete restranse,
in zonele: izvoarele Somesului Cald, dealurile Nadasului si Capusului (din Podisul Somesean),
Cheile Lapusului, Muntii Mesesului, izvoarele Somesului Mare. Varsta formatiunilor ce apar la zi
cuprinde un interval geologic foarte larg incepand din Precambrian pana in Cuaternar.
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B.1.6. CLIMA
Situarea spatiului hidrografic Somes-Tisa in nord-vestul tarii si pozitia sa fata de circulatia
maselor de aer vestice si mai ales baltice cu nuante oceanice, reprezinta factori semnificativi in
evolutia si desfasurarea fenomenelor climatice si hidrologice. In consecinta, bazinele
hidrografice ale raurilor Tisa, Somes si Crasna au un climat temperat continental moderat cu
nuante oceanice, fara variatii exagerate de temperatura si precipitatii. Modul de dispunere a
marilor unitati de relief, determina cresterea temperaturii si scaderea cantitatilor de precipitatiii
de la est spre vest de la aprox. 0˚C in est si sud (in zona marilor inaltimi) pana la peste 9˚C in
Campia Somesului, respectiv de la precipitatii medii multianuale de 1200 mm/an in est la sub
600 mm/an in vest.
B.1.7. RESURSE DE APA
Resursele de apa cantonate in arealul hidrografic Somes-Tisa pot fi considerate relativ
modeste (dar totusi suficiente) si neuniform distribuite in timp si spatiu. Resursa totala teoretica
insumeaza un stoc mediu multianual de 6593 mil.m3, din care resursa tehnic utilizabila este de
1316mil.m3, adica 20%.
Principala componenta a resurselor de apa este constituita din apa de suprafata a retelei
hidrografice prin care se asigura intr-un an hidrologic mediu scurgerea unui volum de 6110
mil.m3 (resursa teoretica), din care 16 % reprezinta resursa tehnic utilizabila (cca.971 mil.m3).
Din aceasta, 70% este asigurata in regim natural (650 mil.m3), iar restul prin acumulari. Debitul
mediu multianual al raului Somes inregistreaza, la statia hidrometrica Satu Mare, aproape de
iesirea din tara o valoare de 125 m3/s, pentru o suprafata de 15600 km2 (q specific=8.01
l/s/km2), avand aportul hidrologic semnificativ al raurilor: Sieu (15.1 m3/s), Somesul Mic (21.2
m3/s), Lapus (19.3 m3/s). Pentru raul Tisa la iesirea din tara s-a calculat un debit mediu
multianual de aprox.130 m3/s, pentru o suprafata totala a raului (inclusiv Ucraina) de 6423 km2
(q specific=20.2 l/s/km2), cu aport hidrologic important de pe teritoriul romanesc al raurilor
Viseu (33.9 m3/s) si Iza (16.6 m3/s). Se observa ca raul Tisa are un debit specific de trei ori mai
mare decat raul Somes, desi suprafata bazinului Tisa este jumatate din cea a bazinului Somes,
urmare a precipitatiilor abundente ce se inregistreaza in bazinul de receptie al Tisei. Zona cu
resurse reduse de apa este bazinul raului Crasna, care se caracterizeaza prin scurgeri reduse,
datorita factorilor morfo-climatici (altitudini reduse, precipitatii scazute si temperaturi ridicate).
La statia hidrometrica Domanesti, in apropiere de granita cu Ungaria, se inregistreaza un debit
mediu specific de 3.5 l/s/km2. Resursele de apa subterana inventariate la nivel bazinal se cifreaza
la 483 mil.m3 cele teoretice si 345 mil.m3 cele utilizabile (de calcul), fiind constituite in proportie
de 62.3% din acvifere freatice si 37.7% cele de adancime. Raportata la populatia bazinului,
resursa specifica utilizabila este de 504 m3/loc/an, iar resursa specifica calculata la stocul
disponibil teoretic (mediu multianual) se cifreaza la 3426 m3/loc/an, valoare cu peste 90 % mai
mare decat resursa specifica la nivelul tarii care este de 1650 m3/loc/an, situatie ce plaseaza
arealul Somes-Tisa intr-o pozitie favorabila, in sensul existentei unui potential de rezerva ce ar
putea fi exploatat in viitor. Daca componenta cantitativa a resursei de apa cantonate in arealul
spatiului hidrografic Somes-Tisa asigura in mod echilibrat raportul cerinte-alocatii, cealalta
dimensiune a resurselor necesara pentru preluarea efluentului impurificat este o problematica
majora a gospodarii apelor, actualmente capacitatea de receptie a poluantilor de catre reteaua
hidrografica fiind epuizata sau limitata in multe sectiuni de supraveghere a starii resurselor de
apa.
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B.2. DATE HIDROLOGICE ȘI HIDROGEOLOGICE
În vederea proiectării, pentru amplasament s-a elaborat un studiu geotehnic de către
SC MD EXPLORE SRL. Studiul a cuprins observații pe teren, completate cu 6 foraje geotehnice
mecanizate, denumite F1 – F6, si cu o penetrare dinamica grea (DPH), denumita PDG1.
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat la contactul dintre
terasele I si a II-a ale râului Someșul Mic, de-a lungul Canalului Morii, reprezentând o deviație
a Someșului Mic pe malul drept al acestuia. Pe zona studiata, valea Canalului Morii este
asimetrica, malul drept al acesteia, reprezentând fruntea terasei a II-a a Someșului Mic, fiind
abrupt, cu o diferență maxima de cota de cca 15 – 20 m fata de albia minora a canalului, în
vreme ce malul stâng, reprezentând terasa joasa a râului, este relativ orizontal si plan.
Asimetria celor doua maluri este accentuata si de sistematizarea versantului drept al Canalului
Morii prin depunere de umpluturi eterogene, cu grosimi semnificative. Acestea, deși
necompactate inițial, prezinta o vechime de depunere mai mare de 2 ani. Deși panta este
accentuata, versantul este stabil, neprezentând urme de alunecări de teren active pe zona
studiata. Formațiunea acoperitoare naturala este alcătuită din depozite aluviale, gradate
normal, de la argile nisipoase la pietrișuri cu nisip, asociate albiei minore si majore a Canalului
Morii. Local, aluviunile prezinta caracter de mâl, sugerând un mediu stagnant, de energie
scăzută. În special pe malul drept al canalului, la baza taluzului sudic al acestuia, sunt prezente
zone favorabile băltirii apelor de șiroire, marcate prin petece de vegetație higrofila. Depozitele
aluviale se suprapun peste roca de baza, reprezentata prin Formațiunea Calcarului de Cluj, de
vârsta eocena. Nu au fost identificate alte accidente morfologice naturale sau artificiale pe
amplasament.
Apa subterana este prezenta în zona sub forma de pânza freatica continua, cantonata
în sedimentele aluvionare asociate luncii Canalului Morii. Orizontul freatic apare la adâncimi
de ordinul metrilor. Pe versantul de pe latura sudica a amplasamentului, apa subterana poate
apărea si sub forma de izvoare, ca urmare a infiltrațiilor sezoniere ale apelor meteorice în
amonte de amplasament. Aceste izvoare sunt cantonate preponderent în stratul de umplutura
permeabila de la suprafața terenului. Debitul acestor infiltrații este strict influențat de regimul
pluvial.
Apa subterana a fost interceptata în majoritatea forajelor executate pe amplasament.
Nivelul hidrostatic este prezent aproape de contactul cu roca de baza, la adâncimi cuprinse
între -3 m si -4.5 m fata de CTN. Apa subterana nu prezinta caracter ascensional.
Canalul Morii:
- Curs de apa artificial si necadastrat
- DENUMIREA CORPULUI DE APA:
- CATEGORIA CORPULUI DE APA:
- TIPOLOGIE CORP:
- CODUL CORPULUI DE APA DE SUPRAFAȚĂ:

CANALUL MORII-CLUJ NAPOCA
AWB
RO04
RORW2.1.31_B3b

Acesta se întinde pe o lungime totală de cca. 7.2 kilometri și reprezintă, în stadiul
actual, o zonă cu un imens potențial turistic și de agrement în Cluj-Napoca.
Vârsta Canalului este înaintată, coborând în adâncimea vremurilor până în secolul XVI.
Pe 16 aprilie 1558, Consiliul Orășenesc hotărăște să demareze lucrările pentru un canal de
aducție care să apropie sursa de apă provenită din râul Someșul Mic de oraș. Oficialii urbei
obțin de la regina Isabella scutirea de impozite pe durata unui an astfel încât lucrările au
început curând. De asemenea, pentru finalizarea rapidă a acestei activități s-a apelat la
sprijinul locuitorilor care au fost scutiți de impozite în schimbul muncii prestate la săparea
canalului.
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Canalul răspundea nevoilor de aprovizionare cu apă, de curățenie și de igienă a orașului
aflat acum în continuă și activă transformare. De asemenea, în timp, Canalul va fi investit și
cu o funcție industrială, alimentând cele 12 mori construite de-a lungul cursului său. De aici i
se trage și numele care a rămas neschimbat până astăzi.
In zilele noastre, Canalul Morii se află într-un stadiu de potențial obiectiv turistic,
potențială zonă de agreement.
Pe lângă acest aspect, Canalul Morii are si un rol important in colectare apelor pluviale
din incinta orașului.
B.3. DATE REFERITOARE LA ARIILE NATURALE PROTEJATE
Nu este cazul.
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C. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR SPECIFICE PROIECTULUI
SI ELEMENTE DE COORDONARE

C.1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR AFERENTE PROIECTULUI
Prezenta documentație a fost întocmită la cererea beneficiarului MUNICIPIUL CLUJ –
NAPOCA pentru lucrarea „AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON
PARCUL ROZELOR”, din Municipiul Cluj Napoca.
Terenul propus pentru realizarea investiției are o suprafață de 32.936 mp, este situat
în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în zona Parcului Rozelor. Include malurile Canalului
Morii, între Someș și str. Plopilor, fiind de asemenea incluse: culoarul Pârâului Calvaria, între
str. Plopilor și Canalul Morii și zonele de legătură cu principalele funcțiuni adiacente (Parcul
Rozelor, zona de locuit către str. Arinilor).
Obiectivele urmărite prin realizarea investiției, în afara rezolvării problemelor punctuale
la nivel de cartier, respectă sau îndeplinesc într-o formulă integrată recomandările privind
dezvoltarea durabilă a municipiului:
- Asigurarea unui habitat sustenabil, necesar florei și faunei, cât și comunităților umane
prin intervenții cât mai puțin invazive, armonizarea și integrarea în peisaj a propunerilor
arhitecturale.
- Funcționalitatea complexului, diversitatea ofertelor de recreere/agrement și petrecere
a timpului liber.
- Buna accesibilitate, în primul rând pentru pietoni și mijloace nemotorizate, asigurarea
unor legături avantajoase cu locuințele din cartier, cu malurile Someșului și Parcul
Rozelor.
- Economicitatea și sustenabilitatea conceptului: gestiunea rațională a resurselor,
limitarea investiției prin soluții care nu implică costuri mari (ex. deplasarea unor mase
cât mai reduse de pământ în vederea sistematizării/terasării, optarea pentru materiale
și tehnologii necostisitoare), limitarea costurilor de întreținere și de consum, prin soluții
„verzi” de alimentare cu energie, gestiunea rațională a apelor pluviale și sistemului de
irigare etc.
- Atractivitatea complexului pentru categorii de vârstă și socio-profesionale cât mai largi,
calitatea spațială, arhitecturală, ambientală și ecologică a amenajărilor.

Intervențiile asupra topografiei terenului vor fi minimale, urmărindu-se accesibilizarea
principalelor trasee și legături cu zonele învecinate. Prin lucrările propuse in cadrul acestui
proiect nu se urmărește regularizarea Canalului Morii ci doar lucrări locale de curățare,
întreținere si decolmatare, in zonele unde s-au depus de-a lungul timpului aluviuni sau a fost
depozitat moloz / deșeuri.
Întreaga amenajare are la bază asigurarea unui habitat sustenabil, prin intervenții cât
mai puțin invazive, armonizarea și integrarea în peisaj a propunerilor arhitecturale.
Aceste propuneri sunt:
- un pod în zona intrării în Parcul Rozelor
o secțiunea podului va fi astfel dimensionata in cat sa nu obtureze secțiunea
actuala de curgere
- o alee suspendată în zona unde terenul este străpuns de izvoare locale
- pachete de trepte amplasate pe taluzul dinspre zona de locuințe
- Gradene și trepte din piatră vor fi introduse punctual pe ambele maluri, cu rol de a
atrage trecătorii către apă, dar și cu rol de consolidare locală a malurilor.
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De-a lungul traseului de pe malul drept vor fi inserate, acolo unde geometria spațiului
o permite, diferite funcțiuni compatibile și complementare prezenței apei
o un loc de joacă tematic,
o o zonă pentru evenimente la scara redusă,
o locuri de odihnă
Drumul existent de pe malul stâng devine un shared-space cu un caracter urban mai
evident, iluminat și dotat corespunzător. Pe segmentul din zona blocului aleea va
căpăta un aliniament de plopi către apă, cu rol de perdea verde ce închide sau
generează perspective și atmosfere pe traseu. Acest drum deservește proprietățile
adiacente, însă și Parcul Rozelor.
Desființarea gardurilor către Parcul Rozelor, integrarea și amenajarea unei zone de
legătură, până la prima alee (inclusiv zona fântânii existente), este una din măsurile
cu impact major asupra percepției spațiale.
O funcțiune prezentă și astăzi, propusă spre păstrare, este cea de grădini urbane, dar
reinterpretată în funcție de nevoile comunității (de ex. grădini cu caracter didactic
pentru școli sau grădinițe).
Aleea de la partea superioară a malului stâng, astăzi deservind numai zona dinspre
Someș, va fi continuată pe tot traseul Canalului Morii și va crea punctual legături cu
străzile din apropiere.
o Platourile și zonele libere adiacente acestei alei vor fi amenajate cu locuri de
odihna, un loc de joacă și o zonă dedicată mișcării în aer liber. ”Livezi” de
diferite dimensiuni sunt create de-o parte și de cealaltă a aleii pietonale,
îmbogățind experiența senzorială în timpul parcurgerii traseului.
În locul garajelor se propun parcări la sol, creându-se astfel legături directe și
îmbunătățindu-se legăturile vizuale cu zona de locuințe.
Un segment din Pârâul Calvaria și locul unde acesta se varsă în Canalul Morii fac de
asemenea parte din perimetrul studiat. Prin desființarea garajelor, renaturalizarea
acestui mic tronson, plantarea și amenajarea lui, parcul se extinde firesc până la str.
Plopilor.

