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1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE 
PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE 
PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE 

 
Expunerea conținutului Planului Urbanistic Zonal – Magistrala I de Metrou Cluj 
 
Planul Urbanistic Zonal stabilește regulile de ocupare a terenurilor şi de servire edilitară şi a 
amenajărilor, pe o suprafaţă totală de ~521 ha, ca urmare a implementării Magistralei I de Metrou, 
suprafaţa care a generat studiul fiind de ~54 ha şi fiind compusă din terenuri situate în Judeţul Cluj, 
Municipiul Cluj-Napoca și Comuna Florești. 
 
Pe zona ce face obiectul studiului, se propune realizarea MAGISTRALEI I DE METROU Cluj-Napoca - 
Florești, pe teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca și Comunei Florești. 
 
Traseul (în lungime de 21,1km cu 19 stații + depou) este următorul: 

 Secțiunea VEST: Strada Teilor - Liziera pădurii (între Str. Eroilor și Str. Subcetate) – Str. 
Abatorului – Cazarmă Florești – viitorul Spital Regional de Urgență – Str. Răzoare, cu 
stațiile: Țara Moților, Teilor, Copiilor, Sănătății, Prieteniei; 

 Secțiunea CENTRU: Drumul Sfântul Ioan – Str. Primăverii – Calea Mănăștur – Calea 
Moților – Str. Memorandumului – Piața Unirii-Universitate – B-dul 21 Decembrie 1989 
– Piața Avram Iancu – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Mărăști cu următoarele stații: 
Natura Verde, Mănăștur, Sfânta Maria, Florilor, Sportului, Piața Unirii-Universitate, Piața 
Avram Iancu, Armonia, Piața Mărăști; 

 Secțiunea EST: 
- Piața Mărăști – Aurel Vlaicu – IRA – Strada Beiușului - Bulevardul Muncii, cu stațiile 

Transilvania, Viitorului, Muncii; 
- Piața Mărăști – Strada Teodor Mihali – Strada Alexandru Vaida Voevod – Sopor – 

Cazarma Cluj Est, cu stațiile Cosmos, Europa Unită, Depou suprateran Sopor. 
 
În vederea unei operări optime cu asigurarea unui interval minim de 90 sec., s-a adoptat 
următorului dispozitiv de linii și aparate de cale: 

- diagonală, bretea și 4 linii de garare la Stația 1. Țara Moților; 
- diagonală la Stația 3. Copiilor; 
- bretea și 2 linii de garare la Stația 5. Prieteniei; 
- bretea la Stația 8. Sfânta Maria; 
- bretea  la Stația 14. Piața Mărăști; 
- bretea la Stația 17. Muncii; 
- bretea și 4 linii de garare la Stația 19. Europa Unită. 

 
Ținând cont de toate elementele prezentate mai sus, caracteristicile tehnice 
(tip/lungime/adâncime infrastructură de transport) sunt următoarele: 
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Tabel 1.1. Caracteristici tehnice  

Obiect Tip infrastructură Lungime /  
Adâncime excavație 

Stația 1. Țara Moților  Stație (cut & cover) 340m / -13,0m 

Interstația Țara Moților – Teilor Galerie (cut & cover) 1346m / -8 ÷ -14m 

Stația 2. Teilor  Stație (cut & cover) 117m / -12 ÷ -16m 

Interstația Teilor – Copiilor Galerie (cut & cover)  
Tunel circular (TBM) 

86m / -16 ÷ -20m 
1329m / -14,0 ÷ -65m 

Stația 3. Copiilor  Stație (cut & cover) 190m / -21,0m 

Interstația Copiilor – Sănătății Tunel circular (TBM) 1457m / -14 ÷ -25m 

Stația 4. Sănătății  Stație (cut & cover) 97m / -24m 

Interstația Sănătății – Prieteniei Tunel circular (TBM) 756m / -21 ÷ -28m 

Stația 5. Prieteniei  Stație (cut & cover) 290m / -22m 

Interstația Prieteniei – Natura Verde Tunel circular (TBM) 1145 / -15 ÷ -36m 

Stația 6. Natura Verde  Stație (cut & cover) 77m / -27m 

Interstația Natura Verde – Mănăștur Tunel circular (TBM) 828m / -24 ÷ -31m 

Stația 7. Mănăștur  Stație (cut & cover) 77m / -27m 

Interstația Mănăștur – Sfânta Maria Tunel circular (TBM) 701m / -18 ÷ -23m 

Stația 8. Sfânta Maria  Stație (cut & cover) 205m / -27m 

Interstația Sfânta Maria – Florilor Tunel circular (TBM) 592m / -19 ÷ -25m 

Stația 9. Florilor Stație (cut & cover) 97m / -21m 

Interstația Florilor – Sportului Tunel circular (TBM) 630m / -12 ÷ -25m 

Stația 10. Sportului  Stație (cut & cover) 80m / -29m 

Interstația Sportului – Piața Unirii-
Universitate 

Tunel circular (TBM) 815m / -22 ÷ -29m 

Stația 11. Piața Unirii-Universitate Stație (cut & cover) 77m / -26m 

Interstația Piața Unirii-Universitate – Piața 
Avram Iancu 

Tunel circular (TBM) 503m / -21m 

Stația 12. Piața Avram Iancu Stație (cut & cover) 77m / -26m 

Interstația Piața Avram Iancu – Armonia Tunel circular (TBM) 685m / -17 ÷ -22m 

Stația 13. Armonia  Stație (cut & cover) 97m / -20m 

Interstația Armonia – Piața Mărăști Tunel circular (TBM) 471m / -17m 

Stația 14. Piața Mărăști  Stație (cut & cover) 250m / -20m 

Interstația Piața Mărăști – Transilvania Galerie (cut & cover) 
Tunel circular (TBM) 

695m / -9 ÷ -21m 
287m / -21 ÷ -25m 

Stația 15. Transilvania  Stație (cut & cover) 77m / -25m 

Interstația Transilvania – Viitorului Tunel circular (TBM) 695m / -15 ÷ -22m 

Stația 16. Viitorului Stație (cut & cover) 97m / -20m 

Interstația Viitorului – Muncii Tunel circular (TBM) 1294m / -15 ÷ -21m 

Stația 17. Muncii  Stație (cut & cover) 205m / -20m 

Interstația Piața Mărăști – Cosmos Galerie (cut & cover) 
Tunel circular (TBM) 

169m / -12 ÷ -21m 
726m / -13÷ -16m 

Stația 18. Cosmos  Stație (cut & cover) 97m / -20m 

Interstația Cosmos – Europa Unită Tunel circular (TBM) 1306m / -16 ÷ -32m 

Stația 19. Europa Unită Stație (cut & cover) 341m / -17÷ -20m 

Legătură depou Galerie (cut & cover) 1290m /+0,0 ÷ -17m 

Depou La nivelul terenului 380m / + 0,0m 

 
Obiective principale 
 
O mare parte din populația actuală a zonei de studiu este concentrată în cartiere rezidențiale 
situate la vest de centrul orașului (respectiv în Comuna Florești și cartierul Mănăștur) generând o 
cerere puternică de transport dinspre aceste zone spre centrul și estul orașului dimineața și în sens 
invers seara. În timp ce continuarea tendinței recente de migrație a populației orașului spre zona 
periurbană va amplifica fenomenul de navetă de-a lungul acestui corridor, și acestul lucru este clar 
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evidențiat de noile tendințe de regenerare urbană în zona cartierului Muncii, respectiv dezvoltarea 
unui nou cartier satelit în estul orașului în zona Sopor. 
 
Pe baza analizei situației existente și a principalielor provocări cheie se constată că investiția în 
realizarea unui sistem de transport public rapid de-a lungul coridorului est-vest, care să deservească 
într-o manieră eficientă atât centrul orașului căt și extremitățile estice și vestice, este absolut 
necesară pentru îmbunătățirea conectivității și sporirea capacității de transport care va contribui la 
sprijinirea aspirațiilor de creștere economică și a creșterii a ocupării forței de muncă la nivel local 
precum și la reducerea impactul negativ asupra mediului al activităților legate de transport. Prin 
urmare, considerăm că proiectul de realizare a unui sistem de transport public rapid de-a lungul 
coridorului est-vest este necesar și oportun și asigurarea unor coridoare de transport care să 
sprijine dezvoltarea locală și expansiunea urbană Durabilă, vine în sprijinul aspirațiilor de creștere 
economică ale orașului limitând în același timp impactul activităților de transport asupra mediului 
în zona de studiu. 
 
Având în vedere provocările cheie identificate în cadrul analizelor situației existente, este evident 
că există dovezi extrem de puternice în legătură cu provocările referitoare la transportul specific 
din zona de studiu de-alungul axei est-vest. Aceste constatări și provocări cheie au condus la 
identifiarea obiectivelor investiției care vor ghida viitoarele activități de planificare a transportului, 
primul dintre acestea având legătură cu susținerea activităților socio-economice din zona de studiu 
prin îmbunătățirea atractivității sistemului de transport public durabil metropolitan, iar al doilea 
sprijinind realizarea aspirațiilor privind creșterea economică prin asigurarea unei capacități de 
transport îmbunătățite pentru deservirea axei est-vest. În timp ce conform analizei situației 
existente, provocările privind mediul referitoare la transporturi reprezintă provocări la nivel de 
oraș, calitatea slabă a aerului și zgomotul par a reprezenta provocări majore în zona de studiu, care 
au impact atât asupra sănătății publice, cât și asupra calității vieții în oraș. Ca atare, un obiectiv de 
mediu este de asemenea considerat foarte relevant pentru investiția propusă. Acest lucru este, de 
asemenea, aliniat în mod direct strategiei UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectorul transporturilor cu până la 60% până în 20501, reflectată în diverse documente referitoare 
la politica națională și regională. Prezentăm mai jos cele trei obiective principale ale iinvestiției:  
 

Obiectivul 1: Îmbunătățirea atractivității sistemului de transport public durabil metropolitan în 
vederea accesării rapide a oportunităților socio-economice din zona de studiu aflată pe axa est-
vest a Municipiului; 

Obiectivul 2: Sprijinirea aspiratiiior de creștere economică și a creșterii a ocupării forței de muncă 
prin asigurarea unei capacități de transport îmbunătățite pentru deservirea axei est-vest a zonei 
metropolitane și asigurarea premiselor de regenerare și dezvoltare urbană durabilă; 

Obiectivul 3: Reducerea impactului activităților de transport asupra mediului în cadrul zonei de 
studiu prin asigurarea unei axe de transport durabil, care să contribuie la redistribuția modale 
de la transportul cu autoturismul personal către transportul public. 

  

                                                 
1 Transport White Paper, European Commission 2011 
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Relația cu alte planuri și programe relevante 
 
Conform „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Cluj pentru perioada 
2014-2023” (SIDU) aprobată prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Cluj nr. 6/10.04.2017, precum și conform „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
Cluj-Napoca” (PMUD) aprobat prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Cluj nr. 7/10.04.2017, pe axa de studiu volumele de trafic / fluxurile de călători sunt 
peste limitele la care este oportună construcția unui transport de tip metrou / metrou ușor, adică 
un sistem de transport cu o capacitate crescută pe axa est-vest. 
 
Obiectivul de investiții a fost propus a fi studiat în cadrul „Studiului de orientări strategice pentru 
realizarea unui sistem de transport rapid metropolitan în zona metropolitană Cluj-Napoca”, 
pregătit de JASPERS în cadrul acțiunii „2017 072 RO RAM URT – Sustainable Urban Mobility projects 
in the Cluj Metropolitan Area”.  
 
Obiectivul de investiții a fost introdus pe lista proiectelor prioritare pentru a fi finanțate din Fonduri 
Europene Nerambursabile și Rambursabile prin Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) 
2021-2027. 
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2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE 
EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII 
PLANULUI SAU PROGRAMULUI PROPUS 

 

2.1. STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI 
 

2.1.1. Aer 
 

În acest capitol se urmăreşte descrierea condiţiilor existente privind calitatea aerului în 
cadrul coridorului de studiu, în ceea ce priveşte concentraţiile de poluanți emiși în aerul 
înconjurător, semnalarea unor eventuale depăşiri ale concentraţiilor maxime admise şi locaţia/zona 
în care au fost înregistrate acestea. 

 
Reţeaua locală de Monitorizare a Calităţii Aerului din județul Cluj, construită în anul 2005 

prin Proiectul PHARE RO 2002 “Îmbunătăţirea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului” 
este formată din cinci staţii automate de monitorizare, echipate cu analizoare performante, care 
aplică metodele de referinţă prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 
Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a monitorizat calitatea aerului din judeţul Cluj în anul 

2018, atât prin intermediul analizelor efectuate cu ajutorul aparaturii din dotarea laboratorului de 
analize fizico-chimice, cât şi prin intermediul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului 
amplasate în cele 5 puncte de prelevare din judeţ (Tabel 2.1).  

 
Stațiile automate de monitorizare a calităţii aerului CJ-1, CJ-2, CJ-3 și CJ-4 sunt situate în 

apropierea proiectului analizat. Stația CJ-3 este cea mai îndepărtată stație, fiind amplasată la o 
distanță de aproximativ 860 m față de acesta. Stația CJ-5 se află la o distanţă prea mare faţă de 
proiectului analizat pentru a putea oferi date relevante studiului. 
 
Tabel 2.1. Prezentarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Cluj 

Nr. 
crt. 

Oraș Adresă 
Cod 

stație 
Tip stație 

Raza ariei de 
reprezentativitate 

Indicatori analizați 

1. 
Cluj-

Napoca 

Str. Aurel Vlaicu 
(în faţa blocului 
5B, lângă OMV) 

cod poştal 
400690 

CJ-1 trafic 10 – 100 m 

dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot 
(NO, NOx, NO2), monoxid de carbon 
(CO), benzen, toluen, etilbenzen, o-

xilen, m-xilen, p-xilen, pulberi în 
suspensie (PM10) gravimetric și 

pulberi în suspensie (PM10) automat, 
HAP. 

2. 
Cluj-

Napoca 

Str. Constanţa 
nr.6, cod poştal 

400158 
CJ-2 urban 1 – 5 km 

dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot 
(NO,NOx,NO2), benzen, toluen, 

etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, 
pulberi în suspensie (PM2,5) și 

(PM10) gravimetric şi parametrii 
meteo (direcţia şi viteza vântului, 
presiune, temperatură, radiaţie 

solară, umiditate relativă, 
precipitaţii) 

3. 
Cluj-

Napoca 

Bdul 1 
Decembrie 
1918, cod 

poştal 400699 

CJ-3 suburban 10 – 15 km 

dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot 
(NO,NOx,NO2), monoxid de carbon 

(CO), ozon (O3), şi pulberi în 
suspensie (PM10) gravimetric. 

4. 
Cluj-

Napoca 
Str. 

Dâmboviței, 
CJ-4 industrial 100 m – 1 km 

dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot 
(NO,NOx,NO2), ozon (O3), pulberi în 
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Nr. 
crt. 

Oraș Adresă 
Cod 

stație 
Tip stație 

Raza ariei de 
reprezentativitate 

Indicatori analizați 

cod poştal 
400584 

suspensie (PM10) automat şi 
parametrii meteo (direcţia şi viteza 

vântului, presiune, temperatură, 
radiaţia solară, umiditate relativă, 

precipitaţii). 

5. Dej 

Intersecția str. 
21 Decembrie, 

colț cu 
str.Vasile 

Alecsandri (în 
fața imobilului 

cu nr.2) 

CJ-5 urban 1 – 5 km 

dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot 
(NO,NOx,NO2), monoxid de carbon 

(CO), ozon (O3), benzen, toluen, 
etilbenzen, oxilen, m-xilen, p-xilen şi 

pulberi în suspensie (PM10) 
gravimetric. 

 
În continuare se prezintă rezultatele obţinute pentru principalii poluanţi în anul 2018, în 

comparaţie cu valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung, pragurile de informare şi de 
alertă stabilite prin Legea nr. 104/2011, pentru perioadele de mediere corespunzătoare. Scopul 
măsurării concentraţiei poluanţilor în staţiile de monitorizare este obţinerea de informaţii adecvate 
privind calitatea aerului, folosite pentru combaterea poluării şi, deci, pentru protecţia sănătăţii 
umane şi a mediului ca un întreg. 

 
Pulberile în suspensie, PM10 
În anul 2019, la staţiile de monitorizare a calităţii aerului din județul Cluj, a fost înregistrată 

respectarea valorii limită anuale pentru pulberile în suspensie – fracţia gravimetrică PM10. 
Conform datelor extrase din Raportul anual privind starea mediului în judeţul Cluj pentru 

anul 2019, ce urmăreşte evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul PM10, se poate 
concluziona, considerând valoarea medie anuală (Error! Reference source not found.), că nu au 
existat depăşiri ale valorii limită anuale de 40 µg/m3, conform Legii nr. 104/2011. 
 

