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1.2 Date de sinteză
Suprafața zonei de reglementare: 227.376,90  mp

Date privind suprapunerile zonei de reglementare cu imobilele aflate în arealul de studiu:

nr.
crt.

CF nr. cad. nr.
topo/
cad.
vechi

descriere suprafața
suprapunerii
reglementărilor
CMN  cu
imobilul (mp)

suprafața
totală
imobil  cnf.
CF (mp)

constr. dom.
public/
privat

1 299250 299250 L300-BUCUREȘTI
NORD-BRAȘOV-
TEIUȘ-CLUJ NAPOCA-
EPISCOPIA
BIHORULUI;  KM  CF
493+020  -  KM  CF
501+080;

26.582,50 302,279.86 CFR public

2 299254 299254 L300-BUCUREȘTI
NORD-BRASOV-
TEIUS-CLUJ NAPOCA-
EPISCOPIA
BIHORULUI  KM  CF
501+035  -  KM  CF
501+113

884,76 4.284,94 CFR,
DA

public

3 264182 264182 6538 platforma  Carbochim,
str. Câmpul Pâinii

417.63 2.460,00 DA public

4 256575 256575 platforma  Carbochim,
piața 1 Mai, nr. 3A

1.719,89 22.773,57 DA

5 263267 263267 platforma  Carbochim,
str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
3A

511,93 1.812,14 DA

6 274874 274874 platforma Unirea,  piața
1 Mai, nr. 1-2

1.247,83 16.288,25 DA

7 263752 263752 platforma Unirea,  piața
1 Mai, nr. 1-2

456,91 4.034,00 DA

8 303143 303143 platforma Unirea,  piața
1 Mai, nr. 1-2

285,71 2.435,65 NU

9 340617 340617 34 str.  Câmpul  Pâinii  în
dreptul  platformei
Carbochim-Unirea

3.909,32 3.915,26 NU  public

10 264465 264465 6838 piața 1 Mai 5.516,69 29.480,00 NU

11 340648 340648 str. Câmpul Pâinii 17.667,39 18.975,31 NU  public

12 306817 306817 platforma Clujana 21,91 NU
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13 327212 327212 platforma Clujana, piața
1 Mai, nr. 4-5

115,90 1.285,92 NU

14 256884 256884 platforma  Clujana,  str.
Câmpul Pâinii, nr. 3-5

291,74 2.325,52 NU

15 335927 225927 6820 Canalul Morii 23,35 9.403,00 NU public

16 256976 256976 alei,  spații  verzi
adiacente  Canalului
Morii

76,69 430,14 NU

17 320977 320977 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
12

185,72 369,27 NU public

18 285369 285369 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
13

120,00 4.939,91 NU

19 340648 340648 6827/5 str. Câmpul Pâinii 45,79 18.975,00 NU public

20 253487 253487 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
15-17

67,01 725,18 NU

21 340648 340648 6827/5 acces  proprietate,  str.
Câmpul Pâinii

142,60 18.975,00 NU public

22 255878 255878 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
26

63,93 823,39 NU

23 272679 3425 3425 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
27

21,27 601,00 NU

24 271093 271093 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
28

19,98 623,09 NU

25 262755 262755 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
29

25,27 600,49 NU

26 321572 321572 str. Cosașilor, nr. 1 48,63 68,00 NU public

27 316993 316993 6667/2 str.  Cosașilor  (str.
Fabricii în CF vechi)

194,97 220,00 NU public

28 6666 str. Câmpul Pâinii 58,52 NU

29 277377 277378 6628 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
30

55,48 600,00 anexă
extratab.

30 340673 340673 str. Fabricii 162,45 21.420,04 NU public

31 318601 318602 6610 str. Bulgarilor 345,94 2.065,00 NU public

32 328139 328139 6571 str. Griviței 106,01 2.045,00 NU

33 316960 316960 6511/2 str. Arad  (str. Dobrogei
în CF vechi)

217,44 2.930,00 NU public

34 269383 269383 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
43

3,93 396,00 NU
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35 6535 str. Câmpul Pâinii 6,05 NU

36 6535 str. Câmpul Pâinii 6,69 NU

37 311341 311341 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
46

8,89 112,02 NU

38 265149 265150 6536 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
47-48

15,55 798,00 NU

39 6537 str. Câmpul Pâinii 19,16 NU

40 276474 276474 str.  Câmpul  Pâinii,  nr.
49

27,17 533,13 NU

41 335421 335421 6354 +
6419 +
6420 +
6463

str.  Câmpul  Pâinii  +
Garoafelor  +
Mărgăritarilor

1.722,14 2.367,00 NU public

42 2192 str. Câmpul Pâinii 117,87 NU

43 335600 335600 6422 str. Garoafelor, nr. 4 192,42 799,00 anexă
extratab.

44 335600 335600 4572 str. Garoafelor, nr. 4 32,55 799,00 anexă
extratab.

45 311002 311002 str.  Fabricii  de  Zahăr,
nr. 75

772,89 772,89 DA

46 343290 343290 str. Câmpul Pâinii 4.737,51 4.945,19 NU public

47 253171 253171 continuarea  str.
Ghioceilor  în  str.
Câmpul Pâinii

396,42 NU

48 251495 251495 str. Câmpul Pâinii 25,63 NU

49 257864 257864 str.  Fabricii  de  Zahăr,
nr. 93a

9,24 2.788,12 NU

50 333274 333274 str. Fabricii de Zahăr 4.172,14 15.648,92 NU public

51 297021 297021 str. Fabricii de Zahăr 41,68 NU

52 262632 262632 str. Fabricii de Zahăr 12,45 NU

53 262633 262633 str. Fabricii de Zahăr 25,16 NU

54 str. Fabricii de Zahăr 5,25 NU

55 260266 260266 str.  Fabricii  de  Zahăr,
nr. 98

254,67 6.308,13 NU

56 309784 309784 15993/ str. Câmpul Pâinii 9.463,36 8.400,00 NU public

57 278677 278677 str. Viorelelor 119,48 900,00 NU

58 335658 335658 platforma  Sanex,  str.
Beiușului, nr. 1

5.885,09 7.341,14 anexă
extratab.
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59 335657 335657 platforma  Sanex,  str.
Beiușului, nr. 1

603,58+119,18 160.841,37 NU

60 335659 335659 platforma  Sanex,  str.
Beiușului, nr. 1

1.485,65 2.608,99 NU

61 335660 335660 platforma  Sanex,  str.
Beiușului, nr. 1

145,29 627,55 NU

62 15878/ acces platforma Sanex 705,97 NU public

63 333434 333434 1.619,26 2.550,41 NU

64 333433 333433 3.720,83 4.517,71 NU

65 15878/ acces platforma Sanex 588,35 NU public

66 263138 263138 platforma  Sanex,  str.
Beiușului, nr. 1

145,74 9.315,55 NU

67 str. Beiușului 57,67 NU

68 342830 342830 str. Beiușului 1.848,09 7.678,09 NU public

69 302572 302572 15797 str. Beiușului 3.789,62 3.762,00 NU public

70 335168 335168 1420 str.  Beiușului  (str.  Ion
Vidu în CF vechi)

25,84 921,00 casă
unifam.

public

71 str. Beiușului 157,84 casă
unifam.

72 299290 299290 L300-  BUCUREȘTI
NORD-  BRAȘOV-
TEIUȘ-CLUJ NAPOCA-
EPISCOPIA
BIHORULUI  KM  CF
497+652  -  KM  CF
497+825

15.533,34 15.593,46 suprap.
cu
monum.
eroilor
martiri
maghiari

73 339334 15710 str. Hunedoarei 1.475,84 2.399,00 NU public

74 318729 15749 str. Timișului 120,32 3.849,00 NU public

75 318700 15651 str. Blajului 158,97 NU public

76 320342 14864 str. Traian Vuia 3.578,97 5.658,00 NU public

77 331507 14843 str. Aiudului 114,22 2.018,00 NU public

78 14826 str. Tulgheșului 113,22 NU

79 328474 328474 str. Tulgheșului 4,90 NU

80 339664 339664 str. Ghimeșului 2.929,37 2.939,37 NU public

81 326798 326798 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

74,27 NU

82 326799 326799 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

43,40 NU
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83 341308 341308 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

1,37 NU

84 341309 341309 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

1,19 NU

85 330276 330276 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

25,88 NU

86 330277 330277 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

138,82 NU

87 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

52,23 NU

88 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

64,79 NU

89 276714 276714 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

70,47 NU

90 322172 322172 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

89,30 NU

91 343714 343714 str.  Ghimeșului  –
Câmpul Pâinii

1.516,69 4.941,57 NU

92 str. Tulgheșului – pârâul
Becaș

4.767,60 NU

93 323255 323255 str. Tulgheșului, nr. 20 438,25 494,84 casă
unifam.

94 340374 str. Turnu Roșu 71,67 casă
unifam.

95 319273 319273 str. Turnu Roșu 250,56 casă
unifam.

96 319272 str. Turnu Roșu 249,83 casă
unifam.

97 274878 337870 str. Turnu Roșu 48,62 NU

98 344419 str. Turnu Roșu 1.688,91 NU

99 337870 str. Turnu Roșu 247,55 NU

100 337604 str. Turnu Roșu 9,41 NU

101 337602 str. Turnu Roșu 13,47 NU

102 337600 str. Turnu Roșu 13,41 NU

103 str.  Turnu  Roșu  –
Câmpul Pâinii

273,36+5,13 NU

104 str.  Turnu  Roșu  –
Câmpul Pâinii

167,40 NU
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105 275624 275624 str. Aurel Vlaicu, nr. 182 109,92 300,84 NU

106 333430 333430 str. Aurel Vlaicu 17.023,16 45.238,88 NU public

107 261408 261408 str. Aurel Vlaicu 7.544,33 56.555,11 NU

108 262266 262266 str.  Dâmboviței  –  hală
agroalimentară  IRA/
Mărăști

1.387,41 4.930,16 NU

109 273909 M.A.p.N. 9,66 218,50 NU

110 273917 M.A.p.N. 4,34 1.739,36 NU

111 273918 273918 M.A.p.N. 194,00 243,72 NU

112 273909 273909 M.A.p.N. 259,55 1.053,00 NU

113 346586 346586 str. Răsăritului 10.378,47 10.633,83 NU CF  în
curs  de
actualiz.

114 15967/
1

str. Răsăritului, nr. 118 45,84 NU

115 15964 str. Răsăritului, nr. 112a 36,52 NU

116 15959 str. Dejului 92,16 NU

117 327810 23758/
1,
23759/
1,
23760/
1,2376
1/1

str.  Abrudului,  nr.  11
(str. Răsăritului)

480,12 12.998,00 garaje

118 15907 aleea Abrudului 1.981,54 NU

119 255432 255432 str. Abrudului, nr. 1 290,42 290,42 DA

120 322604 15992 str. Răsăritului 124,90 6.974,00 anexă
extratab.

public

121 intersecția  str.
Răsăritului – Fabricii de
Zahăr  –  Tribunu
Vlăduțiu

654,92 NU

122 333273 333273 16000 str. Fabricii de Zahăr 2.874,35 NU

123 racord estic str. Fabricii
de Zahăr

31,47 NU

124 racord  vestic  str.
Fabricii de Zahăr

158,22 NU

125 346583 346583 str. Răsăritului 3.312,53 3.468,18 CF  în
curs  de
actualiz.
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126 str. Cernei 109,68 NU

127 str. Răsăritului 273,51 NU

128 289617 289617 6403 str. Răsăritului 1.074,59 2.979,00 NU public

129 262274 13040 str. Răsăritului 1.027,99 1.027,99 NU

130 342460 342460 str. Răsăritului 7.754,43 8.259,21 NU public

131 str. Răsăritului 10,78 NU

132 340982 340982 str. Răsăritului, nr. 69 390,15 393,05 NU

133 342460 342460 6403 str. Răsăritului 3.161,07 garaje public

134 342808 342808 str. Anina 2.998,14 11,45 NU public

135 6344 str. Răsăritului 1.309,95 garaje

136 str.  Răsăritului
suprapus  cu  str.
Fabricii,  lărgire  pod
spre sud

26,97 NU

137 6273 nr. 49 29,34 NU

138 311137 311137 6291/2
+ 6341

str.  Răsăritului  (str.
Romulus în CF vechi)

356,32 12.992,00 NU public

139 346662 346662 6272/2 str. Răsăritului 376,68 302,00 garaje

140 346796 346796 6272 str. Răsăritului, nr. 55 160,72 295,00 garaje

141 325668 6271 str. Răsăritului, nr. 54 284,12 288,00 garaje

142 282305 6270 str. Răsăritului, nr. 53 282,82 302,00 garaje

143 346114 6269/1
4/1

str. Răsăritului, nr. 52 305,85 403,00 garaje

144 346282 6269/1
3

str. Răsăritului, nr. 51 392,63 994,00 garaje

145 311137 311137 6291/1 str. Henri Barbusse (str.
Romulus în CF vechi)

557,04 12.992,00 NU public

146 311138 311138 6291/2 adiacent căii ferate (str.
Romulus în CF vechi)

70,80 12.992,00 NU public

147 309957 309957 str. Henri Barbusse, nr.
101

217,11 217,11 casă
unifam.

148 268113 268113 str. Henri Barbusse, nr.
99

207,90 207,89 casă
unifam.

149 6339 str.  Henri  Barbusse,
adiacent căii ferate

234,36 anexă
extratab.

150 339746 339746 6338 str. Henri Barbusse, nr.
95, adiacent căii ferate

295,72 288,00 casă
unifam.
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151 297409 297409 str. Henri Barbusse, nr.
93, adiacent căii ferate

238,84 539,77 NU

152 343303 6336 str. Henri Barbusse, nr.
91, adiacent căii ferate

252,42 615,00 NU

153 312325 6335 str. Henri Barbusse, nr.
89, adiacent căii ferate

350,14 1.014,00 NU

154 331386 331386 adiacent căii ferate 342,67 423,00 NU

155 250469 250469 str. Henri Barbusse, nr.
85, adiacent căii ferate

238,14 1.131,42 NU

156 253257 2118 str. Henri Barbusse, nr.
83, adiacent căii ferate

253,72 1.254,90 NU

157 298073 6331 str. Henri Barbusse, nr.
81, adiacent căii ferate

247,20 1.392,00 NU

158 259965 259965 adiacent căii ferate 144,61 244,85 NU

159 257548 257548 adiacent căii ferate 61,51 122,33 NU

160 328791 328791 adiacent căii ferate 98,75 559,09 NU

161 311137 311137 6291/2 adiacent căii ferate (str.
Romulus în CF vechi)

550,23 NU public

162 309476 309476 5884 Canalul Morii 235,30 NU public

163 319925 319925 str. Răsăritului, nr. 34/a 22,71 388,59 NU

164 298187 298187 str. Răsăritului, nr. 34/a 1,69 193,08 NU

165 338779 338779 str. Răsăritului 13.191,09 14.797,95 NU public

166 308653 308653 5858 str. Ion Viteazul 89,99 1.165,00 NU public

167 308635 308635 5845 str. Gherasim Domide 96,61 1.187,00 NU public

168 308622 30622 5830 str. Roșiori 94,34 2.986,00 NU public

169 308664 308664 5729 str. Livezii 171,31 6.363,00 NU public

170 342175 342175 str. Paris 367,92 2.120,00 NU public

171 345504 345504 str. Olănești 116,45 1.126,53 NU public

172 308623 5559 str. Zizinului 114,05 1.468,00 NU public

173 308661 5525? str. Călimănești 113,25 4.158,00 NU public

174 308652 308652 5524 str. Ecaterina Varga 114,37 1.514,00 NU public

175 286376 286376 5522 str. Blănarilor 96,13 1.022,00 NU public

176 333616 333616 str. Parcul Feroviarilor 1.298,17 8.496,03 NU public

177 330546 330546 malul  estic  al  râului
Someșul Mic

185,88 684,74 NU public

178 299868 774 râul Someșul Mic 207,65 129.464,00 NU public
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1.3 Obiectul lucrării
Tema de proiectare anexată caietului de sarcini prevede:

 realizarea Culoarului de Mobilitate de Nord pe Axa Est-Vest,  în zona căii ferate – Magistrala
300 CFR, de la podul Oașului – Răsăritului la podul IRA, pe o lungime de aproximativ 5km,
prin modernizarea străzilor Răsăritului, Câmpul Pâinii, respectiv racordurilor cu aceste străzi și
realizarea unor pasaje noi/ reabilitarea celor existente – pod IRA;

 relocarea rețelelor edilitare în subteran.

