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Buna ziua,
Sunt dr. Mihai Varga, cetatean al orasului Cluj-Napoca si voi incerca sa ofer cateva puncte de vedere pe baza
expertizei mele profesionale dobandite in strainatate. Este o forma de implicare civica prin care doresc sa
contribui la imbunatatirea vietii comunitatii. 

Desi sunt foarte incantat de abordarea Primariei si de ambitia domnului Primar de a oferi o viziune coerenta
dezvoltarii orasului, in acest email ma voi focaliza pe lucrurile care ar trebui imbunatatite.

1. Fundamentarea oportunitatii Metroului
Dezvoltarea unei infrastructuri de metrou in oras reprezinta un pas strategic important pentru oras si trebuie
analizata si proiectata cu o atentie deosebita. In ceea ce priveste oportunitatea unui astfel de proiect de
infrastructura, studiul de pre-fezabilitate si fezabilitate ofera o fundamentare superficiala. Sunt prezentate o
serie de informatii despre Pactul Verde European, o serie de statistici fara sursa despre o crestere
nesemnificativa a populatiei in zona metropolitana si cateva comparatii irelevante cu metroul din Bucuresti.
Mai mult, documentatia prevede ca “pentru urbanizări de talie similară (cca. 500.000 de locuitori în zona
metropolitană) nu este clar justificabil un sistem de transport metrou / metrou ușor” si ca totusi, datorita
“topologiei particulare a retelei de transport”, este sprijinita ideea de a face o astfel de investitie in
infrastructura de metrou. In 2021, orice specialist trebuie sa lucreze intr-o paradigma bazata pe dovezi
(evidence-based).

Intrebarea 1: Care sunt datele demografice statistice (va rog indicati si sursa), datele tehnice din literatura de
specialitate precum si care sunt modelarile statistice pe care le-ati efectuat pentru a sustine o astfel de
investie cu impact major asupra orasului? 

Toate aceste informatii trebuie furnizate transparent pentru ca noi, specialistii independenti, sa putem sa
evaluam modul in care ati calculat impactul pe care-l are o astfel de investitie asupra orasului. De asemenea,
dupa santierul de cel putin 20 de ani care se preconizeaza, cetatenii afectati vor avea nevoie de re-amintiri
frecvente despre motivele care au stat la baza acestei decizii. In fine, este important sa ne stabilim corect
obiectivele masurabile in studiile de fezabilitate pentru a putea vedea la finalul interventiei daca proiectul si-
a indeplinit scopul.

In studiul de fezabilitate s-a mai explicat si ca "benzile dedicate de transport în comun, s-au dovedit eficiente
dar, raportat la rețeaua stradală existentă nu pot să țină pasul cu ritmul de creștere a necesităților de mișcare”.
Benzile dedicate sunt inca in faza experimentala si inca nu au continuitate, si chiar si in aceste conditii, au
fost anuntate rezultate de succes in ceea ce priveste viteza de deplasare si volumul de calatori.

Intrebarea 2: Care este ritmul de crestere a necesitatilor de miscare pe care l-ati amintit in documentul supus
dezbaterii publice? Va rog sa prezentati date statistice cu sursa aferenta, pentru a vedea despre ce crestere
este vorba. 

Intrebarea 3: Ati luat in considerare ca exista proiecte in desfasurare care implica introducerea benzilor
dedicate exact pe traseul propus al metroului? Cum ati introdus aceste date in modelele statistice predictive si
care sunt concluziile? Va rog sa prezentati modelarile statistice si variabilele predictor si modul in care au
fost masurate.

Intrebarea 4: Ce date ati folosit pentru estimarea reducerii traficului in urma realizarii benzilor dedicate pe
suprapunerea dintre trasee, avand in vedere ca aceste benzi vor fi utilizabile in aproximativ 1-3 ani?

2. Traseul Metroului
Traseul stabilit pare sa fie fundamentat pe dublarea axei principale de mobilitate a municipiului Cluj-Napoca
orientata est-vest. Desi traseul ales pare sa fie cea mai ieftina varianta datorita faptului ca presupune
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traversarea pe sub artere de circulatie, redundanta care rezulta din suprapunerea traseului viitoarelor benzi
dedicate de la suprafata cu traseul metroului indica, in mod cert, o ineficienta de proiectare. Zonele deservite
de metrou vor fi deja deservite de transport in comun de suprafata pe benzi dedicate pe majoritatea traseului.