 
Figura 2.1. Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul PM10, judeţul Cluj, în anul 2019 (Sursă: Raport 

anual privind calitatea aerului ambiental în judeţul Cluj – pentru anul 2019) 

 

 
În anul 2019 s-au înregistrat în total 33 depășiri ale valorii limită la probele de PM10 

recoltate zilnic, (CMA la 24 ore este 50 µg/mc). Din totalul de 33 de depășiri, 30% provin din mediul 
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urban, 32% din mediul suburban și 38% din trafic. Trebuie să amintim faptul că, în ultima perioadă, 
traficul din mediul urban și mai ales cel din mediul suburban au o contribuție tot mai mare la 
deprecierea calității aerului ambiant. Din păcate această contribuție nu poate fi cuantificată 
separat, dar contribuția ei este semnificativă în cazul depășirilor concentrației de pulberi. 

 
Pulberile în suspensie, PM2,5 
În judeţul Cluj, pulberile în suspensie cu fracţiunea PM2,5 au fost determinate la staţia  

urbană (CJ-2) situată în incinta liceului teoretic Nicolae Bălcescu, din municipiul Cluj-Napoca. 
Evoluţia concentraţiilor medii lunare de PM2,5  măsurate în anul 2019, s-a realizat cu 

ajutorul staţiei automate de monitorizare a calităţii aerului, CJ-2, ce a înregistat valori mai mici de 
25 µg/mc. În intervalul martie-mai 2019 datele nu au fost valivate din  motive tehnice. 

Pentru anul 2019 concentrația maximă lunară de PM2,5 s-a înregistrat în luna ianuarie, iar 
valoarea minimă în luna iulie. În luna octombrie s-a înregistrat o valoare foarte apropiate de 
concentrația maximă, aceasta fiind de 20,48 µg/mc. 

Valorile medii anuale înregistrate pentru indicatorul PM2,5 la staţia automată de 
monitorizare a calității aerului de tip urban (CJ-2) sunt prezentate în Figura 2.2. 
 

 
Figura 2.2 Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul PM2,5, judeţul Cluj, în perioada 2015-2019 (Sursă: 

Raport anual privind calitatea aerului ambiental în judeţul Cluj – pentru anul 2019) 

 
Dioxidul de sulf (SO2) 
În urma măsurătorilor efectuate, pentru indicatorul SO2, s-au înregistrat valori ale 

concentraţiilor medii zilnice care s-au situat mult sub valoarea limită (VL este 125 µg/mc), prevăzută 
de Legea 104/2011, în toate cele cinci puncte de prelevare din judeţ. Cea mai mare valoare a mediei 
lunare a fost înregistrată la stația CJ-2 în luna decembrie, aceasta fiind de 18,11µg/mc. Cea mai 
mică valoare a mediei lunare a indicatorului SO2 a fost înregistrată tot la stația CJ-2 în luna mai, 
aceasta fiind de 4,06 µg/mc. 

Valorile concentrației medii anuale de SO2 înregistrate în anul 2019 (Figura 2.3) au fost mai 
mici decât în anul 2018 la stațiile CJ-1 și CJ-3. Pentru stațiile CJ-2, CJ-4 și CJ-5 valorile anuale pentru 
SO2 sunt mai mari în 2018 decât în 2019. Dacă în anul 2017, media generală anuală a concentrației 
de SO2 a fost de 6,47 µg/mc, în anul 2018 aceasta a crescut la 8,31 µg/mc, iar în anul 2019 a avut o 
tendință de scădere, aceasta ajungând la 7,91 µg/mc. Principala cauză pentru acest fenomen este 
intensificarea traficului auto simultan cu reducerea activității industriale și modernizarea celor 
existente.  
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În acest sens traficul poate deveni principala sursă de emisii de SO2 în aerul Ambiental 
pragului de alertă pentru dioxidul de sulf, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător este de 500 µg/mc. 
 

 
Figura 2.3 Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul SO2, judeţul Cluj în anii 2017, 2018 și 2019 

(Sursă: Raport anual privind calitatea aerului ambiental în judeţul Cluj – pentru anul 2019) 

 
Oxizii de azot NOx (NO/NO2) 
Cea mai mare valoare a concentrației lunare de NO2 din aer s-a înregistrat în Cluj – Napoca 

la stația CJ-1 de tip trafic în luna decembrie, aceasta fiind de 80,75 µg/mc, iar cea mai mică valoare 
s-a înregistrat la Dej la stația CJ-5 de tip urban în luna mai de 16,76 µg/mc. 

Așa cum se poate vedea în Figura 2.4 valorile medii anuale ale concentrației de NO2 au 
scăzut în anul 2019 față de anul 2018 la stațiile CJ-2 și CJ-3. Dacă în anul 2017 a fost depășită 
concentrația limită la o singură stație (CJ-1), în 2019 s-au înregistrat depășiri în două stații CJ-1 și 
CJ-4. Cele mai mari valori au rămas totuși la stația de tip trafic CJ-1 din Cluj-Napoca, iar cele mai 
mici la Dej la stația de tip urban CJ-5. 
 

 
Figura 2.4. Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul NO2, judeţul Cluj, în anii 2017 – 2019 

(Sursă: Raport anual privind calitatea aerului ambiental în judeţul Cluj – pentru anul 2019) 

 
Monoxidul de carbon (CO) 
Sursele naturale de emisie a CO sunt: incendierea pădurilor, emisiile vulcanice şi descărcările 

electrice, iar sursele antropice pun în evidenţă formarea CO, prin arderea incompletă a 
combustibililor fosili.  

Alte surse antropice de emitere a CO sunt: producerea oţelului şi a fontei, rafinarea 
petrolului, traficul rutier, aerian şi feroviar. 
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În urma măsurătorilor efectuate, în anul 2019, pentru indicatorul CO s-au înregistrat valori 
ale concentraţiilor medii lunare care s-au situat în domeniul de concentraţii mai mici decât 0,76 
mg/mc. Valoare minimă a avut valoarea de 0,06 mg/mc și a fost înregistrată în Cluj-Napoca la stația 
de tip urban (CJ-2) în luna iulie, la stația de tip suburban (CJ-3) în luna iunie și la Dej, la stația de tip 
urban (CJ-5) în lunile mai, iulie și august. 

Cea mai mare valoare a concentrației medii anuale de monoxid de carbon a fost măsurată 
la stația CJ-3 de tip suburban din municipiul Cluj-Napoca, aceasta fiind de 0,275 mg/mc. Evoluția 
concentrațiilor medii anuale de CO în județul Cluj în anul 2019 comparativ cu 2017 și 2018 este 
redată în Figura 2.5. 
 

 
Figura 2.5. Evoluția concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul CO, judeţul Cluj, în anul 2019 comparativ 

cu 2017 și 2018 (Sursă: Raport anual privind calitatea aerului ambiental în judeţul Cluj – pentru anul 2019) 

 
Ozonul 
În urma măsurătorilor efectuate, în anul 2019, pentru indicatorul O3 s-au înregistrat valori 

ale concentraţiilor medii lunare care s-au situat în domeniul de concentraţii 9,51 µg/mc – valoare 
minimă înregistrată în Cluj-Napoca la stația de tip suburban (CJ-3) în luna noiembrie şi 81,38 µg/mc 
– valoare maximă înregistrată la stația de tip industrial (CJ-4) în luna aprilie. 

Cea mai mică valoare a concentraţiei medii anuale pentru indicatorul O3 în anul 2019 s-a 
înregistrat în Cluj-Napoca la stația de tip suburban: 21,44 µg/mc. Valoarea concentrației de ozon 
înregistrată la stația de tip industrial în Cluj-Napoca (CJ-4) a fost 36,75 µg/mc, iar cea mai mare 
concentrație medie anuală de ozon a fost măsurată la stația de tip urban din Dej, valoarea acesteia 
fiind 49,92 µg/mc. 

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul O3, judeţul Cluj în anii 2017 - 2019 
este redată în Figura 2.6 Valoarea concentrațiilor medii anuale de ozon au scăzut în 2019 față de 
2018 la stația automate de monitorizare a calității aerului din Cluj-Napoca CJ-3, și a crescut la stațiile 
CJ-4 de tip industrial și CJ-5 de tip urban. Pentru creșterea concentrației medii anuale de ozon de la 
stația CJ-4 trebuie avut în vedere captura de date doar pe 6 luni (ianuarie-iunie).  

Pentru stația CJ-2, valoarea ridicată a concentrației medii anuale de ozon trebuie 
consemnată sub rezerva unei capturi de date de doar 6 luni (iulie-decembrie).  

Valoarea-țintă a concentrației de ozon pentru protecția sănătății umane este, începând cu 
anul 2010, de 120 µg/mc pentru valoarea maximă zilnică a mediilor mobile pe 8 ore, În aceste 
condiții nu sunt permise depășiri în mai mult de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe trei ani.  
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Figura 2.6. Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul O3, judeţul Cluj în anii 2017, 2018 și 2019 

(Sursă: Raport anual privind calitatea aerului ambiental în judeţul Cluj – pentru anul 2019) 

 
Benzenul (C6H6) 
Cea mai mică valoare a concentrației medii lunare de benzen a fost măsurată în luna mai 

2019 la stația de tip trafic CJ-1 și a fost de 0,31 µg/mc. 
Toate valorile mediilor anuale ale concentrației de benzen se află sub limita anuală de 5 

µg/mc. Pentru stația CJ-1 de tip trafic media anuală este calculată pe baza datelor din perioada 
februarie-mai, restul anului datele au lipsit din motive tehnice. Variația concentrției medii anuale 
de benzen în județul Cluj în anul 2019 comparativ cu anul 2018 este redată în Figura 2.7. 

Valoarea medie anuală a concentrației de benzen măsurată la stațiile CJ-1 și CJ-2 se află sub 
valoarea pragului inferior de evaluare. Aceste rezultate pemit utilizarea pe viitor a unei combinații 
de măsurători fixe și tehnici de modelare și/sau măsurători indicative. 

 

 
Figura 2.7. Variația concentrației medii lunare de benzen în anul 2019 comparativ cu anul 2018, în județul Cluj 

(Sursă: Raport anual privind calitatea aerului ambiental în judeţul Cluj – pentru anul 2019) 

 



 „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”. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU  
RAPORT MEDIU (CONFORM ANEXA NR. 2 DIN CADRUL HG NR. 1076/2004) – IULIE 2021  
CONTRACT NR. 201010/2020 

  

 

Pag. 16/78 Raport Mediu PUZ GL2 C201010/2020-A18LM18-PUZ-RM.01 

 Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele 
urbane 

În anul 2019 pentru probele de PM10 recoltate zilnic (CMA la 24 ore este 50 μg/mc) s-au 
înregistrat în total 33 de depășiri ale valorii limită. Majoritatea acestor depășiri s-au înregistrat în 
lunile de iarnă (noiembrie, decembrie și ianuarie). 

Valoarea concentrației medii orare de NO2 a depășit valoara limită în Cluj-Napoca la stația 
CJ-1 de tip trafic în ziua de 19 decembrie 2019 ora 19:00 (244,32 μg/mc). 

Analiza indicelui general de calitate a aerului determinat pentru fiecare stație automată de 
monitorizare a calității aerului ne arată o încadrare a aerului, în majoritatea timpului în categoria 
„bun” și „foarte bun”. În anul 2019 s-a stabilit calificativul indicele de calitate „rău” la stația CJ-1 (3 
zile în intervalul 18-20 decembrie 2019) și la stația CJ-4 (6 zile în perioadele 29 ianuarie, 18-19 
februarie și 18-20 decembrie). 

 

 Factorii determinanți şi presiunile care afectează starea de calitate a aerului înconjurător 
Emisiile de poluanţi atmosferici provin din majoritatea activităţilor industriale şi sociale, 

reprezentând un risc real pentru ecosisteme şi sănătatea populaţiei.  
Emisiile poluante produc acidifierea atmosferei, măresc concentraţia în atmosferă a 

particulelor în suspensie, a particulelor cu metale grele şi a gazelor cu efect de seră, epuizând astfel 
stratul de ozon şi provocând schimbări climatice. 

Transportul rutier constituie o sursă importantă de poluare privind emisiile de NOx, PM2,5, 
PM10, CO și compuși organici volatili nemetanici. 

Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ 
prin punerea în practică a politicilor şi strategiilor de mediu, cum ar fi: 

- folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, 
hidro, geotermală, biomasă); 

- înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol); 
- utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată (consumuri 

reduse, randamente mari); 
- realizarea unor programe de împădurire şi creare de spaţii verzi. 

Estimarea emisiilor pentru fiecare tip de poluant atmosferic se realizează prin stabilirea 
principalelor tipuri de surse de emisie și pe baza datelor de activitate din industrie, agricultură, 
depozitarea deșeurilor, transport, activități sociale etc.  

Contribuția cea mai mare în emisiile de PM2,5 și PM10 din activitatea de transport o 
reprezintă traficul din vehicule grele, urmată de traficul de pasageri. 
 

2.1.2. Apă 
 

Proiectul este amplasat pe teritoriul Bazinului hidrografic Someș – Tisa. 
 
Suprafaţa totală a spaţiului hidrografic Someş-Tisa este de 22451,86 km2 reprezentând o 

pondere de 9,42% din suprafaţa ţării. Reţeaua hidrografică cuprinde un număr de 580 cursuri de 
apă cadastrate, cu o lungime totală de 8.423 km şi o densitate medie de 0,35 km/km2. Pe teritoriul 
României, spaţiul hidrografic Someş-Tisa cuprinde subbazinele Tisa (inclusiv Turul), Someş şi Crasna 
cu un număr de 580 cursuri de apă cadastrate. 

 

 Caracterizarea apelor de suprafaţă 
 
La nivelul spaţiului hidrografic Someș – Tisa există următoarele categorii de ape de 

suprafaţă: 
o râuri (naturale, puternic modificate şi artificiale) - 8444 km (râuri cadastrate), din care: 
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- râuri permanente – 6228 km, reprezentând cca. 73,8 % din totalul cursurilor de apă; 
- râuri nepermanente – 2216 km, reprezentând cca. 26,2 % din totalul cursurilor de apă; 

o lacuri naturale - 0 cu suprafaţa mai mare de 0,5 km2; 
o acumulări - 13 cu suprafaţa > 0,5 km2. 

 
Corpurile de apă de suprafaţă intersectate de proiectul studiat sunt în Tabel 2.2: 
 

Tabel 2.2. Corpuri de apă de suprafață intersectate de proiect 

Curs de apă 
de suprafață 

Cod cadastral Denumire corp apă Codul corpului de 
apă de suprafață 

Categoria 
corpului 
de apă* 

Coordonate 
Stereo70 

intersecție 

Pe Vale II_1.31.12 Agrij și afluenți RORW2.1.49_B1 RW X= 385924.95  
Y= 583712.53 

Pârâul 
Gârbău 

II_1.31.13 Gârbău RORW2.1.31.13_B1 RW X= 388312.00 
Y= 584266.78 

Pârâul Becaș II_1.31.16 Becaș RORW2.1.31.16_B1 RW X= 395802.99 
Y= 586210.04 

Someșul Mic 
(Someșul 

Cald) 

II_1.31 SOMESUL MIC-CF.NADAS-
CF.SOMES MARE 

RORW2.1.31_B4 HMWB X= 396128.56  
Y= 588617.14 

*    Coloana “Categoria corpului de apă”: RW= râu, LW = lac natural, LA = lac acumulare, HMWB = corp de apă 

puternic modificat, AWB = corp de apă artificial; 

 

Caracterizarea stării corpurilor de apă de suprafaţă s-a realizat prin evaluarea stării 
ecologice şi a stării chimice. 

 
 Starea/potenţialul ecologic 

 
Starea ecologică este definită de elementele de calitate indicate în Anexa V a Directivei 

Cadru Apă (DCA) (transpusă prin Legea nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare), 
respectiv elementele de calitate biologice, elementele hidromorfologice, elemente fizico-chimice 
generale şi poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici). 

 

 Starea chimică 
 
Atât la nivel național, cât și la nivelul spațiului hidrografic Someș – Tisa, starea chimică a 

corpurilor de apă de suprafață a fost analizată și caracterizată pe baza sistemelor de clasificare și 
evaluare conforme cu prevederile Directivei Cadru a Apei și Directivei privind Strandardele de 
Calitate pentru Mediu (SCM).  

 
Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață constă în controlul conformării 

concentrațiilor de substanțe prioritare determinate în corpurilor de apă de suprafață – categorii: 
râuri, lacuri, cu valorile SCM pentru substanțele prioritare existente și alți poluanţi,  

În evaluarea stării chimice s-a aplicat principiul celei mai defavorabile situații (“one out all 
out”), adică dacă una dintre concentrațiile de substanțe prioritare găsită în corpurile de apă de 
suprafață depășește unul dintre SCM pentru substanțele prioritare existente, se consideră că acel 
corp nu atinge stare chimică bună. 