C.2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI
Dinamica dezvoltării economice a municipiului Cluj-Napoca din ultimii ani a condus la
explozia sectorului imobiliar (în special locuințe) și totodată la creșterea numărului de investiții
publice, concentrate în cea mai mare parte în infrastructura de transport, utilități, sau
infrastructura sportivă. Protejarea cadrului natural din interiorul zonei construite a orașului și
extinderea rețelei de spații verzi devin în aceste condiții esențiale pe termen mediu și lung.
Sufocate de parcări și garaje, unele cartierele de locuințe se confruntă cu o nevoie
urgentă de o strategie care prioritizează recuperarea și amenajarea spațiilor verzi.
În prezent terenul, de aproximativ 33 000mp, este un spațiu neamenajat, o zonă care
necesită accesibilizare și care printr-o integrare coerentă să poată fi pus la dispoziția publicului
larg în contextul unui parc, în corelare și în continuarea proiectului de amenajare a malurilor
Someșului.
Deși în mare parte inaccesibil, culoarul Canalului Morii, datorită vegetației abundente,
topografiei specifice și zonelor învecinate pe care ar putea să le lege, are un potențial
remarcabil.
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Legătura cu zona de locuințe este asigurată în prezent numai în capătul vestic, aleea
existentă nefiind însă accesibilă pentru biciclete, cărucioare, etc. Un pod și treptele improvizate
asigură o a doua legătură, traseul unind Parcul Rozelor de micul loc de joacă al locuințelor.
Lipsa de accesibilitate, imaginea de zonă neîntreținută, abandonată, nevoia stringentă
de spații verzi la nivelul municipiului, poziția și legăturile pe care le poate facilita, urgentează
necesitatea amenajării.
Proiectul propus spre analiză, presupune amenajarea unei zone de recreere care
vizează nevoile întregii comunități, organizată în așa fel încât să atragă toate categoriile de
vârstă, care să creeze legături între cartierul/strada Plopilor și malurile Someșului sau Parcul
Rozelor.
Având în vedere că spațiile verzi sunt o componentă vitală a sistemelor urbane,
amenajarea Canalului Morii pe tronsonul Parcul Rozelor va fi abordată într-o manieră integrată
și se va desfășura pe bază unui proiect complex de specialitate ce va viza ameliorarea imaginii
urbane, protejarea biodiversității, dezvoltarea legăturilor și deplasărilor pietonale, realizarea
unor zone de recreere atractive, organizarea mobilierului urban și a vegetației în concordanță
cu specificul zonei.
Luând in considerare proiectul de amenajare a malurilor Someșului din cartierul
Grigorescu, învecinarea cu Parcul Rozelor, proximitatea Parcului Sportiv Iuliu Hațieganu și
totodată lipsa unor legături pietonale directe cu zona Plopilor-Calvaria, amenajarea acestui
tronson al Canalului Morii este un pas firesc dacă privim în ansamblu dezvoltarea infrastructurii
verzi și evoluția cererii în această zonă a orașului.

C.3. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE
Canalul Morii se întinde pe o lungime totală de cca. 7.2 kilometri și reprezintă, în stadiul
actual, o zonă cu un imens potențial turistic și de agrement în Cluj-Napoca.
Vârsta Canalului este înaintată, coborând în adâncimea vremurilor până în secolul XVI.
Pe 16 aprilie 1558, Consiliul Orășenesc hotărăște să demareze lucrările pentru un canal de
aducție care să apropie sursa de apă provenită din râul Someșul Mic de oraș. Oficialii urbei
obțin de la regina Isabella scutirea de impozite pe durata unui an astfel încât lucrările au
început curând. De asemenea, pentru finalizarea rapidă a acestei activități s-a apelat la
sprijinul locuitorilor care au fost scutiți de impozite în schimbul muncii prestate la săparea
canalului.
Canalul răspundea nevoilor de aprovizionare cu apă, de curățenie și de igienă a orașului
aflat acum în continuă și activă transformare. De asemenea, în timp, Canalul va fi investit și
cu o funcție industrială, alimentând cele 12 mori construite de-a lungul cursului său. De aici i
se trage și numele care a rămas neschimbat până astăzi.
In zilele noastre, Canalul Morii se află într-un stadiu de potențial obiectiv turistic,
potențială zonă de agreement.
În prezent terenul, de aproximativ 33 000mp, este un spațiu neamenajat, o zonă care
necesită accesibilizare și care printr-o integrare coerentă să poată fi pus la dispoziția publicului
larg în contextul unui parc, în corelare și în continuarea proiectului de amenajare a malurilor
Someșului.
Culoarul Canalului Morii desparte malul Someșului, Parcul Rozelor și zona de acces
către Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu de ansamblul de locuințe Plopilor-Calvaria.
În prezent singura legătură cu Someșul și mai departe cu cartierul Grigorescu este
realizată în capătul vestic al terenului, pasarela pietonală peste Someș continuând cu trepte și
o alee către strada Arinilor. Acest traseu este însă greu accesibil și se suprapune punctual cu
terenuri private. Legătura cu zona de locuințe este asigurată în prezent numai în capătul vestic,
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aleea existentă nefiind însă accesibilă pentru biciclete, cărucioare, etc. Un pod și treptele
improvizate asigură o a doua legătură, traseul unind Parcul Rozelor de micul loc de joacă al
locuințelor.
Parcul Rozelor este momentan separat de Canalul Morii de împrejmuiri, existând două
porți de acces la capete.
Deși în mare parte inaccesibil, culoarul Canalului Morii, datorită vegetației abundente,
topografiei specifice și zonelor învecinate pe care ar putea să le lege, are un potențial
remarcabil.
Cursul de apă este dublat în partea nordică (pe malul stâng) de un drum de acces,
parțial asfaltat, care deservește blocul de locuințe P+10 și alte 3 accese auto. Iluminat public
regăsim numai pe segmentul de drum din asfalt, care deservește blocul de locuințe P+10.
Malul drept al canalului este în cea mai mare parte un taluz abrupt, greu accesibil,
acoperit de vegetație spontană, lucru care îi oferă farmecul caracteristic. Însă vegetația în
zonă este preponderent spontană și neîntreținută si se pot observa arbori cu risc de prăbușire.
În această zonă există un pod si niște trepte improvizate temporar, care leagă direct Parcul
Rozelor de locuințe, drept dovadă a necesității realizării acestei legături.
Tot pe malul drept și în albia Canalului Morii sunt vizibile numeroase depozite de moloz
sau deșeuri.
Platourile din partea superioară a malului drept, astăzi inaccesibile sau ocupate de
garaje, reprezintă principalele puncte de contact cu cartierul și totodată principalele căi de
acces către Canalul Morii.
În zona studiată nu există dotări sau mobilier urban.
Lipsa de accesibilitate, imaginea de zonă neîntreținută, abandonată, nevoia stringentă
de spații verzi la nivelul municipiului, poziția și legăturile pe care le poate facilita, urgentează
necesitatea amenajării.
Proiectul propus spre analiză, presupune amenajarea unei zone de recreere care
vizează nevoile întregii comunități, organizată în așa fel încât să atragă toate categoriile de
vârstă, care să creeze legături între cartierul/strada Plopilor și malurile Someșului sau Parcul
Rozelor.

C.4. ÎNCADRAREA LUCRĂRILOR IN CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CONFORM STANDARDELOR ÎN VIGOARE
Canalul Morii, curs de apa artificial si necadastrat, afluent al Râului Someșul Mic, se
întinde pe o lungime totală de cca. 7.2 kilometri și reprezintă, în stadiul actual, o zonă cu un
imens potențial turistic și de agrement în Cluj-Napoca.
Vârsta Canalului este înaintată, coborând în adâncimea vremurilor până în secolul XVI.
Canalul răspundea nevoilor de aprovizionare cu apă, de curățenie și de igienă a
orașului. De asemenea, în timp, Canalul va fi investit și cu o funcție industrială, alimentând
cele 12 mori construite de-a lungul cursului său. De aici i se trage și numele care a rămas
neschimbat până astăzi.
In zilele noastre, Canalul Morii se află într-un stadiu de potențial obiectiv turistic,
potențială zonă de agreement.
Pe lângă acest aspect, Canalul Morii are si un rol important in colectare apelor pluviale
din incinta orașului.
În conformitate cu STAS 4273/1983, obiectivul propus (AMENAJARE PARC PE
CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR) se încadrează în clasa a IV-a
de importanță (construcții de importanta secundara).
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În conformitate cu STAS 4273/1983, punctul 2.5, construcțiile si instalațiile pentru
desecare si drenaj sunt încadrate în categoria a IV-a.

C.5. PROGRAM DE MONITORIZARE A RESURSELOR DE APA ÎNAINTE, IN TIMPUL SI
DUPĂ EXECUȚIA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE PRIN PROIECT
Nu este cazul.
Prezenta documentație „AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII –
TRONSON PARCUL ROZELOR” prevede amenajarea unei zone de recreere care vizează nevoile
întregii comunități, organizată în așa fel încât să atragă toate categoriile de vârstă, care să
creeze legături între cartierul/strada Plopilor și malurile Someșului sau Parul Rozelor.

C.6. APARATURA SI INSTALAȚIILE DE MĂSURĂ A DEBITELOR SI VOLUMELOR DE
APA CAPTATE SI EVACUATE
Nu este cazul.
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C.7. APARATURA SI INSTALAȚIILE DE MONITORIZARE A CALITĂȚII APEI LA
EVACUARE IN EMISAR
Nu este cazul.

C.8. SISTEMUL INFORMAȚIONAL, SISTEM DE PROGNOZĂ HIDROMETEOROLOGICĂ,
SISTEM DE AVERTIZARE ȘI ALARMARE A POPULAȚIEI ÎN CAZ SAU ACCIDENTE LA
CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE
Nu este cazul.
C.9. LUCRĂRI PENTRU REFACEREA AXULUI CADASTRAL DE REFERINȚĂ AFECTAT
PRIN OBIECTIVUL PROPUS
Nu este cazul.
Prin proiectul propus nu se vor realiza lucrări hidrotehnice, ci doar lucrări de curățare,
întreținere si decolmatare locala, in zonele unde s-au depus de-a lungul timpului aluviuni sau
a fost depozitat moloz / deșeuri.
Protejarea biodiversității și habitatelor specifice culoarelor ecologice reprezintă o
prioritate și totodată un punct de plecare în procesul de amenajare a Canalului Morii.
C.10. CONSIDERAȚII PRIVIND ALEGEREA CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE
ASA CUM SUNT DEFINITE IN LEGEA 278/2013
Nu se vor desfășura activități productive sau poluante care sa afecteze mediul
înconjurător sau ecosistemul.
Conform certificatul de urbanism nr. 1698 / 10.04.2020 se propune AMENAJARE PARC
PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR.
Nu rezultă deșeuri în perioada de funcționare, decât cele stradale (specifice fluxurilor
stradale – hârtii, mase plastice, frunze, praf, etc) care vor fi colectate in coșuri de gunoi
amplasate pe toate aleile și spațiile cu activități, urmând ca evacuarea lor sa se facă de către
firme atestate, conform unui orar prestabilit printr-un contract de prestări servicii.
Pământul rezultat din excavări va fi folosit ca si material de umplutura.
Deșeurile rezultate din execuția proiectului (materiale de construcții) vor fi colectate
selectiv pe categorie de deșeu și depozitate în locuri special amenajate, până la depozitarea
finală a acestora - la depozitul de deșeuri a localității a celor nevalorificabile sau până la
predarea către societăți specializate în valorificarea acestora a celor valorificabile.
După încheierea lucrărilor se va face curățarea terenului de pământ, betoane, praf
ciment, nisip, agregate minerale (pietriș, balast) si transportarea acestora în locuri indicate de
către Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

C.11. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ALTE DOCUMENTE SI AVIZE EMISE ANTERIOR
Pentru lucrările propuse prin actualul proiect „AMENAJARE PARC PE CULOARUL
CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR” s-au obținut:
- CU Nr. 1698 din 10.04.2020 – anexat documentației
- Decizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului) Nr. 208 din 11.09.2020 – anexata documentației
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C.12. DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE DEȚINEREA TERENURILOR APARȚINÂND
DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA A. N. ”APELE
ROMÂNE” OCUPATE DE PROIECT SAU DE OBIECTE COMPONENTE ALE ACESTUIA.
Terenul propus pentru realizarea investiției are o suprafață de 32.936 mp, este situat
în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în zona Parcului Rozelor. Include malurile Canalului
Morii, între Someș și str. Plopilor, fiind de asemenea incluse: culoarul Pârâului Calvaria, între
str. Plopilor și Canalul Morii și zonele de legătură cu principalele funcțiuni adiacente (Parcul
Rozelor, zona de locuit către str. Arinilor).
Conform CU anexate proiectul propus se va realiza pe următoarele terenuri:
- Imobilul înscris in C.F. nr. 337866, nr. cadastral / topo: 337866, suprafața
1193 mp – proprietatea MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA, CIF: 4305857,
domeniul public
- Imobilul înscris in C.F. nr. 330207, nr. cadastral / topo: 21536/3, suprafața
2255 mp – proprietatea MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA
- Imobilul înscris in C.F. nr. 323199, nr. cadastral / topo: 21536/2/2/1,
suprafața 5577 mp – proprietatea MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA
- Imobilul înscris in C.F. nr. 295888, nr. cadastral / topo: 21432/4/1 si
21432/4/2, suprafața din acte 19021 mp (măsurată 19634 mp) –
proprietatea STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ – NAPOCA

C.13. CERTIFICATUL DE URBANISM ȘI DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INIȚIALĂ
EMISĂ DE AUTORITATEA COMPETENTĂ DE PROTECȚIE A MEDIULUI
Certificatul de Urbanism Nr. 208 din 11.09.2020 – anexat documentației.
Decizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului) Nr. 208 din 11.09.2020 – anexata documentației.