Intrebarea 5: Care este fundamentarea teoretica pentru care se justifica redundanta rezultata din suprapunerea
traseului viitoarelor benzi dedicate de la suprafata cu traseul metroului? Va rog sa puneti la dispozitie
modelarile statistice pe baza carora ati considerat ca aceasta redundanta are sens pentru "necesitățile de
mișcare”. La cum este prezentat proiectul traseului in aceasta faza, pare ca dublam o legatura de transport
public care functioneaza (sau care va functiona) foarte bine in oras si ignoram zonele care nu sunt asa de bine
deservite de transportul de suprafata. 

In ceea ce priveste legaturile punctelor de interes, traseul propus reuseste in mare parte sa cuprinda multe
dintre obiectivele orasului. 

Sugestia 1: 
Cluj Arena, Sala polivalenta, Sala Sporturilor si Parcul Central ar trebui sa fie deservite de o statie care sa fie
in apropiere, chiar si cu implicatiile de a reduce din statiile de pe Calea Manastur sau Calea Motilor. Acestea
sunt argumentele:
-Aceste obiective atrag un volum semnificativ de participanti la diverse evenimente, iar statia Sportului si
statia Florilor sunt la o distanta neatractiva fata de aceste obiective.
-Aceste obiective ofera un numar mare de parcari, astfel incat ar fi o optiune excelenta pentru conceptul
de Metro Park and Ride stations. 
-Exista suficiente spatii largi pentru evacuarea unui numar mare de calatori, pe Calea Manastur si pe Calea
Motilor abia incap pe trotuar trecatorii actuali. 
-Exista spatii largi pentru construirea statiei, astfel incat se vor evita acele exproprieri fara sens pe Calea
Motilor care afecteaza un numar mare de cetateni.

Sugestia 2:
Distanta dintre multe dintre statii este nejustificat de mica, iar acest lucru determina costuri ridicate pentru
constructia unui numar mare de statii, costuri ridicate pentru mentenanta statiilor in timpul operarii, costuri
ridicate privind personalul aferent fiecarei statii precum si viteza redusa de deplasare si introducerea unor
timpi de asteptare pentru metrou. 

3. Problemele de mediu
In primul rand doresc sa spulber mitul metroului ca alternativa verde la transportul in comun, mai ales in
cazul oraselor mici, pentru care exista solutii mult mai eficiente. Studiul elaborat de Saxe, Miller, Guthrie
(2017) a aratat ca impactul asupra mediului in urma constructiei cat si operarii metroului este unul puternic si
de durata. Pe baza estimarii autorilor, abia dupa o perioada de pana la 35 de ani de operare putem vorbi
despre o ameliorare a impactului asupra mediului. Altfel spus, trebuie sa folosim metroul pe o durata de pana
la 35 de ani ca sa compensam pentru emisiile de gaze pe care le-am generat construindu-l. Nu cred ca
intereseaza acest aspect pe vreun inginer, dar e important macar sa stim macar la nivel de discurs polic ca,
din perspectiva ecologica, metroul nu reprezinta o solutie “verde" pentru o zona de dimensiunea zonei
metropolitane.

Ce ar trebui insa sa ii preocupe intens pe ingineri, este problema vibratiilor, care este o problema critica. S-ar
putea sa reprezinte problema cea mai grava pentru care trebuie sa fie gasite solutiile tehnice cele mai
potrivite. Traseul metroului va traversa zone intens locuite si s-ar putea sa le afecteze fie structura de
rezistenta a cladirilor, fie sa produca un zgomot puternic care sa produca poluare sonora semnificativa. In
documentatie, este prevazuta foarte pe scurt o solutie tehnica, si anume armarea “floating mass”. Doresc sa-i
laud pe ingineri pentru ca au amintit de aceasta tehnica, deoarece studiile realizate de Ma, Jiang, Liu si Liu
(2020) au indicat faptul ca Floating Slab Tracks (FST) este solutia care ofera cea mai buna reducere a
vibratiilor care exista deocamdata. 

Intrebarea 6: Exista cel putin 6 modele predictive pentru calculul vibratiilor in functie de substratul geologic,
adancimea tunelului, greutatea garniturilor, tehnologia de amortizare si alte variabile. Care este modelul pe
care l-ati folosit pentru calculul impactului vibratiilor asupra cladirilor si asupra zonelor locuite? Va rog sa
puneti la dispozitia harta rezultata in urma modelarii statistice a impactului vibratiilor asupra imobilelor din
proximitatea traseului metroului. 
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Intrebarea 7: Pentru atenuarea zgomotelor si a vibratiilor, se ia in considerare armarea “floating mass” pe
intreg traseul metroului?