 
La nivelul spaţiului hidrografic Someș – Tisa au fost analizate şi caracterizate din punct de 

vedere al stării/potenţialului ecologic şi al stării chimice un număr de 278 corpuri de apă (246 
naturale şi 32 puternic modificate/artificiale) dintre care:  
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o 130 corpuri de apă (reprezentând 52,84% din corpurile de apă naturale şi 46,76% din 278 
corpuri de apă) sunt în stare ecologică bună şi 11 corpuri de apă (reprezentând 34,37% din 
corpurile de apă puternic modificate/ artificiale şi 3,95% din 278 corpuri de apă) sunt în 
potențial ecologic bun; 

o 230 corpuri de apă naturale (reprezentând 93,50% din corpurile de apă naturale şi 82,74% 
din 278 corpuri de apă) sunt în stare chimică bună şi 30 corpuri de apă puternic 
modificate/artificiale (reprezentând 93,75% din corpurile de apă puternic modificate/ 
artificiale şi 10,80 % din 278 corpuri de apă de suprafață) sunt în stare chimică bună. 

Starea ecologică şi starea chimică a corpurilor de apă de suprafaţă intersectate de proiect 
sunt prezentate în Tabel 2.3. 

 
Tabel 2.3. Starea ecologică şi starea chimică a corpurilor de apă traversate de proiect 

Curs de apă de 
suprafață 

Denumire corp apă Codul corpului de 
apă de suprafață 

Categoria 
corpului 
de apă* 

Stare/potenţial 
ecologic** 

Stare 
chimică*** 

Pe Vale Agrij și afluenți RORW2.1.49_B1 RW 2 2 

Pârâul Gârbău Gîrbău RORW2.1.31.13_B1 RW 3 2 

Pârâul Becaș Becaș RORW2.1.31.16_B1 RW 3 2 

Someșul Mic 
(Someșul Cald) 

SOMESUL MIC-CF.NADAS-
CF.SOMES MARE 

RORW2.1.31_B4 HMWB 3 3 

*    Coloana “Categoria corpului de apă”: RW= râu, LW = lac natural, LA = lac acumulare, HMWB = corp de apă 

puternic modificat, AWB = corp de apă artificial; 

**  Coloana „Stare/potenţial ecologic”: M= moderată, 2 = bună, 3 = nu se atinge starea bună, U = necunoscută/lipsă 

informaţii. 

***Coloana „Stare chimică”: 2 = bună, 3 = nu se atinge starea bună, U = necunoscută/lipsă informaţii 

 

Conform Planului de Management Bazinal actualizat pentru Bazinul Hidrografic Someș – 
Tisa, în anul 2015, pentru cursurile de apă prezentate nu a fost atins obiectivul de stare/potenţial 
ecologic bun, cu excepția corpului de apă ”Agrij și afluenți”. 

Este asteptată atingerea stării ecologice bune a corpurilor de apă Gârbău și Becaș, precum 
și a stării chimice bune pentru corpul SOMESUL MIC-CF.NADAS-CF.SOMES MARE până în anul 2021/ 
2027. 

 
Pentru obiectivul “potențial ecologic bun” a corpului de apă SOMESUL MIC-CF.NADAS-

CF.SOMES MARE a fost aplicată excepţia Art.4(4) – Fezabilitate tehnică, ce presupune prelungirea 
termenului de îndeplinire a obiectivului până în anul 2021, respectiv 2027.  
 

 Caracterizarea apelor subterane 
 
Apa subterană reprezintă apa acumulată în spaţiile dintre granule, aflate în conexiune, sau 

pe sisteme de fisuri, din diferite formaţiuni geologice. Aceasta formează acvifere, constituite din 
unul sau mai multe strate geologice cu o porozitate şi o permeabilitate suficientă care să permită 
fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie captarea unor cantităţi semnificative de apă.  

 
Pe teritoriul administrat de ABA Someș – Tisa  au fost identificate, delimitate şi descrise un 

număr de 15 corpuri de ape subterane, dintre care 3 corpuri sunt transfrontaliere cu Ungaria. 
Proiectul studiat este suprapus cu un corp de apă subterană atribuit ABA Someș – Tisa, şi  

anume ROSO10 – SOMEȘUL MIC, LUNCA ȘI TERASELE. 
 

 ROSO10 – SOMEȘUL MIC, LUNCA ȘI TERASELE 
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Corpul de apă freatică este de tip poros - permeabil, fiind localizat în depozitele aluviale de 
vârstă cuaternară ale luncii şi terasei râului Someşul Mic şi ale afluenţilor acestuia (Căpuş, Nădaş, 
Borşa, Lonea şi Fizeș). 

Nivelul hidrostatic se află la adâncimea de 1 - 3 m, fiind liber sau uşor ascensional, atunci 
când în acoperişul stratului acvifer se află formaţiuni argiloase siltice, uşor permeabile. 

 
Debitul specific în lunca Someşului Mic are valori de 2 - 4 l/s/m, coeficientul de filtraţie 

variind între 49 şi 200 m/zi.  
Acviferul se alimentează în principal din precipitaţii, infiltraţia eficace având valori de 31,5 - 

63 mm /an şi este drenat de râu.  
 
Apele sunt, în general, bicarbonatate-sulfatate-clorurate-calcice-magneziene sau sulfatate-

bicarbonatate-calcice sau sodice până la ape cloro-sodice. Ultimul tip de ape este generat de 
prezenţa cutelor diapire în zonă. 

 
Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă se încadrează în clasele 

de protecţie bună şi medie. 
 
În ceea ce priveşte corpul de apă subterană ROSO10, suprafaţa majoritară a acestui corp 

este ocupată de terenuri agricole și pășuni. 
 
Directiva Cadru Apă (2000/60/EC) şi Directiva Apelor Subterane (2006/118/EC) sunt acte 

legislative integrate care stabilesc, între altele, obiectivul de “stare bună” pentru apele subterane. 
Caracterizarea stării apelor subterane, respectiv starea cantitativă şi starea chimică, se bazează pe 
un sistem de clasificare format din 2 clase: bună şi altă stare decât bună (slabă). 

 
 Starea cantitativă 

 
Conform Anexei V din Directiva Cadru Apă, starea bună din punct de vedere cantitativ a apei 

subterane se atinge atunci când nivelul apei subterane în corpul de apă analizat este astfel încât 
resursele de apă subterană disponibile nu sunt depăşite de rata de captare medie anuală pe termen 
lung. Astfel, în perioada 2011-2013, la nivelul ABA Someș – Tisa corpurile de apă subterană au fost 
monitorizate din punct de vedere cantitativ, printr-un număr de 273 de foraje și izvoare.  

 
Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană s-au utilizat recomandările 

Ghidului European în domeniu, elaborat în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei 
Cadru. Astfel, au fost utilizate criteriile următoare:  

o bilanţul hidric;  
o conexiunea cu apele de suprafaţă;  
o influenţa asupra ecosistemelor terestre dependente de apa subterană;  
o Intruziunea apei saline sau a altor intruziuni.  

 
Prin aplicarea acestor criterii în evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană a 

rezultat faptul că toate corpurile de apă subterană aferente ABA Someș – Tisa, inclusiv corpul de 
apă subterană intersectat de proiect (ROSO10 – SOMEȘUL MIC, LUNCA ȘI TERASELE) sunt în stare 
cantitativă bună. 
 

 Starea chimică 
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Conform Planului de Management actulalizat al BH Someș – Tisa, metodologia de evaluare 
a stării chimice a corpurilor de apă subterană a urmat prevederile Directivei privind Apele 
Subterane (2006/118/EC) precum şi recomandările Ghidului European nr.18 „Guidance on 
groundwaters status and trend assessment”. 

 
Conform Anexei I a Directivei 2006/118/EC au fost stabilite standarde de calitate pentru 

nitraţi (50 mg/l) şi pesticide (0,1 μg/l individual şi 0,5 μg/l total), iar pentru ceilalți parametri 
prevăzuți în lista minimă din Anexa II a Directivei pentru Ape Subterane, au fost stabilite valori prag 
(threshold values - TV) având la bază valorile fondului natural (natural background level - NBL). 

 
Evaluarea stării calitative (chimice) a corpurilor de apă subterană s-a realizat pe baza 

comparării rezultatelor analizelor chimice efectuate în perioada 2012 – 2013 cu valorile 
standardelor de calitate a apelor subterane şi cu valorile prag (TV), valori ce au fost determinate 
pentru fiecare corp de apă subterană în parte, conform Ord. nr. 621/2014 și care sunt considerate 
limite pentru starea chimică bună a corpului de apă subterană. 

 
Evaluarea stării chimice s-a făcut, pentru toate corpurile de apă subterană aferente BH 

Someș – Tisa, pe baza rezultatelor analizelor chimice ale probelor de apă recoltate din 92 puncte 
de monitorizare.  

Calitatea apei subterane conţinută în corpul ROSO10 – SOMEȘUL MIC, LUNCA ȘI TERASELE 
a fost determinată pe baza probelor prelevate din forajele de monitoring în anul 2013. Din analizele 
efectuate s-a faptul că acesta se află în stare chimică bună deoarece suprafeţele ocupate de 
forajele cu depăşiri ale valorilor de prag (pentru cloruri și sulfați), precum și ale standardelor de 
calitate (pentru NO3) nu depășesc 20% din suprafaţa întregului corp de apă. 
 

2.1.3. Sol și subsol 
 

 Descriere generală 
În judeţul Cluj, într-o strânsă corelaţie cu relieful, s-a format, în timp, o cuvertură de sol în 

care se disting:  
- solurile montane (Vlădeasa, Gilău, Muntele Mare), pe care se dezvoltă o vegetaţie 

forestieră (fagaceae şi conifere) şi de pajişti subalpine. Fondul pedologic este dominat de 
cambisoluri şi spodosoluri, cu un potenţial scăzut datorat chimismului global defavorabil 
şi prezenţei unei cantităţi ridicate de schelet; 

- solurile din unităţile depresionare submontane, Câmpia Transilvaniei, Dealurile Clujului, 
culoarele de vale sunt dominate de luvisoluri şi cernoziomuri, cu potenţial de fertilitate 
ridicat, pretabile la o gamă largă de folosinţe agricole; ambele areale se remarcă prin 
prezenţa, pe suprafeţe relativ mari, a unor soluri cu caracter intrazonal (hidrisoluri, 
protisoluri – soluri neevoluate, salsodisoluri, histisoluri) care pun mari probleme 
pedoameliorative. 

Principalele procese care contribuie la degradarea cuverturii de sol sunt următoarele: 
eroziunea de suprafaţă şi adâncime, hidromorfismul (exces de umiditate), depozitarea 
necontrolată și necorespunzătoare a deșeurilor (în vecinătatea centrelor urbane).  

În judeţul Cluj degradarea solului este, în general, o consecinţă a producerii şi depozitării 
neigienice a reziduurilor lichide, solide, rezultate din activităţile menajere şi industriale, ca urmare 
a exploatării neraţionale a resurselor (lemn, balast, gaz) sau prin folosirea în practica agricolă a unor 
substanţe chimice.  

 
În contextul degradării solurilor, o importanţă deosebită o au şi eroziunea şi alunecările de 

teren. La nivel judeţean, suprafaţa afectată de eroziune este de 81.800,10 ha, din care:  
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- eroziune de suprafaţă produsă de ape pe 69064,70 ha;  
- eroziune de adâncime 12735,40 ha.  

 
Suprafaţa afectată de alunecări este de 43904,80 ha, din care alunecările în brazde 

reprezintă 1517 ha, iar în valuri 43387,8 ha – acest fenomen apare mai ales în partea de SE a 
judeţului.  

 

Solurile predominante în regiunea în care este situată comuna Florești sunt următoarele:  
- cernoziom levigat pe șes; 
- brun și brun-roșcat de pădure; 
- rendzine (pe Dealul Melcilor); 
- soluri gleizate (în zona numită Bidișcut); 
- soluri aluvionare în luncă.  
 
Solul este format din straturi aluvionare erodate puternic, humifiate și solurile aluvionare 

carbonatate în vatra satului Florești și în lunca Someșului (40%).   
 

 Situri contaminate de procese antropice 
Managementul siturilor contaminate are ca scop ameliorarea oricărui efect advers 

suspectat sau dovedit de degradare a mediului şi de a reduce ameninţările potenţiale asupra 
sănătăţii umane, corpurilor de apă, solului, habitatelor, produselor alimentare şi biodiversităţii. 

Lista siturilor potenţial contaminate include orice sit în care se suspectează, dar nu este 
verificată, o contaminare a solului şi sunt necesare investigaţii detaliate pentru a verifica dacă există 
un impact relevant. 

Siturile contaminate sau potenţial contaminate pe tipuri de activităţi din judeţul Cluj sunt 
prezentate în Figura 2.8. 
 

 
Figura 2.8. Situri contaminate sau potenţial contaminate pe tipuri de activităţi din judeţul 

Cluj în anul 2019  (Sursa: Raport Privind Starea Mediului în Judeţul Cluj pentru Anul 2019) 
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În judeţul Cluj există inventariate şi cuprinse în Inventarul Naţional al Siturilor Contaminate 
(CoSIS) un număr de 28 situri, din care 16 sunt situri contaminate istoric, 1 sit orfan, 2 situri 
contaminate actual şi 9 situri potenţial contaminate.  

În anul 2019, la nivelul judeţului Cluj, din baza de date a Inventarul Naţional al Siturilor 
Contaminate rezultă o suprafață totală contaminată sau posibil contaminată de 325877 m2 . Pe 
această suprafață există mai multe tipuri de contaminare, și anume: situri contaminate istoric 
(163772 m2), situri orfane (13000 m2), situri actual contaminate (14458,5 m2 ) și situri potenţial 
contaminate (134646,5 m2). 

Din suprafața totală a siturilor contaminate, cea mai mare suprafață (aproximativ 50%) o 
reprezintă siturile cu contaminare istorică. Suprafața siturilor contaminate actual este de 10 ori mai 
mică decât suprafața contaminată istoric, ea reprezentând 5% din suprafața total contaminată. 
(Figura 2.9). 

 

 
Figura 2.9. Suprafața siturilor contaminate din judeţul Cluj în anul 2019 (Sursa: Raport Privind 

Starea Mediului în Judeţul Cluj pentru Anul 2019) 
 

 Zone afectate de procese naturale 
În judeţul Cluj, suprafețele de terenuri agricole afectate de procese naturale este prezentată 

mai jos: 
o Suprafață afectată de eroziune este de 94908,3 ha din care:  
- Eroziune de suprafaţă produsă de ape pe 76769,6 ha; 
- Eroziune de adâncime 18138,7 ha.  

o Alunecări de teren- 47508,90 ha; 
o Soluri sărăturate - 570 ha.  

 
Nu au fost identificate terenuri cu sărăturare secundară, acumulare de săruri din cauza 

intervenției antropice (irigații, desecări). 
 
2.1.4. Biodiversitate 

Proiectul analizat nu intersectează arii naturale protejate Natura 2000. Acesta se află în 
vecinătatea următoarelor arii protejate: 

 de interes național: 
- RONPA 0344 Fânațele Clujului – Copârșaie (~3,9 km de traseul proiectului); 
- RONPA 0358 Cheile Baciului (~3 km de traseul proiectului); 
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- RONPA 0352 Făgetul Clujului (~ 5 km de traseul proiectului); 
- RONPA 0346 Valea Morilor (~ 6 km de traseul proiectului); 
- RONPA 0347 – Pârâul Dumbrava (~ 8,9 km de traseul proiectului). 

 De interes internațional: 
- ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morilor (~ 763 m de traseul proiectului); 
- ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia (~ 2,6 km de traseul proiectului); 
- ROSCI0295 Dealurile Clujului Est (~ 3,9 km de traseul proiectului); 
- ROSCI0356 Poienile de la Șard (~ 6 km de traseul proiectului); 
- ROSCI0427 Pajistile de la Liteni Savadisla (~ 7 km de traseul proiectului); 
- ROSCI0429 Pajiștile de la Moriști și Cojocna (~ 8,4 km de traseul proiectului); 
- ROSCI0238 Suatu – Cojocna – Crairât (~ 9,7 km de traseul proiectului). 

 
Conform adresei nr. 7821/ 22.03.2021 emisă de APM Cluj, Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor a supus spre consultare proiectul de Ordin al ministrului, privind instituirea de arie 
naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei 
ecologice Natura 2000 în România. Proiectul de Ordin propune, pentru județul Cluj, extinderea 
siturilor Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morilor și ROSCI0259 Dealurile Clujului 
Est.  