C.14. PRECIZĂRI PRIVIND CORELAREA LUCRĂRILOR DIN PROIECT CU LUCRĂRILE
DE GOSPODĂRIRE A APELOR ȘI MĂSURILE EXISTENTE SAU PREVĂZUTE ÎN
DOCUMENTELE DE PLANIFICARE ALE AUTORITĂȚII DE GOSPODĂRIRE A APELOR ȘI
ANALIZA POSIBILITĂȚILOR DE INTERACȚIUNE/INFLUENȚĂ CU ALTE LUCRĂRI
HIDROTEHNICE SAU HIDROEDILITARE EXISTENTE ORI PREVĂZUTE A SE REALIZA
ÎN ZONĂ
Amplasamentul studiat se situează in municipiul Cluj Napoca, in zona amonte a
Canalului Morii, tronsonul analizat fiind cuprins in aval de priza din cadrul barajului Mănăștur
si amonte de podul existent peste Canalul Morii, pe o lungime de cca. 420 m.
Referitor la cursul Canalului Morii, în Memoriul General al Planului Urbanistic General
(pag.132) sunt recomandate următoarele măsuri:
- Având in vedere problemele cauzate de colmatarea pe anumite secțiuni a Canalului
Morii este necesara actualizarea regulamentului de exploatare la nodul de la MHC
din Mănăștur in așa fel încât sa se devieze nu doar debitul salubru, ci un debit care
sa asigure pe acest tronson viteze de autocurățire a aluviunilor aduse de afluenții
p. Calvaria, p. Popilor, p. Ţiganilor I și p. Ţiganilor II si un luciu de apa constant
care sa contribuie si din punct de vedere estetic
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-

Aceste debite derivate trebuie sa fie in concordanta cu debitele preluate de acest
canal si de pe afluenți, astfel încât sa fie evitate cazurile de inundații.
recomandam ca acest debit sa nu depaseasca valoarea de 6.5 m3/s

C.15. SE VA PRECIZA INUNDABILITATEA AMPLASAMENTELOR OBIECTELOR
PROIECTULUI, PE BAZĂ DE CALCULE HIDRAULICE CORESPUNZĂTOARE CLASEI DE
IMPORTANȚĂ ȘI LEGISLAȚIEI SPECIFICE ÎN DOMENIUL RISCULUI LA INUNDAȚII
In baza Legii 575/14.11.2001, lege privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național — Secțiunea a V-a — Zone de risc natural, actualizat la data de 6.7.2011,
încadrarea riscurilor naturale se face în trei categorii: cauzate de cutremure de pământ, de
inundații și de alunecări de teren.
Teritoriul Municipiului Cluj Napoca se încadrează din punct de vedere a riscurilor la
inundații doar în categoriile de inundații pe cursuri de apa, nu si pe torenți.
Amplasamentul studiat se situează in municipiul Cluj Napoca, in zona amonte a
Canalului Morii, afluent de dreapta al Râului Someșul Mic: II.1.31, pe o lungime de cca. 420
m.
Canalul Morii:
- Curs de apa necadastrat si artificial
- DENUMIREA CORPULUI DE APA:
CANALUL MORII-CLUJ NAPOCA
- CATEGORIA CORPULUI DE APA:
AWB
- TIPOLOGIE CORP:
RO04
- CODUL CORPULUI DE APA DE SUPRAFAȚĂ: RORW2.1.31_B3b
Debitul pe cursul de apa Canalul Morii, curs de apa necadastrat si artificial, este
controlat prin priza de apa a Canalului Morii amplasata la Baraj Mănăștur. In aval de acesta
priza este amplasata priza de apa pentru Microhidrocentrala Cluj I, iar terenului studiat este
amplasat chiar aval de aceasta captare.
Având in vedere aceste aspecte (curs de apa artificial, cu priza de apa cu debit
controlat) si luând in considerare faptul ca secțiunea actuala de scurgere nu se va modifica in
urma realizării proiectului (ci dimpotrivă va creste capacitatea de tranzitare a zonei studiate
prin lucrările de curățare, întreținere si decolmatare locala propuse) amplasamentul studiat nu
prezinta risc de inundații.
Încadrarea in clasa de importanta si calculul hidraulic este prezentat la punctele
următoare.
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APLICAREA ARTICOLULUI 19 AL ANEXEI 2 A
ORDINULUI MAP NR. 828/2019

PENTRU PROIECTE DE REGULARIZARE A CURSURILOR DE APĂ, APĂRĂRI ȘI
CONSOLIDĂRI DE MALURI, CONSOLIDĂRI DE ALBII ȘI PRAGURI DE FUND,
RECTIFICĂRI ȘI REPROFILĂRI DE ALBII, LUCRĂRI DE DIRIJARE A APEI

Menționăm ca nu se urmărește regularizarea Canalului Morii ci doar lucrări de curățare,
întreținere si decolmatare locala, in zonele unde s-au depus de-a lungul timpului aluviuni sau
a fost depozitat moloz / deșeuri.
a) clasa de importanță a lucrărilor conform standardelor în vigoare corelate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei
naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;
Canalul Morii, curs de apa artificial si necadastrat, afluent al Râului Someșul Mic, se
întinde pe o lungime totală de cca. 7.2 kilometri și reprezintă, în stadiul actual, o zonă cu un
imens potențial turistic și de agrement în Cluj-Napoca.
Vârsta Canalului este înaintată, coborând în adâncimea vremurilor până în secolul XVI.
Canalul răspundea nevoilor de aprovizionare cu apă, de curățenie și de igienă a
orașului. De asemenea, în timp, Canalul va fi investit și cu o funcție industrială, alimentând
cele 12 mori construite de-a lungul cursului său. De aici i se trage și numele care a rămas
neschimbat până astăzi.
In zilele noastre, Canalul Morii se află într-un stadiu de potențial obiectiv turistic,
potențială zonă de agreement.
Pe lângă acest aspect, Canalul Morii are si un rol important in colectare apelor pluviale
din incinta orașului.
În conformitate cu STAS 4273/1983, obiectivul propus (AMENAJARE PARC PE
CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR) se încadrează în clasa a IV-a
de importanță (construcții de importanta secundara).
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În conformitate cu STAS 4273/1983, punctul 2.5, construcțiile si instalațiile pentru
desecare si drenaj sunt încadrate în categoria a IV-a.

Conform încadrării in clasa a IV–a de importanta (vezi STAS 4068/2-1987),
probabilitatea anuala de depășire a debitelor maxime sau / si a volumelor maxime este de 5%

in condiții normale de exploatare.

Având in vedere ca debitul pe cursul de apa Canalul Morii, curs de apa necadastrat si
artificial, este controlat prin priza de apa a Canalului Morii amplasata la Baraj Mănăștur, iar
tronsonul studiat este chiar in aval de aceasta captare (fără a mai exista derivații / afluenți pe
acest tronson), calculul hidraulic s-a realizat pentru a identifica debitul maxim care poate fi
tranzitat in situația actuala.
In varianta propusa, la faza de proiectare se va tine cont ca debitul maxim tranzitat sa
nu fie redus fata de capacitatea actuala maxima de transport a albiei.
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b) date specifice: delimitarea sectorului de curs de apă supus regularizării,
lungimea sectorului și kilometrajul după axul de referință cadastrală; suprafețe
și obiective apărate, comparativ cu situația dinainte de regularizare.
Necesitatea lucrărilor, suprafețe de teren, obiective și bunuri, căi de
comunicații apărate.
Valoarea pagubelor înregistrate și potențiale; corelarea, după caz, cu lucrări
existente sau propuse de desecare, combaterea eroziunii solului, amenajarea
torenților, lucrări de apărare împotriva apelor provenite de pe versanți sau
apelor interne, etc.;
Nu este cazul.
Prin proiectul propus intervențiile asupra topografiei terenului vor fi minimale.
Nu se urmărește regularizarea Canalului Morii ci doar lucrări de curățare,
întreținere si decolmatare locala, in zonele unde s-au depus de-a lungul timpului
aluviuni sau a fost depozitat moloz / deșeuri.
Canalul Morii, curs de apa artificial si necadastrat, afluent al Râului Someșul Mic, se
întinde pe o lungime totală de cca. 7.2 kilometri și reprezintă, în stadiul actual, o zonă cu un
imens potențial turistic și de agrement în Cluj-Napoca.
Vârsta Canalului este înaintată, coborând în adâncimea vremurilor până în secolul XVI.
Canalul răspundea nevoilor de aprovizionare cu apă, de curățenie și de igienă a
orașului. De asemenea, în timp, Canalul va fi investit și cu o funcție industrială, alimentând
cele 12 mori construite de-a lungul cursului său. De aici i se trage și numele care a rămas
neschimbat până astăzi.
In zilele noastre, Canalul Morii se află într-un stadiu de potențial obiectiv turistic,
potențială zonă de agreement.
Pe lângă acest aspect, Canalul Morii are si un rol important in colectare apelor pluviale
din incinta orașului.
Zona analizata in cadrul acestui proiect are o lungime de cca. 420 m, si se întinde in
aval de priza din cadrul barajului Mănăștur si amonte de podul existent peste Canalul Morii,
din zona confluentei cu Pârâul Calvaria.

Pe acest tronson nu exista lucrări hidrotehnice.
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c) debite de calcul în regim natural și amenajat și nivelurile corespunzătoare
acestora în secțiunile de calcul, corelate cu prevederile din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificările și completările ulterioare, eventualele dezatenuări
ale undelor de viitură produse pe sectorul regularizat și în aval de acesta şi
măsurile și lucrările propuse, parametrii proiectați ai albiei stabile, încadrarea
sectorului regularizat în parametrii generali de traseu și secțiunea albiei
cursului de apă;
CANALUL MORII este o derivație din râul Someșul Mic având priza la barajul Mănăștur,
amonte de priza Microhidrocentrala Cluj I.
Cursul de apa este artificial si necadastrat.
Lungimea canalului este de cca. 7.2 km fiind alcătuită pe tronsoane din secțiune
trapezoidală din pământ, canal cu ziduri de sprijin laterale din beton la o deschidere medie de
7 m și porțiuni acoperite din considerente urbanistice.
În canalul Morii, aval de tronsonul studiat, debușează p. Calvaria, p. Popilor, p.
Ţiganilor I și p. Ţiganilor II. Revenirea canalului în r. Someșul Mic se face în aval de baza
sportivă "Clujana”.
Calcul HecRas

Calculele s-au efectuat atât in model 1D cat si in model 2D.
Pe baza ridicării topografice au fost realizate 18 profile transversale pe tronsonul
studiat si introduse in programul de calcul HecRas. De asemenea s-au interpolat puncte
suplimentare si a fost realizat modelul 2D al amplasamentului studiat.

Model 2D + Profile transversale – tronson studiat
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Coeficientul de rugozitate ales (Manning):
- Albia minora: 0.048
- Albia majora: 0.06

Panta medie reieșită din ridicarea topo pe zona studiata: 0.002.
In aceste condiții, s-a verificat capacitatea de transport a albiei.
In urma calculelor hidraulice, debitul maxim care poate fi tranzitat in
situația actuala pe acest tronson este de 8.5 m3/s.
Viteza maxima a apei pentru debitul de 8.5 m3/s este de cca. 1 m/s.
Secțiunea cea mai defavorabila s-a identificat in zona profilului 9.

Profil longitudinal + mal stâng la debitul de 8.5 m3/s
La debite mai mare de 8.5 m3/s malul stâng este inundat.
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Profil transversal 9 la debitul de 8.5 m3/s
Prin lucrările de curățare, întreținere si decolmatare locala, in zonele unde s-au depus
de-a lungul timpului aluviuni sau a fost depozitat moloz / deșeuri se urmărește asigurarea unei
curgeri cat mai uniforme a apei pe tronsonul studiat, cu intervenții minimale asupra topografiei
terenului.
Lucrările propuse nu vor avea o influenta negativa asupra situației
existente.

d) corelarea cu lucrările cuprinse în Planurile de Management al Riscului la
Inundații aferente celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea
de pe teritoriul României cu actualizările ulterioare;
Nu este cazul.
Debitul pe cursul de apa Canalul Morii, curs de apa necadastrat si artificial, este
controlat prin priza de apa a Canalului Morii amplasata la Baraj Mănăștur.

e) implicațiile care se pot produce la tranzitarea undelor de apă provocate de
incidente la barajele din amonte și măsurile necesare în cazul unor lucrări de
regularizare situate în avalul acumulărilor existente sau prevăzute;
In cazul in care prin priza de captare a Canalului Morii, amplasata in barajul Mănăștur,
se tranzitează un debit mai mare de 8.5 m3/s, zona studiata se va inunda, începând cu malul
stâng, in zona profilului transversal numărul 9 (cca. 250 m aval de captare).
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f) prezentarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului și de desecare pe
terenurile agricole, ca și a celor de amenajare a torenților din fondul forestier,
necesare apărării obiectivelor sau funcționării lucrărilor de regularizare;
Nu este cazul.

g) măsuri și lucrări pentru evacuarea apelor interne sau de pe versanți în cazul
în care prin îndiguire se creează incinte fără evacuări naturale;
Nu este cazul.
Pe versantul de pe latura sudica a amplasamentului, apa subterana poate apărea si
sub forma de izvoare, ca urmare a infiltrațiilor sezoniere ale apelor meteorice în amonte de
amplasament. Aceste izvoare sunt cantonate preponderent în stratul de umplutura permeabila
de la suprafața terenului. Debitul acestor infiltrații este strict influențat de regimul pluvial.
In zona izvoarelor locale este propusa o alee suspendata.

h) prevederi pentru urmărirea în timp a comportării lucrărilor de regularizare
și a morfologiei albiei regularizate; programul de observații. Prevederi pentru
exploatare: cantoane, dotări, sisteme de comunicație, modalități de alimentare
cu apă și epurare a apelor uzate etc.;
Nu este cazul. Intervențiile asupra topografiei terenului vor fi minimale.
Prin proiectul propus se dorește doar curățarea, întreținerea si decolmatare locala, in
zonele unde s-au depus de-a lungul timpului aluviuni sau a fost depozitat moloz / deșeuri. Nu
sunt prevăzute lucrări hidrotehnice de regularizare.
La aceasta faza a proiectului (Studiu de fezabilitate) nu sunt prevăzute lucrări speciale
pentru urmărirea comportării lucrărilor.

i) lucrările de barare a cursurilor de apă vor fi prevăzute cu construcții care să
asigure migrarea faunei acvatice, în special a ihtiofaunei, după caz;
Nu este cazul.

j) dacă lucrările prevăzute la acest punct au și rol de apărare împotriva
inundațiilor, se va ține cont și de prevederile Art. 20.
Nu este cazul.
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6. Extras CF Nr. 330207, 323199, 295888,
7. Decizia etapei de evaluare inițială nr. 208 din
11.09.2020

PIESE DESENATE

1.
2.
3.
4.
5.

Plan de încadrare în zonă
Plan de situație
Plan de situație existenta
Plan de situație propus
Secțiuni propuse

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
scara 1:100000
Acest document este proprietatea firmei sc HYDRO
STREAM srl si nu poate fi folosit, transmis sau
reprodus, total sau partial, fara autorizarea
expresa si scrisa; utilizarea sa trebuie sa fie
conforma celei pentru care a fost elaborat.
Documentul este valabil numai cu semnaturile si
stampila in original.

ZONA SEISMICA ag=0.10g; Tc=0.7s
ZONA VANT 0.40 kPa / ZONA ZAPADA sk=1.50 kPa

PROIECTANT GENERAL
S.C. PLANWERK ARHITECTURĂ SI
URBANISM S.R.L.
STR. GEORGES CLEMENCEAU NR. 3,
400021 CLUJ-NAPOCA
J12/4045/2016
C.U.I. RO36729230
EMAIL: OFFICE@PLANWERKCLUJ.ORG

PROIECTANT LUCRARI DE INGINERIE
S.C. PRODECO ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE S.R.L.
STR. EMIL RACOVIȚĂ NR. 38/1,
400165 CLUJ-NAPOCA
J12/1657/2017
RO37402155
RARES.OARGA@PRODECO.ORG.RO

Scara:

Format:

1:100000

A4

Nr. plansa: Cod intern:
01

Nr. proiect:

Faza:

055/2020

AVIZ G.A. faza S.F.