Arealul de studiu cuprinde următoarele UTR-uri prevăzute prin PUG Cluj-Napoca 2014 (marcate pe
planurile cu situația existentă ale prezentului PUZ):
M - ZON  Ă MIXTĂ  

 M3 - ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR
ARTERE DE TRAFIC

Is - ZONE DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC
 Is_A - ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE

ÎN ANSAMBLURI INDEPENDENTE

L - LOCUIRE
 Lip - ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR

DE TIP PERIFERIC
 Lc_A - ANSAMBLURI DE LOCUINȚE COLECTIVE REALIZATE ÎNAINTE DE 1990

S_L -  SUBZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE
PARCELE  IZOLATE  ÎN  INTERIORUL ANSAMBLURILOR  DE  LOCUINȚE  CU  INTERDICȚIE  DE
CONSTRUIRE

 Lc - ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE REALIZATE DUPĂ 1990

E - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
 Ei - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL (Sanex)
 Em  -  ZONĂ  DE  MICĂ  PRODUCȚIE,  SERVICII  DE  TIP  INDUSTRIAL  SAU  CVASI-

INDUSTRIAL, COMERȚ EN-GROS
S_Em - SUBZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE - MICĂ PRODUCȚIE

 Ec - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE TIP RETAIL, CASH&CARRY, SHOWROOM,
COMERȚ DE TIP BIG BOX

 Et - ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR
S_Et - SUBZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR SITUATE

ÎN ZONE CU CARACTER REZIDENȚIAL

G - ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
 G_p - PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ, PIAȚĂ DE VECHITURI, OBOR
 G_t - DEPOU PENTRU VEHICULELE TRANSPORTULUI PUBLIC ȘI ALE SERVICIILOR DE

SALUBRITATE

Sp - ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
 TDS_M.A.p.N. - ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ - IMOBILE CE APARȚIN MINISTERULUI

APĂRĂRII NAȚIONALE
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T - ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAȚIE
 Tr - ZONĂ DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE
 Tf - ZONĂ DE CIRCULAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

V - ZONĂ VERDE
 Va - ZONĂ VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT

S_Va  -  SUBZONĂ  SPAȚII  VERZI  PUBLICE  AFERENTE  ARTERELOR  DE
CIRCULAȚIE

 Ve - ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE A APELOR SAU CU ROL DE CORIDOR ECOLOGIC

ZCP - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
 ZCP_RiM - ZONĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - ZONĂ MIXTĂ (Carbochim, Clujana)
 ZCP_Is_A  -  ZONĂ  DE  INSTITUȚII  ȘI  SERVICII  PUBLICE  ȘI  DE  INTERES  PUBLIC

CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI INDEPENDENTE
SZCP_Is - SUBZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC

CONSTITUITE ÎN CLĂDIRI DEDICATE SITUATE ÎN AFARA ZONEI CENTRALE
 ZCP_L_A - ZONĂ ANSAMBLURI DE LOCUINȚE UNITARE

SZCP_Et  -  SUBZONĂ  DE  ACTIVITĂȚI  ECONOMICE  CU  CARACTER  TERȚIAR
SITUATE ÎN ZONE CU ALT CARACTER

 ZCP_Va - ZONĂ VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI PUBLICE
SZCP_Va  -  SUBZONĂ  SPAȚII  VERZI  PUBLICE  AFERENTE  ARTERELOR  DE

CIRCULAȚIE
 ZCP_Ve  -  ZONĂ  VERDE  DE  PROTECȚIE  A  APELOR  SAU  CU  ROL  DE  CORIDOR

ECOLOGIC

ZONE DE RESTRUCTURARE

Ri  -  ZONĂ  DE  RESTRUCTURARE  A SUPRAFEȚELOR  INDUSTRIALE,  FEROVIARE  SAU  DE
GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 RiM - ZONĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - ZONĂ MIXTĂ
S_RiM - SUBZONĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ: Carbochim, Unirea

Rr - PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAȚIE, DESTINAT RESTRUCTURĂRII
 RrM1 - ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR

ARTERE DE TRAFIC
 RrM2 - ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE

IMPORTANȚĂ LOCALĂ
 RrEm  -  ZONĂ  DE  MICĂ  PRODUCȚIE,  SERVICII  DE  TIP  INDUSTRIAL  SAU  CVASI-

INDUSTRIAL, COMERȚ EN-GROS
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1.4 Surse documentare

Documentații și studii:
 PUG Cluj-Napoca, UTCN, planwerk, 2014
 Plan de mobilitate urbană durabilă Cluj-Napoca 2021-2030, Civitta, TTL Planning, 2022
 Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2021-2030, World Bank, 2022

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ:
 Ridicare topografică avizată tehnic de către OCPI nr. 243 din 13.01.2022 pentru elaborare PUZ

„Culoar de Mobiliate Nord – pod Oașului - Răsăritului – străzile Răsăritului - Câmpul Pâinii –
pod IRA”, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, Bogdan Ciprian Jinga

 Studiu de trafic aferent documentației pentru elaborare PUZ „Culoar de Mobiliate Nord – pod
Oașului - Răsăritului – străzile Răsăritului - Câmpul Pâinii – pod IRA”, Municipiul Cluj-Napoca,
Județul Cluj, ROME TRAF PLUS, 2022

 Studiu geotehnic, NV Construct, 2022
 Analize urbanistice şi morfologice, Mossfern, 2021-2022

Proiecte de investiţii aflate în execuție, ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei:
 Pod peste râul Someșul Mic facilitând legătura străzilor Oașului – Răsăritului
 Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor
 Rethinking Someș – Parcul Armătura
 Podul Porțelanului

Proiecte  de  investiţii  aflate  în  curs  de  elaborare  (diferite  etape),  ce  privesc  dezvoltarea
urbanistică a zonei:

 Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I
a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj, magistrala I de metrou și tren metropolitan,
inclusiv legătura dintre acestea

 Regenerare  urbană  a  zonei  verzi  Expo-Transilvania:  amenajare  și  extindere  Parc  „Aurel
Vlaicu”,  amenajare  străzi  adiacente  după  conceptul  walkable  and  smart-city  și  construire
parking”

Restructurări de amploare preconizate în viitorul apropiat:
 platforma Carbochim – Unirea
 Clujana – intersecția străzilor Tăbăcarilor – Fabricii – Câmpina
 platforma Sanex

Proiecte de reconfigurări spații publice urbane conexe, prevăzute prin PUG 2014:
 Piața 1 Mai

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1 Evoluția zonei
 relief specific de albie mare de râu, cu 4 cursuri de apă (râul Someșul Mic, brațul vestic și estic

al Canalului Morii, pârâul Becaș), până în sec al XIX-lea mlaștini și terenuri agrare, fânațe și
pășuni;

 drumuri centripetale spre Cluj, spre satul Sf. Petru și satul Someșeni;
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 principalul element catalizator și ordonator a constat în apariția căi ferate;
 apariția  dinamicii  de  dezvoltare  odată  cu  construirea  căii  ferate  MKV  în  anii  1868-1870,

magistrala I Oradea – Cluj, și continuarea MKV - în anul 1873, magistrala II Cluj-Războieni;
 apariția cartierelor de după Gruia și zona Paris – urbanizare prin lotizări succesive planificate;
 amplasarea planificată a zonelor industriale la nord, nord-est de oraș (ținând cont de calea

ferată și vântul dominant);
 zonele urbane și periurbane ale micilor agricultori;
 lotizările  cartierelor  orașului  grădină  1920-1935,  în  primă  fază  fără  abordare  în  rețea,

depinzând  de  drumurile  existente  (actualele  străzi)  –  Paris,  Fabricii,  Fabricii  de  Zahăr
(singurele treceri  peste/  pe sub calea ferată)  și  de limitele existente ale brațelor  Canalului
Morii,  Someș,  respectiv dispunând de un singur  pod în dreptul  străzii  Fabricii  de Zahăr  și
ulterior începând cu 1940 pe strada Fabricii; 

 dezvoltare sistematică a platformelor industriale;
 procesul de ”sistematizare” prin demolări masive și construirea cartierului de locuințe colective

Mărăști 1975-1985 în relație cu edificarea ultimelor platforme ale industrializării forțate (Sanex,
CUG, etc.);

 pe baza primelor planificări urbanistice de ocupare a zonelor limitrofe căii ferate (din 1902) se
propunea  o  relaționare  cu  strada  din  proximitate  (actual  strada  Răsăritului)  care  apărea
coerent până în zona IRA cu aceeași denumire și în anii 1940-60; 

 construirea treptată a traversărilor denivelate ale căii ferate
 râul Someșul Mic (proiectul inițial),
 str. Paris – Piața 1 Mai 1930,
 str. Fabricii 1980,
 pod IRA 1975;

 menținerea trecerii la nivel cu calea ferată a străzii Fabricii de Zahăr;
 construirea și exploatare frecventă a căii ferate secundare, industriale către platforma CUG;
 obstacolul realizării până în prezent a coridorului s-a datorat următorilor factori:

 lipsa planificării structurate și a abordării în rețea, segregarea funcțională, juridică;
 lipsa podului rutier (Răsăritului) peste Someș ;
 prezența celor două brațe ale Canalului Morii  și grădinile rânduite înspre acestea la

nord și la sud de calea ferată;
 apariția fără planificări a platformei Sanex;
 tratarea podului IRA ca și o trecere peste cale ferată, în absența unei abordări ca și o

intersecție de nod între drumuri de aceeași categorie;
 ”mergea și fără”, adică lipsea necesității directă a legăturii deși cartierul muncitoresc

reclama conectare directă cu zonele industriale;
 funcțional se disting câteva zone majore precum:

 zona căii ferate;
 cvartale de locuințe individuale (zone constituite cu rețea stradală conformă);
 subzone din aceste cvartale destinate regenerării  pe limite de arterelor  principale +

intersecții;
 cvartale de locuințe colective (cu alei și zone interstițiale de amenajat/ restructurat);
 zone industriale în reconversie;
 zone industriale în reciclare;
 zone verzi adiacente arterelor;
 altele (servicii, educațional, etc);
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 din punct de vedere al reliefului se observă discontinuitate, rupturi locale de nivelment, lipsa
amenajării cursurilor de apă, adaptarea traversărilor cursurilor de apă și pasaje denivelate prin
declivități ce perturbă deservirea corectă a proprietăților;

 biotop cu precădere format din specii invazive sau spontan apărute, adesea adiacente căilor
ferate, care în sine ridică probleme de mediu:

 arealul  de  intervenție  este  lipsit  de  arbori  sistematic  plantați  ca  și  vegetație  de
aliniament sau amenajări de grădini urbane;

 sunt relativ puține segmente unde suprafețele verzi cu vegetație spontană sunt îngrijite
(taluzurile podului IRA, taluzul căii ferate - segment Clujana și strada Răsăritului_latura
sudică,  grădina pentru plimbat  câini  zona Anina,  strada Câmpul  Pâinii  între străzile
Bulgarilor – Mărgăritarilor);

 amenajările verzi ordonate care se disting:
 segmentul vestic al străzii Răsăritului, latura nordică; 
 segmente din jurul pasajului străzii Fabricii.

2.2 Încadrare în localitate
Arealul de studiul, respectiv al zonei de reglementare, se află în intravilanul localităţii Cluj-Napoca.
Zona de reglementare a proiectului de față reprezintă doar un segment din Culoarul de Mobilitate
Nord prevăzut prin PUG 2014, de-a lungul căii ferate pe axa est-vest, de la aeroportul internațional
Cluj până în comuna Baciu. Prin caietul de sarcini segmentul este delimitat la capetele vest și est, de
racordarea la podul Oașului - Răsăritului aflat în construcție, respectiv la podul IRA. Racordarea se
realizează astfel încât să permită continuarea/ realizarea în viitor a întregului parcurs al culoarului de
mobilitate.

2.3 Elemente ale cadrului natural

BIOTOP – APE – VEGETAȚIE

Evoluția zonei – vegetație (peisagistică – S.C. STUDIO DE PEISAJ ANA HORHAT S.R.L.)
Arealul PUZ este încadrat de două cursuri de apă, spre vest râul Someșul Mic și spre est pârâul
Becaș  și  este  traversat  de  două  ori  de  albia  regularizată  a  Canalului  Morii.  Terenul  prezintă  o
planeitate dominantă, istoric fiind o zonă preponderent formată din mlaștini, terenuri agrare, fânețe și
pășuni. Construirea căii ferate și a traversărilor sale denivelate a produs discontinuități, rupturi locale
de nivel și declivități. La nivel de microclimat, prezintă o deplasare a curenților de aer pe o dominantă
NV-SE. La ora actuală, arealul se prezintă în cea mai mare parte acoperit cu vegetație spontană, cu
câteva accente  de vegetație  arboricolă  matură,  unele  chiar  monumentale,  în  special  din  genurile
Populus și Salix. Se regăsesc în areal câteva amenajări peisagistice punctuale, adevărate excepții în
contextul actual, de exemplu în lungul străzii Răsăritului, în dreptul pasajului străzii Fabricii.  Există
anumite porțiuni unde au fost identificate tipologii de plantații în aliniament, însă cu aspect discontinuu
sau cu specii alohtone, cu potențial invaziv ridicat. A fost remarcată lipsa amenajărilor peisagistice de
tip  scuar,  gradină  sau  parc  public.  Deși  zona  studiată  prezintă  zone  verzi  cu  potențial  pentru
agrement, acestea nu sunt activate, fiind utilizate strict în scop de tranzit sau depozitare a resturilor
menajere.  Taluzurile  podului  IRA,  taluzul  căii  ferate,  segment  Clujana și  strada Răsăritului,  latura
sudică,  grădina  pentru  plimbat  câini  zona  Anina,  strada  Câmpul  Pâinii  între  străzile  Bulgarilor  și
Mărgăritarilor sunt singurele tronsoane accesibile și care beneficiază de intretineri periodice, în rest
predominant tronsoane inaccesibile, funduri de grădini și zone de depozitări de gunoaie.
Predomină vegetația spontană dar s-au identificat totuși câteva elemente arboricole cu valoare istorică
sau peisageră deosebită în lungul căii ferate, posibil crescute în mod spontan, dar mărturie a trecutului
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de zone umede a anumitor tronsoane sau reper pentru prezenta cursurilor de apa. Valoarea arealului
nu stă în istoria sa recentă sau in starea in care se prezintă azi ci în potențialul pe care îl oferă pentru
crearea, pe langa culoarul de mobilitate, a unei infrastructuri ecologice pe direcția est-vest, paralel și
la sud de râul Someș, o ocazie unică pentru un brâu verde continuu între cursurile de apă, într-un
areal intens antropizat, gândit  pe paliere de vegetație diferite, cu precădere înaltă dar și medie și
joasă. Prezența celor 2 zone de mal (Someș și Becaș) cu un bogat fond vegetal cu exemplare mature
și  biodiversitate  specifică,  cu  specii  caracteristice  malurilor  de  apă  (salcie,  răchită  și  salcâm),  a
Canalului Morii și a vegetației prezente în lungul culoarului feroviar reprezintă elemente de valorifcat si
amplificat.

Schemă cu diferențierea zonelor de vegetație 

                Vegetație lemnoasă spontană cu aspect neîngrijit  
Tipologie: sălbatică, dezordonată  
Stare fitosanitară: slabă, pe alocuri bună 
Arbori remarcabili (Populus nigra, Populus alba) 
Specii predominante (Fraxinus excelsior, Juglans regia, Prunus cerasifera)

                Vegetație lemnoasă plantată 
Tipologie: aliniamente stradale, fâșii verzi 
Stare fitosanitară: bună 
Arbori  existenți  (Fraxinus excelsior,  Juglans regia,  Robinia pseudoacacia,  Tilia  cordata,  Thuja sp.,
Catalpa bignoinoides, Picea abies) 
Arbuști (Forsithya intermedia, Chaenomeles japonica, Rubus foliosus)
Plante perene (Yucca filamentosa, Althea rosea, Echinacea hybrida,,  Coreopsis verticilata, Sedum
spectabile, Hosta plantaginea, Iris sp.)

                Arbori urbani în zone verzi neactivate
Tipologie: aliniamente, arbori solitari 
Stare fitosanitară: bună 
Specii  predominante  (Prunus  cerasifera,  Tilia  cordata,  Fraxinus  excelsior,  Acer  platanoides,
Cupressus sempervirens, Catalpa bignoinoides)
Arbori remarcabili (Carpinus betulus, Tilia cordata, Populus nigra)

                  Arbori urbani dublați de vegetație lemnoasă spontană 
Tipologie: aliniamente stradale; dispunere haotică pe alocuri; 
Stare fitosanitară: bună 
Specii predominante (Prunus cerasifera, Tilia cordata, Acer negundo, Acer platanoides, Thuja sp.) 
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      Amenajări peisagistice cu aspect îngrijit 
Tipologie: grup
Stare fitosanitară: foarte bună 
Specii (Tilia cordata,Tilia platyphyllos,  Acer campestre, Prunus cerasifera, Prunus cerasifera  Nigra,
Betula pendula, Juglans regia, Fraxinus excelsior, Pinus sylvestris)

      Habitat caracteristic Pârâului Becaș 
Tipologie: neglijată
Stare fitosanitară: slabă 
Specii (Acer platanoides, Salix alba)

                 Vegetație lemnoasă plantată și spontană 
Tipologie: aliniamente, grupuri; grădini condominiu împrejmuite cu gard viu, cu intervenții din partea
locatarilor din zonă 
Stare fitosanitară: bună 
Specii predominante (Tilia cordata, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum, Juglans
regia, Prunus cerasifera, Robinia pseudoacacia)
Arbori remarcabili (Populus nigra) 
Arbuști (Ligustrum vulgare, Forsithya intermedia) 
Plante perene (Hemerocalis fulva, Rosa sp., Hosta sp.)