 
Limitele actuale, precum și extinderile propuse ale ariilor Natura 2000 existente în zona 

proiectului sunt reprezentate în Figura 2.10. 
Cea mai apropiată arie naturală protejată de zona de implementare a proiectului este 

ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morilor, situată la 763 m de traseul proiectului.  
  

Situl ROSCI0074 a fost desemnat pentru conservarea unor habitate (6190 Pajişti panonice 
de stâncării – Stipo-Festucetalia pallentis; 6210 Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe 
substrate calcaroase – Festuco-Brometalia etc.), plante (Eleocharis carniolica, Ligularia sibirica etc.) 
şi specii din categoria nevertebratelor (Isophya stysi, Lycaena dispar etc.) şi a herpetofaunei 
(Bombina variegata, Triturus vulgaris ampelensis). 

 
Extinderea prevăzută în planul de management, conform Ordinului nr. 1525/2016 privind 

aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară 
ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, include habitatele critice pentru speciile de interes 
comunitar: Adenophora liliifolia, Eleocharis carniolica, Ligularia sibirica, Liparis loeselii, Colias 
myrmidone, Euphydryas matura, Leptidea morsei, Lycaena dispar, Maculinea teleius și pentru 
asigurarea suprafeței minime necesare pentru conservarea habitatelor 7210*- Mlaștini calcaroase 
cu Cladium mariscus și 7230- Mlaștini alcaline. Speciile menţionate anterior sunt fie de plante, fie 
de nevertebrate (lepidopterofaună). 

 
Zona asociată sitului şi în special suprafeţele limitrofe drumurilor sunt supuse unor presiuni 

antropice semnificative existente, datorate în principal construcţiei de clădiri şi activităţilor 
recreaţionale practicate de localnici. Alte surse de impact antropic sunt reprezentate de 
depozitarea necontrolată a deşeurilor şi de activităţile de suprapăşunat şi de incendiere a 
vegetaţiei. 
 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Eleocharis%20carniolica
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Figura 2.10. Vedere generală a traseului proiectat, raportat la siturile Natura 2000 existente și propunerile de extinderi 
ale acestora 

 
2.1.5. Peisaj 
 

Teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca are o suprafaţă de 17.921,27 ha, 
conform bazei de date topografice aflată în posesia Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Bilanţul 
teritorial s-a făcut respectând destinaţia terenurilor conform codificării din normele tehnice pentru 
introducerea cadastrului general (Ordin MAP nr. 534/ 2001).  

 
Utilizarea terenurilor este determinată de o serie de factori importanţi, și anume: 
- dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu respectarea 

specificului acestora; 
- creşterea cererii pentru spaţii de locuit/persoană; 
- legătura dintre activitatea economică, creşterea mobilităţii şi creşterea infrastructurii de 

transport care conduce la integrarea suprafeţelor de teren în zona urbană; 
- creşterea cererii pentru spaţii de recreere şi petrecerea timpului liber. 
 
Ocuparea terenurilor urbane consumă cea mai mare parte din suprafaţa terenurilor agricole 

şi reduce spaţiul pentru habitate şi ecosisteme care furnizează servicii importante, cum ar fi 
reglarea echilibrului apei şi implicit protecţia împotriva inundaţiilor. Terenurile ocupate de 
suprafețe construite și infrastructura densă conectează așezările umane și fragmentează peisajele, 
acest lucru fiind, de asemenea, o sursă importantă de poluare a apei, solului și a aerului. 

 
Transportul rutier este de departe cel mai mare consumator de teren la nivelul județului 

Cluj, ocupând aproximativ 88% din suprafaţa totală a terenurilor utilizate pentru transport. De 
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asemenea, transportul are un impact major asupra peisajului, deoarece împarte zonele în suprafeţe 
mici, generând fragmentare. 

 
Zona asociată proiectului este diversă, de la zone construite, spaţii verzi, artere rutiere, zone 

agricole, proximitatea unor zone de agrement etc. (Figura 2.11). Suprafeţele limitrofe drumurilor 
existente sunt supuse unor presiuni antropice semnificative, datorate în principal construcţiei de 
clădiri şi activităţilor recreaţionale practicate de localnici. Alte surse de impact antropic sunt 
reprezentate de depozitarea necontrolată a deşeurilor şi de activităţile de suprapăşunat şi de 
incendiere a vegetaţiei. 
 

 
Figura 2.11. Categoria de folosinţă a terenurilor din zona proiectului 

 

2.1.6. Populaţie şi sănătate umană 
 

Proiectul este situat în județul Cluj, pe două unități administrativ teritoriale, și anume 
municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești. Din punct de vedere al populației stabile în zona de 
analiză extinsă (UAT Cluj-Napoca și UAT Florești), aceasta este într-un trend crescător continuu 
accentuat pentru Cluj-Napoca și exploziv pentru Florești.  

 
În medie, începând cu anul 2005, populația din Cluj-Napoca a cunoscut o creștere medie 

anuală de peste 800 de locuitori/an, cu o creștere anuală maximă de circa 1500 de locuitori/an în 
anul 2020. Populația din Florești a cunoscut o creștere medie anuală de peste 2200 de locuitori/an, 
cu o creștere anuală maximă de circa 3500 de locuitori/an în anul 2019. Alte localități limitrofe 
municipiului Cluj-Napoca (în special Apahida, Baciu și Gilău) au cunoscut, de asemenea, o 
dezvoltare accentuată, situație care a condus la creșterea valorilor de trafic între acestea și polul 
de interes Cluj-Napoca. 
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 Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii 
Aerul deține ponderea cea mai importantă în relaţia dintre starea de confort, sănătatea 

populaţiei şi calitatea mediului în zonele locuite. 
 
Poluarea aerului are atât efecte directe, cât şi efecte indirecte asupra sănătăţii populaţiei.  
Efectele directe sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a 

populaţiei ca urmare a expunerii la agenţii poluanţi.  
Efectele indirecte sunt reprezentate de modificări produse de poluarea aerului asupra 

mediului şi indirect asupra sănătăţii umane – schimbările climatice, deprecierea stratului de ozon. 
 
Conform OM nr. 1206/2015, municipiul Cluj-Napoca este încadrat în regimul I de gestionare 

a calităţii aerului, deoarece după evaluarea calităţii aerului s-a înregistrat depăşirea valorii limită 
prevăzută în Legea nr. 104/2011 pentru concentraţia de NO2/NOx. Astfel, pentru municipiul Cluj-
Napoca este necesară elaborarea unui plan integrat de gestionare a calității aerului pentru 
reducerea în continuare a concentraţiei de NO2 și PM10 în aerul ambiental, conform cerinţelor HG 
nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 
planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului. Autoritatea 
publică responsabilă cu elaborarea planului integrat de gestionare a calității aerului este Primăria 
municipiului Cluj-Napoca. 

 
 Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii 
Zgomotul a devenit în ultimii ani prima cauză a disconfortului populaţiei. Prin creşterea 

intensităţii, zgomotul a devenit un factor poluant şi perturbator al mediului de viaţă şi muncă. 
Expunerea la nivele ridicate de zgomot, datorat în special traficului rutier, dar şi celui 

feroviar, aerian, lucrărilor publice şi unor activităţi industriale, care sunt considerate principalele 
surse de poluare sonoră din mediul înconjurător, provoacă o serie de tulburări mai mult sau mai 
puţin evidente, dar importante pentru starea generală de sănătate a populaţiei. 

Efectele zgomotului: 
- degradează relaţiile interpersonale şi deci climatul social; 
- impiedică concentrarea şi deci dăunează calităţii muncii; 
- alterează sănatatea, favorizând absenteismul; 
- pe termen lung, zgomotul provoacă hipoacuzii şi surdități profesionale; 
- prin efectul său de mascare, zgomotul poate acoperi mesaje de alertă. 

 

2.1.7. Patrimoniu istoric şi cultural 
 

 Patrimoniu arheologic 
Evoluția orașului se află în strânsă legătură cu configurația terenului: vale relativ deschisă, 

flancată la nord și sud de dealuri, iar la vest de periferia estică a Carpaților Occidentali. În prezent, 
infrastructura stradală a orașului a ajuns la o saturare imensă în ceea ce privește circulația, 
restrângere cauzată întocmai de elementele din cadrul geografic mai sus amintit. 

Arealul studiat se dovedește nu doar foarte bogat în exemple de arhitectură valoroasă și 
reprezentativă, dar și unul dintre cele mai valoroase ansambluri urbane din întreaga Transilvanie 
(Figura 2.12). Rod al unei evoluții urbanistice întinse pe mai multe secole, arealul studiat este unul 
dintre cele mai încărcate de istorie și semnificații ansambluri urbane din acest areal geografic. 
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Figura 2.12. Localitățile componente după numărul de monumente clasa A (Sursa: Studiu pentru actualizarea 
documentelor strategice pentru Polul de Crestere Cluj Napoca aferente perioadei de programare 2014-2020) 

 

 Activități culturale 
Cluj – Napoca are o efervescență puternică a mediului dedicat evenimentelor, după turismul 

de afaceri și turismul cultural, cel dedicat acestora fiind cel mai bine reprezentat la nivelul zonei 
metropolitane. Vizitatorii externi se concentrează aproape în exclusivitate asupra municipiului Cluj-
Napoca. 

În prezent, cele mai importante evenimente și festivaluri organizate în municipiul Cluj – 
Napoca sunt următoarele: 

- Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF); 
- Festivalul Internațional de Chitară Transilvania; 
- Festivalul Internaţional Toamna Muzicală Clujeană; 
- Festivalurile Electric Castle și Untold; 
- Zilele Arhitecturii; 
- Jazz în the park, Transilvania Jazz festival; 
- Alte festivaluri, precum: AlternaTIFF, Festivalul internaţional de foarte scurt metraj Tres 

Court, Festivalul International de Film Comedy, Festivalul Mozart. 
 

2.1.8. Deșeuri 
 

În conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020, 
„deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi similare acestora 
generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de la operatori 
economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, la care se adaugă 
şi deşeuri din construcţii şi demolări rezultate din amenajări interioare ale locuinţelor colectate de 
operatorii de salubritate”. 
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Din totalul cantităţii de deşeuri municipale colectate la nivelul județului Cluj în anul 2018, 

cea mai mare parte o reprezintă deşeurile menajere şi deşeurile asimilabile celor menajere (circa 
89%), iar aproximativ 47% din acestea o reprezintă deşeurile biodegradabile. Acestea provin atât 
din gospodăriile populaţiei, cât şi de la operatori economici, spaţii comerciale, birouri, instituţii 
publice, unităţi sanitare, precum şi din spaţii publice (parcuri, grădini publice, pieţe, străzi). 

 
Unul din factorii relevanţi care influenţează cantitatea totală generată de deşeuri 

municipale este evoluţia demografică.  
Indicele de generare al deșeurilor este utilizat pentru monitorizarea gestiunii și tratării 

deșeurilor municipale. Acesta are rolul de a estima cantitatea de deșeuri menajere generate în 
raport cu numărul de locuitori (kg/locuitori/zi). Indicele de generare al deșeurilor municipale a fost 
calculat la nivel județean Cluj pe baza populației din perioada 2012-2018 (Figura 2.13). 
 

 
Figura 2.13. Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere în perioada 2012 – 2018 (Sursa: Planul județean 

de gestionare a deșeurilor în județul Cluj (2020 – 2025) 

 
Indicatorul de generare al deșeurilor menajere, la nivelul județului Cluj, are o evoluție 

fluctuantă în perioada de analiză, atât în mediul urban cât și în rural. Totuși, acesta indică un trend 
ascendent, respectiv o creștere a numărului de deșeuri menajere atât în spațiul rural cât și în zona 
urbană. 

 
2.1.9. Schimbările climatice 
 

Încălzirea globală este un fenomen unanim acceptat la nivelul comunității științifice. Ca 
urmare a dezvoltării socio-economice, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut. Acestea 
determină schimbările climatice care se manifestă cu intensitate din ce în ce mai mare, iar efectele 
negative ale acestora se resimt pe plan economic, social, dar și asupra ecosistemelor naturale. 

  
Clima orașului Cluj-Napoca este temperat-continentală, cu ușoare influențe oceanice, cu 

nuanță excesivă, cu veri călduroase și ierni friguroase, dominate atât de prezența frecventă a 
maselor de aer rece continental estice sau a celor arctice din nord, cât și de vânturile puternice ce 
viscolesc zăpada. Fiind un oraș situat pe mai multe trepte de altitudine, temperaturile pot fi diferite 
de la cartier la cartier. 
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Iarna la Cluj este în general răcoroasă iar vara este moderată termic, fără excese de 
temperatură datorită poziției geografice a orașului. Minima a fost înregistrată în jurul valorii de -
23°C în anul 2012 și nu a mai coborât de atunci, iar temperatura maximă a atins valoarea de 38,5 
°C.   

Creșterea temperaturii este dovedită de experimentele numerice de prognoză realizate de 
către APM Cluj pentru perioada 2014-2043, ce indică o creștere în județ care poate varia între 
1,13°C și 1,22°C, comparativ cu media multianuală a intervalului 1961 – 1990, considerat interval 
de referință. Această creștere, dar și intensificarea valurilor de căldură are consecințe negative 
asupra solului, poate genera disconfort termic, incendii de vegetație și poate pune în pericol 
sănătatea oamenilor atât direct, cât și indirect. 

Precipitațiile în orașul Cluj-Napoca au caracter neuniform, asemenea valorilor temperaturii, 
ambele fiind datorate poziționării orașului pe mai multe trepte de altitudine, precipitațiile putând 
varia de la un cartier la altul. De asemenea, în perioada mai – august 2019, ca urmare a unor 
precipitații importante cantitativ și cu caracter torențial, s-au înregistrat frecvent fenomene 
hidrologice periculoase reprezentate prin scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri 
rapide pe râurile mici, nemonitorizate din punct de vedere hidrologic, care au produs inundaţii 
locale. 

Este de mentionat faptul că, având relieful deluros, de tip „culoar”, municipiul Cluj-Napoca 
colectează apele provenite din precipitații, crescând riscul de acumulare al apei în oraș. În cazul 
sumei anuale a precipitaţiilor, estimările realizate de către ANPM pentru intervalul 2014-2043 
sugerează o creştere ușoară a precipitaţiilor comparativ cu intervalul de referinţă 1971-2000. 

Creșterea cantității precipitațiilor poate duce la instabilitatea solului, crescând riscul 
alunecărilor de teren, care pot duce la creșterea nivelului râurilor și inundații locale.  

Regimul eolian este influențat atât de formele de relief, cât și de ansamblul condițiilor fizico-
geografice, care modifică viteza și direcția vântului. Conform studiului ”Schimbările climatice – de 
la bazele fizice la riscuri și adaptare”, elaborat de către ANM în 2015, pentru perioada 2071-2100, 
comparativ cu perioada de referinţă (1971-2000), se estimează o uşoară creştere a frecvenţei de 
apariţie a vânturilor puternice (cu viteze mai mari de 10 m/s), magnitudinea acestor schimbări fiind 
însă mică. 

Alunecările de teren pot fi declanșate de o diversitate de procese, cel mai des întâlnite  fiind 
cutremurele, perioadele de precipitații prelungite și/sau intense, despăduririle, dar și componența 
mineralogică a solului. Conform Legii nr. 575/2001 - Anexa 6, municipiul Cluj – Napoca se află în 
zona cu potențial de producere a alunecărilor "mediu spre ridicat" și cu o probabilitate de alunecare 
de la "intermediară la mare” 

Incendiile de pădure, în anul 2019, au ocupat o suprafață de 48 ha, însă suprafața afectată 
a fost de 1,8 ori mai mică, adică 26,5 ha. Această proporție reprezintă cea mai mică valoare din 
ultimii 5 ani, fiind o consecință a intervenției eficiente pentru limitarea și izolarea incendiilor. 

Fenomenul de îngheţ – dezgheț este definit prin cicluri repetate de îngheț (coborârea 
temperaturii aerului și a solului sub 0°C) și dezgheț (creșterea temperaturii aerului și a solului peste 
0°C). Datorită așezării geografice și morfologiei, conform STAS 6054/77 „Adâncimi maxime de 
îngheț”, municipiul Cluj prezintă valori ale limitei de îngheț cuprinse între 80–90 cm.  

Ceaţa este una din condiţiile meteorologice frecvent întâlnite în municipiul Cluj-Napoca, 
ceea ce reduce capacitatea de difuzie, dispersie a poluanților din atmosferă. Conform Raportului 
anual privind calitatea aerului ambiental în județul Cluj, care analizează intervalul 2017-2019, 
tendința numărului de zile cu ceață este în scădere. 