Revizia: Data:
R00

Modificare:
-

10.2020

Nume plansa:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PROIECTANT DE SPECIALITATE
HYDRO STREAM SRL
str. Eufrosin Poteca nr. 5, Cluj - Napoca
Tel.: 0040743040151
stream.hydro@gmail.com

ing. Sergiu SOFRONIE

Denumire proiect
AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII TRONSON PARCUL ROZELOR
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar
MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA
CUI: 4305857
STR. MOTILOR NR. 3
MUN. CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ

Amplasament
CANALUL MORII - CURS DE APA ARTIFICIAL SI
NECADASTRAT, AFLUENT AL
RAULUI SOMESUL MIC: II - 1.31
IN ZONA PARCULUI ROZELOR
MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

PLAN DE SITUATIE
scara 1:15000
Acest document este proprietatea firmei sc HYDRO
STREAM srl si nu poate fi folosit, transmis sau
reprodus, total sau partial, fara autorizarea
expresa si scrisa; utilizarea sa trebuie sa fie
conforma celei pentru care a fost elaborat.
Documentul este valabil numai cu semnaturile si
stampila in original.

ZONA SEISMICA ag=0.10g; Tc=0.7s
ZONA VANT 0.40 kPa / ZONA ZAPADA sk=1.50 kPa

IC
UL M

ES
SOM

PROIECTANT GENERAL
S.C. PLANWERK ARHITECTURĂ SI
URBANISM S.R.L.
STR. GEORGES CLEMENCEAU NR. 3,
400021 CLUJ-NAPOCA
J12/4045/2016
C.U.I. RO36729230
EMAIL: OFFICE@PLANWERKCLUJ.ORG

PROIECTANT LUCRARI DE INGINERIE

MIC
SUL
E
M
SO

AMPLASAMENT STUDIAT

L
ALU
CAN

II

MOR

S.C. PRODECO ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE S.R.L.
STR. EMIL RACOVIȚĂ NR. 38/1,
400165 CLUJ-NAPOCA
J12/1657/2017
RO37402155
RARES.OARGA@PRODECO.ORG.RO

Scara:

Format:

1:15000

A3

Nr. plansa: Cod intern:
02

Nr. proiect:

Faza:

055/2020

AVIZ G.A. faza S.F.

Revizia: Data:
R00

Modificare:
-

10.2020

Nume plansa:

PLAN DE SITUATIE
PROIECTANT DE SPECIALITATE
HYDRO STREAM SRL
str. Eufrosin Poteca nr. 5, Cluj - Napoca
Tel.: 0040743040151
stream.hydro@gmail.com

ing. Sergiu SOFRONIE

Denumire proiect
AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII TRONSON PARCUL ROZELOR
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar
MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA
CUI: 4305857
STR. MOTILOR NR. 3
MUN. CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ

Amplasament
CANALUL MORII - CURS DE APA ARTIFICIAL SI
NECADASTRAT, AFLUENT AL
RAULUI SOMESUL MIC: II - 1.31
IN ZONA PARCULUI ROZELOR
MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

PLAN DE SITUATIE EXISTENTA
scara 1:1000

Acest document este proprietatea firmei sc HYDRO
STREAM srl si nu poate fi folosit, transmis sau
reprodus, total sau partial, fara autorizarea
expresa si scrisa; utilizarea sa trebuie sa fie
conforma celei pentru care a fost elaborat.
Documentul este valabil numai cu semnaturile si
stampila in original.

ZONA SEISMICA ag=0.10g; Tc=0.7s
ZONA VANT 0.40 kPa / ZONA ZAPADA sk=1.50 kPa

PROIECTANT GENERAL
S.C. PLANWERK ARHITECTURĂ SI
URBANISM S.R.L.
STR. GEORGES CLEMENCEAU NR. 3,
400021 CLUJ-NAPOCA
J12/4045/2016
C.U.I. RO36729230
EMAIL: OFFICE@PLANWERKCLUJ.ORG

PROIECTANT LUCRARI DE INGINERIE
S.C. PRODECO ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE S.R.L.
STR. EMIL RACOVIȚĂ NR. 38/1,
400165 CLUJ-NAPOCA
J12/1657/2017
RO37402155
RARES.OARGA@PRODECO.ORG.RO

Scara:

Format:

1:1000

A2

Nr. plansa: Cod intern:
03

Nr. proiect:

Faza:

055/2020

AVIZ G.A. faza S.F.

Revizia: Data:
R00

Modificare:
-

10.2020

Nume plansa:

PLAN DE SITUATIE EXISTENTA
PROIECTANT DE SPECIALITATE
HYDRO STREAM SRL
str. Eufrosin Poteca nr. 5, Cluj - Napoca
Tel.: 0040743040151
stream.hydro@gmail.com

ing. Sergiu SOFRONIE

Denumire proiect
AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII TRONSON PARCUL ROZELOR
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar
MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA
CUI: 4305857
STR. MOTILOR NR. 3
MUN. CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ

Amplasament
CANALUL MORII - CURS DE APA ARTIFICIAL SI
NECADASTRAT, AFLUENT AL
RAULUI SOMESUL MIC: II - 1.31
IN ZONA PARCULUI ROZELOR
MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

Regimul juridic:
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, parțial în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice
și parțial în perimetrul de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice.
Imobil în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și parțial în proprietate privată.

LEGENDA

Indicatori proiect
existent
Suprafață carosabilă (trafic general+parcări):
Suprafață construită

Amplasament situat parțial în UTR: Va, Ve, ZCP_Va, ZCP_Ve, Lc_A

/

propus

4333 mp (13.16%)
1196 mp (3.63%)

3895 mp (11.83%)
25 mp (0.07%)

Amenajări pietonale:
Gazon/plante/arbori:
Canalul Morii

1734 mp (5.26%)
23351 mp (70.90%)
2322 mp (7.05%)

7945 mp (24.12%)
18749 mp (56.93%)
2322 mp (7.05%)

Suprafață totală proiect:

32936 mp (100%)

32936 mp (100%)

ILUMINAT PUBLIC

DOTĂRI / MOBILIER

LEGENDĂ VEGETAȚIE

masă pentru șah/table
6 buc

TIP 1.1
Sistem de iluminat unidirectional
si corp din beton
78 buc.

arbori existenți, conform plan topografic
propuși spre păstrare
257 BUC

cișmea
8 buc.

TIP 1.2
Sistem de iluminat bidirectional
si corp din beton
20 buc.

arbori existenți, poziție și număr estimate

parapet metalic
654 ml

coș de gunoi
32 buc.

TIP 2
Sistem de iluminat
incastrat in zid din beton
22 buc.

arbori existenți, propuși spre desființare
39 BUC

bancă simplă fără spătar
37 buc

coșuri de gunoi pentru colectare selectivă
56 buc.

TIP 3
Sistem de iluminat la baza arborilor
39 buc.

limita zonei de studiu
S TOTALĂ= 32 936 mp

grătar metalic de protecție la baza arborelui
2x2m
13 buc

beton cu agregate expuse
S = 2234 mp
ALEI ȘI SUPRAFEȚE PIETONALE

parapet din lemn
578 ml

elemente din piatră naturală
S = 567 mp
TREPTE / GRADENE

Folosință actuală: alei și spații verzi-domeniul public.
Amenajarea va fi abordată într-o manieră integrată, avâd în vedere că spațiile verzi sunt o componentă vitală a sistemelor urbane, și se
va desfășura pe bază unui proiect complex de specialitate ce va viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a
deplasărilor pietonale, realizarea unor zone de recreere atractive, organizarea mobilierului urban și a vegetației.
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Lucarea va include studierea amplasamentului și a vecinătăţilor, în vederea organizării optime a funcțiunilor, acceselor, spațiilor verzi,
rețelei de alei precum şi în vederea unei relaționări avantajoase cu toate zonele adiacente.
NOTE:
- Suprafețele din tabelul de indicatori pot suferi modificări în fazele viitoare ale proiectului, din cauza zonelor inaccesibile în prezent, pentru care s-au
facut estimări, pe baza observațiilor în teren.
- Suprafața verde existentă cuprinde zone verzi neamenajate, parțial inaccesibile (grădini/foste grădini), construcții parazitare, depozite de moloz,
deșeuri.
- Suprafața Canalului Morii este calculată pe baza limitelor din trasate in planul topo. Albia canalului este variabilă pe parcursul anului.
- Nu există date referitoare la traseul exact al Paraului Calvaria. Acesta a fost estimat pe baza observațiilor pe teren.
- Pentru coerența amenajării și valorificarea întregului potențialul al zonei, proiectul cuprinde suprafețe propuse a fi expropriate.

Nr. arbori:
Nr. parcări automobile
Nr. locuri pentru parcare biciclete
Nr. locuri de încărcare biciclete/trotinete electrice

252
7 parcari la sol + 55 garaje
0
0

382 (222pastrati + 160 propusi)
46 parcari la sol
68
42

P.O.T.
C.U.T.

3.6%
0.03631

0.0%
0.00075

asfalt, supr. carosabilă - cuprins în alt proiect
asfalt, supr. pietonală - cuprins în alt proiect

gradene

P+ 2

Parcul Rozelor
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3 trepte
12x46cm

6 trepte
12x46cm
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3 trepte
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2.63
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6 trepte
12x46cm

CE

P

CE

bancă dublă fără spătar
14 buc

asfalt, supr. carosabile - sistem rutier nou
S = 1475 mp

bancă simplă cu spătar
16 buc

scaun cu spătar si cotiere
102 buc

chioșc chioș
c

racord apa-can
al
racord electric

USB

pietriș spălat, sort 8-16mm
S = 730 mp
LOC DE JOACĂ ȘI ZONE FITNESS

bancă simplă
montată pe bloc din piatră / beton
37 buc

nisip
S = 267 mp
LOC DE JOACĂ

șezlong
7 buc

tartan - granule EPDM + adeziv poliuretanic
S = 220 mp
TEREN TENIS DE MASA SI FITNESS

punct
colectare
deșeuri

BE

CE

scaun din lemn fără spătar
33 buc

TIP 4.2
Coloana cu 2 module de iluminat
Hpct luminos=4m
13buc.

cadre pentru parcarea bicicletelor
58 buc.

TIP 4.3
Coloana cu 1 modul de iluminat
Hpct luminos=5m
11 buc.

Strații de încărcare biciclete/trotinete electrice,
cu minim 3 prize fiecare
7 buc.

TIP 5.1
Coloana multifunctionala prevazuta cu 1 modul de iluminare 360grade
+ 1 modul de iluminare 180 grade + 1 modul camera video
H total coloana = max.5.2m
2 buc.

conector electric subteran pentru evenimente
2 buc.

TIP 5.2
Coloana multifunctionala prevazuta cu 1 modul de iluminare 360grade
H total coloana = max.5.2m
3 buc.

1.24

11.79

alee ridicata

5
5.42

pavaj din beton înierbat
S = 514 mp
PARCĂRI LA SOL

platformă pentru șezut,
montată în jurul arborilor
4 buc

bancă fără spătar, cu încărcător USB
10 buc

USB

racord electric
racord apa-canal
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GRĂDINI
S = 1988 mp
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masă
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racord electric
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SPECII ORNAMENTALE
Plante perene - soare
1
Iberis sempervirens
2
Thymus serpyllum
3
Aster novi-belgii
4
Perovskia atriplicifolia
5
Echinacea hybrida
6
Echinops bannaticus
7
Iris sibirica
8
Leucanthemum x superbum
9
Nepeta yunnanensis
10
Sanguisorba officinalis
11
Stachys byzantina
12
Salvia nemorosa
13
Sedum telephium
14
Veronicastrum virginicum
Plante perene - umbra
1
Ajuga reptens
2
Brunnera macrophylla
3
Cornus canadensis
4
Galium odoratum
5
Helleborus niger
6
Oxalis acetosella
7
Tiarella cordifolia
8
Vinca major
9
Dryopteris filix mas
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TIP 5.6
Coloana multifunctionala prevazuta cu 1 modul de iluminare 360grade
+ 1 modul hotspot Wi-Fi
H total coloana = max.4.3m
3 buc.
TIP 5.7
Coloana multifunctionala prevazuta cu 1 modul de iluminare 360grade
+ 1 modul hotspot Wi-Fi + 1 modul camera video
H total coloana = max.4.3m
3 buc.
TIP 5.8
Coloana multifunctionala prevazuta cu 1 modul de iluminare 360grade
+ 1 modul camera video + 1 modul functie buton de panica
H total coloana = max.4.3m
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TIP 5.3
Coloana multifunctionala prevazuta cu 1 modul de iluminare 360grade
+ 1 modul camera video + 1 mdul hotspot Wi-Fi
H total coloana = max.5.2m
1 buc.
TIP 5.4
Coloana multifunctionala prevazuta cu 1 modul de iluminare 360grade
+ 1 modul camera video
H total coloana = max.4.3m
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Proiect

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii
- tronson Parcul Rozelor, din Cluj-Napoca
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Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj Napoca
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șef proiect (nume/semnătură):

GRĂDINI

Regimul juridic:
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, parțial în afara perimetrului de protecție
a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice și parțial în perimetrul de protecție a valorilor
istorice și arhitectural-urbanistice.
Imobil în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și parțial în proprietate privată.

arh./urb. Tudor PĂNESCU

arh. Tiberiu CIOLACU
arh. Cristina BALOGH
Proiectanti
de specialitate

Amplasament situat parțial în UTR: Va, Ve, ZCP_Va, ZCP_Ve, Lc_A
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355.00

suprafețe plantate cu specii ornamentale
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sc planwerk arhitectura si urbanism srl

proiectat:

existent
355.00

Proiectant
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SECȚIUNE S6 - profil transversal 10 conf. proiect hidro
scara 1:200
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suprafețe plantate (gazon si alte specii)
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scara 1:200
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4333 mp (13.16%)
1196 mp (3.63%)

/

propus
3895 mp (11.83%)
25 mp (0.07%)

Amenajări pietonale:
Gazon/plante/arbori:
Canalul Morii

1734 mp (5.26%)
23351 mp (70.90%)
2322 mp (7.05%)

7945 mp (24.12%)
18749 mp (56.93%)
2322 mp (7.05%)

Suprafață totală proiect:

32936 mp (100%)

32936 mp (100%)

Nr. arbori:
Nr. parcări automobile
Nr. locuri pentru parcare biciclete
Nr. locuri de încărcare biciclete/trotinete electrice

252
7 parcari la sol + 55 garaje
0
0

382 (222pastrati + 160 propusi)
46 parcari la sol
68
42

P.O.T.
C.U.T.