Disfuncționalități – vegetație
Din perspectiva componentei vegetale se observă o dominanță spontană, haotică, situații contrastante
și lipsite de caracter și o stare generală de abandon. Exemplarele arboricole prezente sunt dispuse
aparent în aliniament, datorită prezenței caii ferate dar de fapt cazual și sporadic. Unele zone rezultate
în urma unor planificări urbanistice ordonate (zone de locuințe individuale și/sau colective) dispun de
segmente  reduse  de  plantații  de  aliniament  însă  aproape  toate  necesită  reorganizare,  cu  multe
exemplare  uscate,  deteriorate,  bolnave,  cu  întreținere  deficitară,  în  general  speciile  alese  fiind
nepotrivite contextului și funcțiunii. Un astfel de exemplu ar fi aliniamentele de exemplare din genul
Thuja, pe un tronson de pe strada Răsăritului (latura sudica). Aliniamente de Thuja se regăsesc și pe
un tronson pe strada Câmpul Pâinii, inițiative private de mare și nepotrivit impact vizual, care creează
un aspect contrastant în contextul industrial și în vecinătatea căii ferate.
Lipsesc  cu  desăvârșire  intervențiile  programate,  proiectate,  accente  peisagistice  cromatice  sau
texturale. Amenajarile peisagistice prezente sunt excepții punctuale, fără ecou la scara arealului de
intervenție,  de  exemplu  în  dreptul  pasajului  străzii  Fabricii,  în  zona  podului  IRA.  Acțiunile  de
mentenanță a acestor zone sunt minore și dacă au existat, nu au fost aplicate de personal instruit, fapt
care este dezvăluit de coronamentele unor exemplare cu creșteri superficiale, nedezvoltate conform
speciei din care aparțin.  
Speciile  arboricole  cele  mai  prezente  sunt  cele  invazive  sau  cu  potențial  invaziv  ridicat:  Robinia
pseudoacacia,  Acer  negundo,  Prunus cerasifera,  Juglans nigra dar  si  din  speciile  Salix,  Populus,
Fraxinus, Betula, Thuja etc. Există câteva exemplare de arbori maturi, majoritatea plopi, nuci și sălcii
care  datorită  poziției  în  contextul  geometriei  posibile  destinate  coridorului  preconizat  prin
reglementările PUG nu permit salvarea lor.
Pe palierul mediu-jos, domină vegetația erbacee și arbustivă spontană fără exemplare de vegetație cu
potențial  valoros.  Se  remarca  pe  anumite  tronsoane  prezența  gardurilor  vii  care  deseori
obstructioneaza vizibilitatea auto.
În lungul căii ferate sau a arterelor intens circulate, în special în dreptul locuintelor colective și/sau
individuale, nu există liziere de vegetație arborescentă și arbustivă cu rol de protecție vizuală, fonică și
ecologică.
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Se observă indiferența completă față de prezența apelor printr-o lipsă de amenajări, neintegrarea lor
în țesutul și peisajul urban.

 pârâul Becaș în dreptul traversării căii ferate din capătul străzii Turnul Roșu,

 habitat de mal al Pârâului Becaș adiacent străzii Tulgheșului;
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 Canalul Morii la subtraversarea căii ferate în dreptul platformei Clujana

 Canalul Morii în capătul străzii Răsăritului
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 pod feroviar peste Canalul Morii, brațul estic dezafectat - în zona străzii Câmpul Pâinii -
colț cu strada Mărgăritarilor

 malul drept al Someșului Mic, capătul străzii Răsăritului - șantier pod
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 stăvilarul de captare de apă al Gării Centrale Cluj - râul Someșul Mic, strada Oașului

 pod feroviar peste Canalul Morii - braț estic dezafectat
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 lipsă îngrijire adecvată cale ferată, vegetație ruderală și invazivă

                        

 șine bordate de floră spontană
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 floră spontană parazitară

                        

 vegetație spontană pe segment de cale ferată împrejmuită, întreținută
 de municipalitate
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 amenajări peisagere valoroase în zona podului străzii Fabricii 

 salcii și plopi maturi pe amprenta carosabilului propus
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 vegetație de mal pârâul Becaș, strada Turnul Roșu

 plopi dezvoltați spontan de-a lungul căii ferate, zona platformei Carbochim
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 sălcii pe strada Câmpul Pâinii

SCHEMĂ SPAȚII VERZI EXISTENTE
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BILANȚ ARBORI EXISTENȚI 
pe baza ridicării topografice:

Nr. exemplare

Total  arbori  și  arbuști  sălbatici,  crescuți  spontan,
neîngrijiți, de-a lungul căii ferate (în arealul de studiu
CMN)

1075

Arbori și arbuști sălbatici, crescuți spontan, neîngrijiți,
de-a lungul căii ferate, care nu se suprapun cu zona
de reglementare/ intervenție CMN 

573

Arbori și arbuști sălbatici, crescuți spontan, neîngrijiți,
de-a lungul căii ferate, care se suprapun cu zona de
reglementare/  intervenție  CMN,  fiind  necesară
înlăturarea acestora

503

Total  arbori  și  arbuști  existenți  în  arealul  de
reglementare/  intervenție  CMN  (în  afara
exemplarelor de-a lungul căii ferate) 

292

Arbori și arbuști existenți în arealul de reglementare/
intervenție CMN (în afara exemplarelor de-a lungul
căii ferate; inclusiv de pe domeniul privat_persoană
fizică/ juridică), a căror înlăturare este necesară

210
din care aflate în grădini private: 89 buc._nr. cad.

343714; 6 buc._parcele colț Beiușului-Hunedoarei;
13 buc._între Canalul Morii și strada Henri Barbusse 

Arbori și arbuști existenți în arealul de reglementare/
intervenție CMN (în afara exemplarelor de-a lungul
căii  ferate),  a  căror  pozițiI  permit  păstrarea  și
integrarea

82

2.4 Circulația

 PASAJE, PODURI, SUBTRAVERSĂRI:
De-a lungul ultimilor 150 de ani, limitele separante și tranșante, constituite de cursurile da apă
și  calea  ferată,  au  primit  cu  întârziere  și  la  minimă rezistență  soluționări  de  traversare  și
fluentizare.  Proiectul  CMN  este  tributar  acestor  constrângeri  legate  de  dimensionarea
pasajelor, podurilor și a relaționării acestora față de topografia și limitele juridice ale arealului
de studiu. 
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 capătul  vestic  al  străzii  Răsăritului  cu  podul  feroviar  cuplat  cu  pasaje  laterale  de
subtraversare carosabile la est și la vest de râu, aspect urban asumat, anterior metalic
cu arce zăbreluite, legătură carosabilă existentă nord – sud
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 pod feroviar peste Canalul Morii la Clujana, cuplat cu pasaj pietonal  și infrastructură
parazitară

                          

 strada Fabricii de Zahăr – trecere la nivel cu cale ferată, facilitată de barieră
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 podul IRA peste cale ferată, cu segmente de pasaj carosabil lateral subdimensionate,
tronsonul median al structurii reazămă pe console

 pod feroviar peste brațul estic dezafectat al Canalul Morii, potențial pentru soluționarea
subtraversării pietonale a căii ferate
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 Piața 1 Mai, pod feroviar cu subtraversarea căii ferate a străzii Paris

 pod triplu carosabil-feroviar-carosabil_subtraversarea străzii Fabricii
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 pasaj subtraversare cale ferată în dreptul platformei Sanex, H = 170cm

 pod  feroviar  extins  pentru  calea  ferată  de  serviciu/  industrială,  în  dreptul  pârâului
Becaș, colmatare și lipsă de întreținere
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 CIRCULAȚIE PIETONALĂ:
Arealul de studiu suferă de lipsa acută a amenajării traseelor pietonale. În zonele urbanizate
se întâlnesc trotuare discontinue, aflate în stare necorespunzătoare. Amenajările străzilor nu
aveau în vedere o regulă a deservirii  carosabile a parcelelor.  Segmentele de trotuare sunt
lipsite de fluentizare pentru persoanele cu dizabilități.  Trecerile amenajate sub/ peste calea
ferată sunt puține și la distanțe mari (pornind de la râul Someșul Mic spre vest sunt la intervale
480/ 320/ 400/ 920/ 750/ 1200 metri). Astfel chiar dacă trecerea pietonală haotică peste șine
este  interzisă,  se  observă  zeci  de  cărări  dezvoltate  spontan  peste  calea  ferată.  Acestea
reprezintă un risc major și implicit  o viteză redusă a trenului.  Traseele pietonale dezvoltate
spontan sunt aparențe importante de umanizare în peisaj și cu atât mai mult relevă lipsa grijei
față de acestea, iluminat nocturn, gospodărire de mentenanță etc.
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 segmente  de  trasee  pietonale  aferente  pasajului  de  pe  strada  Fabricii,  amenajare
coerentă  din  anii  1970  cu   probleme  de  mentenanță  și  de  accesibilitate  pentru
persoane cu dizabilități
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 zeci de trasee spontane peste calea ferată sunt folosite zilnic de sute de persoane, cu
toate că traversarea unor trasee neamenajate peste calea ferată este interzisă
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 denivelare în taluz - trepte locale improvizate adiacent străzii Câmpul Pâinii

 trepte improvizate între podul IRA și strada Hunedoarei
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 TRANSPORT PUBLIC ȘI CALE FERATĂ:
Transportul  public  în  zonă se desfășoară cu precădere pe arterele principale paralele (str.
Aurel Vlaicu – str. Traian Vuia, Calea București, str. Câmpina/ Plevnei). Excepție în acest sens
constituie  linia  de  troleibuz  str.  Paris  –  Piața  1  Mai  -  str.  Câmpul  Pâinii  -  str.  Bulgarilor,
subtraversarea la str. Fabricii, str. Oașului). Se observă că raza de deservire a stațiilor CTP nu
acoperă zona studiată. În acest sens integrarea arealului în circuitele transportului public (tren
metropolitan, și de scurt parcurs: autobuz, troiebuz, tramvai) va contribui la revitalizarea zonei
și asigurarea mobilității adecvate.

 halta  Clujana  cu  amenajări  neadecvate  și  lipsa de mentenanță,  peroane  reabilitate
sumar
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 infrastructură troleibuz pe stradă secundară fără capacități și condiții adecvate (strada
Bulgarilor)

 stații de troleibuz soluționate ad hoc fără minime amenajări
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 cale ferată neîntreținută tehnic și în privința anturajului vegetal, deșeuri, lipsa îngrădirii,
risc sporit, trenuri cu o frecvență relativ ridicată, viteze joase, zgomot
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 Rețeaua de mobilitate existentă este caracterizată de:
• lipsă rețea integrată de circulații,  urbanizare discontinuă lipsită de planificări unitare la
nivelul sistemelor urbane;
• cvartale eterogene aferente căii  ferate deservite de artere neconectate la rețea și  cu
capacități  supraaglomerate,  zone  industriale  de  rugină  a  căror  integrare  reclamă  în
prealabil conectarea lor în rețeaua de circulații;
• devenire  segmentată,  discontinuă,  cu  rupturi  de  relief  și  lipsă  de  dezvoltare  urbană
coerentă în rețea, segmentări E-V și N-S;
• segmente ample lipsite de amenajarea trotuarelor/ aleilor/ legăturilor dintre denivelări;
• lipsă completă continuitate amenajări/ eliminare obstacole persoane cu dizabilități;
• lipsă completă amenajări  benzi sau piste velo (cartier  cu tradiția bicicletei  -  declivități
mici);
• lipsă de integrare în rețeaua de transportul urban, tangențe pe segmente locale cu linii
troleu/ autobuz, stații ad-hoc amplasate fără amenajări (Piața 1 Mai, intersecție str. Câmpul
Pâinii - Fabricii);  
• secvențe ample cu amenajări urbane în stare tehnică degradată și neconforme  privind
normele în vigoare și reglementările PUG-ului aflat în vigoare;
• transport feroviar lent, cu doar o singură haltă (Clujana – peroane Fabricii), fără amenajări
și accesibilizare adecvată;
• linii  feroviare neîngrădite,  cu risc major  la  trecerile  pietonale la  nivel  cu calea ferată,
haotic formate;
• lipsă rețele și amenajări edilitare urbane unitare și lipsă mentenanță spațiu public ce ar
facilita  mobilitatea  și  starea  urbană  (iluminat  stradal,  poluare  fonică,  praf,  acumulare
deșeuri, vegetație spontană parazitară, canalizare ape meteorice, deszăpezire);
• lipsă amenajare coerenă parcări,  rezultând o parazitare a spațiului  destinat  circulației
fluente.

SCHEMĂ MOBILITATE EXISTENTĂ
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2.5 Ocuparea terenurilor
Segmente  însemnate  din  arealul  de  studiu  sunt  lipsite  de  urbanizare  sau  urbanizare  corectă
(amenajare stradă, edilitare, iluminat nocturn etc.): 

 hala pieței agloalimentare din zona Mărăști – IRA

                                   

 depoul de troleibuze CTP

                                   

45



Denumire proiect: CULOAR DE MOBILITATE NORD – 
POD OAȘULUI - RĂSĂRITULUI – STRĂZILE RĂSĂRITULUI - CÂMPUL PÂINII – POD IRA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Proiect nr. 558/ 2021
Faza: PUZ_Memoriu de prezentare

 racordul platformei depoului CTP către strada Traian Vuia

 arealul aferent podului IRA, locuințe sociale, monumentul eroilor 1848
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 locuințe colective neintegrate în peisajul urban, lipsă de urbanizare

 zonă  urbană  destructurată  la  intersecția  strada  Răsăritului  -  strada  Tribunu
Vlăduțiu
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Culoarul preconizat dispune de segmente amenajate și racordate prin planificări urbanistice coerente,
care au definit relaționarea țesutului urban față de calea ferată: 

 racordarea străzilor Câmpul Pâinii – Fabricii

 racordarea străzii Câmpul Pâinii cu lotizările cartierul de locuițe individuale zona
”Bulgarilor”
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 segmentul estic al străzii Răsăritului, relaționare cartierului de locuințe colective
Mărăști cu calea ferată

 strada Arad, din lotizarea interbelică zona ”Bulgarilor”
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 deschiderea Pieței 1 Mai prin pasaj către strada Paris

 strada Aiudului,  racordarea lotizării interbelice
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 segmentul  estic  înfundat  al  străzii Răsăritului,  relaționarea cartierului  Mărăști
față de calea ferată

 prim segment din CMN,  strada Răsăritului – vest
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2.6 Echipare edilitară
În absența unor urbanizări coerente, zona studiată dispune doar pe segmente parțiale de echipare
edilitară  corespunzătoare  și  implicit  o  folosință  adecvată.  Segmente  importante  din  arealul  de
interenție sunt deranjate de prezența unor magistrale de apă, termoficare, cămine, și echipamente
conexe. 

 rețele electrice ale căii ferate

 rețea termoficare și ACM cu lire de dilatare în peisaj
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 hidraulica aeriană de termoficare

 lire de dilatare în peisaj urban
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 distribuții de termoficare în albia Canalului Morii

 traseu de cca 680 ml 
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 traversare sub calea ferată parazitând Canalul Morii

 subtraversare pietonală + magistrală apă peste Canalul Morii
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 elemente ale rețelei de apă parazitând peisajul urban

 un hidrant stradal local - str Câmpul Pâinii lângă barieră
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 cămine supraterane, pubele selective în subteran

 magistrala supraterană de alimentare cu apă către Someșeni
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 rețea asimetrică alimentare troleibuze, și iluminat 

 rețele electrice și telecom, aeriane, dezordonate, iluminat urban neadecvat
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 traversare magistrală apă, iluminat redundant, uzat

 magistrala apă Someșeni Sud

                                   

Zona este echipată conform avizelor de amplasament.
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2.7 Probleme de mediu
Se remarcă un contrast acut între coexistența zonelor urbanizate și ale segmentelor urbane reziduale.
Cu precădere,  arealul  CMN constituie o nișă de ”umbră” și  discontinuitate în țesutul  urban cu un
potențial deosebit în privința legării coerente și a deservirii unor urbanizări derulate/ viitoare ample.
Prezența de amploare a deșeurilor acumulate în cursul deceniilor constituie o problemă relativ redusă
față de faptul că arealul investiției CMN preconizate este cu precădere ”liber”, liber de construcții.

 calea ferată - surse poluare (zgomot, deșeuri, floră invazivă)

                                  

 zone ample reziduale nemineralizate cu sursă de praf
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 carențe management de deșeuri

                                   

 vegetație ruderală și invazivă cu poluare deșeuri menajere
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 floră invazivă și ruderală

                                    

 deșeuri menajere și de construcții omniprezente și în cantități alarmante
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 ample zone de rugină cu focare de poluare

                                   

 deșeuri casnice în zone reziduale neurbanizate
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 selecție deșeuri homeless

                                    

 deșeuri construcții
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 deșeuri construcții și menajere

2.8 Opțiuni ale populației
Planul urbanistic zonal va fi supus consultării publice în cadrul procedurii de obţinere a Acordului de
Mediu precum şi procedurii de consultare publică conform Regulamentului Local referitor la implicarea
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153/ 2012.  
Concluziile implicării publicului vor fi analizate și integrate, după caz, în conținutul planului. 