În Tabel 2.4 sunt prezentate tendințele variabilelor climatice anterior menționate. Tendința 
de creștere a temperaturii și a precipitațiilor determină schimbări ale fenomenelor precum 
inundațiile, eroziunea solului și alunecările de teren. Procesele climatice sunt interconectate și 
complexe, iar tendințele acestora se pot modifica în timp într-un mod încă imprevizibil. 
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Tabel 2.4. Tendințele variabilelor climatice 

Nr. Crt. 
Variabile 
climatice 

Tendință 

1 Temperatură 
Temperaturi pozitive ↑ 

Temperaturi negative → 

2 Precipitații 
Precipitații abundente ↑ 

Inundații → 

3 Regim eolian 
Schimbări ale vitezei medii a vântului ↑ 

Schimbări ale vitezei maxime a vântului → 

4 Eroziunea solului și alunecările de teren ↑ 

5 Incendii de vegetație ↓ 

6 Îngheț-dezgheț ↓ 

7 Ceață ↓ 

 
2.2. EVOLUȚIA STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI 
 

În Tabel 2.5 este prezentată descrierea modificărilor care pot apărea în situaţia 
neimplementării planului, din punct de vedere al factorilor de mediu. Această analiză a fost 
realizată pe baza informaţiilor existente. 
 
Tabel 2.5. Descrierea tuturor modificărilor ulterioare, sub toate aspectele referitoare la mediu, care pot apărea în 
absenţa planului 

Factor Descrierea stării actuală a mediului 
Modificări ulterioare în situaţia 

neimplementării planului 

Apă 

de suprafaţă 

Conform PMB actualizat pentru BH Someș – Tisa, în anul 
2015, pentru cursurile de apă intersectate de proiect nu 
a fost atins obiectivul de stare/ potenţial ecologic bun, 
cu excepția corpului de apă ”Agrij și afluenți”. 
Este așteptată atingerea stării ecologice bune a 
corpurilor de apă Gârbău și Becaș, precum și a stării 
chimice bune pentru corpul SOMESUL MIC-CF.NADAS-
CF.SOMES MARE până în anul 2021/ 2027. 

În cazul neimplementării 
planului, nu sunt aşteptate 
modificări calitative sau 
cantitative ale corpurilor de apă 
de suprafaţă din zonă. 

subterană 

Amplasamentul proiectului se suprapune peste un corp 
de apă subterană aferent BH Someș – Tisa. 
Conform informaţiilor disponibile în Planul de 
Management bazinal actualizat, corpul de apă 
subterană ROSO10 – SOMEȘUL MIC, LUNCA ȘI 
TERASELE prezintă o stare cantitativă și chimică bună. 

În cazul neimplementării 
planului, nu sunt aşteptate 
modificări calitative sau 
cantitative ale corpurilor de apă 
subterană din zonă. 

Aer 

Conform Raportului anual privind calitatea aerului 
ambiental  în judeţul Cluj pentru anul 2019, indicele 
general de calitate a aerului arată o încadrare a acestuia, 
la majoritatea stațiilor de monitorizare, în categoriile 
„foarte bun” și „bun”. Datele acumulate în anul 2019 
arată o îmbunătățire generală a calității aerului 
comparativ cu anul 2018. Totuși, se estimează o 
creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
particulelor în suspensie datorate intensificării traficului 
în zonele urbane și suburbane. 

În cazul neimplementării 
planului și a dezvoltării 
industriale şi turistice regionale, 
ruta ce conectează municipiul 
Cluj – Napoca de Florești va fi 
supusă unei creşteri a 
numărului de autovehicule care 
o tranzitează. 
Acest lucru, coroborat cu 
îngreunarea circulaţiei și 
apariţia de blocaje în trafic, va 
cauza un aport al emisiilor de 
poluanţi atmosferici. 

Schimbări climatice 

Pe baza informaţiilor disponibile privind schimbările 
climatice din zona proiectului, a fost identificată o 
tendinţă de creştere a următoarelor variabile:  
- temperaturile maxime; 
- numărul de zile cu valuri de căldură; 

În cazul neimplementării 
planului, ruta ce conectează 
municipiul Cluj – Napoca de 
Florești își va menţine 
expunerea la riscul cauzat de 
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Factor Descrierea stării actuală a mediului 
Modificări ulterioare în situaţia 

neimplementării planului 

- cantitățile de precipitații; 
- ariditatea și perioadelele secetoase; 
- eroziunea solurilor; 
- alunecările de teren. 

intemperii și condiţii climatice 
extreme, care pot conduce la 
îngreunarea circulaţiei și 
blocaje în trafic. Acestea sunt 
asociate cu o creştere a 
emisiilor de GES în atmosferă. 

Sol și subsol 

În judeţul Cluj degradarea solului este, în general, o 
consecinţă a producerii şi depozitării neigienice a 
reziduurilor lichide, solide, rezultate din activităţile 
menajere şi industriale, ca urmare a exploatării 
neraţionale a resurselor (lemn, balast, gaz) sau prin 
folosirea în practica agricolă a unor substanţe chimice. 

În cazul neimplementării 
planului, nu sunt aşteptate 
schimbări la nivelul calităţii 
solului și subsolului, faţă de 
situaţia existentă. 

Biodiversitate 

În zona proiectului au fost identificate specii de plante 
ruderale şi segetale şi specii de faună asociate zonelor 
urbane şi suburbane, fără interes conservative. 
Amplasamentul analizat al proiectului propus nu se 
intersectează cu arii naturale protejate Natura 2000.  
Cea mai apropiată arie naturală protejată de zona de 
implementare a proiectului este ROSCI0074 Făgetul 
Clujului – Valea Morilor, situată la 763 m de traseul 
proiectului. 

În cazul neimplementării 
planului, nu sunt aşteptate 
schimbări majore faţă de 
situaţia existentă. 

Peisaj 

Zona asociată proiectului este diversă, de la zone 
construite, spaţii verzi, artere rutiere, zone agricole, 
proximitatea unor zone de agrement etc. Suprafeţele 
adiacente proiectului sunt supuse unor presiuni 
antropice semnificative, datorate în principal 
construcţiei de clădiri şi activităţilor recreaţionale 
practicate de localnici. Alte surse de impact antropic 
sunt reprezentate de depozitarea necontrolată a 
deşeurilor şi de activităţile de suprapăşunat şi de 
incendiere a vegetaţiei. 

În cazul neimplementării 
planului, nu sunt aşteptate 
schimbări majore faţă de 
situaţia existentă. 

Populaţie 

Proiectul este situat în județul Cluj, pe două unități 
administrativ teritoriale, și anume municipiul Cluj-
Napoca și comuna Florești. Din punct de vedere al 
populației stabile în zona de analiză extinsă (UAT Cluj-
Napoca și UAT Florești), aceasta este într-un trend 
crescător continuu accentuat pentru Cluj-Napoca și 
exploziv pentru Florești. 

În cazul neimplementării 
planului, a creşterii 
demografice și a necesităţilor 
financiare, se aşteaptă o 
migraţie a localnicilor spre zone 
cu potenţial financiar mai mare.  

Patrimoniu istoric și 
cultural 

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
pentru Zona Metropolitană Cluj-Napoca – perioada de 
programare 2014-2020 -  în cadrul municipiului Cluj-
Napoca și al comunele limitrofe se preconizează o 
creștere a numărului de activități culturale, implicit a 
numărului de vizitatori.  

În cazul neimplementării 
planului, nu sunt aşteptate 
schimbări majore faţă de 
situaţia existentă. Lipsa 
accesului facil la elementele de 
patrimoniu cultural nu va 
permite valorificarea pe deplin 
a moştenirii culturale și nici 
beneficiile financiare ce pot 
surveni.  
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3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ 
SEMNIFICATIV 

 
Planul este situat în județul Cluj, pe două unități administrativ teritoriale, și anume 

municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești.  
 
Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată de implementarea acestuia au fost 

prezentate în capitolul anterior. 
  



 „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”. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU  
RAPORT MEDIU (CONFORM ANEXA NR. 2 DIN CADRUL HG NR. 1076/2004) – IULIE 2021  
CONTRACT NR. 201010/2020 

  

 

Pag. 33/78 Raport Mediu PUZ GL2 C201010/2020-A18LM18-PUZ-RM.01 

4. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE RELEVANTĂ 
PENTRU PLAN SAU PROGRAM, INCLUSIV, ÎN PARTICULAR, CELE 
LEGATE DE ORICE ZONĂ CARE PREZINTĂ O IMPORTANŢĂ SPECIALĂ 
PENTRU MEDIU, CUM AR FI ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ 
AVIFAUNISTICĂ SAU ARIILE SPECIALE DE CONSERVARE 
REGLEMENTATE CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A 
GUVERNULUI NR. 236/2000 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE 
PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI 
FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN 
LEGEA NR. 462/2001 

 

În cadrul capitolului 2 a fost prezentată starea actuală a mediului pe componente de mediu, 
la nivelul zonei de implementare a planului. În Tabel 4.1 sunt prezentate principalele probleme de 
mediu cu relevanță pentru planul analizat, care au rezultat în urma analizei datelor disponibile. 

 
Tabel 4.1. Probleme de mediu existente relevante pentru planul analizat 

Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru planul analizat 

Aer 

- existența unor zone critice din punct de vedere al poluării aerului, datorate 
activităților din sectorul de transport (emisii ridicate de GES, particule în suspensie 
etc.); 

- depășiri ale valorilor maxime admisibile pentru PM10 și NO2; 
- fenomene importante de poluare a aerului generate de activitatea industrială în 

municipiul Cluj – Napoca; 
- impactul acut şi cronic al poluării aerului asupra sănătăţii umane. 

Apă 

- tendința de încărcare a apelor de suprafață cu substanțe organice; 
- probleme de poluare a apei datorate apei uzate netratate provenite din surse 

municipale şi industriale, precum şi poluării difuze datorate activităţilor agricole şi 
absenţei gestionării deşeurilor. 

Sol și subsol 

- prezența zonelor contaminate în interiorul municipiul Cluj – Napoca și lipsa aplicării 
de soluții de remediere; 

- poluarea solului provocată de capacitatea insuficientă de colectare a deşeurilor şi 
practicilor de eliminare a deşeurilor; 

- contaminarea solului cu Pb din emisiile vehiculelor; 
- afectarea zonelor verzi prin parcarea necorespunzătoare a autovehiculelor. 

Biodiversitate 

- amplasarea neadecvată a zonelor rezidențiale în raport cu ariile naturale protejate; 
- dezvoltarea urbană necontrolată, periurbanizarea şi transferul de populaţie din 

mediul rural, însoţite de distrugerea ecosistemelor din zonele urbane (diminuarea 
spaţiilor verzi, construcţii pe spaţiile verzi, tăierea arborilor, distrugerea cuiburilor 
etc.); 

- degradarea continuă a ecosistemelor terestre datorată impacturilor antropogene, 
cum ar fi fragmentarea habitatului, defrişările, activităţile recreaţionale practicate de 
localnici; 

- depozitarea necontrolată a deşeurilor; 
- activităţi de suprapăşunat şi de incendiere a vegetaţiei; 
- absenţa gestionării corespunzătoare a zonelor protejate din cadrul rețelei Natura 

2000. 

Peisaj 

- lipsa luării în considerare a noţiunii de peisaj (natural şi/sau cultural) în realizarea şi 
evaluarea proiectelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a infrastructurii 
(transport, energetic, producţie), în concordanţă cu prevederile Convenţiei 
Europene a Peisajului, ratificată prin Legea nr. 451/2002; 

- zone verzi afectate de parcarea autovehiculelor; 
- dezvoltarea urbană necontrolată, periurbanizarea şi transferul de populaţie din 

mediul rural, însoţite de distrugerea ecosistemelor din zonele urbane (diminuarea 
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Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru planul analizat 

spaţiilor verzi, construcţii pe spaţiile verzi, tăierea arborilor, distrugerea cuiburilor 
etc.); 

- diminuarea şi degradarea spaţiilor verzi intraurbane şi periurbane din aglomerarea 
Cluj- Napoca şi celelalte localităţi ale judeţului Cluj; 

- fragmentarea peisajelor prin terenurile ocupate de suprafețe construite și 
infrastructura densă; 

- schimbarea categoriei de folosință a terenurilor prin dezvoltarea urbană și 
periurbană. 

Populație și sănătate 
umană 

- absenţa infrastructurii rutiere adecvate şi ineficienţa sistemelor de transport în 
mediul urban; 

- probleme grave de congestionare a traficului pe DN1 – E60, între Cluj-Napoca și 
Florești, în special la orele de vârf; 

- deteriorarea sănătăţii umane din cauza poluării mediului; 
- schimbarea categoriei de folosință a terenurilor prin dezvoltarea urbană și 

periurbană. 

Patrimoniu istoric și 
cultural 

- carenţe, incoerențe şi derogări legislative, insuficienţa reglementărilor şi sancţiunilor 
pentru infracţiunile privind amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia 
patrimoniului istoric şi cultural; 

- degradarea zonelor de interes cultural ca urmare a construirii de noi obiective 
urbane. 

Schimbări climatice 
- emisii ridicate de gaze cu efect de seră provenite din activitățile din sectorul 

transporturilor; 
- existenţa unor suprafeţe importante de terenuri supuse eroziunii. 

Deșeuri 
- depozitarea necontrolată a deșeurilor; 
- lipsa sistemului integrat de gestionare a deşeurilor municipale la nivel judeţean. 
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5. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL 
NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, CARE SUNT 
RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM ŞI MODUL ÎN CARE S-A 
ŢINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ŞI DE ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE 
MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI 

 

Obiectivele de protecția mediului relevante pentru evaluarea de mediu, au fost stabilite în 
baza următoarelor: 

 obiectivelor de mediu stabilite prin intermediul politicilor, strategiilor, planurilor, 
programelor și reglementărilor existente la nivel național și european; 

 aspectelor de mediu relevante și a tendințelor actuale ale evoluției stării mediului, a 
problemelor de mediu identificate la nivel național; 

 relației politicilor, strategiilor, planurilor, programelor și reglementărilor relevante 
pentru sectorul transporturilor existente la nivel național și european cu obiectivele și 
propunerile planului analizat. 

 
În acest sens, au fost luate în calcul următoarele: 
 

 Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 2021-2027 
Obiectivul de investiții a fost introdus pe lista proiectelor prioritare pentru a fi finanțate din 

Fonduri Europene Nerambursabile și Rambursabile prin Planul Național de Relansare și Reziliență 
(PNRR) 2021-2027.  
 

 Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 
Obiectivele avute în vedere prin realizarea politicii de transport durabil, relevante pentru 

proiectul analizat, sunt următoarele: 
- realizarea unui transfer echilibrat către mijloacele de transport care respectă mediul 

înconjurător, în scopul creării unui sistem durabil de mobilitate şi transport; 
- reducerea zgomotului generat de transport atât la sursă, cât şi prin măsuri de atenuare, 

astfel încât nivelurile generale de expunere să aibă un impact minim asupra sănătăţii 
populaţiei; 

- adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea acestora. 
 

 Strategia Națională a României privind schimbările climatice 2013 – 2020 
Obiectivul în domeniul legat de transport al Strategiei îl reprezintă dezvoltarea unui sistem 

durabil care să îmbunătăţească coeziunea socială, accesul în zonele periferice, reducerea 
impactului asupra mediului, inclusiv reducerea de emisii de gaze cu efect de seră, care să 
promoveze competitivitatea economică prin îmbunătăţirea infrastructurii, asigurarea unui mix 
optim de combustibil precum utilizarea biocombustibililor din plante regenerabile şi utilizarea 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în vederea eficientizării sectorului. 

 

 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 
Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și durabile, pentru a 

sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, precum și modernizarea și reabilitarea 
infrastructurii existente.  

 Planul naţional de acţiune 2016 – 2020 privind schimbările climatice 
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În cadrul Planului naţional de acţiune 2016 – 2020 privind schimbările climatice, pentru 
obiectivul strategic ”Reducerea emisiilor de GES”, se propune ca măsură utilizarea sporită a reţelei 
feroviare.  
 

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca (PMUD), 
2016-2030 

Cele șapte priorități ale PMUD Cluj-Napoca 2016 2030 sunt următoarele: 
- prioritizarea mobilității în ordinea: transport public > transport nemotorizat > transport 

privat; 
- creșterea atractivității transportului public și a transportului nemotorizat; 
- coeziune la nivel metropolitan din punct de vedere al mobilității: transport public integrat 

și de o calitate care tinde a fi egală cu cea din zona urbană; 
- reducerea impactului negativ al transportului privat în zona urbană, inclusiv prin 

reducerea congestiei; 
- creșterea eficienței și reducerea impactului negativ al transportului public; 
- eliminarea traficului de tranzit (și a majorității traficului de trecere) din municipiu; 
- îmbunătățirea semnificativă a accesului zonei metropolitane la rețeaua de autostrăzi. 