3.6%
0.03631

0.0%
0.00075

sc prodeco arhitectura si inginerie srl
Str. Alba Iulia Nr. 14B, Cluj Napoca
+40.742.620.253, rares.oarga@prodeco.org.ro

coordonator inginerie Rareș Oargă
ing. instalații Nicolae Drăgan
ing. structuri Bogdan Ciorescu
ing. hidro Rareș Oargă

Folosință actuală: alei și spații verzi-domeniul public.
Amenajarea va fi abordată într-o manieră integrată, avâd în vedere că spațiile verzi sunt o
componentă vitală a sistemelor urbane, și se va desfășura pe bază unui proiect complex de
specialitate ce va viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor
pietonale, realizarea unor zone de recreere atractive, organizarea mobilierului urban și a
vegetației.

sc costin si vlad birou de proiectare srl
Str Maramureșului, Nr. 151A, Bl. B, Ap. 1, Cluj-Napoca
office@cvbp.ro

ing. CFDP Tomoiagă Dan
ing. CFDP Dunca Ilie

Lucarea va include studierea amplasamentului și a vecinătăţilor, în vederea organizării
optime a funcțiunilor, acceselor, spațiilor verzi, rețelei de alei precum şi în vederea unei
relaționări avantajoase cu toate zonele adiacente.

sc Studio de peisaj Ana Horhat srl
NOTE:
- Suprafețele din tabelul de indicatori pot suferi modificări în fazele viitoare ale proiectului, din cauza
zonelor inaccesibile în prezent, pentru care s-au facut estimări, pe baza observațiilor în teren.
- Suprafața verde existentă cuprinde zone verzi neamenajate, parțial inaccesibile (grădini/foste
grădini), construcții parazitare, depozite de moloz, deșeuri.
- Suprafața Canalului Morii este calculată pe baza limitelor din trasate in planul topo. Albia canalului
este variabilă pe parcursul anului.
- Nu există date referitoare la traseul exact al Paraului Calvaria. Acesta a fost estimat pe baza
observațiilor pe teren.
- Pentru coerența amenajării și valorificarea întregului potențialul al zonei, proiectul cuprinde
suprafețe propuse a fi expropriate.
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Scara

2331
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Str. MOTILOR , Nr. 1_3
Loc. CLUJ NAPOCA,
Jud. CLUJ

AVIZ FAVORABIL
212368249/07.05.2020

Delgaz Grid SA
Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj
Echipa Acces la Retea Gaz Cluj
Str. Decebal, nr. 93-95
Cluj-Napoca
400205 Cluj Napoca
www.eon-distributie-romania.ro

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea înregistrată cu nr. 373824987/28.04.2020 denumire lucrare
Elaborare proiect pentru amenajare parc pe culoarul Canaluj Moriitronson Parcul Rozelor, din localitatea Cluj Napoca, strada Parcul
Rozelor, nr. fn., judet Cluj, în urma analizării documentaţiei depuse vă
comunicăm avizul favorabil,
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A
CONDIŢIILOR DE MAI- JOS:
A. Condiţii tehnice:
B. Condiţii generale:
1.

Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

2.
Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe
planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. - Centru Operatiuni Retea
Cluj la predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie
pe perioada derulării lucrărilor
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,6-0,9 m.
3.
În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au
apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz
Grid S.A., la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată,
primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu,
explozie), până la sosirea echipei de intervenţie.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie,
rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv
reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri
imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid S.A.,
pentru remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.

1
EDRO P03-01-02-F-03, ed.2

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi
apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave
(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi
cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz
Grid S.A., izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a
anunţat reprezentantul Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va fi direct
responsabil de producerea evenimentului.
În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în
exploatarea Delgaz Grid S.A. – Centru Operatiuni Retea Cluj, beneficiarul va
suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze
naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
4.
Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).
5.
În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat
de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la
generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la
generatoarele exterioare ale conductei.
6.
În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,
astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm
(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
7.
În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de
cămine, a tijelor de acţionare etc.
8.
Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va
informa în scris Delgaz Grid S.A.-Centru Operatiuni Retea Cluj asupra datei la
care e programată recepţia.
9.
Prezentul aviz este valabil până la data de 07.05.2021 (12 luni),cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de
2
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urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul şi natura
acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de
expirarea avizului iniţial.
În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde
valabilitatea.
Cu respect,

Sef Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj
Broscatan Ovidiu Zaharia

3
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Emitent Avize si Acorduri
Bob Maria Stefania
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Studiu privind coexistența proiectului
„Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii
– tronson Parcul Rozelor” din municipiul Cluj-Napoca,
cu instalațiile existente de distribuție a energiei electrice
Faza: Studiu de Coexistență

MEMORIU TEHNIC
1. Date generale
1.1 Obiectivul lucrării
Obiectivul lucrării este analiza condițiilor de coexistență a lucrărilor de amenajare a unui parc
pe culoarul Canalului Morii – tronson Parcul Rozelor” din municipiul Cluj-Napoca, cu instalațiile
existente de distribuție a energiei electrice din vecinătatea amplasamentului acestor lucrări.
În cadrul prezentului studiu se realizează o analiză preliminară a condițiilor de coexistență, pe
baza datelor disponibile la faza SF a proiectului. Orice modificări survenite pe parcursul derulării
etapelor de proiectare, sau la faza de execuție a lucrărilor impune refacerea studiului de coexistență
și modificarea corespunzătoare a avizului de amplasament emis de gestionarul rețelei de distribuție
a energiei electrice.
Studiul se limitează strict la condițiile pentru amenajarea și utilizarea zonei malurilor
Someșului precizate mai sus.

1.2 Amplasament
Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj.

1.3 Beneficiar
Primăria Municipiului Cluj-Napoca

1.4 Elaboratorul studiului
S.D.E.E. Transilvania Nord, Serviciul Proiectare Cluj, str. Taberei, nr. 20, judeţul Cluj,.

1.5 Elemente ce stau la baza întocmirii documentaţiei
• date primite de la S.C. Planwerk Arhitectură și Urbanism S.R.L., str. Georges Clemenceau
nr. 3, Cluj-Napoca, în calitate de elaborator al documentației SF;
• date şi măsurători din teren;
• SR EN 50341-1:2013 – Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1kV.
Partea 1: Reguli generale. Specificații comune;
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• SR EN 50341-2:2019 – Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1kV.
Partea 2-24: Aspectele normativelor naționale (NNA) pentru România (pe baza EN 503411:2012;
• NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;
• Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente capacităţilor
energetice, aprobată prin ordin ANRE nr. 239/2019;
• STAS 2612-87 – Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
• SR EN 61140:2016 – Protecția împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și
echipamente electrice
• 1.RE-Ip 30/2004 – Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ
• Ordin MSP 1193/2006 – Norme privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri
electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz

2. Descrierea situației actuale
Zona Cluj-Napoca este situată în funcţie de:
- gradul de poluare:
zona II, în conformitate cu precizările NTE 001/03/00;
- indicele cronokeraunic:
în zona A (medie anuală de 151 ore de furtună cu descărcări
electrice pe an), conform NTE 001/03/00;
- condiţiile meteorologice :
conform SR EN 50341-2-24:2019, sunt cele aferente:
- zonei „B” (25,1 – 30,0 m/s), pentru viteza vântului de bază,
- zonei „3” (20,1 – 25,0 mm), pentru grosimea maximă a chiciurii,
- zonei „a” (v<=15m/s), pentru viteza vântului simultan cu chiciura.
În prezent, terenul care face obiectul proiectului de amenajare este un spațiu neamaenajat, care
necesită accesibilizare pentru a putea fi pus la dispoziția publicului larg, corelat cu proiectul de
amenajare a malurilor Someșului.
În perimetrul cuprins în proiectul de amenajare sunt amplasate următoarele linii electrice de
110kV:
– LEA 110kV Mănăștur – Cluj Centru – Clujana – Cluj Est d.c. cu Mănăștur – Cluj Centru –
Cluj Nord,
– LES 110kV Mănăștur – Stadion,
– LEA 110kV Florești – Mănăștur d.c.,
– LEA 110kV Mănăștur – Nadăș.
Traseele acestor linii se găsesc în extremitatea vestică a terenului ce face obiectul proiectului
de amenajare.
De asemenea, în zonă sunt amplasate linii subterane de medie tensiune (LES 10kV) și de joasă
tensiune (LES 0,4kV si LEA 0.4kV).
Liniile aeriene de 110kV sunt construite pe stâlpi metalici și sunt echipate cu lanțuri izolatoare
duble de tip compozit, conductoare active Al-OL 150/25, Al-OL 185/43, AL-OL 185/32, Al-OL
240/56 și conductoare de protecție tip OPGW.
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Zona de protecție și zona de siguranță ale liniilor electrice sunt definite conform Normei
tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente capacităţilor energetice,
aprobată prin ordin ANRE nr. 239/2019
Zona de protecție și de siguranță a LEA 110 kV are lățimea de 37 m și este dispusă în plan
orizontal, simetric față de axul liniei.
Zona de protecție a LES 110 kV are lățimea de 1 m și adâncimea de 1,3 m și este dispusă
simetric față de axul LES. Zona de siguranță a LES 110kV are lățimea de 0,5 m considerată de la
limita zonei de protecție, atât în plan orizontal, cât și în plan vertical.
Zona de protecție și de siguranță a LES m.t. în plan orizontal este simetrică faţă de axul
traseului şi are lăţimea de 0,8 m. În plan vertical zona de protecţie şi de siguranţă a traseului de
cabluri se delimitează prin adâncimea de pozare în valoare de cel puţin 0,8 m.

3. Descrierea construcțiilor proiectate
Conform fazei SF a proiectului „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul
Rozelor”, principalele lucrări avute în vedere sunt următoarele:
- un pod în zona intrării în Parcul Rozelor,
- o alee suspendată în zona unde terenul este străpuns de izvoare locale,
- pachete de trepte amplasate pe taluzul dinspre zona de locuințe,
- drumul existent de pe malul stâng va fi iluminat și dotat corespunzător,
- un aliniament de plopi către apă pe segmentul de alee din zona blocului,
- desființarea gardurilor către Parcul Rozelor, integrarea și amenajarea unei zone de legătură,
până la prima alee (inclusiv zona fântânii existente),
- pe malul drept vor fi inserate, acolo unde geometria spațiului o permite, diferite funcțiuni
compatibile și complementare prezenței apei (un loc de joacă tematic, o zonă pentru
evenimente la scara redusă, locuri de odihnă),
- gradene și trepte din piatră introduse punctual pe ambele maluri,
- păstrarea funcțiunii existente de grădini urbane,
- aleea de la partea superioară a malului stâng va fi continuată pe tot traseul Canalului Morii și
va crea punctual legături cu străzile din apropiere; platourile și zonele libere adiacente acestei
alei vor fi amenajate cu locuri de odihna, un loc de joacă și o zonă dedicată mișcării în aer
liber
- în locul garajelor se propune descoperirea paraului Calvaria si realizare parcari.
- consolidarea părții superioare a digurilor existente, cu păstrarea cotelor actuale ale acestora,

4. Analiza condiţiilor de coexistenţă
Întrucât extremitatea vestică a perimetrului propus pentru amenajare se găsește în mare parte
în interiorul zonei de protecție și de siguranță a LEA 110kV existente, s-au calculat săgețile
maxime ale conductoarelor active ale liniei și s-au determinat unghiurile de deviere sub acțiunea
vântului în două stări: temperatura medie (+15ºC cu vânt maxim) și -5ºC + chiciura + vânt.
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În planul de situație sunt reprezentate, în fiecare deschidere, conductoarele active extreme în
poziția de deviere maximă sub acțiunea vântului.
Întrucât și în prezent liniile electrice aeriene existente supratraversează cursul Someșului Mic
și zone cu circulație frecventă, sunt îndeplinite condițiile pentru trecerea prin astfel de zone.
În situațiile de apropiere, trebuie să se asigure o distanță minimă Dma = 3 m între părțile aflate
în condiții normale sub tensiune (izolatoare și conductoare în poziția cea mai defavorabilă din
punct de vedere al săgeții și al devierii sub acțiunea vântului) și obiectivul propus.
Situațiile de traversare se încadrează în prevederile art. 3.7 și a Tabelului 11 din Norma tehnică
privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente capacităţilor energetice (ordin ANRE
nr. 239/2019).
Pentru linii electrice aeriene de înaltă tensiune având Un ≤ 110 kV echipate cu lanțuri de
izolatoare se solicită:
- distanța minimă pe verticală între conductorul inferior al LEA la săgeată maximă și sol: 7 m;
- protecție mărită conform Tabelului 1 din normă (fără interzicerea înnădirilor în deschidere) și
lanțuri duble de izolatoare, (cu excepția cazurilor în care, din considerente mecanice, sunt
prevăzute lanțuri multiple, sau lanțurile sunt cu izolatoare compozite fără piese din fontă turnată).
Situația îndeplinirii cerințelor din normă și acțiunile necesare pentru îndeplinirea acestora sunt
prezentate în tabelul 3.
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Tabel 3. Cerințe privind coexistența amenajărilor proiectate cu LEA 110kV existente
Nr.
crt.

Elementul
condiționat

3.

Stâlpii liniei
electrice aeriene
Conductoarele

4.

Cleme și armături

5.

Deschideri

6.

Lanțuri de
izolatoare
Tensiuni de
atingere și de pas

7.

Armături de protecție împotriva arcului electric
Deschiderile reale la încărcări din vânt și la încărcări verticale
nu vor depăși 90% din cele de dimensionare ale stâlpilor
Lanțurile multiple se verifică în regim de avarie, la ruperea
unei ramuri
Ua ≤ 250V; Upas ≤ 250V

da

–

da
(stâlpi de întindere)

–

da

–

nu este cazul
(stâlpi de întindere)
da

–

da

–

da

–

–

–

determinarea prin
măsurători a Ua și
Upas

Faza: Studiu de Coexistență

2.

Distanța minimă pe verticală între conductorul inferior al LEA
la săgeata maximă și sol: 6m
Stâlpi de susținere cu cleme cu reținerea conductorului, sau
stâlpi de întindere
Secțiunea de minim 35 mm² pentru conductoare multifilare
AL-OL, aliaje aluminiu-oțel, sau aliaje de aluminiu
Cleme de susținere cu reținerea conductorului

Lucrări necesare
pentru
îndeplinirea cerinței

Studiu privind coexistența proiectului „Remodelarea malurilor
Someșului în Municipiul Cluj-Napoca” cu LEA 110kV existente

Gabarite

Îndeplinirea cerinței
în situația actuală

Cod document: DTN-3-DTP-18-97
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Pentru situația analizată, s-au folosit prevederile din SR EN 50341-2-24:2019, Tabelul 6/RO.1.
LEA 110kV din amplasament au stâlpi fără aparataj și traseul în zonă care va deveni cu circulație
frecventă din interiorul localității. Liniile fac parte dintr-o rețea de tip T1 (cu neutrul legat la
pământ, prevăzută cu un sistem de eliminare a defectului).
În aceste condiții, valoarea maximă admisă pentru tensiunea de atingere Ua, respectiv de pas
Upas, este 250V.
Pentru încadrarea în aceste limite, la fiecare stâlp al LEA 110kV amplasat în perimetrul care
face obiectul proiectului de amanejare, se va verifica integritatea prizei/prizelor de pământ și a
legăturilor dintre stâlp și priză. Se vor determina prin măsurători rezistențele de dispersie ale
tuturor prizelor de pământ și tensiunile de atingere și de pas. Se vor completa cu benzi OL-Zn și
electrozi veticali prizele de pământ cu rezistența peste 4Ω. Dacă tensiunea de atingere, respectiv de
pas măsurată depășește valorile precizate mai sus, priza în cauză se va completa cu cel puțin un
contur închis care să asigure distribuția potențialelor la suprafața solului. Ca măsură alternativă de
limitare a Ua și Upas, la stâlpii al căror amplasament permite acest lucru, se poate realiza izolarea
amplasamentului.