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

OBIECTIVE GENERALE PRECONIZATE
parte a unui program mai amplu de planificare urbanistică a orașului

•    conectare integrată zonală și generală prin asigurarea condițiilor cadru a mobilității urbane – ca
și condiție decisivă a dezvoltării urbane durabile;

•    asigurarea condițiilor de circulație în regim structurat, fluent, continuu, optimizat;
•    decongestionare;
•    conectarea zonelor dezvoltate în urma unor investiții recente sau preconizate în viitor (Podul

Oașului-Răsăritului,  Parcul  Feroviarilor,  Parcul  Armătura,  reconversia platformei  Carbochim,
Piața  1Mai,  platforma Clujana  și  zona  podului  Porțelanului,  Mărăști  Est-Expo Transilvania,
zona străzilor Ghioceilor-Beiușului-Plevnei-Câmpul Pâinii, Nod IRA, Ocolitoare Nod 15-Parcul
Est-arealul Băilor Someșeni);

•    integrarea rețelei stradale având ca și rezultat indirect decongestionarea și implicit fluentizarea
arterelor supraaglomerate:

▪    strada Paris, zona Abator, strada Aurel Vlaicu, strada Fabricii de Zahăr,
▪    descărcarea zonei centrale de trafic tranzitoriu (Sopor/ Someșeni/ Mărăști – Baciu),
▪    descongestionarea traficului aglomerat în zonele de locuire;

•    conectarea pe direcția nord-sud
▪    strada Oașului – strada Traian,
▪    strada Porțelanului – strada Paris,
▪    strada Fabricii de Zahăr (segmentele cuprins între: Bdul Muncii-str. Ialomiței-str. Aurel

Vlaicu),
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▪    strada Beiușului (Bdul Muncii-Nod IRA);
•    asigurarea condițiilor primare de urbanizare printr-o rețea de artere pentru reconversia zonelor

industriale (zonele Carbochim, Clujana, Fabricii de Zahăr median, Sanex, indirect CUG);
•    asigurarea condițiilor legării în sistem a transportului public (incluzând și transferul intermodal)

▪    CTP (autobuz urban/ metropolitan, troleibuz, tramvai),
▪    feroviar (tren, tren scurt/ lung parcurs, tren metropolitan Gilău-Bonțida),
▪    metrou preconizat;

•    urbanizarea spațiului public prin reconversia peisajului urban industrial pe seama conceptelor
contemporane de estetică urbană și climat 

▪    reducerea surselor  existente de poluare (praf,  noxe, zgomot, deșeuri  în zone largi
neamenajate,  floră  invazivă)  și  optimizarea  surselor  din  viitor  (noxe,  aglomerare
canalizări, hidrocarburi, zgomot etc);

▪    amenajări dedicate funcțiunilor urbane pe categorii de trafic (pietonal, velo + standuri
bicivlete, auto, stații încărcare vehicule electrice, parcare/ garare, transport public cu
toate facilitățile aferente, pasaje, poduri, traversări);

▪    plantații de aliniament, spații verzi, terenuri de joacă, loisir, grădină pentru plimbat câini;
▪    soluționarea rețelelor edilitare integrate în subteran / peisaj urban (distribuții, utilaje de

câmp,  hub-uri,  PT,  stații  de reglare),  colectare ape meteorice,  asigurarea condițiilor
optime de exploatare și mentenanță;

▪ dotare  cu  mobilier  urban,  iluminat  public  și  management  de  trafic  prin  sisteme
inteligente, implementare tehnologii smart city;

▪    deservire optimizată a tuturor proprietăților limitrofe;
▪    susținere a coerenței urbanistice și arhitecturale a cvartalelor adiacente;
▪    reconfigurarea distribuției către rețeaua de străzi prin implementarea prevederilor PUG;

•    reglementări urbanistice dedicate CMN, detaliate în Regulamentul Local de Urbanism aferent
Planului  Urbanistic  Zonal  „Culoar  de Mobiliate Nord – pod Oașului  -  Răsăritului  –  străzile
Răsăritului - Câmpul Pâinii – pod IRA”.

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare
 PMUD 2021-2030

Planul  de Mobilitate Urbană Durabilă  Cluj-Napoca 2021-2030,  Civitta,  TTL Planning,  2022,
include realizarea „Culoarului de mobilitate sustenabilă - Coridor Nord – strada Răsăritului –
Câmpul Pâinii (adiacent căii ferate)” şi Podul Răsăritului în scenariul ”do minimum” (până în
2025): 
„Deoarece  configurația  spațială  a  municipiului  Cluj-Napoca  și  a  zonei  metropolitane  este
orientată foarte puternica pe direcția est-vest este nevoie de legături suplimentare pe această
direcție, mai ales în vederea descărcării coridoarelor Calea Mănăștur – Moților – 21 Decembrie
1989 – Aurel Vlaicu și Baciului – Corneliu Coposu – Maramureșului – Muncii. În acest sens, se
are în vedere realizarea unui nou coridor de mobilitate urbană durabilă în lungul căii ferate
format din trei tronsoane: 

1. Strada Răsăritului – Câmpul Pâinii (adiacent căii ferate) și Podul Răsăritului
2. Pod Oașului – Str. Gării – Podul Locomotivei – Pasajul Tăietura Turcului
3. Drum de legătură Suceagu (intersecție drum de legătură la Centura Metropolitană) –
Tetarom I /Pasaj Tăietura Turcului”

„Procesul de modernizare a stațiilor de transport public este susținut și de proiectele care vizează
realizarea unor  culoare de mobilitate urbană.  Acestea vor  include printre intervențiile  specifice de
reconfigurare a profilului stradal și modernizarea / amenajarea stațiilor de transport public.”
„Investițiile vor viza astfel completarea rețelei de piste pentru biciclete formând în primul rând o rețea
primară (legături  în lungul principalelor culoare de mobilitate) și apoi rețelele secundare și terțiare
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(local).”
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 SIDU 2021-2030
Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2021-2030, World Bank, 2022, specifică:
„Culoarul căii ferate, dimensionat pentru un trafic feroviar mult mai ridicat decât cel din prezent, este
subutilizat pentru transportul public local și metropolitan. Deși există trenuri de persoane care folosesc
acest  culoar,  orarul  acestora,  condițiile  oferite,  lipsa  unui  sistem  de  tarifare  integrat  cu  celelalte
mijloace de transport public și dispunerea stațiilor nu le fac atractive pe rute scurte,  ci  mai degrabă
pentru navetiștii care vin de la distanțe mai mari (de ex. Huedin, Gherla, Aghireșu etc.). Deși situate
în imediata proximitate a căii ferate, zone economice (Tetarom I, zona Clujana/1 Mai, Tetarom III etc.),
ca și zone rezidențiale (de ex. Baciu, Mărăști, Apahida etc.) nu sunt de facto deservite de această
rețea, care poate deveni o adevărată coloană vertebrală pentru dezvoltarea teritoriului metropolitan,
mai ales în contextul în care este vizată de un proiect de electrificare cu fonduri europene. În plus,
traseul în sine al căii ferate, ca și al Someșului rămâne și acum mai degrabă o barieră, în condițiile în
care nu este însoțit  de un coridor de transport  multimodal  (rutier,  velo,  pietonal),  după cum este
prevăzut  și  în  PUG  existent,  pe  relația  nord-vest  /  sud-est  care  ar  crea  o  alternativă  viabilă  la
tranzitarea zonei centrale.”
„Culoarul de mobilitate sustenabilă - Coridor Nord – strada Răsăritului – Câmpul Pâinii (adiacent căii
ferate)” și Podul Răsăritului sunt cuprinse la măsuri și proiecte aferente priorităților  de  intervenție
subscrise Obiectivului Specific nr. 1.

 STUDIU DE TRAFIC
Conform studiului de trafic aferent documentației pentru elaborare PUZ „Culoar de Mobiliate Nord –
pod Oașului - Răsăritului – străzile Răsăritului - Câmpul Pâinii – pod IRA”, Municipiul Cluj-Napoca,
Județul Cluj, ROME TRAF PLUS, 2022, obiectivele generale ale implementării proiectului, conform
temei de proiectare sunt:

- Decongestionarea traficului rutier din Zona Piața Abator
- Dezvoltarea rețelei de transport în comun pe direcția est-vest și invers (Zona industrială

Pod Ira – Clujana – Zona Piața Gării)
- Impulsionarea redezvoltării suprafețelor industriale aflate la nord de traseul căii ferate, în

primul rând zona Remarul – Clujana, o resursă de dezvoltare esențială pentru următorii ani
- Asigurarea unei legături directe între zonele rezidențiale și principalele zone de activități

economice.
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În  situația  actuală, din  punct  de  vedere  al  raportului  debit/  capacitate  (V/C)  din  secţiunile
analizate,  solicitate  prin  temă,  străzile  Paris  (cu  19%) și  Aurel  Vlaicu  (cu  5%) au capacitatea de
circulație depășită. Rezerva de capacitate de circulație pentru străzile Fabricii, Traian Vuia și Fabricii
de Zahăr este sub pragul de 25%. Suplimentar s-au analizat din punct de vedere al raportului debit /
capacitate, secțiunile cuprinse pe traseul Sectorului 1. Conform datelor colectate și al prognozelor,
situația în perspectiva anului 2030, fără proiect se înrăutățește semnificativ.

În continuare în cadrul studiului, pentru a scoate în evidență importanța și eficiența realizării
investiției s-au analizat două sectoare Sector 1 și Sector 2 din coridorul cuprins între Pasaj IRA și
Piața Gării și 3 scenarii la orizonturi de timp diferite: 2022, la punerea în funcțiune a CMN și 2030. 

La  nivelul  anului  2022  media  intensității  maxime orare înregistrată  pe  toate  segmentele
Sectorului 1 este de 2.103 vehicule etalon. În acest fel, pe străzile cuprinse în Sectorul 1 din analiza
prezentă estimăm că traficul se va reduce cu 25% în 2030 în situația cu proiect față de situația fără
proiect, respectiv de la 2.768 vehicule etalon la 2.076 vehicule etalon. 

Având în vedere specificul acestei investiții, la estimarea impactului s-a ținut cont de criteriile
care descriu calitatea vieții în mediul urban grupate în 4 categorii principale: impactul asupra mediului,
nivelul  de  accesibilitate,  siguranța  circulației,  eficiența  economică,  influențată  de  manifestarea
fenomenului de congestie, determinate în trei scenarii:
Scenariul 1 – Analiza Sectorului 1 din cadrul Coridorului Nod IRA – Piața Gării – fără proiect, 2022
Scenariul 2 – Analiza Sectorului 1 din cadrul Coridorului Nod IRA – Piața Gării – fără / cu proiect, 2030
Scenariul 3 – Analiza Sectorului 2 din cadrul Coridorului Nod IRA – Piața Gării – proiect propus

Din punct de vedere al accesibilității se realizează o coerență a traseelor rutiere care în acest
moment sunt întrerupte pe ambele părți a căii ferate. Străzile secundare adiacente au o conectivitate
mai mare în cadrul sistemului de transport, fiind dechise circulației la ambele capete. 

Prin implementarea proiectului propus, atractivitatea TP va crește atât prin propunerea unui
nou traseu de o lungime aproximativă de 15 km, cât și prin realizarea a 12 noi stații. Aceste stații
asigură o conectivitate mai bună cu celelalte linii TP din aria de influență a proiectului, asigurând prin
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dezvoltarea ofertei de TP creșterea accesibilității la funcțiunile din aria de influență a CMN.

Figura 1. Stații noi de TP propuse pe culoarul CMN și izocronele de 400 m ale acestora

Din punct de vedere al numărului benzilor de circulaţie ale părţii carosabile, cele două artere
se încadrează în:

CMN Nord - Categoria II - asigură legăturile interzonale, transportul în comun, şi tranzitul prin
localitate preluând un volum de trafic estimat la 50% din capacitatea maximă a arterei la momentul
punerii  în  funcțiune.  În  modelul  considerat,  pentru  orizontul  de  timp  2030  volumul  de  trafic  se
estimează că va crește la limita pragului critic de 75%. Față de punctele de destinație ale proiectului:
Pod Oașului-Răsăritului și Pasaj IRA / Strada Traian Vuia conectivitatea este mult îmbunătățită, fiind
reduși timpii de călătorie, prin intermediul străzii de categoria II. Introducerea unor trasee de transport
public crește eficiența de deplasare a persoanelor și accesibilitatea la TP. Rezolvarea intersecțiilor cu
străzile laterale doar prin relații de dreapta. Reducerea la minim a spațiilor de parcare paralele cu axul
străzii, acestea fiind propuse pe strada Câmpul Pâinii doar pe segmentul aflat între intersecțiile cu
străzile  Garoafelor  și  Fabricii  de  Zahăr,  în  corelare  cu  alt  plan  urbanistic  zonal  aprobat  în  zonă,
respectiv în dreptul platformei Sanex care urmează a fi restructurată inclusiv cu spații comerciale la
parter.

CMN Sud Categoria III - asigură accesele şi legăturile locale. Zonele rezidențiale de la sud de
CF, vor fi mai bine conectate între ele prin intermediul noii artere dar și cu sistemul major de circulație,
reducându-se timpii de călătorie. Prin proiectarea unei artere de categoria III, se reduce nevoia de a
călătorii deci practic se reduce mobilitatea, datorită limitării capacității de circulație prin numărul de
benzi (1 banda pe sens) dar și prin numărul mare al intersecțiilor cu străzile laterale (cca. 20).

Noile secțiuni proiectate pentru CMN Nord și CMN Sud care se suprapun parțial peste traseul
actual al străzilor Câmpu Pâinii, respectiv Răsăritului, modifică peisajul stradal actual, fiind îndreptate
spre o viziune care încurajează modurile sustenabile de transport: TP, pietonal și velo și îmbunătățirea
siguranței  circulației  pentru  toate  modurile  de  călătorie,  fluenţa  circulaţiei  de  vehicule,  pietoni  şi
biciclişti cu consum minim de energie şi timp, în condiţii de siguranţă şi confort.
Se asigură conectarea CMN – CMN Nord strada Câmpul Pâinii (caracter de mobilitate) și CMN Sud
strada Răsăritului (caracter de accesibilitate), prin intermediul străzii Parcul Feroviarilor printr-un sens
giratoriu  și  mai  departe  prin  intermediul  Pod  Oașului  la  străzile  Oașului,  Gării  și  Traian.  Este
importantă realizarea într-o etapă ulterioară a podului de peste Someș la nord de calea ferată pentru
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continuarea culoarului de mobilitatea spre vest (Baciu), având în vedere inclusiv restructurările masive
ale platformei Carbochim-Unirea, Clujana, Sanex.

Capacitatea  coridorului  exprimată  în  persoane/  oră  evidențiază  impactul  substanțial  în
satisfacerea cerințelor utilizatorului referitoare la mobilitate/ accesibilitate prin realizarea celor două
străzi  cu circulație  multimodală:  pietonală,  velo și  auto și  conectivitate multimodală cu transportul
public și CF. Creșterea de capacitate a coridorului exprimată în număr de utilizatori (pasageri, pietoni,
cicliști  –  persoane  per  oră)  față  de  situația  existentă  de  la  5.600  p/h  la  10.000  p/h  în  cazul
implementării CMN este aproape dublă.