 

 Planul Integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Cluj – Napoca perioada 2019-
2023 

Planul prevede ca în toate ariile din zone şi aglomerări în care, în urma evaluării calității 
aerului, s-au constatat niveluri ale poluanților care depăşesc valorile limită sau valorile țintă 
prevăzute de lege trebuie elaborate planuri de calitate a aerului care să conducă la realizarea 
obiectivelor de calitate a aerului, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 

 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 
Obiectivul specific 2 al Strategiei de Dezvoltare a Județului Cluj propune ”Creşterea 

accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi, educaţionale, de sănătate şi 
sociale moderne, ca bază a dezvoltării economice şi sociale”, prin îmbunătăţirea dotării 
infrastructurale a judeţului în vederea creşterii accesibilităţii şi asigurării unei calităţi mai bune a 
vieţii. 

În acest sens, sunt propuse investiții în toate sectoarele economiei, inclusiv investiții în 
introducerea unor forme de transport public nepoluante și eficiente. Municipiul Cluj-Napoca, prin 
Strategia de Dezvoltare și Planul de Mobilitate îsi propune să se alinieze la aceste obiective de 
politică ale Uniunii Europene.  

 

 Cartea albă a transporturilor 
Obiectivele de mediu prevăzute în acest document, relevante pentru plan sunt următoarele 
- Creșterea transporturilor și sprijinirea mobilității, atingând în același timp obiectivul de 

reducere a emisiilor cu 60%; 
- O rețea primară eficientă pentru transportul și călătoriile interurbane multimodale 
- Un transport urban și o navetă curate; 
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 Strategia Europa 2020 
În Strategia EUROPA 2020 “O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică 

și favorabilă incluziunii”, se prevede ca statele membre: 
- să dezvolte infrastructuri energetice și de transport inteligente, modernizate și complet 

interconectate și să utilizeze pe deplin TIC; 
- să asigure implementarea coordonată a proiectelor de infrastructură, în cadrul rețelei 

centrale a UE, care contribuie în mod decisiv la eficacitatea sistemului de transport al UE, 
în ansamblul său; 

- să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o mare 
parte din emisiile generate și din congestiile rețelelor. 

Proiectul propus vine în întâmpinarea acestor recomandări, implementarea acestuia 
urmând a contribui semnificativ la modernizarea şi interconectarea în domeniul transporturilor, 
unul dintre elementele cheie ale strategiei. 
 

 Cartea verde a UE privind Mobilitatea urbană 
În cartea verde „Către o nouă Cultură a Mobilităţii Urbane” se precizează, printre altele, că 

că în următoarele domenii este necesar să se acționeze la nivel european: 
- elaborarea unui concept global integrat în domeniul transportului urban, ca un cadru de 

referință comun pentru actorii europeni, naționali, regionali și locali (municipalitățile, 
cetățenii, agenții economici și sectorul transporturilor); 

- adoptarea unor soluții privind mobilitatea și transportul multimodal (rutier, feroviar, 
naval); 

- mai bună organizare a transportului pe distanțe mici. 
Proiectul propus se pliază perfect recomandărilor de mai sus, contribuind în acest mod la 

implementarea acestei gândiri strategice la nivel european în domeniul mobilităţii urbane. 
 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE 
Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivului 11 din Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

UE şi anume “Oraşe sustenabile”, deoarece prin implementarea acestuia se va îmbunătăţi viaţa 
locuitorilor, se va stimula mediul de afaceri şi se va îmbunătăţi starea mediului prin reducerea 
nivelului de poluare asociat domeniului transporturilor. 

 

 Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 
în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (DNSH) 

Acest document vizează îndeplinirea celor șase obiective de mediu prevăzute în 
Regulamentul privind taxonomia. Dintre acestea, relevante pentru plan sunt următoarele: 

- atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii 
semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

- adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la 
creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra 
activității în sine, asupra persoanelor sau asupra naturii; 

- prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere 
semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. 

 
 
Tabel 5.1. Obiective strategice de protecție a mediului și contribuția planului la îndeplinirea acestora 
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Componenta de 
mediu 

Obiectiv strategic de protecție a mediului 
Contribuția planului la îndeplinirea 

obiectivului de mediu 

Aer și schimbări 
climatice 

- Diminuarea emisiilor poluante generate de 
transporturi la niveluri care reduc la minim 
efectele asupra sănătăţii populaţiei şi/sau 
mediului înconjurător; 

- Atingerea unor niveluri durabile de consum 
de energie pentru transporturi şi diminuarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 
transporturi; 

- Reducerea impactului activităților de 
transport (poluarea aerului și zgomotul) 
asupra mediului în cadrul zonei de studiu prin 
asigurarea unei axe de transport durabil, care 
contribuie la re-distribuția modală de la 
transportul cu autoturismul personal. 

- reducerea activităților de transport şi 
asigurarea unei axe de transport durabil, 
care să contribuie la redistribuția modală 
de la transportul cu autoturismul 
personal. 

- dislocarea din transportul de suprafață a 
unui număr considerabil de 
autovehicule, și implicit, asigurarea unei 
calități mai ridicate a aerului și un 
confort termic sporit. 

Schimbări 
climatice 

- Adaptarea la schimbările climatice şi 
atenuarea acestora. 

Apă 

- Menținerea și îmbunătățirea, acolo unde este 
posibil, a stării cantitative și calitative a apelor 
subterane și de suprafață. 

- Respectarea prevederilor Planului de 
Management al Riscului la Inundații. 

- dislocarea din transportul de suprafață a 
unui număr considerabil de 
autovehicule, și implicit, reducerea 
emisiilor și infiltrațiilor aferente, care pot 
afecta parametrii chimici și ecologici. 

Sol și subsol 

- Reducerea schimbării categoriei de folosință 
a terenurilor; 

- Menținerea capacității productive a solului. 
 

- desfășurarea traseului și a activităților 
preponderent în subteran. 

Biodiversitate 

- Respectarea prevederilor directivelor 
europene (Directiva Habitate 92/43/CEE din 
21 mai 1992 și Directiva Păsări 2009/147/CE 
din 30 noiembrie 2009) și și legislației 
naționale (OUG nr. 57/ 2007); 

- Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi 
funcţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice 
împotriva degradării antropogene, a 
fragmentării habitatelor şi a defrişării; 

- Păstrarea diversităţii naturale a faunei, florei 
şi a habitatelor din zonele protejate şi 
potenţialele arii Natura 2000. 

- reducerea traficului şi evitarea formelor 
de impact asociate acestuia (coliziune cu 
autovehicule, emisii atmosferice, 
zgomot şi vibraţii etc.). 

Peisaj 

- Evitarea sau, acolo unde este imposibil, 
reducerea la minimum a modificărilor 
referitoare la peisaj, inclusiv a celor incluse în 
planurile de amenajare teritorială. 

- desfășurarea traseului și a activităților 
preponderent în subteran; 

- realizarea unui număr suplimentar de 
spații verzi asociate implementării (123% 
față de situația actuală). 

Populație și 
sănătate umană 

- Reducerea zgomotului generat de transport 
atât la sursă, cât şi prin măsuri de atenuare, 
astfel încât nivelurile generale de expunere să 
aibă un impact minim asupra sănătăţii 
populaţiei; 

- Dezvoltarea unui sistem durabil care să 
îmbunătăţească coeziunea socială, accesul în 
zonele periferice; 

- Reducerea impactului activităților de 
transport (poluarea aerului și zgomotul) 
asupra mediului în cadrul zonei de studiu prin 
asigurarea unei axe de transport durabil, care 
contribuie la re-distribuția modală de la 
transportul cu autoturismul personal. 

- decongestionarea traficului în municipiul 
Cluj-Napoca va avea ca efect un timp mai 
scurt al călatoriilor cu autovehicul și o 
reducere a ambuteiajelor; 

- dislocarea din transportul de suprafață a 
unui număr considerabil de 
autovehicule, și implicit, asigurarea unei 
calități mai ridicate a aerului și un 
confort termic sporit. 

Patrimoniu istoric 
și cultural 

- Protecția și valorificarea elementelor de 
patrimoniu cultural și arheologic. 

- desfășurarea traseului și a activităților 
preponderent în subteran; 
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Componenta de 
mediu 

Obiectiv strategic de protecție a mediului 
Contribuția planului la îndeplinirea 

obiectivului de mediu 

- facilitarea accesului la elementele de  
patrimoniu cultural și arheologic. 

Gestionarea 
eficientă a 

resurselor şi 
conservarea/ 
gestionarea 
durabilă a 
resurselor 

- Limitarea utilizării resurselor naturale 
epuizabile; 

- Reducerea generării de deşeuri, creşterea 
recuperării deşeurilor şi facilitarea reciclării 
acestora. 

- depozitarea necontrolată a deșeurilor; 
- lipsa sistemului integrat de gestionare a 

deşeurilor municipale la nivel judeţean. 
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6. POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV 
ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAŢIA, 
SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII 
CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, 
INCLUSIV CEL ARHITECTONIC ŞI ARHEOLOGIC, PEISAJUL ŞI ASUPRA 
RELAŢIILOR DINTRE ACEŞTI FACTORI 

 
6.1. Potențiale efecte semnificative asupra mediului 

 
Pentru determinarea potențialelor efecte semnificative asupra mediului, s-a avut în vedere 

identificarea modului în care planul propus duce la îndeplinirea obiectivelor de mediu relevante 
stabilite pentru fiecare aspect de mediu. 

Pentru cuantificarea efectelor, s-a utilizat un sistem de notare numerică și un sistem de 
codificare pe bază de culori. 
 

Tabel 6.1. Sistem de notare propus pentru evaluarea potențialelor efecte asupra mediului 

Notare numerică/ 
cod culoare 

Tip efect Descriere 

+2 pozitiv semnificativ 
Efecte majore (semnificative) cu caracter pozitiv, 
care se manifestă pe termen lung sau permanent și 
au scară largă de acoperire. 

+1 pozitiv 
Efecte minore (reduse) cu caracter pozitiv directe 
sau indirecte, care se resimt la nivel local. 

0 
fără efect/ nu poate fi 

determinat 

Efecte nule, extrem de reduse sau pentru care nu se 
pot face previziuni exacte, sunt necesare detalii 
suplimentare din teren, despre caracteristicile 
proiectelor și mărimea acestora. 

-1 negativ 
Efecte minore (reduse) cu caracter negativ, directe 
sau indirecte, care se resimt la nivel local. 

-2 negativ semnificativ 
Efecte majore (semnificative) cu caracter negativ, 
care se manifestă pe termen lung sau permanent și 
au scară largă de acoperire. 
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Tabel 6.2. Potențialele efecte semnificative asupra mediului 

Componenta 
de mediu 

Evaluare Posibile efecte asupra componentelor de mediu 

Aer și 
schimbări 
climatice 

+2 

- efecte pozitive asupra calității aerului, prin reducerea 
impactului activităților de transport în zona proiectului şi 
prin asigurarea unei axe de transport durabil, care să 
contribuie la redistribuția modală de la transportul cu 
autoturismul personal; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin 
decongestionarea traficului în municipiul Cluj-Napoca și 
reducerea perioadelor de călătorie; 

- posibile efecte negative, pe termen scurt, asupra valorilor 
concentrațiilor de emisii de poluanți înregistrate în cazul 
stațiilor de monitorizare amplasate în zona de interes (Figura 
6.1). 

Apă 0 

- efect nul, prin subtraversarea corpurilor de apă de suprafață 
și a adâncimii la care se regăsește corpul de apă subterană 
din zona de influență, în condițiile respectării măsurilor 
propuse. 

Sol și subsol -1 

- efecte negative pe termen scurt, la nivel local, pe sectoarele 
unde se execută lucrări în săpătură deschisă (cut&cover); 

- modificări structurale ale profilului litologic, ca urmare a 
excavațiilor executate. 

Biodiversitate 0 

- componentele de biodiversitate din zona de studiu sunt 
tipice ecosistemelor urbane şi semi-urbane;  

- cea mai apropiată arie naturală protejată de zona de 
implementare a proiectului este ROSCI0074, situată la 763 
m de traseu; zona asociată sitului şi în special suprafeţele 
limitrofe drumurilor sunt supuse unor presiuni antropice 
semnificative existente, datorate în principal construcţiei de 
clădiri şi activităţilor recreaţionale practicate de localnici. 

Peisaj +1 

- la nivel de PUZ, prin noile reglementări urbanistice se va mări 
suprafața de spații verzi prevăzută prin PUG (inclusiv 
proiecte anterioare / concomitente) cu aprox. 1% în 
Municipiul Cluj-Napoca, respectiv cu aprox. 2,5% în Comuna 
Florești (Tabel 6.3); 

- la nivel de Proiect, toate spațiile verzi afectate vor fi refăcute 
(în proporție de 90%), cu excepția celor ocupate permanent 
de accese sau alte construcții tehnologice de metrou (în 
proporție de 10%); prin proiectele de lucrări de amenajări și 
refaceri teren, suplimentar vor fi realizate și alte spații verzi 
(peste 120%), practic se va dubla suprafața spațiilor verzi 
(Tabel 6.4). 

Populație și 
sănătate 
umană 

+2 

- efect benefic important asupra comunităţii urbane din zonă, 
atât prin reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici 
asociate cu desfăşurarea traficului pe arterele de circulaţie, 
cât şi prin asigurarea conectivităţii urbane. Prin crearea unei 
legături directe şi facile cu oraşul, populaţia locală va avea 
acces la o serie de oportunităţi în diverse domenii, precum 
locuri de muncă, instituţii, servicii din domeniul educaţiei şi 
sănătăţii etc. 

Patrimoniu 
istoric și 
cultural 

0 
- efect nul, prin asigurarea unui grad maxim de evitare al 

monumentelor istorice şi siturilor arheologice cunoscute. 
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Figura 6.1. Stații de monitorizare a calității aerului, aflate în zona de interes 

 
Tabel 6.3. Bilanț spații verzi faza PUZ 

 
  

UTR mp % (UAT) UTR mp % (UAT) UTR mp % (UAT)

CLUJ-NAPOCA
Sup. studiu PUZ 

(mp)
Aapp 17148.56 0.64 Aapp 7863.38 0.29 Aapp_m 7863.38 0.29

Va 93555.69 3.49 Va 70964.84 2.65 Va_m 70481.46 2.63

S_Va 29878.72 1.12 S_Va 25625.99 0.96 S_Va_m 25625.99 0.96

Vs 70678.7 2.64 Vs 64131.42 2.39 Vs_m 64131.42 2.39

Ve 29472.76 1.10 Ve 21425.37 0.80 Ve_m 21425.37 0.80

VPr 15624.51 0.61 VPr 15046.43 0.56 VPr_m 15046.43 0.56

VP 16367.93 0.61 VP 9530.5 0.36 VP_m 9530.5 0.36

Uvs 37133.44 1.39 Uvs 31273.56 1.17 Uvs_m 30818.64 1.15

Vl 14170.43 0.53

Vm 11729.23 0.44

TOTAL 2678621.54 Spațiu verde 309860.31 11.57 Spațiu verde 245861.49 9.18 Spațiu verde 270822.85 10.11

FLOREȘTI

Zonă spații 

plantate, 

agrement

124260.94 5.11

Zonă spații 

plantate, 

agrement

120904.18 4.97

Zonă spații 

plantate, 

agrement_m

121951.23 5.02

Vl 15630.39 0.64

Vm 42857.95 1.76

TOTAL 2430438.2 Spațiu verde 124260.94 5.11 Spațiu verde 120904.18 4.97 Spațiu verde 180439.57 7.42

TOTAL PUZ 5109059.74 Spațiu verde 434121.25 8.50 Spațiu verde 366765.67 7.18 Spațiu verde 451262.42 8.83

UTR PUG
UTR PUG (limita cadastrala) și proiecte 

anterioare/concomitente 
UTR PUZ
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Tabel 6.4. Inventar spații verzi faza Proiect (inclusiv suprafața Organizărilor de șantier) 
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LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER  
 

DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER  
 

Pentru execuția lucrărilor aferente liniei de metrou ușor sunt necesare organizări de șantier pentru 
stații, galerii, ieșiri de urgență (secțiuni executate cut and cover) respectiv organizări de șantier 
pentru lansarea / scoaterea mașinilor de forat tuneluri tip TBM.  
 
Organizarea lucrărilor de execuție structură stații / galerii 
 

Organizările de șantier pentru stații, galerii și ieșiri de urgență sunt amplasate dea lungul 
aliniamentului, acolo unde sunt prevăzute secțiuni executate cut and cover. 

 
MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A ORGANIZĂRILOR DE ȘANTIER DE STAȚII și GALERII 

 
Zonele de șantier echipate pentru executarea  stațiilor, galeriilor și ieșirilor de urgență vor 

fi gestionate conform celor mai moderne și eficiente sisteme de eficiență energetică, în special în 
ceea ce privește consumul de energie electrică, apă și gestionarea deșeurilor. 
 