5. Soluții pentru reglementarea coexistenței
Având în vedere vecinătatea liniilor electrice aeriene de 110kV, se recomandă ca în interiorul
zonei de protecție și de siguranță a acestora (cu lățimea de 37m simetric față de axul liniei)
îngrădirile și parapetele să fie realizate din materiale incombustibile (clasa C0, sau C1) şi care nu
conduc curentul electric (piatră, cărămidă, beton fără armături). Se pot folosi materiale plastice, sau
lemn impregnat numai dacă este certificată încadrarea lor în clasele de combustibilitate C0 sau C1.
Dacă împrejmuirile, ori parapetele vor fi metalice, atunci este obligatorie asigurarea continuității
electrice pentru toate părțile acestora și prevederea unor prize de pământ proprii cu rezistența de
dispersie de cel mult 4 Ω la care să fie legate aceste structuri.
În interiorul zonei de protecție și de siguranță a liniilor aeriene de 110kV, de-a lungul aleilor
pietonale din proximitatea apei, la capetele podețelor și pe parapetele acestora se vor monta
plăcuțe de avertizare cu textul ”Pescuitul interzis! Pericol de electrocutare”.
Întrucât pe traseele LES 110kV sunt prevăzute lucrări de construire a unor trotuare, alei, ori
piste pentru bicicliști, săpăturile pentru aceste construcții se vor realiza exclusiv cu asistență
tehnică din partea gestionarilor acestor instalații (COR IT Cluj pentru LES 110kV) și numai după
pichetarea în teren a traseelor acestor cabluri. Adâncimea săpăturilor/decopertărilor în zona
cablurilor subterane de energie nu va depăși 0,5m de la suprafața terenului actual. Dacă este
necesară realizarea săpăturilor dincolo de această adâncime, cablurile existente se vor repoza la
adâncimea corespunzătoare noii configurații a terenului, cu realizarea tuturor lucrărilor de
protejare, semnalizare și marcare a acestora. Între suprafața terenului reamenajat și LES 10kV se
va asigura o distanță verticală de 0,8m. În cazul LES 110kV această distanță va fi de 1,2m.
Pe traseele LES 10kV sunt prevazute lucrări de construire a unor trotuare, alei, ori piste pentru
bicicliști dar si lucrari de descoperire a cursului paraului Calvaria. Din acest motiv sunt necesare
lucrari de relocare a circuitelor de medie tensiune din zona accesului auto spre Parcul Rozelor. In
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aceasta zona exista 5 circuite de medie tensiune care sunt aplasate sub garajele existente si
deasupra casetei betonate existente deasupra Paraului Calvaria.
Cele 5 circuite de medie tensiune acre necesita relocare sunt:
 Distribuirorul Agronomia realizat cu cabluri de tip ACHPBI
 Distribuitorul Sesului realizat cu cabluri de tip AOSB
 Distribuitorul Bere realizat cu cabluri de tip A2XS2Y si ACHPBI
 Distribuitorul Plopilor realizat cu cabluri de tip A2XS2Y si ACHPBI
 Distribuitorul UAC Manastur realizat cu cabluri de tip A2XS2Y si ACHPBI
Aceleasi circuite de medie tensiune se vor reloca si in zona Bisericii existente, zona in care se
doreste amplasrea unor mobiliere urbane. Cablurile de medie tensiune vor fi pozate in tub de
protectie pentru subtraversari strazi, respectiv traversare paraul Calvaria, iar pentru zona de traseu
din spatiul verde se vor poza in pat de nisip. Legaturile cu LES existente se vor realiza cu
mansoane de legatura.
Pe traseele LES de joasa tensiune se prevad lucrari de relocare a circuitelor existente pentru a
se putea planta arbori si la subtrabversarile albiei se vor verifica adancimile de pozare pentru
pentru a se putea realiza re-sistematizarea malului stîng (anrocamente, consolidări). Se va reloca
circuitul buclat de pe aleea paralela cu Canalul Morii pe o lungime de 230m, cablurile urmand a fi
pozate in carosabilul asfaltat, in tub de protectie 110 mmp.
In ceea ce priveste LEA joasa tensiune existenta pe strada Taberei se va prevedea trecerea
acestei retele in subteran, inclusiv a bransamentelor aeriene existente:
- Se va identifica, sectiona si mansona cablul sosire in firida de retea de tip E2-2 Bloc
Electromontaj din firida de retea E4-4 Camin Electromontaj;
- Se va poza un circuit buclat pana la o firida proiectata de tip E3-3 prevazuta cu trei locuri
de contoare pentru alimentarea bransamentelor existente (2 bransamente monofazate si un
contor trifazat);
- De la Firida Proiectata de tip E3-3 se vor poza cabluri de alimentare radiale de tip
ACYABY 3x70+35mmp pana la tablourile de abonat ale consumatorilor afectati;
- Firida nou proiectata va fi legata la o priza de impamantare avand Rp<4 ohmi;
- Dupa realizarea lucrarilor nou proiectate, reteaua aeriana se va demola si se va preda
getionarului (OD).

6. Riscuri identificate şi aspecte pe care gestionarul liniilor electrice aeriene de
110kV şi administratorul terenurilor trebuie să le ia în considerare
a) Amenajările proiectate, ce se vor realiza în zona de protecție și de siguranță a liniilor
electrice aeriene existente, implică riscuri de electrocutare a persoanelor în următoarele
situaţii (enumerarea nefiind limitativă):
- în cazul apropierii de părţile aflate sub tensiune (conductoare, lanțuri de izolatoare),
sau a atingerii acestora;
- în cazul ruperii conductoarelor electrice, sau a lanţurilor de izolatoare;
- în situaţia unor catastrofe naturale sau provocate, ce ar duce la căderea stâlpilor
electrici;
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- în cazul în care o persoană atinge conductoarele electrice prin manevrarea în
apropierea acestora a unor tije, bare, sau alte obiecte lungi de orice fel (metalice, din
lemn, fibră de carbon etc.);
- în cazul urcării pe stâlpii liniilor electrice.
b) În cazul manevrării unor utilaje, mijloace transport, ori altele similare, fără respectarea
distanţelor minime de protecţie indicate de norme (3 m), chiar fără atingerea părților sub
tensiune, există riscul de accident prin electrocutare și/sau arsuri ca urmare a amorsării
arcului electric;
c) În condiţii normale de funcţionare a LEA 110kV pot apărea perturbaţii radio-electrice;
d) Orice construcţie, amenajare, instalaţie, utilaj, (auto)vehicul, sau material
amplasată/amplasat în interiorul zonei de protecţie şi de siguranţă a LEA 110kV pot fi
deteriorate, inclusiv la nivel de daună totală, atât ca urmare a unor defecte ale liniei
(scurtcircuite, cedări de elemente componente ale liniei - stâlpi, izolatoare, armături,
conductoare), cât şi pe durata lucrărilor de intervenţie şi a lucrărilor de reparaţii, sau
modernizări ale liniei electrice.
Cu privire la liniile electrice subterane, există risc de accident prin electrocutare și/sau arsuri
prin deteriorarea mantalei, ori a izolației cablurilor electrice pozate subteran, ca urmare a executării
de săpături ori foraje neatorizate și fără asistență tehnică din partea gestionarului acestor instalații.

7. Condiţii restrictive
În zona de protecţie şi de siguranţă a LEA 110kV nu se vor amplasa/depozita materiale şi
substanţe uşor inflamabile ori explozibile, nici recipiente cu fluide sub presiune, indiferent de
natura acestor fluide.
Pentru a evita preluarea şi transmiterea unor potenţiale periculoase din zona de protecţie şi de
siguranţă a LEA 110kV, în aceasta zonă nu se vor depozita obiecte metalice lungi (profile
laminate, ţevi, armături pentru construcţii şi altele similare).
Pe toata durata de coexistenţă a LEA 110kV cu amenajările proiectate, în zona de protecţie şi
de siguranţă a LEA 110kV
• se va evita manipularea obiectelor lungi indiferent de materialul din care acestea sunt
confecţionate,
• nu se vor desfăşura cabluri electrice, de telecomunicaţii sau de date ce conțin conductoare
metalice, ecrane metalice sau fir purtător metalic, nici cabluri de tracţiune, sau oțel-beton pentru
armături,
• nu se vor amplasa instalaţii de legare la pământ altele decât cele aferente LEA 110kV și
îngrădirilor/parapetelor situate în interiorul zonei de protecție și de siguranță a liniilor,
• nu se vor depozita deşeuri, pământ, moloz, nici zăpadă,
• nu se vor aprinde deşeuri, nici resturi vegetale,
• nu se vor lansa lampioane, nici artificii care pot ajunge in zona de protecţie şi de siguranţă a
LEA 110kV,
• nu se vor înălţa baloane, zmeie, nici aeromodele sau drone indiferent dacă sunt sau nu radiocomandate, (în proximitatea liniei electrice aeriene, comanda prin unde radio a aeromodelelor
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poate fi semnificativ perturbată, inclusiv prin pierderea controlului asupra modelului, de prezenţa
conductoarelor LEA 110kV şi de câmpul electromagnetic creat de funcţionarea liniei),
• se va evita staționarea de vehicule, inclusiv utilaje de şantier ori de altă natură,
• nu se vor cala/amplasa structuri, instalaţii ori utilaje de ridicat (macarale, platforme
autoridicătoare, stivuitoare, macarale şi pompe pentru beton, schele fixe, sau mobile, eşafodaje
etc.). Dacă este strict necesară amplasarea acestora în zona de protecţie şi de siguranţa a LEA
110kV (dar numai cu păstrarea în toate situaţiile a distantelor minime admisibile din considerente
de electrosecuritate), se va solicita asistenţă din partea gestionarului liniei, iar instalaţiile şi utilajele
mobile vor fi dotate cu indicatoare de câmp electric care să semnalizeze optic şi acustic apropierile
periculoase de părţile sub tensiune ale liniei electrice. Aceste indicatoare trebuie să fie certificate
de organisme autorizate în domeniu şi să aibă verificările periodice valabile pe toată perioada
utilizării lor,
• nu se vor amplasa leagăne, balansoare, sau alte instalaţii de joacă pentru copii, nici nu se vor
amenaja spatii de joacă pentru copii,
• nu se vor amenaja piscine, nici nu se vor amplasa piscine gonflabile,
• nu se vor utiliza instalaţii de spălare cu jet sub presiune,
• nu se vor instala aspersoare, sau alte instalaţii de irigat cu jet de apă, inclusiv în regim de
avarie al instalaţiei de irigat,
• nu se vor planta copaci sau arbuști care depășesc 3 m înălțime (cu luarea în considerare atât a
creșterii previzibile până la proxima operațiune de toaletare și a spațiului necesar pentru
întreținerea acestora),
• nu se vor monta spaliere metalice (cu rol decorativ, sau pentru diverse plante),
• nu se vor realiza săpături, nici alte amenajări şi nu se vor poza instalaţii şi echipamente de
nici un fel, fără un aviz de amplasament emis specific pentru aceste lucrări de către gestionarul
LEA 110kV,
• podețele pietonale și pentru bicicliști care sunt prevăzute a fi construite în zona de protecție și
de sigurană a LEA 110kV vor avea cota părții pietonale astfel stabilită încât să fie asigurată
distanța verticală de minimum 7m față de conductoarele liniei la săgeata maximă, iar structurile
metalice ale podețelor vor avea asigurată continuitatea electrică pe toată lungimea și vor fi legate la
prize de pământ cu rezistența echivalentă de minimum 4Ω amplasate pe ambele maluri, la distanțe
de cel puțin 10m față de prizele de pământ ale stâlpilor LEA 110kV și față de traseele cablurilor
electrice subterane existente,
• nu se recomandă amplasarea în zona de protecţie şi de siguranţă a LEA 110kV a racordurilor
pentru utilităţi (energie electrică, apă, canalizare, gaz, telecomunicaţii voce şi date etc.). Dacă acest
lucru nu poate fi evitat, racordurile nu vor fi aeriene. Racordurile subterane la utilități, cu excepţia
celui pentru energie electrică, trebuie să fie realizate cu conducte nemetalice (PVC, PEHD etc.), iar
în cazul racordurilor pentru telecomunicaţii să fie utilizate cabluri cu fibră optică fără inserţii
metalice,
• se va evita amplasarea în zona de protecţie şi de siguranţă a LEA 110kV a instalației de
iluminat public. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, înălțimea stâlpilor pentru iluminat public (cu
luarea în considerare inclusiv a corpurilor de iluminat montate) nu va depăși 3 m de la suprafața
solului în situația proiectată. Stâlpii trebuie să fie realizați din material neconducător de
electricitate (de ex. rășini sintetice armate cu fibră de sticlă). Nu se acceptă stâlpi din material
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compozit armat cu fibre de carbon. Nu se vor monta stâlpi metalici, nici din beton armat. În zona
de protecție și de siguranță a LEA 110kV nu se recomandă amplasarea prizelor de pământ ale
instalației de iluminat public. Dacă amplasarea acestora nu se poate evita, se va avea în vedere ca
distanțele față de cele mai apropiate prize de pământ ale stâlpilor LEA 110kV să fie de cel puțin
10m. Rețeaua de iluminat public în aceste zone va fi realizată exclusiv în cablu subteran. Traseele
acestor cabluri vor respecta cerințele Normei tehnice privind zonelor de protecție și de siguranță
aferente capacităților energetice (Ordin ANRE 239/2019) și ale NTE 007/08/00 relativ la
apropierea și intersecțiile cu LES 110kV și LES 10kV existente în amplasament. Fundațiile
stâlpilor de iluminat public vor fi amplasate înafara traseelor liniilor electrice subterane existente,
la o distanță orizontală de min. 0,6m față de partea cea mai apropiată a traseului de cabluri în
cauză. Nu se vor amplasa fundații ale stâlpilor de iluminat public, nici cabluri ale instalației de
iluminat public la distanțe mai mici de 10m față de manșoanele și prizele de pământ existente pe
traseul LES 110kV.
Începerea lucrărilor de construire este condiționată de pichetarea în teren a traseelor de cabluri
electrice subterane existente în zona lucrărilor, cu asistență din partea unității de exploatare a
liniilor electrice aeriene și subterane existente în zona proiectului de amenajare propus.
În cazul unor eventuale intervenţii ale echipajelor de pompieri în perimetrul amenajat, se va
solicita urgent asistenţă din partea gestionarului LEA 110kV, care, în funcţie de condiţiile şi
cerinţele concrete din teren (poziţionarea, gabaritele şi distanţele necesare pentru utilajele,
echipamentele şi mijloacele de intervenţie, substanţele utilizate, direcţia şi viteza vântului,
schemele operative şi regimurile de funcţionare ale reţelei de înaltă tensiune din zonă la momentul
intervenţiei), va stabili şi va superviza aplicarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii
intervenţiei.
Orice defect vizibil al liniei electrice în zona de vecinătate (ruperi de izolatoare, ruperi sau
deformări de armături şi cleme, ruperi sau alunecări de conductoare, deformări şi ruperi de
elemente din structura stâlpilor) va fi anunţat gestionarului liniei la telefon 0264-929, sau folosind
alte date de contact precizate în avizul de amplasament al Societății de Distribuţie a Energiei
Electrice Transilvania Nord S.A..
În situația ruperii unui conductor al LEA, se va anunța în cel mai scurt timp posibil gestionarul
liniei, se va opri orice activitate în apropierea conductorului rupt și se vor lua măsurile necesare
pentru împiedicarea accesului persoanelor în zona de protecție și de siguranță a liniei până la
confirmarea lipsei tensiunii pe circuitul defect, de către personalul operativ al operatorului de
rețelei de distribuție a energiei electrice.
Beneficiarul studiului trebuie să îşi asume în scris, sub forma unei declaraţii notariale, riscurile
prezentate în cap. 6 şi să respecte restricţiile prezentate în cap. 7. Aceste riscuri şi restricţii trebuie
avute în vedere la proiectarea amenajărilor, pe toată durata şantierului, pe toată durata utilizării
amenajărilor (inclusiv la lucrări de întreţinere şi reparaţii) şi pe durata lucrărilor de desfiinţare la
finalul perioadei de utilizare.
Evaluarea lucrărilor necesar a fi executate
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S-a făcut o evaluare estimativa a costurilor pentru reglementarea condiţiilor de coexsitenta si sa ajuns la valoarea de 332,478.13 lei fără TVA. La fazele următoare de proiectare se va stabili
valoarea finala pe baza devizelor de lucrări.