Impactul  favorabil  asupra  mediului  este  exprimat  prin  emisiile  GES.  Comparând  nivelul
emisiilor echivalent CO2 pe cele două sectoare însumate (S1 + S2) ale coridorului analizat, rezultă că
prin implementatea proiectului CMN la orizontul de timp 2030, acestea sunt de 41.161 tone față de
varianta fără proiect calculate de 45.599 tone.
Dacă ne raportăm strict la Sectorul 1, emisiile GES calculate pentru anul de bază sunt de 32.086 tone.
Acestea ar crește dacă nu s-ar interveni cu acest proiect la 36.527 tone în perspectiva anului 2030.
Valoarea emisiilor estimate pentru Sectorul 1 sunt de 26.070 tone în varianta implementarii CMN.

Se poate observa că implementarea proiectului CMN, ar produce o reducere la jumătate a
costurilor cu congestia în condițiile implementării la orizontul de timp actual. În perspectiva 2030, deși
realizarea  culoarului  CMN va atrage trafic  suplimentar,  inclusiv  cel  cu  TP generat  de noua  linie,
valorile cu congestia se vor situa sub cele estimate în cazul nerealizării CMN.”

Tabel 1.Costuri cu congestia generate de cele 2 sectoare din coridorul analizat
Sectoarele coridorului, cu sau fără proiect CMN Costuri generate de

congestie  [EUR]
(valori medii zilnice)

Total
corridor
Euro

Sector 1 fără proiect 2022 73.304 92.158
Sector  2  fără  proiect  2022  (Str.  Câmpul  Pâinii,
Răsăritului)

18.854

Sector 1 fără proiect 2030 102.927 139.187
Sector  2  fără  proiect  2030  (Str.  Câmpul  Pâinii,
Răsăritului)

36.260

Sector 1 cu proiect 2030 74.531 110.234
Sector 2 CMN 2030 35.703

Considerând rezultatele obținute pentru Sectorul 1 și Sectorul 2 și orizontul de prognoză considerat, în
decursul unei zile medii pe an, se poate observa că în viitor (2030) costul congestiei pe întreg 
coridorul analizat, fără această investiție va ajunge la 139.187 Euro. 
În varianta în care se realizează CMN, valorile de trafic aferente Sectorului 1 se diminuează cu circa
25%, costul congestiei pentru acest sector fiind de 74.531 Euro în perspectivă iar costurile estimate
pentru CMN sunt de 35.703 Euro, astfel că pe coridorul analizat costurile cu congestia vor ajunge la
110.234 Euro. Din punct de vedere al efectelor economice, costul general în decursul unei zile medii
din an, va scădea cu circa 20% reprezentând 28.953 Euro.

Implementarea proiectului va conduce la atingerea obiectivelor generale prin:
 Creșterea  numărului  de  bicicliști  și  pietoni,  simultan  cu  reducerea  gradului  de  utilizare  a

autoturismelor personale;
 Creșterea atractivității serviciilor de transport public prin dezvoltarea unei linii noi de TP cu o

lungime de cca. 15 km și 12 stații noi;
 Îmbunătățirea gradului de fluență a circulației, urmare a redistribuirii volumelor de trafic în aria

de influență;
 Reducerea numărului de accidente, urmare a implmentării măsurilor de siguranță rutieră;
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 Reducerea emisiilor echivalente de CO2 - GES.
Constatările  acestui  studiu de impact  al  traficului  pot  fi  utilizate pentru controlul  dezvoltării

zonale, asigurarea furnizării unui sistem rutier sigur și eficient de transport conform modelului PMUD. 
În concluzie se poate afirma că din punct de vedere al organizării circulaţiei investiţia propusă

„Culoar de Mobilitate Nord - Pod Oașului – Răsăritului - străzile Răsăritului-Câmpul Pâinii - Pod Ira”,
poate  fi  racordată  la  rețeaua  urbană  din  Municipiul  Cluj-Napoca  îmbunătățind  caracteristicile  de
circulație, eficiența transportului pe culoarul analizat și siguranta rutieră.

 STUDIU GEOTEHNIC
Concluziile și recomandările studiului geotehnic realizat de NV Construct, 2022, prevăd:
- privind drumurile:

 Fundaţiile construite se vor încastra în stratele de  pietriș cu nisip/nisip cu pietriș, mediu
îndesat sau argilă  prăfoasă/nisipoasă,  consistentă/vârtoasă,  iar  adâncimea  minimă  de
fundare pentru amplasament este: Dfmin>1.10 m. 
- privind pasajul Fabricii (strada Răsăritului), parcarea Fabricii:

 Fundaţiile  construite  se  vor  încastra  în  stratele  de  pietriș  cu  nisip,  mediu  îndesat,  iar
adâncimea minimă de fundare pentru amplasament este: Dfmin>1.10 m. 

 Pentru realizarea pasajului se recomandă folosirea unor fundații directe.
 Se recomandă îndepărtarea stratului de umplutură neomogenă pentru realizarea parcării.
 Parcarea  va avea  o  configurație  semi-subterană  și  pentru  fundarea  lui  se  recomandă

realizarea unor fundații directe, sub protecția sprijinirii cu palplanșe.
- privind subtraversarea străzii Traian Vuia:

 Fundaţiile  construite  se vor încastra în stratele de  pietriș  cu nisip,  saturat,  îndesat,  iar
adâncimea minimă de fundare pentru amplasament este: Dfmin>1.10 m.

 Pentru  construcția pasajului subteran se recomandă realizarea unor  fundații directe, sub
protecția sprijinirii cu palplanșe. 
- privind podul peste pârâul Becaș:

 Fundaţiile construite se vor încastra în stratele de nisip albăstrui cenușiu cu pietriș, îndesat
respectiv  pietriș  cu  nisip,  saturat,  îndesat,  iar  adâncimea  minimă  de  fundare  pentru
amplasament este: Dfmin>1.10 m. 

 Pentru realizarea podului se recomandă folosirea unor fundații indirecte pe piloți.
- privind pasajul subteran Fabricii de Zahăr:

 Fundaţiile construite se vor încastra în stratele de  halit (sare), iar adâncimea minimă de
fundare pentru amplasament este: Dfmin>1.10 m.

 Pentru  construcția pasajului subteran se recomandă realizarea unor  fundații indirecte pe
piloți.
- privind pasajul Fabricii (strada Câmpul Pâinii):

 Fundaţiile construite se vor încastra în stratele de argilă marnoasă, cenușie, vârtoasă, cu
intercalații  de  sare,  respectiv  halit  (sare),  iar  adâncimea  minimă  de  fundare  pentru
amplasament este: Dfmin>1.10 m.

 Pentru realizarea podului se recomandă folosirea unor fundații indirecte pe piloți.
-  privind podul peste Canalul Morii (strada Câmpul Pâinii), podul peste Canalul Morii
(strada Răsăritului):

 Fundaţiile  construite  se vor încastra în stratele de  pietriș  cu nisip,  saturat,  îndesat,  iar
adâncimea minimă de fundare pentru amplasament este: Dfmin>1.10 m. 

 Pentru realizarea pasajului se recomandă folosirea unor fundații directe.
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3.2 Prevederi PUG
Planul  Urbanistic  General  al  municipiului  Cluj-Napoca  și  Regulamentul  local  de  urbanism aferent
acestuia, aprobate prin HCL nr. 493 din 22.12.2014 și actualizate prin HCL nr. 118 din 01.04.2015,
respectiv cu toate actualizările și completările de până în prezent, prevede realizarea Culoarului de
Mobilitate Nord, de-a lungul căii  ferate pe axa est-vest, de la aeroportul internațional Cluj până în
comuna Baciu. 
Prezentul plan reglementează un tronson al Culoarului de Mobilitate Nord, care se extinde de la podul
rutierOașului-Răsăritului  aflat  în  execuție  peste  râul  Someșul  Mic,  de-a lungul  căii  ferate  (străzile
Câmpul  Pâinii,  Răsăritului),  până la  podul  IRA (străzile  Traian Vuia,  Aurel  Vlaicu),  conectarea cu
strada Traian Vuia realizându-se adiacent pârâului Becaș, prin străzile Turnu Roșu -> Aiudului.

Memoriul general PUG 2014 prevede:

- ca măsură prioritară privind dezvoltarea econimică și transportul: „Potenţarea culoarului căii
ferate care pe cea mai mare parte a traseului urban poate acomoda artere de trafic pe ambele
părţi,  având posibilitatea  de  a  elimina  circulaţia  de  tranzit  prin  centrul  istoric  şi  putând fi
corelat cu culoarul Someşului pe direcţia est-vest”. „Şanse optime de dezvoltare, prin rezervele
de  teren  care  pot  fi  pregătite  pentru  reconversie  de  tip  brownfield,  dar  şi  pentru  urbanizarea
suprafeţelor agricole de tip greefield. O mare parte dintre aceste zone profită de măsuri actuale de
dezvoltare  a  reţelei  de  transport  de  marfă  şi  persoane.  
Concentrarea acestor suprafeţe în special pe culoarul est-vest, susţinut de legături rutiere, feroviare,
cu bună accesibilitate a aeroportului. Activarea culoarului Someşului pentru a lega Clujul de zone de
dezvoltare adiacente, înspre Apahida, Jucu şi Gherla-Dej.”

- organizarea circulației și prin „dezvoltarea culoarului de transport în lungul căii ferate”, care
„deschide oportunitatea realizării unei linii de transport feroviar periurban în comun  -  “trenul
metropolitan” – ca pas important în consolidarea reţelei infrastructurale  care stă la baza unei
viitoare zone metropolitane (traseu Baciu – Dej). Principalele măsuri aflate pe teritoriul UATB Cluj-
Napoca şi de competenţa PUG sînt legate de realizarea unui număr de staţii de transfer intermodal în
puncte importante ale traseului trenului metropolitan: Tetarom 1, Gara CFR principală, Clujana, zona
Expo Transilvania, Aeroport.”

- trei elemente majore structurează schema de trafic propusă prin „utilizarea în cât mai mare
măsură  a  resurselor  de  infrastructură  existente  sau  realizabile  cu  eforturi  mici”,  alături  de
Culoarul  Someșului  și  inelul  sudic,  fiind  „culoarul  Căii  ferate.  Activarea  acestui  culoar  prin
asigurarea  continuităţii  celor  două  artere  paralele  (nord  şi  sud,  fiecare  cu  dublu  sens)
prevăzute.  Culoarul  de  circulaţie  va  avea  ca  efect  impulsionarea  redezvoltării  suprafeţelor
industriale aflate la nord de traseul căii ferate, în primul rînd zona Remarul -Clujana, o resursă
de dezvoltare esenţială pentru următorii ani.” „Dezvoltarea culoarului de transport în lungul
căii ferate deschide oportunitatea realizării unei linii de transport feroviar periurban în comun  -
“trenul metropolitan” – ca pas important în consolidarea reţelei infrastructurale  care stă la
baza unei viitoare zone metropolitane (traseu Baciu – Dej). Principalele măsuri aflate pe teritoriul
UATB Cluj-Napoca şi de competenţa PUG sînt legate de realizarea unui număr de staţii de transfer
intermodal în puncte importante ale traseului trenului metropolitan: Tetarom 1, Gara CFR principală,
Clujana, zona Expo Transilvania, Aeroport.”

- de asemenea „reglementarea integrată a obiectivelor propuse prin proiectul de dezvoltare a
infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri si marfă,  având ca scop valorificarea
potentialului  de  dezvoltare  zonei  adiacente  Aeroportului  (între  strada  Cantonului  si  incinta
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Aeroportului)”,  inclusiv prin „completarea spre vest a segmentelor lipsă ale străzilor de pe
culoarul  căii  ferate,  de la nodul  IRA până în  comuna Baciu,  conform conceptului  de trafic
prevăzut de Planul Urbanistic General”

- obiective de utilitate publică privind propunerile pe termen mediu, la nivel municipal, pentru
rețeaua de trafic, printre care „Completarea şi reconfigurarea re elei stradale pentru legături
alternative pe direcţia est-vest:

 realizarea sistemului de artere de pe culoarul căii ferate – str. Răsăritului, str. Câmpul
Pâinii, Str. Fabricii de chibrituri, str. T. Vladimirescu

 Pod  peste  Someş  în  continuarea  str.  Câmpul  Pâinii  pentru  realizarea  tranzitului  pe
partea nordică a căii ferate şi eliberarea Pieţei Gării de traficul de tranzit

 legătura str. Pata Rât cu centura Vâlcele - Apahida
 reconfigurarea profilelor pe str. Câmpina, Plevnei, Bucureşti, bulevardul Muncii
 străpungere în continuarea str. Câmpina spre P-ţa 1 Mai”

- printre principalele propuneri „care prefigurează dezvoltarea zonei metropolitane”:
 relații în teritoriu – îmbunătățirea mobilității urbane și a conectivității orașului – 3 

activități economice: „Mobilarea cu activităţi a culoarului Someşului pe axa est vest, ca motor
al dezvoltării zonei metropolitane. Şanse optime de dezvoltare, prin rezervele de teren care pot
fi pregătite pentru reconversie de tip brownfield, dar şi pentru urbanizarea suprafeţelor agricole
de tip greefield. 
Concentrarea acestor suprafeţe în special pe culoarul est-vest, susţinut de legături rutiere, 
feroviare, cu bună accesibilitate a aeroportului. Activarea culoarului Someşului pentru a lega 
Clujul de zone de dezvoltare adiacente, înspre Apahida, Jucu și Gherla-Dej.”

 organizarea circulației – completarea și reconfigurarea rețelei majore de trafic în zona
constituită – decongestionarea axei mediane est-vest, a zonei istorice și a cartierelor de
locuințe: „Dechiderea Culoarului căii ferate – potenţarea culoarului căii ferate care pe
cea mai mare parte a traseului urban poate acomoda artere de trafic pe ambele părţi
(pasaj  denivelat  peste  calea  ferată  Tetarom  -Tăietura  Turculu  /  legătură  str.  Tudor
Vladimirescu – str. Fabricii de chibrituri / pod la nivel cu calea ferată și prelungirea str.
Câmpul pâinii până la nodul IRA, completarea bretelelor lipsă ale nodului IRA, Arteră
nouă  paralelă  cu  Calea  Someșeni  –l  egătura  cu  str.  Traian  Vuia,  lărgirea  străzii
Cantonului, între Centura de est și Calea Someșeni, completarea tronsoanelor lipsă ale
străzii Răsăritului, Pod cu lățimea de 16m între strada Răsăritului și strada Oașului și
legătura cu str.Traian) având posibilitatea de a elimina circulaţia de tranzit prin centrul
istoric şi putând fi corelat cu culoarul Someşului pe direcţia est-vest.”  

3.3 Valorificarea cadrului natural (peisagistică – S.C. STUDIO DE PEISAJ ANA HORHAT S.R.L.)
Propunerea se încadrează într-un viitor coridor mult mai amplu, o ocazie în plus pentru o legătură
verde de la Pădurea Hoia și Parcul Etnografic până la Parcul Est, viitorul sistem verde al Soporului și
Băile Someșeni pe de altă parte. Acest potențial sistem de scuaruri, grădini și aliniamente cu identități,
atmosfere și evolutii heterogene, cu conexiuni importante de mobilitate dar și de ordin ecologic are
ocazia de a fi structurat de-a lungul căii ferate, zonă care a suferit în ultimii ani un abandon total, atat
de  planificare  și  dezvoltare,  cât  și  de  întreținere.  Deosebit  de  importantă  este  și  valorificarea
contextului natural și anume a cursurilor de apa cu care se intersectează acest culoar, o imbinare
atentă între a oferi spațiu generos pentru mobilitate dar și pentru natură. Segmentele cursurilor de apă
care corespund arealului  reglementat,  atât  pe latura estică și  vestică (râul  Someșul Mic și  pârâul
Becaș) prezintă zone de mal cu un bogat fond vegetal care necesită a fi prezervat și augmentat iar
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segmentele de mal aferente Canalului Morii necesită a fi valorificate.

Planul vizează următoarele obiective:
• Protejarea habitatelor existente și a vegetației malurilor;
• Extinderea habitatelor existente prin fâșii de protecție cu rol de culoar ecologic;
• Îmbunătățirea accesibilității malurilor în vederea valorificării cursului de apă ca spațiu de recreere și
agrement;
• Dezvoltarea infrastructurii dedicate mobilității lente (pietoni și bicicliști);

Atitudini față de vegetație
Amenajările peisagistice vor avea rolul de a încadra noul culoar într-un peisaj cu diverse atmosfere și
ambianțe dar totuși unitar și coerent. Se impune o viziune și un caracter cu o estetică naturalistă și
baze sustenabile.