Șantierul de construcție va trebui dezvoltat în urma unui proces riguros de analiză împărțit 
în 5 pași fundamentali: 
1. Analiza metodelor de lucru și de construcție pentru evaluarea necesităților de apă și energie; 
2. Identificarea soluțiilor de proiectare care necesită cel mai mic consum de energie și apă; 
3. Identificarea măsurilor de eficiență energetică și de consum redus de apă 
4. Identificarea soluțiilor pentru reutilizarea apei și pentru producția de energie electrică din surse 
regenerabile; 
5. Achiziții de la furnizorii de energie electrică și de apă care preferă utilizarea surselor regenerabile. 
 

Rezultate importante de eficiența energetica pot fi obținute prin trei măsuri principale care 
trebuie adoptate în timpul execuției lucrărilor: 
A. Eficientizarea sistemelor de ventilație subterană; 
B. Transportul materialelor cu sistemer de bandă transportoare cu reducerea în consecință a 
transportului rutier; 
C. Recuperarea apei; 
D. Utilizarea surselor regenerabile. 

 
A. SISTEME DE VENTILATIE 

 
O economie de energie importantă (până la 8%) poate fi realizată prin utilizarea unor 

sisteme de ventilație inteligente, capabile să monitorizeze aerul din tunel determinând procentul 
de poluanți și adaptând puterea în funcție de nevoile reale. 
 
B. SISTEMUL DE BENZI TRANSPORTOARE 

 
Utilizarea de preferinta a sistemelor de transport cu bandă pentru materialul excavat în 

zona de depozitare permite o reducere semnificativă a CO2 eliberat în aer pentru reducerea 
efectivă a utilizării vehiculelor rutiere cu motorină. 
 
În plus, vor exista și alte efecte pozitive: 

 Nu mai este necesară udarea drumului pentru atenuarea prafului; sistemele transportoare 
cu bandă pot fi de tip acoperit și nu necesită măsuri speciale antipraf;  
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 Reducerea prafului dispersat  

 Reducerea zgomotului  

 Reducerea probabilității de accidente rutiere și, prin urmare, deversarea uleiurilor / 
fluidelor de motor 

 
C. RECUPERAREA APEI 

 
Șantierele vor fi echipate cu un sistem adecvat pentru colectarea, transportul și tratarea apei 

de drenaj, asigurând reutilizarea acestora pentru utilizări industriale și de procesare. În special, 
trebuie prevăzut un sistem dublu de colectare și eliminare pentru a separa și procesa următoarele 
tipuri de ape: 

- Apă murdară de drenaj - Aceasta va fi tratată corespunzător în rezervoare de sedimentare 
și separate de nămol pentru a fi reutilizate în timpul fazelor de execuție. 

- Apă curată de drenaj - De obicei, apa curată este transportată către exterior și contribuie la 
nevoile de apă ale șantierelor fixe. 

 
Nevoile de apă ale șantierelor subterane sunt în principal: 

- Apă rece pentru răcirea dispozitivelor (motoare, compresoare); 
- Apă industrială pentru efectuarea săpăturilor mecanizate și tradiționale; 
- Apa pentru protecția împotriva incendiilor a tunelurilor. 

 
E. EFICIENTA ENERGETICĂ ȘI UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE 

 
Logistica șantierelor fixe precum si opțiunile tehnologice și operaționale trebuie să se bazeze pe 
eficiența energetică maximă. 
 
Soluțiile care trebuie adoptate includ: 

a. Monitorizarea consumului de energie global și a sistemului de calitate a energiei; 
b. Sisteme de îmbunătățire a calității energiei pentru reducerea consumului de energie 
electrică; 
c. Sistem de alimentare cu energie prin generator hibrid pentru autosustenabilitatea unor 
zone de șantier; 
d. Sisteme de monitorizare și control pentru prevenirea defecțiunilor în sistemele de 
epuisment. 
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Descrierea Organizărilor de șantier pentru stații, galerii și ieșiri de urgență 
 
Organizările de șantier conțin minim următoarele facilități:  

- Punct de control acces în șantier; 
- Parcare; 
- Birouri inclusiv toalete ecologice; 
- Depozite materiale de construcție; 
- Generator electric inclusiv rezervor Diesel; 
- Rezervor de apă; 
- Stație de amestec; 
- Stație de bentonită; 
- Stație de separare nămoluri. 

 

 
Figura 6-2.: Organizarea de șantier Stația Piața Unirii 

 

 
Figura 6-3.: Organizarea de șantier Stația Mănăștur 
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Organizările de șantier pentru lansarea / scoaterea mașinilor de forat tuneluri tip TBM 
 

Organizările de șantier pentru TBM sunt amplasate dea lungul aliniamentului, conform 
următorului plan: 
 

 
Figura 6-4.: Plan general pentru amplasarea organizarilor de santier 

 
Lucrările vor fi realizate folosind patru TBM EPB cu un cap de tăiere cu diametru D = 5,90 m. 

 
TBM-urile nr.1 și nr.2 vor fi asamblate în puțul de lansare de lângă stația Teilor și vor încheia 

săpăturile în putul stației Sfânta Maria după aproximativ 8,5 km. 
 

De la puțul stației Sfânta Maria, TBM-urile nr.1 și n.2 vor fi dezasamblate și transferate la 
puțul de lansare al stația Muncii de unde va executa excavarea tronsonului scurt de aproximativ 2,5 
km din ramura de nord-est a liniei subterane până la Plata Stația Marasti. La incheierea lucrarilor, 
acestea vor fi transportate la puțul de extracție al stației Sfanta Maria. 

 
TBM-urile nr.3 și nr.4 vor fi asamblate în puțul stației Europa Unită, în ramura de sud-est a 

liniei de metrou și vor finaliza excavarea la putul de extracție din stația Sfânta Maria după 
parcurgerea a aproximativ 10 km. 

 
Birourile, dormitoarele, cantina, camerele de odihna și toate serviciile legate de munca și 

activitățile de petrecere a timpului liber ale personalului angajat în lucrări vor fi amplasate în 
locațiile de bază. 
 

Organizarile de santier vor trebui, de asemenea, să fie echipate cu linii independente pentru 
a alimenta site-urile mobile ale TBM. 
 

În special, aceste organizari trebuie să fie capabile să stocheze cantitățile necesare de 
segmente prefabricate (bolțari) pentru căptușeala finală a tunelurilor liniei în funcție de avansarea 
TBM-urilor și fără a întârzia în niciun fel funcționarea regulată. 
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De asemenea, vor exista ateliere fixe și mobile pentru întreținerea constantă a TBM-urilor, 
cu prezența constantă a personalului calificat pregătit să intervină 24 de ore din 24 în caz de nevoie. 

 
În amplasamentele vor fi disponibile spații adecvate pentru depozitarea și maturarea 

segmentelor prefabricate (bolțarilor). 

 
Figura 6-5.: Zona de depozitare a segmentelor prefabricate de inel. 

 
MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A SITURILOR TBM 

Zonele de șantier echipate pentru excavarea tunelurilor principale vor fi gestionate conform 
celor mai moderne și eficiente sisteme de eficiență energetică, în special în ceea ce privește 
consumul de energie electrică, apă și gestionarea deșeurilor. 
 

Șantierul de construcție va trebui dezvoltat în urma unui proces riguros de analiză împărțit 
în 5 pași fundamentali: 
1. Analiza metodelor de lucru și de construcție pentru evaluarea necesităților de apă și energie; 
2. Identificarea soluțiilor de proiectare care necesită cel mai mic consum de energie și apă; 
3. Identificarea măsurilor de eficiență energetică și de consum redus de apă 
4. Identificarea soluțiilor pentru reutilizarea apei și pentru producția de energie electrică din surse 
regenerabile; 
5. Achiziții de la furnizorii de energie electrică și de apă care preferă utilizarea surselor regenerabile. 
 

Rezultate importante de eficiența energetica pot fi obținute prin trei măsuri principale care 
trebuie adoptate în timpul excavării tunelului: 
A. Utilizarea unui TBM „verde”; 
B. Eficientizarea sistemelor de ventilație și răcire; 
C. Se preferă transportul sistemelor de bandă transportoare cu reducerea in consecinta a 
transportului rutier; 
D. Recuperarea apei; 
E. Utilizarea surselor regenerabile. 
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A. Utilizarea unui TBM „verde” 
 
Măsurile de optimizare pentru TBM sunt:  

1. Exploatare continuă: TBM instalează segmentele prefabricate (bolțarii) pe masura realizarii 
excavatiei, crescând producția și reducând timpii de excavare și, prin urmare, consumul de utilitati 
la TBM; 
 
2. Sistem automat de gestionare a utilităților: TBM este echipat cu un sistem de control automat 
dedicat economisirii de energie pentru: 
• Optimizarea tracțiunii și a rotației capului; 
• Optimizarea vitezei benzii transportoare; 
• Pornirea și oprirea motoarelor care deservesc sistemul hidraulic în funcție de necesitățile reale 
de excavare; 
• Pornirea și oprirea utilităților în raport cu nevoile reale. 
 
3. Proiectarea optimă a sistemului hidraulic: optimizarea puterii hidraulice în funcție de utilizarea 
efectivă 
 
4. Proiectarea capului de tăiere: capul de tăiere și sistemul de colectare a noroiului sunt 
optimizate pentru a reduce frecarea de rotație 
 
5. Optimizarea eficienței energetică a sistemelor imbarcate pe TBM: TBM este capabil să 
optimizeze puterea absorbită pentru a reduce căderile de presiune și a reduce puterea absorbită 
și, prin urmare, și încălzirea produsă de sistem. Aceasta permite, de asemenea, economisirea apei 
utilizate în circuitele de răcire. 

 
Figura 6-6.: Energy efficiency points of a "Green" TBM 

B. SISTEME DE VENTILATIE 
 
O economie de energie importantă (până la 8%) poate fi realizată prin utilizarea unor 

sisteme de ventilație inteligente, capabile să monitorizeze aerul din tunel determinând procentul 
de poluanți și adaptând puterea în funcție de nevoile reale. 
 
C. SISTEMUL DE BENZI TRANSPORTOARE 
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Utilizarea de preferinta a sistemelor de transport cu bandă pentru materialul excavat în 
zona de depozitare permite o reducere semnificativă a CO2 eliberat în aer pentru reducerea 
efectivă a utilizării vehiculelor rutiere cu motorină. 
 
În plus, vor exista și alte efecte pozitive: 

 Nu mai este necesară udarea drumului pentru atenuarea prafului; sistemele transportoare 
cu bandă pot fi de tip acoperit și nu necesită măsuri speciale antipraf;  

 Reducerea prafului dispersat  

 Reducerea zgomotului  

 Reducerea probabilității de accidente rutiere și, prin urmare, deversarea uleiurilor / 
fluidelor de motor 

 

 
Figura 6-7.: Sisteme de benzi transportoare 

 
O listă de aspecte pozitive în utilizarea sistemelor transportoare cu bandă de material excavat poate 
fi rezumată după cum urmează: 
 
1) Mediu si siguranta: 

 limitarea impactului asupra mediului al întregului proces de producție, 

 limitarea zgomotului, 

 eliminarea producției de praf, 

 mai mare siguranță pe TBM pentru gestionarea deșeurilor printr-un sistem intrinsec foarte 
sigur, 

 ridicarea generală a parametrilor de siguranță pentru a elimina posibilitatea accidentelor 
drumuri de-a lungul traseului depozitului de deșeuri; 

 utilizarea exclusiva a motoarelor electrice și excluderea utilizarii motoarelor cu ardere 
interna 

2) Energie: 

 economii considerabile de energie în comparație cu consumul de motorină 

 economii de dimensionare și consum ale sistemului de ventilație. 
 

3) Ciclul de muncă și forța de muncă: 

 sistemul de noroi este continuu, deci este disponibil în orice moment, 

 economii absolute de forță de muncă (inclusiv cheltuieli diverse cum ar fi cantina, cazare 
etc.) si 

 mai mare flexibilitate pentru schimburile de muncă (numărul mai mic de lucrători angajați 
și utilizarea unui numar redus de tehnicieni in comparatie cu un numar mare de soferi) 

4) Avantajele asociate cu utilizarea TBM: 

 materialul excavat de TBM este eliminat continuu din tunel și / sau din groapa de excavare, 

 nu este nevoie de un back-up lung pentru a încărca întreaga cantitate excavata la o inaintare 
completa, 

 absența unui sistem de basculare pentru vagoane instalat pe portalul tunelului, 
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 nu exista nicio interferență între ruta de transport a materialului excavat spre exterior și 
transport spre interiorul segmentelor, materialelor de injecție și personalului, 

 absența unui atelier mecanic pentru asistența și întreținerea locomotivelor, 

 absența rezervoarelor și a sistemelor de realimentare ale acestora, 

 optimizarea parcului de piese de schimb și minimizarea acestuia si  mai putin personal 
pentru gestionarea întregului sistem de eliminare a deșeurilor (șoferi, mecanici, lucrători de 
întreținere, controlori dedicati pentru sistemele de siguranță etc.). 

5) Infrastructura: 

 limitarea intervențiilor de drumuri (refacere, semnalizare, semaforizare, ...) 

 mai puține perturbări ale infrastructurilor colaterale (drumuri urbane, regionale și 
autostrăzi).  

 
Prin urmare, chiar cu dezavantajul costului mai mare pentru un sistem de benzi transportoare 

este necesar să se ia în considerare elementele enumerate mai sus pentru a evalua avantajele 
adoptării unei alegeri de acest tip. Există diverse exemple standard, complexe sau particular în care 
această tehnologie a fost aplicată cu succes. 

 
Figura 6-8.:  Transportor cu bandă pentru material excavat în afara tunelului 

 

 
Figura 6-9.: Transportor cu bandă pentru material excavat în interiorul tunelului 
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Figura 6-10.: Transportor cu bandă verticală pentru materialul excavat dintr-un put vertical 
 
D. RECUPERAREA APEI 
 
Șantierele vor fi echipate cu un sistem adecvat pentru colectarea, transportul și tratarea apei de 
drenaj, asigurând reutilizarea acestora pentru utilizări industriale și de procesare. În special, trebuie 
prevăzut un sistem dublu de colectare și eliminare pentru a separa și procesa următoarele tipuri de 
ape: 

- Apă murdară de drenaj: apă interceptată în secțiunea dintre fața excavării și căptușeala finală. 
Acestea vor fi tratate corespunzător în rezervoare de sedimentare și separate de nămol pentru 
a fi reutilizate în timpul fazelor de excavare. 
- Apă curată de drenaj: apă interceptată în secțiunea în care a fost instalată căptușeala finală. 
De obicei, apa curată este transportată către exteriorul tunelurilor și contribuie la nevoile de 
apă ale șantierelor fixe. 

 
Nevoile de apă ale șantierelor subterane sunt în principal: 

- Apă rece pentru răcirea dispozitivelor TBM (motoare, panouri, compresoare) și pentru 
unitățile de climatizare de mediu ale mașinii de frezat și ale șantierelor din spatele TBM; 

- Apă industrială pentru efectuarea săpăturilor mecanizate și tradiționale; 
- Apa pentru protecția împotriva incendiilor a tunelurilor. 
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E. EFICIENTA ENERGETICA SI UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE 

 
Logistica șantierelor fixe precum si opțiunile tehnologice și operaționale trebuie să se bazeze pe 
eficiența energetică maximă. 
 
Soluțiile care trebuie adoptate includ: 

a. Monitorizarea consumului de energie global și a sistemului de calitate a energiei; 
b. Sisteme de îmbunătățire a calității energiei pentru reducerea consumului de energie 
electrică; 
c. Sistem de alimentare cu energie prin generator hibrid pentru autosustenabilitatea unor 
zone de șantier; 
d. Sisteme de monitorizare și control pentru prevenirea defecțiunilor în sistemele de 
epuisment. 

 
Organizarea lucrărilor de excavare cu TBM 
 

Organizarea șantierului este puternic influențată de tehnologia de excavare aleasă. 
Utilizarea unui TBM segmentar implică în mod normal o organizație mai industrializată. 
 

Un ciclu general de excavare cu TBM este compus din 4 operațiuni principale: 
- Excavare 
- Umplerea inelului  cu mortar / pietriș  
- Evacuarea materialului excavat 
- Asamblarea captuselii tunelului – poziționarea segmentelor prefabricate din beton. 

 
Pentru a furniza materiale și a îndepărta terenul excavat în ciclul industrializat cu timp minim 

de oprire, toate operațiunile și logistica trebuie să fie organizate eficient. În special, pentru fiecare 
ciclu: 

- Segmentele trebuie furnizate pe fața excavării 
- Materialul de umplere trebuie să fie furnizat sistemului de pompare TBM 
- Materialul excavat trebuie transferat în exterior 
- Alte materiale precum șine, garnituri, ulei și surfactant trebuie furnizate TBM. 

 
Mai mult, schimbarea are loc la fața tunelului la ore fixe stabilite. Echipajelor li se va asigura 

transportul către / de la față. 
 