Sef Serviciu Proiectare
Ing. Marius Moldovan

Proiectant
ing. Cosmin Hedesiu
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LEGENDA
SUPRAFETE, VEGETATIE SI ELEMENTE DE AMENAJARE

TIP 1.1

bancă dublă fără spătar
14 buc

TIP 1.2

bancă simplă cu spătar
16 buc

TIP 2

scaun cu spătar
102 buc

TIP 3

bancă simplă
montată pe bloc din piatră / beton
38 buc

TIP 4.1

șezlong
7 buc

TIP 4.2

scaun din lemn fără spătar
33 buc

TIP 4.3

scaun din lemn cu spătar
18 buc

TIP 5.1

platformă pentru șezut,
montată în jurul arborilor
4 buc

TIP 5.2

masă
10 buc

v
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TIP 5.3

masă pentru șah/table
7 buc

TIP 5.4

GRĂDINI
S = 1988 mp

cișmea
8 buc.

TIP 5.5

arbori existenți, propusi spre desfiintare
30 buc

coș de gunoi
32 buc.

TIP 5.6

arbori existenți, conform plan topografic
222 buc

coșuri de gunoi pentru colectare selectivă
25 buc.

TIP 5.7

arbori existenți in zone inaccesibile
poziție si numar estimate

coșuri de gunoi pentru colectare selectivă
+ un coș de gunoi pentru câini
31 buc.

TIP 5.8

arbori propuși
88 buc

cadre pentru parcarea bicicletelor
55 buc.

beton cu agregate expuse
S = 2386 mp
ALEI ȘI SUPRAFEȚE PIETONALE
elemente din piatră naturală
S = 494 mp
TREPTE / GRADENE
asfalt
S = 3381 mp
ALEI ȘI DRUM
lemn montat pe structură metalică
S = 276 mp
ALEE RIDICATĂ
pietriș spălat, sort 8-16mm
S = 868 mp
LOC DE JOACĂ ȘI ZONE FITNESS
nisip
S = 148 mp
LOC DE JOACĂ
piatră cubica (5x5cm), cu rosturi min. 1cm
S = 3520 mp
SUPRAFEȚE PIETONALE
pavaj din beton înierbat
S = 514 mp
PARCĂRI LA SOL
suprafețe plantate (gazon si alte specii)
S = 14 800 mp
SPAȚIU VERDE
suprafețe plantate cu specii ornamentale
S = 895 mp
SPAȚIU VERDE
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Beneficiar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

Amplasament situat parțial în UTR: Va, Ve, ZCP_Va, ZCP_Ve, Lc_A

strada Moților, nr. 3, 400001, Cluj Napoca
C.I.F. nr. 4305857

Folosință actuală: alei și spații verzi-domeniul public.

Amenajarea va fi abordată într-o manieră integrată, avâd în vedere că spațiile verzi sunt o componentă vitală a sistemelor urbane, și se
va desfășura pe bază unui proiect complex de specialitate ce va viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a
deplasărilor pietonale, realizarea unor zone de recreere atractive, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Proiectant
general

sc planwerk arhitectura si urbanism srl
strada Georges Clemenceau, nr. 3, 400021, Cluj Napoca
0264/439488, office@planwerkcluj.org
C.U.I. nr. RO36729230, J12/4045/2016

șef proiect (nume/semnătură):

Lucarea va include studierea amplasamentului și a vecinătăţilor, în vederea organizării optime a funcțiunilor, acceselor, spațiilor verzi,
rețelei de alei precum şi în vederea unei relaționări avantajoase cu toate zonele adiacente.

arh./urb. Tudor PĂNESCU

arh. Tiberiu CIOLACU
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Suprafață carosabilă (trafic general+parcări):
Suprafață pietonală:
Suprafață verde (gazon/plante/arbori):
Suprafață Canalul Morii
Suprafață construită

4333 mp (13.16%)
1734 mp (5.26%)
23351 mp (70.90%)
2322 mp (7.05%)
1196 mp (3.63%)

3895 mp (11.83%)
7945 mp (24.12%)
18749 mp (56.93%)
2322 mp (7.05%)
25 mp (0.07%)

Suprafață totală proiect:

32936 mp (100%)

32936 mp (100%)

Nr. arbori:
Nr. parcări automobile
Nr. locuri pentru parcare biciclete
Nr. locuri de încărcare biciclete/trotinete electrice

252
7 parcari la sol + 55 garaje
0
0

382 (222pastrati + 160 propusi)
46 parcari la sol
68
42

P.O.T.
C.U.T.

3.6%
0.03631

0.0%
0.00075

Proiectanti
de specialitate

sc prodeco srl
Str. Alba Iulia Nr. 14B, Cluj Napoca
+40.742.620.253, rares.oarga@prodeco.org.ro

coordonator inginerie Rareș Oargă
ing. instalații Nicolae Drăgan
ing. structuri Bogdan Ciorescu
ing. hidro Rareș Oargă
sc costin si vlad birou de proiectare srl
Str Maramureșului, Nr. 151A, Bl. B, Ap. 1, Cluj-Napoca
office@cvbp.ro

ing. CFDP Tomoiagă Dan
ing. CFDP Dunca Ilie
sc Studio de peisaj Ana Horhat srl

NOTE:
- Suprafețele din tabelul de indicatori pot suferi modificări în fazele viitoare ale proiectului, din cauza zonelor inaccesibile în prezent,
pentru care s-au facut estimări, pe baza observațiilor în teren.
- Suprafața verde existentă cuprinde zone verzi neamenajate, parțial inaccesibile (grădini/foste grădini), construcții parazitare, depozite
de moloz, deșeuri.
- Suprafața Canalului Morii este calculată pe baza limitelor din trasate in planul topo. Albia canalului este variabilă pe parcursul anului.
- Nu există date referitoare la traseul exact al Paraului Calvaria. Acesta a fost estimat pe baza observațiilor pe teren.
- Pentru coerența amenajării și valorificarea întregului potențialul al zonei, proiectul cuprinde suprafețe propuse a fi expropriate.

Str. Ecaterina Varga, Nr. 6, Corp 2, Ap. 8, Cluj-Napoca

peisagist Ana-Maria Horhat
Planşa / Nr.

Plan situatie propusa

A 03

Faza proiect

STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. proiect

Nr. contract

Data

Scara

393531

393531 / 01.08.2019

aprilie 2020

1 : 500

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din Cluj-Napoca
TABEL PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA
Suprafata
imobil din
cartea
funciara
(mp)

Suprafata
imobil de
expropriat
(mp)

Suprafata
constructie de
expropriat
(mp/ml)

8

8

330558

4197

2216

21546/1/1/1/1/1/1
/4/1/1/1/1/1

274360

67905

7100

CC

283288

283288

2640

2640

Municipiul Cluj-Napoca

HC

10893/1

326860

68522

5983

Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

CC

337866

337866

1193

1193

Cluj-Napoca

Statul Roman, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

P

21432/4/1,
21432/4/2

295888

19064

1267

7

Cluj-Napoca

FEDERALCOOP CLUJ SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM

HC

21436

276984

20706

28

8

Cluj-Napoca

PINTER IOSIF

Altele

21435/4

285882

1806

145

9
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Municipiul Cluj-Napoca

Altele

21536/2/2/1

323199

1401

1365

10
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Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CC

342080

342080

5476

5476

11
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Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

DR

21536/3

330207

2255

613

12
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Municipiul Cluj-Napoca

DR

11724

281628

12726

3012

CC

250458

250458

8936
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Nr.
Crt.

Pozitia
din
planul
anexa

1
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3

4

5

6

7

1

1

Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

CC

330558

2

2

Cluj-Napoca

Statul Roman, Academia de Inalte Studii Agronomice Cluj

DR

3

3

Cluj-Napoca

SC. LAV & M SRL CU SEDIUL IN CLUJ

4

4

Cluj-Napoca

5

5
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Unitatea
administrativ –
teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de
folosinta

Nr.cadastral/
Nr topo

Nr.
carte funciara

DIUDEA ROMULUS TIBERIU, SC KNOX GROUP SRL, MOLDOVAN EMIL MARIUS, MOLDOVAN MARINELA, ARDELEAN MIRABELA-ROXANA, RECE
IOAN ANDREI, ILIES DORU GELU AUREL, ILIES ADRIANA, SC SOFTVISION
SRL, HÎRTOPEANU ŞTEFANIA ANCA, SC AG. COLINA SRL, ABRUDAN IOAN
DUMITRU, ARAD VICTORIA ALEXANDRA, MAJA ANTONIU MIRCEA,
IAKOBINYI-PICH GERALD, SC. ADMIN SOFTWARE SRL, SC AROMATICS
SRL, DRĂGUŢ BOGDAN VICTOR, ILOVAN ANA MARIA, SC TEHNOVALCAR
IMPEX SRL, MOLDOVAN HORIA - SEBASTIAN, MOLDOVAN IOANA LUMINITA, CSAKANY CSILLA, S.C '' MAVIPROD '' S.R.L, SUCIU NICOLAE,
SUCIU EUGENIA, LINCA ELENA, SC ETAMATIC SRL, ASCHILEAN IOANA DORINA, SC TEHPRO SRL, SC ENOL GRUP SA, NATH OFELIA-CARMEN,
MÂŢ TEREZIA, PETRUŞCA ANDREI DAN, PETRUŞCA ALEXANDRU, CARDOŞ
CĂLIN-DANIEL, CARDOŞ MARIOARA-DANA, SC WISE CONSULTING SRL, SC
ENOL GRUP INVEST SA, MIHUŢ ADINA MARCELA, MORAR LIANA
ŞTEFANIA, MORAR RAMONA MARIA, MOGA MARIUS-LUCIAN, SÂMBOAN
TONY CIPRIAN, SÂMBOAN ANCA MIHAELA, BALEA AUGUSTA-NARCISA,
MUREŞAN LIVIA, SC MAVIPROD SRL, MURESAN ALINA - RALUCA, POPA
LUMINIŢA -MARIA, IOSIVAŞ RADU-MIRCEA, MURARIU OANA, CĂZAN
IONUŢ-CĂLIN, POPA RALUCA GABRIELA, SC ADMIN SOFTWARE SRL,
MOLDOVAN EMIL MARIUS, MOLDOVAN MARINELA, AŞCHILEAN DOCA,
AŞCHILEAN DORIN, OFIMIAŞ EMILIA RODICA, OFIMIAŞ REMUS, SC "
PARTNERS & BUSINESS CONSULTING SRL, MAJA SORIN-ADRIAN,
BRUMAR RENATA - DIANA, POPA LUMINIŢA - MARIA, SC IMINENT SRL.
13

13
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SC ROMBIANCA PRESTCOM SRL, TIMIŞ VASILE, MOŞNEAGU LUCIAN,
MOŞNEAGU MARIA, SC '' AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG '' SRL,
ZĂGREAN IOAN, ZĂGREAN LUCIA, SC PORTAL IMOBILIARE SRL,
MOLDOVAN EMIL- MARIUS, MOLDOVAN MARINELA, ŞTEFANOVICI
CEZAR, CORNEA VICTORIŢA - MONICA, GREAB SIMION -ALEXANDRU,
GREAB SIMION -ALEXANDRU, GREAB IOANA- MADALINA, MARGA
ANDREI, MARGA FELICIA-DELIA, BORIE FREDERIC JEAN, CHALIER
VERONIQUE GERMAINE IRENE, MOLDOVAN IULIANA, GREAB SIMION ALEXANDRU, GREAB IOANA - MADALINA, OLTEAN ANDREI - IOAN,
OLTEAN DUMITRU, SC '' WISE CONSULTING '' SRL, SC ADMIN SOFTWARE
SRL, SC FARDAS TRANSCOM SRL, ŞTEFANOVICI CEZAR, POPA RALUCA GABRIELA, OFIMIAŞ REMUS, OFIMIAŞ EMILIA RODICA, RUS DRAGOŞ
OCTAVIAN, RUS CRISTINA IOANA, S.C POWERAX S.R.L, CLĂIAN IOANAMARIA, SIMIHĂIAN VALER, SIMIHĂIAN MAGDALENA, MUREŞAN LIVIA,
BOŢ RADU - IOAN, BOŢ ALINA ALEXANDRA, ORHA CIPRIAN - IOAN,
DRĂGUŢ BOGDAN - VICTOR, ILOVAN ANA - MARIA, ŞUFANĂ RADU ADRIAN, NEGREA SAMUEL, NEGREA CORINA - LUCIA, S.C STK FINANCIAL
SAI S.A., RIŢIŞAN GHEORGHE, RIŢIŞAN IRINA, PICIU VIORICA, PICIU SORIN
- DAN, S.C TAF&CO INVEST S.R.L, S.C ASTIGA CONS S.R.L, NEGREA
SAMUEL, NEGREA CORINA - LUCIA, S.C INTERCONSULTING COMPANY
S.R.L, CRISTEA IOANA - ANDREEA, S.C INTERCONSULTING COMPANY
S.R.L, S.C UNIVERSAL - LUXOR S.R.L, DICO FLORIN - MARIUS, DICO
CARMEN - SILVIA, RIŢIŞAN GHEORGHE, RIŢIŞAN IRINA, BOGHIU SILVIU LUCIAN, BOGHIU LUMINIŢA, FĂRCAŞ DORU - MARIUS, FĂRCAŞ VALERIA VERONICA.