Caracter:
 accentuarea unui aspect naturalistic în dialog și echilibru atât cu patrimoniul natural (Somesul

Mic, Becas) și antropic existent (calea ferată cu vegetatie specifica, grădinile individuale și
colective, amenajarile în lungul sau la intersecțiile de artere de circulatie auto) cât și cu cel
viitor (coridoare ecologice, dezvoltări urbane și infrastructuri);

 creșterea diversității  și  calității  ecologice  și  peisagistice cu specii  noi,  adecvate  în general
condițiilor climatice dar și în mod specific contextelor diferite unde vor fi inserate;

 introducerea  unor  zone  diferențiate  funcțional  și  peisagistic  (active,  de  joacă,  de  intalnire,
pentru câini, pasive, de accente, de protecție vizuală, fonică, cu rol ecologic etc);

Structura:
 introducerea de specii noi, adaptate, diferențiate în funcție de condițiile de sol, umiditate și în

funcție de diversele atmosfere de peisaj existente sau de proiect;
 plantarea intensivă de vegetație arboricolă în vederea creșterii valorii ecologice și de protecție

și a valorii peisagere;
 plantarea arborilor  se va face în sistem de aliniamente, cu distanțe diferite de plantare, în

funcție de profilul străzii, de specia aleasă și de mobilarea zonelor adiacente și în sistem de
palcuri/grupuri/solitari în zonele verzi;

 introducerea de material vegetal de talie medie și mică în vederea creșterii valorii ecologice și
pentru  potențarea  caracterului  decorativ  al  peisajului,  în  vederea  creșterii  complexității
texturilor care definesc acoperirea solului, de la zone înierbate până la zone de tip pajiște,
zone cu accente de plante perene și graminee;

 introducerea de accente cromatice de vegetație la toate nivelurile și pentru toate anotimpurile,
introducerea de accente compoziționale și texturale de plantare (în sistem de grid versus liber
și/sau în pâlcuri);

 introducerea de plantații de aliniament, pe diverse paliere de vegetație joasă, medie și înaltă,
cu rol de protecție fonică și vizuală acolo unde profilul o permite, în lungul infrastructurii rutiere
și a căii ferate;

 eliminarea exemplarelor defectuoase si invazive, eliminarea gardurilor vii;
 introducerea de tipuri  de plantații,  cu structură,  densitate,  compoziție  care să țină cont  de

stresul hidric și cu reduse exigențe de mentenanță și întreținere;
 reducerea și prevenirea eroziunilor prin operațiuni de plantare a versanților căii ferate, acolo

unde necesar;

Ca  sortiment  de  specii  cu  potențial  în  amenajarea  peisageră  propusă  pentru  acest  sit,  se  pot
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menționa, cu titlu exemplificativ: 

a) În zonele urbanizate, pe zone înguste, de tipul fâșiilor verzi:
-  arbori:  frasinul  (Fraxinus  excelsior,  Fraxinus  ornus),  arțarul  (Acer  platanoides),  jugastrul
(Acer campestre), paltinul de câmp (Acer pseudoplatanus)– variante ornamentale ale acestor
specii; 
-  arbuști:  lemn  câinesc  (Ligustrum  vulgare),  păducel  (Crataegus  spp.),  salbă  moale
(Euonymus spp).,  sânger (Cornus spp.),  iasomie (Philadelphus coronarius),  călin (Viburnum
spp.), liliac (Syringa vulgaris), scumpie (Cotinus coggyrgria), hurmuz (Symphoricarpos albus),
lonicera (Lonicera nitida),  cotoneaster (Cotoneaster spp) –  variante ornamentale ale acestor
specii; 
- plante perene și graminee ornamentale:  salvie (Salvia spp.), salvie rusească (Perovskia
atriplicifolia),  crin sălbatic (Hemerocalis spp.),  crin de toamnă (Hosta spp.),  sedum (Sedum
spp.),  euforbie  (Euphorbia  spp.),  coada  șoricelului  (Achillea  millefolium),  mac  (Papaver
orientale),  saschiu  (Vinca  minor),  pennisetum  (Pennisetum  spp.),  sesleria  (Sesleria
autumnalis),  șuvară (Molinia caerulea),  trestioară (Calamagrostis spp.),  năgară (Stipa spp.),
raigras peren (Lolium perenne),  firuța (Poa pratensis),  șuvarul de munte (Poa trivalis),  păiuș
(Festuca spp.), iarba câmpului (Agrostis spp.)

b) În  zonele  urbanizate,  pe  zone  extinse,  de  tipul  grădinilor  urbane,  zone de  protecție
ș.a.m.d.:
- arbori: carpenul (Carpinus spp.),  frasinul (Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus), arțarul (Acer
platanoides),  jugastrul  (Acer  campestre),  paltinul  de  câmp  (Acer  pseudoplatanus),  paltinul
argintiu  (Acer saccharinum),  teiul  (Tilia spp.),  mesteacănul (Betula pendula),  pinul silvestru
(Pinus sylvestris),  cireș ornamental (Prunus sargentii),  păr ornamental (Pyrus calleryana) –
variante ornamentale ale acestor specii; 
-  arbuști:  lemn  câinesc  (Ligustrum  vulgare),  păducel  (Crataegus  spp.),  salba  moale
(Euonymus spp).,  sânger (Cornus spp.),  iasomie (Philadelphus coronarius),  călin (Viburnum
spp.), liliac (Syringa vulgaris), liliac de vară (Buddleja davidii), mălin (Prunus padus), scumpie
(Cotinus  coggyrgria),  hurmuz (Symphoricarpos albus),  taulă  falsă  (Physocarpus spp.),  laur
englezesc (Prunus laurocerasus), măcieș (Rosa canina), porumbar (Prunus spinosa), lonicera
(Lonicera nitida), cotoneaster (Cotoneaster spp) – variante ornamentale ale acestor specii; 
- plante perene și graminee ornamentale:  salvie (Salvia spp.), salvie rusească (Perovskia
atriplicifolia),  crin sălbatic (Hemerocalis spp.),  crin de toamnă (Hosta spp.),  sedum (Sedum
spp.),  euforbie (Euphorbia spp.),  coada șoricelului (Achillea millefolium),  lavandă (Lavandula
angustifolia), trandafir  (Rosa  sp.),  ceapă  ornamentală  (Allium  sp.),  bergamotă  (Monarda
dydima), echinacea (Echinacea spp.), stea strălucitoare (Liatris spicata), menta pisicii (Nepeta
fassennii),   mac  (Papaver  orientale),  saschiu  (Vinca  minor),  heuchera  (Heuchera  spp.),
pennisetum  (Pennisetum  spp.),  sesleria  (Sesleria  autumnalis),  șuvară  (Molinia  caerulea),
trestioară (Calamagrostis  spp.),  năgară (Stipa spp.),  raigras  peren (Lolium perenne),  firuța
(Poa pratensis), șuvarul de munte (Poa trivalis), păiuș (Festuca spp.), iarba câmpului (Agrostis
spp.)

c) În zonele aferente cursurilor de apă:
- arbori:  arin alb (Alnus glutinosa),  arin negru (Alnus incana), plop alb (Populus alba),  salcie
albă (Salix alba), răchită (Salix fragilis), velniș (Ulmus laevis); 
-  arbuști:  răchită  (Salix  viminalis),  călin  (Viburnum  opulus),  salbă  moale  (Euonymus
europaeus), taulă (Spirea salicifolia);

78



Denumire proiect: CULOAR DE MOBILITATE NORD – 
POD OAȘULUI - RĂSĂRITULUI – STRĂZILE RĂSĂRITULUI - CÂMPUL PÂINII – POD IRA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Proiect nr. 558/ 2021
Faza: PUZ_Memoriu de prezentare

SCHEMĂ SPAȚII VERZI PROPUSE

BILANȚ ARBORI EXISTENȚI
pe baza ridicării topografice ȘI PROPUȘI:

Nr. exemplare

Total  arbori  și  arbuști  sălbatici,  crescuți  spontan,
neîngrijiți, de-a lungul căii ferate (în arealul de studiu
CMN) 

1075

Arbori și arbuști sălbatici, crescuți spontan, neîngrijiți,
de-a lungul căii ferate, care nu se suprapun cu zona
de reglementare/ intervenție CMN 

573

Arbori și arbuști sălbatici, crescuți spontan, neîngrijiți,
de-a lungul căii ferate, care se suprapun cu zona de
reglementare/  intervenție  CMN,  fiind  necesară
înlăturarea acestora 

503

Total  arbori  și  arbuști  existenți  în  arealul  de
reglementare/  intervenție  CMN  (în  afara
exemplarelor de-a lungul căii ferate) 

292

Arbori și arbuști existenți în arealul de reglementare/
intervenție CMN (în afara exemplarelor de-a lungul
căii ferate; inclusiv de pe domeniul privat_persoană
fizică/ juridică), a căror înlăturare este necesară

210

Arbori și arbuști existenți în arealul de reglementare/
intervenție CMN (în afara exemplarelor de-a lungul
căii  ferate),  a  căror  pozițiI  permit  păstrarea  și
integrarea 

82

Arbori propuși prin intervenția CMN 602
TOTAL ARBORI CUPRINȘI ÎN INTERVENȚIA CMN
(la data curentă) 

684

3.4 Modernizarea circulației

Principalele dezirate ale rețelei de mobilitate propuse sunt:
• soluționare conformă a tuturor palierelor de circulație, pe întreg segmentul cuprins între Nod

IRA și Pod Oașului-Răsăritului, prin integrare coerentă în rețeaua urbană de mobilitate (reorganizare +
amenajări + echipare adecvată + reglementări dedicate aferente);

•  integrare  în  rețeaua de  transport  public  urban  (acoperire  zonificată,  stații,  trasee,
conectivitate);

• conectare la circulația feroviară metropolitană (trei stații pe magistrala CFR300, conectivitate
– Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, Nod IRA) și  Nodul Intermodal IRA conectat la metroul preconizat
(stația Viitorului) + parking de transfer (capăt estic str. Dâmboviței);

• conectare trasee pietonale + velo pe direcția N-S prin subtraversarea căii ferate;
• soluționare  arterei  continue  de-a  lungul  căii  ferate  conform  prevederilor  PUG  (la  nord
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categoria 2, la sud categoria 3), prin reducerea obstacolelor (semaforizări minimale, sensuri
giratorii în vederea distribuțiilor corecte și eliminarea intersecțiilor cu relație de stânga);
• interconectări auto denivelate (Someș, Fabricii de zahăr, bucle pod IRA);
• soluționare dedicată + segregată auto-velo-pieton-locuri de parcări;
• pregătirea integrării CMN în dezvoltări viitoare.

SCHEMĂ MOBILITATE PROPUSĂ

INTEGRAREA ÎN REȚEAUA DE TRANSPORT PUBLIC URBANISM

SCHEMĂ TRAFIC PROPUS
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SCHEMĂ TRAFIC TERITORIAL

PRINCIPALELE MĂSURI PROPUSE în interiorul zonei de reglementare

Strada Răsăritului
Având caracterul definit de accesibilitate, ca arteră de gradul III, strada Răsăritului se propune a fi
continuizată în dreptul segmentelor lipsite de urbanizare (între Canalul Morii și strada Henri Barbusse,
între  străzile  Anina  și  Cernei,  în  dreptul  terenului  M.A.p.N.  până  la  piața  agroalimentară  IRA)  și
conectată integrat zonal prin organizarea mobilității și spațiului public astfel:

 Sens giratoriu străzile Parcul Feroviarilor-Răsăritului-Câmpul Pâinii km 0+000
Podul prevăzut cu două benzi carosabile pe sens, aflat în execuție la sud de calea ferată,
se racordează la strada Răsăritului prin intermediul străzii Parcul Feroviarilor, cu o bandă
carosabilă pe sens, conform proiectului de pod. 
Planul  reglementează  amplasarea  unui  sens  giratoriu  la  intersecția  străzilor  Parcul
Feroviarilor – Răsăritului – subtraversarea podului de cale ferată, pentru a fluidiza circulația
cu o bandă carosabilă pe sens.
Subtraversara podului feroviar existent peste râul Someșul Mic se reglementează de la est 
spre vest astfel: trotuar estic de gardă – 1,00m + carosabil cu o bandă pe sens – 7,00m + 
pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar accesibilizare mal vestic/ legătură pietonală Parcul 
Feroviarilor – Parcul Armătura – 2,00m.
Pe malul estic al râului Someșul Mic, în paralel cu mobilitățile sustenabile (pietonal, velo) 
adiacente sensului giratoriu propus, înspre sud, se amenajează o suprafață verde plantată 
cu arbori de aliniament care să prelungească coridorul verde de-a lungul râului dinspre 
Parcul Feroviarilor înspre Parcul Armătura.

81



Denumire proiect: CULOAR DE MOBILITATE NORD – 
POD OAȘULUI - RĂSĂRITULUI – STRĂZILE RĂSĂRITULUI - CÂMPUL PÂINII – POD IRA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Proiect nr. 558/ 2021
Faza: PUZ_Memoriu de prezentare

 RS1_Profil strada Răsăritului km 0+000 (Someș) – km 1+100 (strada Henri Barbusse)
Se implementează profilul: trotuar sudic – 3,00m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m
+ spațiu  protecție  bicicliști/  suprafață verde – 0,50m + plantație  arbori  de  aliniament  –
suprafață  verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu o
bandă pe sens – 6,00m + trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m.
Subtraversarea podului  feroviar  existent  peste strada Paris se reglementează de la est
spre vest astfel: trotuar estic accesibilitate viitoare stație de tren metropolitan Piața 1 Mai –
2,00m + carosabil cu o bandă pe sens – 7,00m + trotuar vestic – 2,00m + pistă velo cu o
bandă pe sens – 3,00m.
Subtraversarea  existentă  a  podului  feroviar  peste  brațul  vestic  al  Canalului  Morii  se
păstrează ca traseu pietonal, facilitând accesibilitatea la stațiile de transport public propuse
la est de Canalul Morii, atât pe strada Răsăritului cât și pe strada Câmpul Pâinii.

 RS3_Profil strada Răsăritului km 1+100 (strada Henri Barbusse) – km 1+550 (racordare
propusă cu strada Anina)

Se implementează profilul: trotuar sudic – 2,50m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m
+ spațiu protecție –  1,00m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar de gardă
adiacent talazului căii ferate – 1,00m.
Spațiul  public adiacent  pasajului  Fabricii  la intersecția cu strada Răsăritului  și  dezvoltat
spre est până în dreptul intersecției cu strada Anina dispune de potențialul de a fi regenerat
sub forma unor grădini  urbane de-a lungul Culoarului  de Mobilitate Nord.  Acest  aspect
devine un deziderat al prezentului proiect odată cu eliminarea garajelor din peisajul urban.
Se reglementează inserția sub Strada Răsăritului a două parcări subterane publice care să
deservească aceste zone rezidențiale (asigurând aproximativ 185 locuri de parcare între
străzile Fabricii și Anina, respectiv aproximativ 44 locuri de parcare între strada Fabricii și
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limita  vestică  a  zonei  de  locuire  colectivă  –  UTR Lc_A)  și  realizarea a  două zone  cu
suprafețe  verzi  și  permeabile  (de  aproximativ  6474mp  între  străzile  Fabricii  și  Anina,
respectiv  aproximativ  1407mp între  strada  Fabricii  și  limita  vestică  a  zonei  de  locuire
colectivă  –  UTR  Lc_A),  amenajate  ca  spații  publice  pietonale,  locuri  de  joacă  și  de
petrecere a timpului liber, grădină pentru plimbat câini etc.
Formula optimă a amplasării parcărilor reglementate sub structura rutieră presupune laturi
bine ventilate și protecție față de intemperii, respectiv o ecranare fonică prin vegetație față
de zona de locuire  (fără  necesități  costisitoare  precum sisteme de detecție  și  stingere
incendiu, ventilare sau desfumare, doar dotarea cu iluminat nocturn minimal).
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 RS4_Profil strada Răsăritului km 1+550 (racordare propusă cu strada Anina) – km  1+800
(aleea Cernei)

Se  implementează  profilul:  plantație  arbori  –  suprafață  verde/  accese  –  1,70-2,60m  +
trotuar sudic  – 2,00m + pistă velo cu o bandă pe sens –  3,00m + plantație  arbori  de
aliniament – suprafață verde/ accese auto – zonă permeabilă – 1,50m + carosabil cu o
bandă pe sens – 6,00m + trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate – 1,00m.
Subtraversarea  podului  feroviar  peste  brațul  estic  dezafectat  al  Canalului  Morii  se
reglementează ca traseu pietonal, adiacent vechiului curs de apă, facilitând accesibilitatea
la stația de transport public propusă pe strada Răsăritului, la vest de aleea Cernei.

 RS2_Profil strada Răsăritului km 1+800 (aleea Cernei) – km 2+900 (Piața Agroalimentară
IRA)

Se implementează profilul: trotuar sudic – 2,00m + pistă velo cu o bandă pe sens – 3,00m
+ plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ accese auto – zonă permeabilă – 1,50m
+ carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar de gardă adiacent talazului căii ferate –
1,00m.