4. Problema exproprierilor
In Romania, Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică cu completarile
ulterioara, este o lege nedreapta si nociva. Chiar daca exista la nivel teoretic justa si prealabila despagubire,
aceasta rar ajunge la 70% din pretul pietei si cauzeaza o nedreptate inimaginabila pentru proprietarii afectati.
E o lege proasta care e foarte confortabila pentru autoritatile locale, care pot sa exproprieze rapid si negandit
si ieftin, iar intre timp proprietarul trebuie sa cheltuie mii de euro pe avocati si ani de zile pe procese ca sa-si
recupereze o parte din paguba. Pe scurt, legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica este una
nedreapta, iar consecintele politicienilor nostri slabi le suporta cetatenii afectati. Aceste exproprieri produc
insa dezgust public, tocmai pentru modul inechitabil in care se executa. 

De aceea este de apreciat ca ati incercat sa expropriati cat mai putine imobile. Dreptul la proprietate este un
drept fundamental si trebuie protejat cat se poate, chiar si in conditiile unei legi cretine. 

Sugestia 3: Prin mutarea amplasamentului statiei mai aproape de Cluj Arena, Sala Polivalenta si de celelalte
obiective unde ar avea sens logic sa fie, evitam macar o parte din exproprierile propuse. In locul statiilor
Florilor si Sportului, este mai logica amplasarea unei singure statii care sa deserveasca Cluj Arena, Sala
Polivalenta, Sala Sporturilor si Parcul Central. Acestea sunt obiectivele pe care vrem sa le conectam la
infrastructura de transport public.

Va multumesc pentru aceasta consultare publica si sper sa fi contribuit pozitiv la acest demers important
pentru orasul meu.

Cu stima,
Dr. Mihai Varga

Viilor 27/15
Cluj-Napoca
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Alăturat îmi exprim observațiile în legătură cu Planul de metrou Clujean.

1.       Proiectul nu ușurează circulația din oraș, cele mai mari cartiere rămân înafara traseului.

2.       Clujul fiind un oraș construit pe dealuri abrupte nu poate fi acoperit de o singură linie - axială de metrou.

3.       Nicăieri în lume nu s-a făcut o singură linie de metrou rămânând zonele deluroase ale orașelor. De
exemplu: dealul mitropoliei din București, partea Buda din Budapesta, Mont Marte din Paris etc.

4.       Orașele mari cu condiții geografice asemănătoare Clujului nu au metrou. Ca de exemplu: Roma, San
Francisco,etc

5.       Era corect dacă în articolul lui Adrian Avarvarei ar fi precizat câte linii de metrou și cât de lungi s-au
realizat în acele orașe ”mici”, și ce diferențe de nivel traversează.

6.       Proiectul Clujean este de ”propagandă”, aidoma proiectului trenului suspendat.

7.       Nimeni nu se gândește cum se pot accesa acele stații, sau rămâne coborârea urcarea pe trepte?! Pentrucă
trecerile subterane Clujene sunt și azităzi fără scări rulante și înaccesibile handicapaților.

8.       Propun ca banii ce s-ar folosi pentru această ”fantazmagorie” s-ar folosii pentru realizarea Centurii
Clujului și pentru treceri subterane utile și utilizabile, nu ca cele 3-4 din cartierul Mănăștur, dublate de treceri
de pietoni, astfel ele devenind WC -uri publice acoperite și fără posibilitate utilizării lor de handicapați și
persoanele cu copii în cărucior.

9.       Realizarea centurii Clujului și a unori treceri subterane utilizabile precum și desființarea a multor stopuri
ar fluidiza mult mai repede și cu cheltuieli mult mai mici circulația Metropolitană.

10.   Dealtfel chiar nu v-a trecut prin minte să se realizeze ramificații asemănătoare ca și la extrema estică și
vestică a orașului. Ce ușoară e circulația în zona Polusului-VIVO- precum și selectarea drumului spre Iulius
Mol- Platforma CUG-spre oraș și spre Someșeni ca de alfel la capătul vest între cartierul Grigorescu-
Florești- Mănăștur.

11.   Se pare că și în acest caz s-a adeverit zicala: un nebun aruncă o piatră în lac și 100 de deștepți nu sunt în
stare să aducă înapoi.

12.   Astfel de ramificații ar trebuii create și în Florești.

13.   Devizul estimativ este subdimensionat, cum se obișnuiește la noi. Cheltuielile reale vor fi cel puțin de
două ori mai mari, bani de care nu vomdispune niciodată.

14.   Eșecul este previzibil, deoarece se lucrează fără cap, chiar și lucrările mici se înfăptuiesc anapoda. De
exemplu: parcare de la Aleea Padin nr.9-13, bloc D10, unde nu se poate crea o parcare deoarece o parte a
terenului a fost retrocedată și încă să află în proces,dar totuși au demarat lucrările și nu se fot finaliza nici
cum, iar după ce se va termina procesul se vor relua  lucrul pentru a termina cu a cheltuială duplă față de cel
prevăzut.
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