13

13
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S.C CAMARO IMPEX S.R.L, S.C ROMEXINTER S.R.L, ŞUFANĂ RADU ADRIAN, BRAGA CORIN, BRAGA RUXANDRA - MIHAELA, CĂPRAR MIRELA
LIVIA, OLTEAN IOAN, OLTEAN LIANA, S.C MICON IMPORT - EXPORT S.R.L,
MOLDOVAN EMIL - MARIUS, MOLDOVAN MARINELA, BUCUR DĂNUŢ MIRCEA, BUCUR RODICA, DICO FLORIN - MARIUS, DICO CARMEN SILVIA, FĂRCAŞ DORU - MARIUS, FĂRCAŞ VALERIA - VERONICA, S.C
EDWARDS ECONOMIC RESEARCH S.R.L, S.C SENTOSA IMPEX S.R.L,
MOGA MARIUS - LUCIAN, DRĂGAN NINA, DRĂGAN CORNELIU, TEMIAN
FLORICA, CRISTEA IOANA - ANDREEA, FRENŢIU MIRCEA - MIHAI, S.C
SENTOSA IMPEX S.R.L, SIMIHĂIAN VALER, SIMIHĂIAN MAGDALENA,
LUPAN ANA MARIA, VAN GELDER NICOLETA, MARGA ANDREI, MARGA
FELICIA - DELIA, DRĂGAN EDUARD SORIN SEBASTIAN, ANDREIES VIOREL VIRGIL, ANDREIES EMILIA - LENUŢA, ŢILEA FLORINA - MARIA, CSAKANY
CSILLA, S.C GAMA S.R.L, S.C TEHNOVALCAR IMPEX S.R.L, BĂLTAN
CRISTINA, S.C SAFE PC S.R.L, SUIAN AURICA, VASS FELICIA ANDREEA, S.C
INTERCONSULTING COMPANY S.R.L, CLĂIAN DORIN, BOŢ RADU - IOAN,
BOŢ ALINA ALEXANDRA, VAN GELDER NICOLETA, CĂPRAR MIRELA LIVIA,
S.C TRANS ADRIANO S.R.L, S.C MICON IMPORT- EXPORT S.R.L, MARGA
ANDREI, MARGA FELICIA - DELIA, DRĂGAN NINA, DRĂGAN CORNELIU,
TEMIAN FLORICA, MAJA ANTONIU - MIRCEA, MUREŞAN LIVIA, OPRIŞ
CARMEN-IRINA, OPRIŞ CARMEN-IRINA, BUCUR DĂNUŢ - MIRCEA, BUCUR
RODICA, S.C TAF&CO INVEST S.R.L, SCALARI GIAMPAOLO, S.C ADMIN
SOFTWARE S.R.L, OROS - RUS ANCUŢA - RAMONA, OROS - RUS RADU DAN, S.C FUX BMB S.R.L, SUIAN AURICA, VASS FELICIA ANDREEA,
ROMAN RALUCA ANCUTA MONICA.

CC

250458

250458

8936

1047
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ROMAN GABRIEL MUGUREL, FRENŢIU MIRCEA - MIHA, FRENŢIU VOITIŢA ADRIANA, FRENŢIU FLORIN, BĂLTAN CRISTINA, BUMBAR PETRU,
BUMBAR LILIA, RADU VASILE-ADRIAN, RADU DARIANA, CIOCAN MARIA,
MOGA MIRCEA, MOGA VOICA, BADEA FLORIN - BOGDAN - GABRIEL,
OLTEAN ANDREI - IOAN, CLUBUL SPORTIV U-MOBITELCO, SABĂU
ANDREI, MUREŞAN LIVIA, TOTHĂZAN NICULAIE, TOTHĂZAN ILDIKOTAMARA, TEODORESCU CRISTIAN-CLAUDIU, TEODORESCU ELENA, S.C
NAPOCA TREK S.R.L, BUMBAR PETRU, BUMBAR LILIA, MOGA MIRCEA,
MOGA VOICA, RUSU AUGUSTIN, RUSU GABRIELA, CHIRIŢĂ BOGDANACRISTINA, LUȘCAN VASILE DANIEL, LUȘCAN ANGELA, MOTIOC CRISTIANNICOLAE, MOTIOC DANIELA, MOLDOVAN MARINELA, MOLDOVAN EMIL
MARIUS, SELEVESCHI V. GHEORGHE, SELEVESCHI ANA ANGELICA, TRIFU
PETRU ALEXANDRU, VAIDASIGAN SEBASTIAN-EMIL, VAIDASIGAN IOANAMARIA, S.C. NAPOCA TREK S.R.L, NISTOR STELIAN MIHAI, NISTOR
GABRIELA CRISTINA, ALEXA RALUCA VALENTINA, SC ROM LIANT
CONSTRUCT SRL, NECHITA AUREL - EMANUIL, NECHITA CORINA SIMONA, OȘAN ANA, OȘAN EMILIAN, MOLDOVAN BOGDAN-MARIUS,
MOGA IOAN ADRIAN, MOLDOVAN BOGDAN-MARIUS, RUS DRAGOŞ
OCTAVIAN, RUS CRISTINA IOANA, BARTA SZALLOS LEVENTE, BARTA
SZALLOS ANNAMARIA ELISABETA, MAJA ANTONIU - MIRCEA, MAJA
ANDA-CORNELIA, RUS CRISTINA - IOANA, RUS DRAGOŞ - OCTAVIAN,
OFIMIAS ANTONIA OLIMPIA, OFIMIAŞ REMUS, MIHOC ANA, WILLIAMS
ADAM, NISTOR STELIAN - MIHAI, NISTOR GABRIELA - CRISTINA.
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IANCU MARIAN-OVIDIU, OȘAN MARIAN, RUS DRAGOŞ - OCTAVIAN, RUS
CRISTINA - IOANA, IENCI VOICU DANIEL, FODOREAN TEODOR-GABRIEL,
CRIȘAN IULIA-ELENA, CRIȘAN ALEXANDRU-GIGI, BUCȘA SEPTIMIU
REMUS, BUCȘA NICULINA GABRIELA, MOLDOVAN TEODORA MARIA,
OLTEAN ANDREI-IOAN, SC TRANS ADRIANO, NICOLESCU PETRE
CRISTIAN, NICOLESCU MIRELA, LASCU GHEORGHE, LASCU AURELIAGEORGINA, MOGA MIRCEA, MOGA VOICA, DEJEU LUCIAN-HOREA, DEJEU
MARIANA, UNIVERSAL LUXOR SRL, SC RYM GENERAL GROUP SRL,
SUFLEŢEL RADA - TEODORA, BORZESCU ADRIAN - EUGEN, OPREAN
CORINA, SAVA ARIN IOAN, BUCȘA SEPTIMIU - REMUS, BUCȘA NICULINA GABRIELA, RADU VASILE-ADRIAN, RADU DARIANA, COTEŢIU ALEXANDRAŞTEFANA, COTEŢIU RADU-IACOB, COTEŢIU ADRIANA-GABRIELA, PETEAN
SERGIU-VASILE, PETEAN RALUCA-IOANA, ILIEŞ DORU-GELU-AUREL, ILIEŞ
ADRIANA, MOGA MIHAELA, SPIRIDON ALEXANDRU-DRAGOŞ, SPIRIDON
RAMONA, ANODIN ASSETS SRL, DĂNOIU RADU-GHEORGHE, DĂNOIU
ANGELA, BADRALEXI GEORGE-COLA, BADRALEXI NARCISA-ALEXANDRA,
CONSTANTIN LIVIU-AURELIAN, CONSTANTIN MARIA-CRISTINA, OLTEAN
DUMITRU, RUNCANU ANGELA-CARMEN, BENŢA ALEXANDRU-ALIN,
OLTEAN ANDREI - IOAN, SĂLĂJEAN CRISTIAN-VASILE, DUBLEŞ IOANA, SC
MAVIPROD SRL, VELLOMAS SRL, MOGA MIRCEA, MOGA VOICA, FĂRCAŞ
CRISTIAN, FĂRCAŞ ADELA-CRINA, MEREU DAMIAN, MEREU CRISTINA
ILEANA, ADORANTE MOBILI SRL, ARNOLD CHRISTIAN ALOIS, TAMASIU
ANTON DAN, MARIAN GABRIELA-MONICA, PICIU SORIN-DAN, PICIU
VIORICA, DEJEU LUCIAN-HOREA, DEJEU MARIANA, MEREU DAMIAN,
MEREU CRISTINA ILEANA, MIRULESCU DORIN
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S.C. ADMIN SOFTWARE S.R.L., FODOREAN TEODOR-GABRIEL, FODOREAN
CLAUDIA, HĂRĂGUȘ DAN ALEXANDRU, ABRUDAN IOAN-DUMITRU,
ABRUDAN ANDA-RAMONA, BOKOR MÁRIA, BARTA-SZALLOS LEVENTE,
BARTA-SZALLOS ANNAMARIA-ELISABETA, BUCŞA NICULINA-GABRIELA,
BUCŞA SEPTIMIU-REMUS, AMARINEI GIORGIANA, MOHACI EUDOR
YOSIF, ZĂGREAN LUCIA, ZĂGREAN IOAN, BADEA ELEONORA-MARIAEUGENIA, BADEA GHEORGHE, BADEA FLORIN-BOGDAN-GABRIEL, OANĂ
DRAGOȘ-ANDREI, OANĂ ANAMARIA FEDERICA, FĂNĂŢAN NICOLAEADRIAN, FĂNĂŢAN ANDREEA-CRISTINA, MANZIUC ADRIAN-FLORIN,
MANZIUC IRINA-ELENA, IANCU MARIAN-OVIDIU, STOICA DAN-MARIUS,
IANCU MARIAN-OVIDIU, FODOR ADINA-AMALIA, BOURS JULIETTE-MARIEELODIE, PASCU NICOLAE, PASCU CRISTINA-VERONICA, NAPOCA TREK
S.R.L, SC PINK PROMO SRL, CĂLUGĂRU SORIN, CĂLUGĂRU GINA, FAUST
LAURIAN, FAUST CARMEN IULIANA, SZUHAI PETRU-ARON, SZUHAI
MONICA, KOMOROCZY CLAUDIA, KOMOROCZY GHEORGHE-EDMUND,
KOMOROCZY GHEORGHE-EDMUND, MAX AUTOMATION SYSTEMS SRL,
TRANSILVENETO SRL, FRENŢIU FLORIN, FRENTIU DANIELA-MARIA, BARTASZALLOS LEVENTE, FRENTIU MIRCEA MIHAI, FRENŢIU VOITIŢA-ADRIANA,
FRENTIU DANIELA-MARIA, FRENŢIU FLORIN, NATH DACIAN-AUREL, NATH
TEODORA - MARGARETA, BUCŞA SEPTIMIU-REMUS, BUCŞA NICULINAGABRIELA, IVAN IMOBILIARE SRL, AŞCHILEAN DOCA, VOLPEL VANESSA,
BREBENEL ELENA SIRIA, SOCACIU OCTAV-HORAŢIU, SOCACIU LIVIADIANA, LAZĂR DANIEL-NICUŞOR, LAZAR OLGUTA, SC IMB FEUDA SRL,
MUREŞAN ALINA-RALUCA, PEEV IGOR KIRIL, PEEV NICOLETA,
S.C. ADMIN SOFTWARE, S.C. NAPOCA TREK S.R.L.
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

VELDJESGRAAF JACOB, COJOCARIU BENONE, COJOCARIU MARIANLILIANA, MIHALCA DIANA ELENA, ISTRATI MAGDALENA, NICULIŢĂ SILVIU GABRIEL, URDEA DIANA, GHEŢU GEORGE - CRISTIAN, GHEŢU OANA RALUCA, PETRESCU HORAŢIU-ADRIAN, LĂPĂDATU DIANA- VIORELA,
PETRIC RĂZVAN TUDOR, REDNIC NICOLAE-RADU, REDNIC SIMONA,
CĂLICI DELIA-ANCA, CĂLICI MARIUS, ALEXA PAULA-MĂDĂLINA, ROTARIU
RALUCA-ILINCA, DRAGOŞ DACIAN COSMIN, DRAGOŞ IONELA, GEBESAMU TIBOR, SZUHAI PETRU-ARON, SZUHAI MONICA, KADAR ESZTER,
CREŢIU ILIE, CREŢIU MONICA-GIANINA, OLTEAN SERGIU-DANIEL, OLTEAN
DANA-ALEXANDRA, ILLE DIANA MARIA, ROTARIU CĂTĂLIN, PETER
ANAMARIA, PETER ALIN-VILIAN, TIMAR ADA IOANA, BANABIC
CONSTANTIN, BANABIC MARIANA - DANIELA, POP CIPRIAN BENIAMIN,
POP ANCA SIMONA, CALUGAR HORATIU, BEJAN ALEXANDRU OVIDIU,
TIMAR ADA - IOANA, ARON ADINA, ŢUŢU OCTAVIAN-GEORGE, MIJA
GHEORGHE-ION,

CC

250458

250458

8936

1047

altele

Nr.Cad 17027

257954

14

1

CC

285812

285812

918

223

CC

263151

263151

1545

130

198

16

16

Cluj-Napoca

17

17

Cluj-Napoca

HUZA AURORA
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SOCIETATEA SOMESUL CALD PRODUCTIE SRL
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TOTAL SUPRAFATA EXPROPRIATA

Intocmit
S.C. ACAD TOP STUDIO S.R.L.

280
32917

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CLUJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
Adresa BCPI: Localitate: Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr.53, Cod postal 400436, Jud.
Cluj, Tel. 0264/431032, 0264/434800, 0364/101233 Fax. 0264/598857, 0364/116263

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 992 / 2021
Întocmit astăzi, 12/03/2021, privind cererea 55897 din 11/03/2021
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........
1. Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
2. Executant: Gross Adrian Laurentiu
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Planul de situatie in vederea intocmirii studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investitii " Amenajare parc Canalul Morii –Tronson parcul Rozelor"
din Municipiul Cluj-Napoca
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară CLUJ conform avizului de incepere a lucrărilor:
Număr act

Data act

Masuratoare

Tip act

Emitent

20.01.2021 inscris sub semnatura privata

SC ACAD TOP STUDIO

Documentatie 09.03.2021 inscris sub semnatura privata

SC ACAD TOP STUDIO

TABEL

09.03.2021 inscris sub semnatura privata

SC ACAD TOP STUDIO

PLAN DE

09.03.2021 inscris sub semnatura privata

SC ACAD TOP STUDIO

Așa cum sunt atașate la cerere.
5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 992 au fost recepționate 1 propuneri:

* Memoriul tehnic;

Plan topografic, scara 1:500;
Inventarul de coordonate al imobilului în format digital;
Calculul analitic al suprafețelor;
Dovada achitării tarifelor legale– scutit;
În urma verificării planului topografic pentru suprafaţa de 32917 mp, intravilan, s-a constatat că a fost
întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi nu există impedimente pentru recepţia acestuia.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
Nu există erori topologice.
Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
MIHAI KONRADI

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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