 Sens giratoriu Piață Agroalimentară IRA – străzile Răsăritului – Dâmboviței  km 2+900 –
km 3+000

Prin prezenta documentație se reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția
străzilor  Răsăritului – Dâmboviței,  deviând spre vest capătul  estic al străzii  Dâmboviței.
Sensul giratoriu va fluidiza traficului rutier și va facilita legătura cu podul IRA. 
Privind accesul în parcajul public propus prin proiectul „Regenerare urbană a zonei verzi
Expo – Transilvania; amenajare și extindere parc Aurel  Vlaicu, amenajare străzi adiacente
după conceptul Walkable and smart – city și construire parking” se va realiza o bandă de
stocare în corelare cu acest proiect.
Subtraversarea podului  feroviar  în  dreptul  km 2+950,  existentă ca traseu carosabil,  se
reglementează ca traseu pietonal care să faciliteze legătura N-S.
Traseele  pietonale  și  velo  reglementate  prin  prezenta  documentație,  se  vor  corela  cu
documentațiile  SF/  PUZ  aferente  proiectului  de  tren  metropolitan,  respectiv  metrou
(„Magistrala I  de Metrou și  Tren Metropolitan Componenta 1.  Magistrala I  de Metrou”),
facilitând accesul la stația de tren intenționată în dreptul nodului IRA, respectiv la accesul
subteran al stației de metrou „Viitorului”. 
Prezentul  plan  nu  reglementează  trenul  metropolitan,  ci  se  recomandă  modalități  de
racordare, corelarea realizându-se în urma consultării publice a documentațiilor SF/ PUZ
aferente proiectului de tren metropolitan.
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Strada Câmpul Pâinii
Având caracterul definit de mobilitate, ca arteră de gradul II, strada Câmpul Pâinii se propune a fi
continuizată în dreptul segmentelor lipsite de urbanizare (între Canalul Morii și strada Henri Barbusse,
între  străzile  Anina  și  Cernei,  în  dreptul  terenului  M.A.p.N.  până  la  piața  agroalimentară  IRA)  și
conectată integrat zonal și general prin organizarea mobilității și spațiului public astfel:

 Profil strada Câmpul Pâinii km 0+000 (Someș) – km 0+300
Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu o bandă sens unic direcția vest-est – 4,00m + trotuar de gardă – 1,00m + zonă
rezervată pentru un viitor  pod rutier  la nord de calea ferată/  zonă amenajată temporar
verde fără a fi zonă verde (trotuar sudic – 1,00m + spațiu protecție – 0,60m + carosabil cu
două benzi pe sens – 14,00m + spațiu protecție – 0,60m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar nordic – 1,50m) – 19,20m + trotuar de gardă – 1,00m + carosabil cu o bandă sens
unic direcția est-vest – 4,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 3,00m.

 CP1_Profil  strada  Câmpul  Pâinii  km 0+300  –  km 0+500;  km 0+650  –  km 1+150  (str.
Bulgarilor)

Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic
– 3,00m.

 Sens giratoriu Piața 1 Mai – străzile Câmpul Pâinii – Parisului – Porțelanului km 0+500 –
km 0+650

Planu reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Câmpul Pâinii –
Parisului – Porțelanului, pentru a fluidiza circulația carosabilă cu două benzi carosabile pe
sens în cazul străzilor Câmpul Pâinii și Porțelanului, respectiv cu o bandă carosabilă pe
sens în cazul străzii Paris. 
Reconfigurarea spațiului public al Pieței 1 Mai face obiectul unei investiții ulterioare, care se
va racorda la sensul giratoriu reglementat prin prezenta documentație.
Traseele  pietonale  și  velo  reglementate  prin  prezenta  documentație,  inclusiv  cele  ce
subtraversează calea ferată în dreptul străzii Paris, se vor corela cu documentațiile SF/
PUZ aferente proiectului  de tren metropolitan, facilitând accesul la stația intenționată în
dreptul Pieței 1 Mai. 
Planul  nu reglementează trenul  metropolitan,  ci  se recomandă modalități  de racordare,
corelarea realizându-se în urma consultării  publice a documentațiilor  SF/  PUZ aferente
proiectului de tren metropolitan.
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 Sens giratoriu străzile Câmpul Pâinii – Fabricii km 1+150 – km 1+300
Planul reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Câmpul Pâinii
– Fabricii, la vest de strada Fabricii, pentru a fluidiza circulația carosabilă în corelare cu
sensul unic existent S -> N pe strada Bulgarilor, respectiv introducerea sensului unic pe
strada Griviței în direcția N -> S și strada Arad în direcția S -> N. 
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 CP3_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+300 – km 1+400 (str. Bulgarilor)
Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic
– 3,00m + zid de prijin/ spațiu gardă – 1,00m + carosabil fundătură – 1,00m + trotuar nordic
– 1,50m.

 CP4_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+400 (str. Bulgarilor) – km 1+650 (str. Arad)
Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar nordic – 2,00m + plantație arbori – zonă verde/ accese – 1,50-5,00m.

 CP5_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+650 (str. Arad) – km 1+800 (str. Mărgăritarilor)
Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar nordic – 2,00m.

 CP6_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+800 – km 1+850, km 2+200 (racord str. Fabricii de
Zahăr) – km 3+000 (Sanex)

Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar nordic – 3,00m.

 CP7_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+850 – km 2+100
Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar nordic – 3,00m + plantație arbori – zonă verde/ accese – 4,70-5,90m.

 CP8_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+250 – km 3+300
Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde –
1,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 3,00m.

 CP9_Profil strada Câmpul Pâinii km 1+850 – km 2+100
Se  implementează  profilul:  trotuar  de  gardă  adiacent  talazului  căii  ferate  –  1,00m  +
carosabil cu două benzi pe sens – 12,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde –
1,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar nordic – 2,00m.

 Pasaj strada Fabricii de Zahăr km 2+150
Planul  reglementează  realizarea  unui  pasaj  în  dreptul  străzii  Fabricii  de  Zahăr,
subtraversând  calea  ferată  și  Culoarul  de  Mobilitate  Nord  (străzile  Câmpul  Pâinii  și
Răsăritului)  și  asigurând  fluidizarea  traficului  rutier,  respectiv  continuitatea  traseelor
pietonale și velo. Profilul pasajului subteran se reglementează astfel: latură estică  dedicată
pietonilor și bicicliștilor denivelat față de carosabil – 3,00 + spațiu de protecție – 0,55m +
carosabil cu două benzi pe sens – 7,90m + spațiu de protecție – 0,55m.

89



Denumire proiect: CULOAR DE MOBILITATE NORD – 
POD OAȘULUI - RĂSĂRITULUI – STRĂZILE RĂSĂRITULUI - CÂMPUL PÂINII – POD IRA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Proiect nr. 558/ 2021
Faza: PUZ_Memoriu de prezentare

Traseele  pietonale  și  velo  reglementate  prin  prezenta  documentație,  inclusiv  cele  ce
subtraversează calea ferată prin pasajul Fabricii de Zahăr, se vor corela cu documentațiile
SF/ PUZ aferente proiectului de tren metropolitan, facilitând accesul la stația intenționată în
dreptul străzii Fabricii de Zahăr. 
Planul  nu reglementează trenul  metropolitan,  ci  se recomandă modalități  de racordare,
corelarea realizându-se în urma consultării  publice a documentațiilor  SF/  PUZ aferente
proiectului de tren metropolitan.
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 Sens giratoriu Sanex – străzile Câmpul Pâinii – Beiușului km 3+000 – km 3+250
Planul reglementează amplasarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Câmpul Pâinii
– Beiușului, pentru fluidizarea traficului rutier și a facilita legătura cu podul IRA, respectiv
pentru a facilita accesibilitatea viitoarei reconversii a platformei Sanex.
Traseele  pietonale  și  velo  reglementate  prin  prezenta  documentație,  se  vor  corela  cu
documentațiile  SF/  PUZ  aferente  proiectului  de  tren  metropolitan,  respectiv  metrou
(„Magistrala I  de Metrou și  Tren Metropolitan Componenta 1.  Magistrala I  de Metrou”),
facilitând accesul la stația de tren intenționată în dreptul nodului IRA, respectiv la accesul
subteran al stației de metrou „Viitorului”. 
Planul  nu reglementează trenul  metropolitan,  ci  se recomandă modalități  de racordare,
corelarea realizându-se în urma consultării  publice a documentațiilor  SF/  PUZ aferente
proiectului de tren metropolitan.

                 

 Sens  giratoriu  IRA –  străzile  Câmpul  Pâinii  –  Tulgheșului  –  Turnu  Roșu,  adiacent
pârâului Becaș
Planul,  în zonele nord – vest,  sud – vest,  sud – est  ale nodului  IRA, propune fluidizarea  
traficului rutier prin amplasarea mai multor sensuri giratorii (se reglementează: sens giratoriu 
Sanex – străzile Câmpul Pâinii – Beiușului km 3+100 – km 3+250,  sens  giratoriu  Piață  
Agroalimentară IRA – străzile Răsăritului – Dâmboviței  km 2+900 – km 3+000; se păstrează 
sens giratoriu străzile Calea Someșeni – Meșter Manole km 3+400). În schimb, în zona nord – 
est, conformarea morfologică urbană existentă nu permite configurarea unui sens giratoriu la 
intersecția culoarului cu străzile Ghimeșului – Tulgheșului. 
Ca atare, se reglementează realizarea unui sens giratoriu la următoarea racordare nord –  
estică a culoarului, pe malul vestic al pârâului Becaș, respectiv la intersecția străzilor Turnu 
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Roșu și Tulgheșului, facilitând subtraversarea podului IRA la nord de calea ferată cu câte 2 
benzi  auto  pe  sens  conform  prevederilor  PUG,  respectiv  continuarea  Culoarului  de  
Mobilitate Nord înspre est conform prevederilor PUG-ului aflat în vigoare. În urma analizelor  
urbanistice și morfologice rezultă că cea mai potrivită soluționare a buclei imperios necesare 
conectării culoarului de podul IRA în zona nord – estică constă în sensul giratoriu Turnu Roșu, 
facilitând o nouă legătura cu artera principală Traian Vuia prin intermediul străzilor Turnu Roșu 
și Aiudului.
Având în vedere reciclările de fond construit și investițiile de amploare care se anunță în cazul 
acestui țesut urban, considerăm oportună reconfigurarea rețelei stradale locale în contextul  
racordării  la  Culoarul  de  Mobilitate  Nord.  Astfel  s-ar  elimina  și  riscul  iminent  înscris  în  
intersecția străzilor Tulgheșului – Traian Vuia (IRA), unde datorită declivităților existente se  
raportează un număr flagrant de accidente rutiere.
Se  va  avea  în  vedere  subtraversarea  podului  feroviar  de  peste  pârâul  Becaș  ca  traseu  
pietonal.

                      

Racordarea Culoarului de Mobilitate Nord cu străzile adiacente se realizează prin implementarea
următoarelor profile:

 bretea strada Parcul  Feroviarilor:  trotuar  vestic  – 1,50m + plantație  arbori  de aliniament –
suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu sens
unic introdus pe direcția S -> N – 3,50m + trotuar estic – 1,20m;

 strada  Blănarilor:  trotuar  vestic  –  1,75m +  bandă  velo  –  1,50m +  carosabil  cu  sens  unic
introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări
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la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + trotuar estic – 1,60m;
 strada Ecaterina Varga: trotuar vestic – 2,60m + plantație arbori de aliniament – suprafață

verde/  parcări  la  sol  și  accese auto – zonă permeabilă  – 2,50m + bandă velo – 1,50m +
carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,00m + trotuar estic – 2,20m (păstrează
suprafețele verzi existente);

 strada Călimănești:  trotuar vestic – 2,10m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic
introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări
la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + trotuar estic – 2,35m;

 strada Zizinului:  trotuar  vestic  – 2,40m + plantație  arbori  de aliniament  – suprafață verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu sens unic introdus pe
direcția S -> N – 3,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 2,30m;

 strada Olănești: trotuar vestic – 2,70m (păstrează suprafețele verzi existente) + bandă velo –
1,50m + carosabil  cu sens unic introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori  de
aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + trotuar
estic – 2,00m;

 strada Paris: trotuar vestic – 2,75m + carosabil propus ca dedicat transportul public și velo pe
direcția N -> S – 3,25m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,25m + bandă
velo – 1,50m + trotuar estic – 3,00m; implementând un climat circulațional bazat pe modurile
sustenabile de transport: pietonal, public și velo, se descurajează creșterea valorilor de trafic
pe strada Paris odată cu darea în folosință a podului Porțelanului, respectiv ulterior finalizării
restructurării platformei Carbochim-Unirea; ca alternativă se remarcă importanța realizării unui
sens  giratoriu  la  intersecția  străzilor  Oașului  -  Căii  Ferate,  în  dreptul  podului  Oașului  -
Răsăritului aflat în execuție;

 strada Livezii: trotuar vestic – 2,70m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări
la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m +
plantație  arbori  de  aliniament  –  suprafață   verde/  parcări  la  sol  și  accese  auto  –  zonă
permeabilă – 2,50m + spațiu protecție bicicliști/  suprafață verde – 0,50m + pistă velo cu o
bandă – 1,50m + trotuar estic – 2,40m; 

 strada Roșiori: trotuar vestic – 2,30m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus
pe direcția N -> S – 3,50m + trotuar estic – 2,55m (păstrează suprafețele verzi existente);

 strada Gherasim Domide: trotuar vestic – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață
verde/  parcări  la  sol  și  accese auto – zonă permeabilă  – 2,00m + carosabil  cu sens unic
introdus pe direcția S -> N – 3,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 1,50m;

 strada Ioan Viteazul: trotuar vestic – 1,50m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic
introdus pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări
la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + trotuar estic – 2,00m;

 strada Henri  Barbusse:  trotuar vestic – 1,50m + plantație arbori  de aliniament – suprafață
verde/  parcări  la  sol  și  accese auto – zonă permeabilă  – 2,30m + bandă velo – 1,50m +
carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 3,50m; 

 strada Căruțașilor: devine alee de deservire a incintei de blocuri, respectiv la capătul nordic
devine acces dublu auto în parcarea propusă deschisă sub strada Răsăritului;

 strada Anina: trotuar vestic – 3,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de
aliniament  – suprafață verde/  parcări  la  sol  și  accese auto – zonă permeabilă  – 2,50m +
carosabil  cu o bandă pe sens – 6,00m + plantație arbori  de aliniament – suprafață verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar estic – 3,00m; 

 strada Cernei: trotuar vestic – 1,20m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări
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la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S
-> N – 3,50m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 1,60m;  

 strada Fabricii de Zahăr sud: adiacent pasajului subteran care subtraversează calea ferată se
dispune trotuar de 2,00m spre vest și est, racordat la cotele de călcare din împrejurimi;

 strada Tribunu Vlăduțiu:  parcarea cu abonament dintre străzile Fabricii  de Zahăr și Tribunu
Vlăduțiu se relocează spre est în dreptul aleii Abrudului, adiacent trotuarului alipit de pasajul
subteran  fiind  propusă  spre  amenajare  o  suprafață  verde  cu  arbori  de  aliniament;  se
racordează  carosabilul  cu  o  bandă  pe  sens  –  6,50m și  trotuarul  estic  –  2,00m la  strada
Răsăritului (linia/ liniile transportului public urmând să parcurgă străzile Parcul Feroviarilor -
Răsăritului – Tribunu Vlăduțiu – Dâmboviței – Aurel Vlaicu – Traian Vuia – Aiudului – Turnu
Roșu – Câmpul Pâinii – Parcul Feroviarilor);

 strada Dejului: trotuar vestic – 1,50m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări
la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S
-> N – 3,00m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic – 1,30m;  

 bretea depou CTP -> strada Aurel Vlaicu: trotuar vestic – 2,00m + pistă velo cu o bandă pe
sens –  3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde – 1,50m + carosabil cu o
bandă pe sens – 6,00m + trotuar estic – 2,00m + acces în depoul CTP; 

 strada Bulgarilor: trotuar vestic – 1,00m +  plantație arbori de aliniament – zonă verde/ parcări
la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S
-> N – 3,50m + bandă velo – 1,50m + trotuar estic 1,70m;

 strada Griviței: trotuar vestic – 1,50m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus
pe direcția N -> S – 3,00m + plantație arbori de aliniament – zonă verde/ parcări la sol și
accese auto – zonă permeabilă – 2,00m + trotuar estic 1,50m;

 strada Arad: trotuar vestic – 1,50m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N – 3,50m
+ plantație arbori de aliniament – zonă verde/ parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă –
2,50m + trotuar estic 2,20m;

 strada Mărgăritarilor: trotuar vestic – 2,00m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu o bandă pe
sens – 6,00m + trotuar estic – 2,40m (păstrează suprafețele verzi existente); 

 strada Garoafelor: trotuar vestic – 1,40m + carosabil cu sens unic introdus pe direcția S -> N –
3,00m + plantație arbori de aliniament – suprafață verde/ parcări la sol și accese auto – zonă
permeabilă – 2,50m + spațiu protecție bicicliști/  suprafață verde – 0,50m + pistă velo cu o
bandă – 1,50m + trotuar estic – 1,00m; 

 strada Ghioceilor: trotuar vestic – 1,40m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de
aliniament  – suprafață verde/  parcări  la  sol  și  accese auto – zonă permeabilă  – 2,50m +
carosabil  cu o bandă pe sens – 6,00m + plantație arbori  de aliniament – suprafață verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar estic – 1,40m; 

 strada Fabricii de Zahăr nord: adiacent pasajului subteran, strada Câmpul Pâinii se racordează
la strada Fabricii de Zahăr; trotuar vestic de 1,50m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu sens
unic introdus pe direcția N -> S – 3,00m + pasaj subteran + carosabil cu sens unic introdus pe
direcția S -> N – 3,00m + bandă velo cu sens unic de circulație paralel cu cel auto – 1,50m +
trotuar estic de 1,50m;

 strada Viorelelor: trotuar vestic – 1,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de
aliniament  – suprafață verde/  parcări  la  sol  și  accese auto – zonă permeabilă  – 2,50m +
carosabil  cu o bandă pe sens – 6,00m + plantație arbori  de aliniament – suprafață verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar estic – 1,50m; 
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 strada Bulgarilor: trotuar vestic – 3,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de
aliniament  – suprafață verde/  parcări  la  sol  și  accese auto – zonă permeabilă  – 2,50m +
carosabil  cu o bandă pe sens – 7,00m + plantație arbori  de aliniament – suprafață verde/
parcări la sol și accese auto – zonă permeabilă – 2,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m +
trotuar estic – 3,00m + plantație arbori – suprafață verde/ accese – 4,00m; 

 strada Timișului: trotuar vestic – 1,10m + bandă velo – 1,20m + carosabil cu o bandă pe sens –
6,00m + trotuar estic – 1,30m; 

 strada Blajului: trotuar vestic – 1,90m + bandă velo – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens –
6,00m + trotuar estic – 2,50m; 

 strada Ghimeșului: trotuar vestic – 3,00m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + bandă
velo – 1,50m + trotuar estic – 3,00-5,00m; 

 strada Tulgheșului: trotuar sudic – 2,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de
aliniament – suprafață verde – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 6,00m + trotuar estic –
2,00m; 

 strada Turnu Roșu: trotuar vestic – 2,00m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + plantație arbori de
aliniament – suprafață verde – 1,50m + carosabil cu o bandă pe sens – 7,00m + plantație
arbori de aliniament – suprafață verde – 1,50m + pistă velo cu o bandă – 1,50m + trotuar estic
– 2,00m.

Aspecte conexe:
 conectarea  CMN  nord  -  strada  Câmpul  Pâinii  (caracter  de  mobilitate)  la  podul  Oașului-

Răsăritului care conform versiunii proiectului de execuție presupune prelungirea traseului până
în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Gării și Oașului, pentru a se ajunge de abia apoi pe
strada Căii Ferate (la Gară), punctul terminal conform notei conceptuale și caietului de sarcini;
de văzut posibilitatea de a realiza un sens giratoriu la intersecția străzilor Oașului - Căii Ferate,
în dreptul podului aflat în execuție;

 importanța realizării într-o etapă ulterioară a podului de peste Someș la nord de calea ferată
pentru  continuarea  culoarului  de  mobilitatea  spre  vest  (Baciu),  având  în  vedere  inclusiv
restructurările posibile ale platformelor Carbochim-Unirea, Clujana, Sanex.

3.5 Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici
Privind încadrarea urbanistică la nivelul zonei de reglementare planul propune încadrarea spațiului
public  urban  reconfigurat  în  UTR  S_Tr_CMN  –  SUBZONĂ  CULOAR  DE  MOBILITATE  NORD,
exceptând zonele verzi existente UTR: Ve, ZCP_Ve –  ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE A APELOR
SAU CU ROL DE CORIDOR ECOLOGIC (malul estic al râului Someșul Mic, pârâul Becaș); ZCP_Va –
ZONĂ  VERDE  -  SCUARURI,  GRĂDINI,  PARCURI  PUBLICE  (IRA  –  monumentul  martirilor
revoluționari  maghiari);  S_Va – SUBZONĂ SPAȚII VERZI PUBLICE AFERENTE ARTERELOR DE
CIRCULAȚIE (nodul IRA);
și  propuse UTR:  Ve – ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE A APELOR SAU CU ROL DE CORIDOR
ECOLOGIC (zonele verzi propuse adiacent pârâului Becaș și străzii Turnu Roșu); S_Va – SUBZONĂ
SPAȚII  VERZI  PUBLICE  AFERENTE  ARTERELOR  DE  CIRCULAȚIE  (zonele  verzi  adiacente
parcărilor parțial subterane propuse sub CMN – strada Răsăritului adiacent pasajului Fabricii; zona
verde din proximitatea sensului giratoriu propus în dreptul platformei Sanex);
conform planşelor U02.1, U02.2, U02.3, U02.4, U02.5, U02.6 „REGLEMENTĂRI URBANISTICE”.

Zonificarea funcțională stabilită prin PUG 2014 se păstrează adiacent zonei de reglementare CMN cu
recomandările de pe planșa U02.a „ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ” pentru: platforma Carbochim –
Unirea (malul  estic al  râului  Someșul Mic și  latura sudică adiacentă străzii  Câmpul Pâinii);  strada

96



Denumire proiect: CULOAR DE MOBILITATE NORD – 
POD OAȘULUI - RĂSĂRITULUI – STRĂZILE RĂSĂRITULUI - CÂMPUL PÂINII – POD IRA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Proiect nr. 558/ 2021
Faza: PUZ_Memoriu de prezentare

Fabricii  de Zahăr nord (adiacent  pasajului  subteran propus și  racordărilor  străzii  Câmpul  Pâinii  la
strada Fabricii de Zahăr); arealul cuprins între strada Beiușului și strada Hunedoarei.

La nivelul indicatorilor tehnico-econimici ai investiției, se prevede următoarea evoluție:
ÎN CADRUL ZONEI DE REGLEMENTARE PUZ CMN 

INDICATORI EXISTENT (mp)
SUPRAFAȚĂ PIETONALĂ 19.891,14
SUPRAFAȚĂ CAROSABILĂ 78.127,62
SUPRAFAȚĂ VERDE/ PERMEABILĂ 6.438,99
SUPRAFAȚĂ PISTE/ BENZI VELO 56,58
TOTAL SUPRAFEȚE AMENAJATE 104.514,33
NEAMENAJAT 122.862,57

INDICATORI PROPUS (mp)
SUPRAFAȚĂ PIETONALĂ 47.002,57
SUPRAFAȚĂ CAROSABILĂ 107.261,19
SUPRAFAȚĂ VERDE/ PERMEABILĂ 55.713,42
SUPRAFAȚĂ PISTE/ BENZI VELO 17.399,72
TOTAL SUPRAFEȚE AMENAJATE
(la data curentă)

227.376,90

TOTAL SUPRAFEȚE REGLEMENTATE
(în cadrul limitelor de reglementare CMN)

227.376,90

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare

Rețeaua de apă și canalizarea
Pe amplasamentul studiat, în prezent, există rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră,

canalizare pluvială și canalizare unitară.
Conducta de apa pozată aparent la km 0+840 care subtraversează calea ferata și face 

conectarea între rețeaua de pe strada Răsăritului cu strada Câmpul Pâinii se va reloca parțial în 
subteran.

Pe segmentele de drum de pe strada Răsăritului între km 0+800 ÷ km 1+080, km 1+220 ÷ km
1+520, km 2+420 ÷km 2+480, km 2+650 ÷ km 2+770 si km 3+020 ÷ km 3+274 și strada Câmpul Pâinii
între km 0+000 ÷ km 0+880, km 1+160 ÷km 1+420, km 1+780 ÷ km 2+220 și între km 2+460 ÷ km
3+826) acolo unde nu exista rețea de canalizare pluvială sau unitară se va realiza o noua rețea de
canalizare pluvială pentru colectarea apelor pluviale.

Rețeaua de alimentare cu energie electrică
Conform avizului de amplasament favorabil nr. 6010211216907/16.12.2021 emis de Distribuție 

Energie Electrică România, Sucursala Cluj-Napoca, în zona amplasamentului există rețea electrică de
joasă tensiune 0,4 kV, medie tensiune 10 kV și înaltă tensiune 110 kV, aflate în posesia operatorului 
Distribuție Energie Electrică România.

Rețele electrice aeriene existente de joasă tensiune 0,4 kV și înaltă tensiune 110 kV
Nu se afectează linia electrică aeriană de înaltă tensiune 110 kV.
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Toate rețelele electrice aeriene de joasă tensiune 0,4 kV se vor reloca în subteran în afara 
suprafeței carosabile, acestea vor fi amplasate în zonele de trotuar și spațiu verde.

Orice modificare adusa rețelelor, deviere sau reglementare LEA se va realiza cu o firmă 
atestată A.N.R.E. Se dezafectează toți stâlpii existenți aferenți rețelei de distribuție de joasă tensiune. 
Se vor respecta distanțele minime admisibile față de instalațiile D.E.E.R. CLUJ conform normativelor 
în vigoare (NTE007/08/00, PE106/2003). La subtraversarea pe sub carosabil rețelele se vor proteja în 
tub de protecție.

Rețele electrice subterane existente de joasă tensiune 0,4 kV, medie tensiune 10 kV și 
înaltă tensiune 110 kV

În urma modernizării arhitecturii drumului mai multe linii electrice rămân sub carosabil, de 
aceea se propune devierea, relocarea și protejarea acestora.

Prin devierea și relocarea liniilor electrice subterane în trotuar și spațiu verde se realizează 
astfel și modernizarea liniilor electrice, toate acestea se vor realiza în colaborare cu regia Electrica – 
Distribuția Energiei Electrice Transilvania Nord.

Pentru linia electrică subterană de înaltă tensiune de 110 kV se realizează protejarea acesteia.

Iluminat public
În momentul actual, iluminatul public nu este conform în cea mai mare parte, fiind realizat pe 

stâlpii de beton comuni cu rețeaua de distribuție energie electrică. Aparatele de iluminat sunt învechite
având un consum ridicat de energie. Doar pe câteva străzi iluminatul public este realizat cu stâlpi 
metalici, separat față de rețeaua de distribuție energie electrică.

Se propune realizarea unui sistem nou de iluminat cu aparate de iluminat tip led, dotate cu 
sistem de telgestiune care să permită controlul de la distanță și care să respecte normativele și 
standardele în vigoare. Aparate de iluminat vor fi amplasate pe stâlpi metalici și alimentate prin 
intermediul liniilor electrice subterane.

Alimentare cu energie electrică
Asigurarea necesarului de consum electric; propuneri pentru stații de încărcare pentru vehicule

electrice și extinderi ale liniilor electrice existente.

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale
Pe amplasamentul studiat, în prezent, există obiective ale sistemului de distribuție a gazelor

naturale, rețele de distribuție gaze naturale de presiune medie și presiune redusă care sunt pozate
atât aparent cât și îngropat.

Pe strada Câmpul Pâinii, între km 0+000 și km 0+320 și între km 0+460 și km 0+600 sensul de
mers spre aeroport, rețeaua de distribuție a gazelor naturale presiune medie pozată aparent se va
dezafecta și se va poza îngropat în pământ.

La intersecția străzii Beiușului cu strada Câmpul Pâinii, între km 3+160 ÷ km 3+400 sensul de
mers spre aeroport, rețeaua de distribuție a gazelor naturale presiune medie pozată aparent se va
dezafecta și se va poza îngropat în pământ.

Rețeaua de termoficare
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Pe amplasamentul  studiat,  în  prezent,  există  rețele  de  termoficare  pozate  aparent  OL pe
strada  Câmpul  Pâinii,  între  km 1+760  ÷  km 2+460  (intersecție  cu  strada  Viorelelor)  și  rețele  de
termoficare pozate îngropat pe strada Răsăritului, între km 1+760 ÷ km 1+820 și între km 2+120 ÷ km
2+240.

Pe strada Câmpul Pâinii între km 1+760 ÷ km 2+460 (intersecție cu strada Viorelelor) sensul
de mers spre aeroport, rețeaua de termoficare din OL pozată aparent se va dezafecta și se va poza
îngropat în pământ.

Rețeaua de telecomunicații
În prezent, pe amplasament, există rețele de telecomunicații montate aerian pe stâlpii de 

distribuție energie electrică și există și rețele de telecomunicații montate subteran în canalizații special
amenajate.

Se dorește amplasarea în viitor a tuturor rețelelor de telecomunicații în subteran, în canalizații
special amenajate și realizarea racordurilor subterane până la limitele proprietăților.

3.7 Protecția mediului
Obiectivele planului prevăd dezvoltarea sustenabilității zonei prin:

 implementarea plantațiilor de aliniament, extinderea zonelor verzi și a zonelor pietonale;
 dezvoltarea transportului public, ca alternativă la vehiculele individuale;
 dezolvatarea rețelei velo;
 implementarea de tehnologii cu consum redus de energie (LED).

Studiu de trafic aferent documentației pentru elaborare PUZ „Culoar de Mobiliate Nord – pod Oașului -
Răsăritului – străzile Răsăritului -  Câmpul Pâinii  – pod IRA”, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj,
ROME TRAF PLUS, 2022, a analizat impactul asupra mediului.
Analizele s-au făcut pentru anul de bază 2022 și pentru perspectiva 2030.
Pentru această analiză s-au considerat trei scenarii:
Scenariul 1 – Analiza Sectorului 1 din cadrul Coridorului Nod IRA – Piața Gării – fără proiect, 2022
Scenariul 2 – Analiza Sectorului 1 din cadrul Coridorului Nod IRA – Piața Gării – fără/ cu proiect, 2030
Scenariul 3 – Analiza Sectorului 2 din cadrul Coridorului Nod IRA – Piața Gării – proiect propus,2030”

Tabel 2. Emisii GES (Gaze cu efect de seră) generate de cele 2 sectoare din coridorul analizat
Sectoarele coridorului, cu sau fără 
proiect CMN

Emisiile totale 
GES  (tCO2e) 
pe an

Total 
coridor

Sector 1 fără proiect 2022 32.086 40.587
Sector 2 fără proiect 2022 (Str. Câmpul 
Pâinii, Răsăritului)

8.501

Sector 1 fără proiect 2030 36.527 45.599
Sector 2 fără proiect 2030 (Str. Câmpul 
Pâinii, Răsăritului)

9.072

Sector 1 cu proiect 2030 26.070 41.161
Sector 2 CMN 2030 15.091

Potrivit rezultatelor, cantitatea totală de emisii GES (gaze cu efect de seră) va crește pe coridor de la 
40.587 tone pe an, în anul de referință 2022 la 45.599 tone la nivelul anului de perspectivă 2030 în 
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scenariul în care nu se implementează proiectul CMN. În cazul realizării proiectului se vor reduce 
emisiile GES cu 4.438 tCO2e anual.
Când sunt planificate intervenţiile în transporturi, o etapă cheie a procesului general de luare a deciziei
este reprezentată de analizarea emisiilor GES. Prin compararea nivelului existent de emisii GES cu
emisiile provenind din celelalte opţiuni posibile, se poate identifica cea mai bună opţiune cu emisii
reduse de GES. Această analiză dovedeşte că intervenţia propusă este compatibilă cu obiectivele
politicilor naţionale şi regionale referitoare la protecţia mediului. 

Se vor respecta prevederile legislaţiei privitoare la protecţia mediului.

3.8 Obiective de utilitate publică
În urma exproprierilor care se vor realizate ulterior aprobării studiului de fezabilitate aferent investiției
„Culoar de Mobiliate Nord – pod Oașului - Răsăritului – străzile Răsăritului - Câmpul Pâinii – pod IRA”
de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, zona de reglementări a planului va include terenuri
aflate în proprietatea municipiului. 

4. Concluzii, măsuri în continuare
Ulterior aprobării Planului Urbanistic Zonal  „Culoar de Mobiliate Nord – pod Oașului - Răsăritului –
străzile Răsăritului - Câmpul Pâinii – pod IRA” de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, sunt
prevăzute următoarele etape de realizare a investiției:

 elaborare  documentație  tehnică  pentru  autorizarea  lucrărilor  de  construire  (DTAC)  și
documentație tehnică pentru autorizare lucrărilor de desființare (DTAD) unde/ dacă este cazul

 elaborarea proiectului tehnic
 asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor

Întocmit: arh-urb Macalik Arnold
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