Prin urmare, este necesar un sistem de transport fiabil către / de la față. Trenurile sunt în mod 

normal cea mai recomandabilă soluție în tunelurile lungi fără adrese intermediare. O compoziție 
normală a trenului este raportată mai jos ca exemplu: 

- 1-2 vagoane pentru transportul pe segmente; 
- 1 vagon pentru transport material de umplutură; 
- 1 vagon pentru transportul diverselor materiale; 
- 1 locomotivă. 

 
Numărul de vagoane este calculat în funcție de volumul de material excavat produs la fiecare 

cursă. Numărul de trenuri este calculat pe baza restricțiilor de ciclu, așteptării și a timpului de 
călătorie. 
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În caz contrar, sistemul automat ar putea fi utilizat pentru transportul în timpul tunelării. În 
acest scop, ar putea fi utilizate transportoare cu bandă. 
 

 
Figura 6-11. Benzi transportoare pentru transportul materialului excavat 

 
Transportoarele cu bandă pentru îndepărtarea solului sau rocii excavate trebuie să țină pasul 

cu excavarea. Un sistem fiabil de transport cu bandă, ca o interfață fără sudură între tunelul de 
tunel și șantierul de la suprafață, este astfel un factor esențial. Transportul materialului excavat pe 
sistemele de transport cu bandă este cel mai direct și are adesea cel mai eficient cost.  

Cu rate ridicate de avans și diametre de excavare peste 5m, cantitatea zilnică de rocă sau sol 
excavat poate depăși 10,000 metri cubi.  

O altă provocare este distanța de transport care devine mai mare, cu cât tunelul progresează și 
sunt posibile distanțe individuale de până la 15 kilometri. Pentru extinderea benzii în timpul 
funcționării, se utilizează sisteme orizontale sau verticale de depozitare a benzii transportoare, în 
funcție de spațiul disponibil pe șantier. 
 
Avantajele utilizării benzii transportoare 

 
Se folosesc în loc de transport pe cale ferată industrială, la care trebuie așteptate locomotivele, 

trebuie să configurate macazele și pot apărea probleme cu deraierea locomotivelor. În plus, trebuie 
ajustat sistemul de ventilație dacă se folosesc locomotive diesel.  

Cu sistemul transportor cu bandă, singurul moment în care procesul de excavare - tunelare se 
oprește este atunci când este necesară adăugarea benzii. Odată ce sistemele de transport cu bandă 
au fost introduse, TBM ar putea atinge recorduri de viteză. 
 
Dezavantajele utilizării benzii transportoare 
 

La fel ca multe alte echipamente, întreținerea va fi cheia. Folosirea unui sistem de transport cu 
bandă este provocatoare, deoarece se poate întinde pe kilometri și nu se poate vedea întregul 
sistem deodată. Dacă exista un punct slab în sistem, întreaga centură îl va traversa.  

Îmbunătățirile cu monitorizarea electronică ar putea fi implementate pentru a ajuta operatorul 
să vadă ce se întâmplă cu sistemul. Planificarea este, de asemenea, esențială, în primele etape ale 
proiectului, există multă forță a curelei și multă putere în sistem, dar pe măsură ce centura se 
extinde din ce în ce mai mult, sarcina sistemului crește.  

 
Panta și prezența curbelor tunelului sunt, de asemenea, parametri cheie pentru a evalua forța 

și puterea sistemului pentru a evalua nevoile amplificatoarelor de acționare; aceste elemente 
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permit adăugarea puterii în locații specifice din sistemul transportor pe măsură ce tunelul 
avansează, permițând tensiunea centurii să fie redusă la minimum. Într-un tunel cu multe curbe, 
locația acționărilor de rapel este critică, deoarece locația are un impact direct asupra tensiunii 
maxime dezvoltate în curea. 

Utilizarea transportoarelor cu mașini de echilibrare a presiunii pământului (EPB TBM) necesită 
un efort mai mare în etapele de planificare și proiectare. Trebuie să se ia în considerare ce tip de 
material se va transporta, deoarece există o diferență semnificativă între materialul excavat 
provenind de la un TBM solid – acest material este format în general de așchii uscate care curg doar 
prin punctele centurii de transfer - și materialul excavat al unui EPB. Cu TBM-urile EPB putem obține 
material care variază de la argila lipicioasă la materialul umed, abraziv.  

Pentru a face față diferitelor condiții de sol, trebuie să se trateze materialul cu aditivi în camera 
de tăiere a TBM pentru a-l transforma într-o consistență care poate fi transportată. Dacă se 
așteaptă până când materialul iese din capul tăietorului, este prea târziu. Deci, este important să 
ne asigurăm că avem configurarea corectă din timp. 

Utilizarea de mașini, vehicule sau benzi transportoare este întotdeauna decizia contractorului, 
dar, în general, în cazul în care tunelul este de un km sau mai mult în lungime, sunt folosite benzi 
transportoare. În cazul în care este mai scurt, atunci mașinile de trasnport vor fi, probabil, utilizate.  

De-a lungul ultimului deceniu, sistemele de transport cu banda au fost construite pentru o 
configurare mai eficienta și pot permite contractorului sa înceapa excavarea mai rapid, față de un 
aranjament de tip mașină de transport. Acest lucru se datorează faptului că componentele în sine 
sunt modulare, ceea ce le face mai ușoare pentru transport și instalare. 
 
Zone exterioare 
 

Indiferent de sistemul de transport ales în interiorul tunelului, următoarele zone vor fi 
identificate în zonele externe pentru a susține ciclul de producție:  

- Zona de eliminare temporară a materialului excavat; 
- Spațiu de depozitare și încărcare a materialelor; 
- Ateliere de lucru și depozit. 
 
Alte zone externe trebuie să găzduiască: 
- Ventilator / ventilatoare; 
- Turn de racire; 
- Transformator MT; 
- Stație de tratare a apei; 
- Cantină și servicii pentru personal. 

 
Figura următoare prezintă un exemplu de zone externe ale portalului. De regulă, pentru o 

metodă de excavare TBM, suprafețele externe ale portalului trebuie să aibă o dimensiune de 
30.000-35.000 m2 și o lungime pentru rezerva mașinii de aproximativ 200-300m (pe baza 
dimensiunilor mașinii: mașinile mici necesită o lungime mai mare pentru rezerva), datorită faptului 
că același echipament, dar într-un spațiu mai mic, ar trebui prevăzut în comparație cu TBM mai 
mari. 
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Figura 6-12. Exemplu de organizare a zonelor externe 

 

 
Figura 6-13. Organizarea de șantier pentru TBM de la Stația Teilor 
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LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ȘANTIER  
 

 Organizările de șantier pentru stații, galerii, ieșiri de urgență (secțiuni executate cut and cover) 
respectiv organizările de șantier pentru lansarea / scoaterea mașinilor de forat tuneluri tip TBM 
sunt amplasate după cum urmează: 
 

Tabelul 6.1-1. Localizare organizări de șantier 
Obiect Tip infrastructură Localizare 

Stația 1. Țara Moților  Stație (cut & cover) Sudul Cartierului Tera Florești – Strada Urușagului  

Interstația Țara Moților – 
Teilor 

Galerie (cut & cover) 
 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 1. Țara Moților și Stația 2. Teilor 
 
Intersecția Porii - Teilor 

Stația 2. Teilor  Stație (cut & cover) Estul Cartierului Eroilor Florești – Strada Eroilor 

Interstația Teilor – 
Copiilor 

Galerie (cut & cover)  
Tunel circular (TBM) 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 2. Teilor și Stația 3. Copiilor – Dealul Cetatea 
Fetei 
Intersecția Strada Cetății – Dealul Cetatea Fetei 

Stația 3. Copiilor  Stație (cut & cover) Centrul Cartierului Sub Cetate Florești – Strada Sub Cetate 

Interstația Copiilor – 
Sănătății 

Tunel circular (TBM) 
Ieșiri de urgență 
 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 3. Copiilor și Stația 4. Sănătății 
Strada Abatorului – limita Vest a Cazărmii Florești 
Limita Est a Cazărmii Florești - Sudul viitorului Spital 
regional de urgență Cluj 

Stația 4. Sănătății  Stație (cut & cover) Centrul Cartierului Panorama Florești (Sudul viitorului 
Spital regional de urgență Cluj) – Strada Avram Iancu 

Interstația Sănătății – 
Prieteniei 

Tunel circular (TBM) 
 

Între Stația 4. Sănătății și Stația 5. Prieteniei 

Stația 5. Prieteniei  Stație (cut & cover) Sudul Centrului Comercial Vivo – Strada Răzoare 

Interstația Prieteniei – 
Natura Verde 

Tunel circular (TBM) 
 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 5. Prieteniei și Stația 6. Natura Verde 
Sud-Vestul Depou și Dispecerat CTP Bucium – Drumul 
Sfântul Ioan 

Stația 6. Natura Verde  Stație (cut & cover) Estul Cartierului Mănăștur – Zona Bucium – Strada 
Primăverii 

Interstația Natura Verde – 
Mănăștur 

Tunel circular (TBM) 
 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 6. Natura Verde și Stația 7. Mănăștur 
Intersecția Strada Primăverii – Strada Parâng 
Intersecția Strada Primăverii – Strada Parâng 

Stația 7. Mănăștur  Stație (cut & cover) Centrul Cartierului Mănăștur – Intersecția Strada 
Primăverii – Strada Izlazului 

Interstația Mănăștur – 
Sfânta Maria 

Tunel circular (TBM) 
 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 7. Mănăștur – Stația 8. Sfânta Maria 
Zona Plopilor – Intersecția Strada Primăverii – Strada 
Plopilor – Calea Florești – Calea Mănăștur 

Stația 8. Sfânta Maria  Stație (cut & cover) Intersecția Calea Mănăștur – Strada Câmpului 

Interstația Sfânta Maria – 
Florilor 

Tunel circular (TBM) Între Stația 8. Sfânta Maria și Stația 9. Florilor 

Stația 9. Florilor Stație (cut & cover) Sudul Centrului Comercial Platinia – Strada Mărginașă 

Interstația Florilor – 
Sportului 

Tunel circular (TBM) Între Stația 9. Florilor și Stația 10. Sportului 

Stația 10. Sportului  Stație (cut & cover) Estul Spitalului Clinic De Pediatrie – Calea Moților 

Interstația Sportului – 
Piața Unirii 

Tunel circular (TBM) 
 
Ieșiri de urgență 
 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 10. Sportului și Stația 11. Piața Unirii 
Intersecția Strada Mihai Eminescu – Calea Moților 
Centru de Informare și Regestratura Primăriei Cluj-Napoca 

Stația 11. Piața Unirii Stație (cut & cover) Nordul Pieței Unirii – între Strada Matei Corvin și Strada 
Regele Ferdinand 

Interstația Piața Unirii – 
Piața Avram Iancu 

Tunel circular (TBM) Între Stația 11. Piața Unirii și Stația 12. Piața Avram Iancu 

Stația 12. Piața Avram 
Iancu 

Stație (cut & cover) Nordul Pieței Avram Iancu – între Strada Cuza Vodă și 
Strada Constanța 
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Obiect Tip infrastructură Localizare 

Interstația Piața Avram 
Iancu – Armonia 

Tunel circular (TBM) Între Stația 12. Piața Avram Iancu și Stația 13. Armonia 

Stația 13. Armonia  Stație (cut & cover) Zona Complex Office Business  Center – Compania de 
Termoficare Cluj-Napoca – Compania Apa Someș – 
Bulevardul 21 Decembrie 1989 

Interstația Armonia – 
Piața Mărăști 

Tunel circular (TBM) Între Stația 13. Armonia și Stația 14. Piața Mărăști 

Stația 14. Piața Mărăști  Stație (cut & cover) Vestul Pieței Mărăști – Intersecția Bulevardul 21 
Decembrie 1989 – Strada Fabricii – Strada Aurel Vlaicu 

Interstația Piața Mărăști – 
Transilvania 

Galerie (cut & cover) 
Tunel circular (TBM) 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 14. Piața Mărăști și Stația 15. Transilvania 
Strada Aurel Vlaicu 

Stația 15. Transilvania  Stație (cut & cover) Vestul Expo Transilvania – Intersecția Strada Siretului – 
Strada Aurel Vlaicu 

Interstația Transilvania – 
Viitorului 

Tunel circular (TBM) Între Stația 15. Transilvania și Stația 16. Viitorului 

Stația 16. Viitorului Stație (cut & cover) Sudul Zonei Piața Agroalimentară IRA – Dispecerat CTP IRA 
– Strada Dâmboviței 

Interstația Viitorului – 
Muncii 

Tunel circular (TBM) 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 16. Viitorului și Stația 17. Muncii 
Strada Beiușului – mal stâng Someșul Mic 

Stația 17. Muncii  Stație (cut & cover) Zona industrială Muncii – În vecinătatea Stației electrice de 
transformare Cluj-Est – Bulevardul Muncii 

Interstația Piața Mărăști – 
Cosmos 

Galerie (cut & cover) 
Tunel circular (TBM) 
Ieșiri de urgență 
 
 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 14. Piața Mărăști și Stația 18. Cosmos 
Intersecția Strada Aurel Vlaicu – Strada Teodor Mihali 
Intersecția Strada Dorobanților – Strada Teodor Mihali  

Stația 18. Cosmos  Stație (cut & cover) Nord-Vestul Zonei Complexului Comercial Iulius Mall – 
Intersecția Alexandru Vaida Voevod – Aleea Slănic 

Interstația Cosmos – 
Europa Unită 

Tunel circular (TBM) 
 
Ieșiri de urgență 

Între Stația 18. Cosmos și Stația 19. Europa Unită 
În dreptul Autogării Gheorgheni 

Stația 19. Europa Unită Stație (cut & cover) Sud-Estul Zonei Baza Sportivă Gheorgheni – Becaș - Sopor 

Legătură depou Galerie (cut & cover) Între Depou și Stația 19. Europa Unită – Sud-Estul 
Cartierului Sopor 

Depou La nivelul terenului În vecinătatea Cazărmii Cluj- Est Sopor 

 
DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ȘANTIER  
 

Impactul potențial asupra mediului este caracterizat ca fiind unul nesemnificativ, cu efect 
local și limitat în perioada de execuție a lucrărilor. 

 
Impactul potențial al unei organizări de şantier este generat de următorii factori: 
- emisii de poluanți atmosferici și generare deşeuri; 
- modificări în structura solului, datorate traficului și staționării utilajelor; 
- impact peisagistic pe perioada existenței organizării de șantier. 
 
Organizările de șantier se vor amenaja astfel încât sa aibă impact minim asupra mediului 

natural (factorilor de mediu) și uman. Se va avea în vedere evitarea amplasării lor în apropierea 
unor zone sensibile (grădinițe, școli, spitale etc.), lângă cursurile de apă care constituie surse de 
alimentare cu apă sau langă captările de apă subterană. De asemenea, se recomandă ca ele să 
ocupe suprafețe cât mai reduse, pentru a se evita perturbarea excesivă si contaminarea 
suprafețelor prea mari de teren. 
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În timpul realizării lucrărilor, constructorul va asigura protecția mediului și condițiile de 
securitatea muncii pentru muncitorii din șantier, astfel: 

- amenajarea spațiilor pentru depozitarea temporară a materialelor; 
- amenajarea spațiilor pentru staționarea utilajelor și mijloacelor de transport; 
- acoperirea materialelor pulverulente sau udarea acestora; 
- stocarea temporară și colectarea deșeurilor în containere etanșe, depozitate în locuri 

special amenajate. 
 
Eliminarea acestora de pe amplasament se va realiza numai cu mijloace de transport 

adecvate, prin intermediul firmelor specializate. 
 
Pentru realizarea organizărilor de şantier nu vor fi necesare defrişări. Terenurile ocupate 

temporar vor fi reabilitate la finalizarea lucrărilor şi vor fi aduse la o stare similară cu cea initiala, 
prin refacerea vegetatiei și menținerea caracteristicilor naturale ale terenului pe care vor fi 
amplasate. 

 
Impactul activitaţii utilajelor asupra aerului este redus în situaţia respectării stricte a 

normelor de protecţie a mediului. 
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6.2. Relaţiile dintre factorii de mediu 

 
Interacţiunile se referă la reacţiile produse între efectele proiectului şi factorii de mediu.  
 
Exemple de interacţiune a efectelor în cadrul proiectului sunt relaţiile dintre sol şi geologie, 

dintre apele de suprafaţă şi cele subterane, dintre calitatea aerului sau nivelul de zgomot şi efectele 
asupra comunităţii. 

 
În Tabel 6.5 este prezentată interacțiunea efectelor proiectului asupra factorilor de mediu. 

 
Tabel 6.5. Matricea interacțiunii factorilor de mediu 

Factori de mediu 
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Sol și subsol  ● ●  ● ●  ●  

Apă ●  ●  ● ●  ●  

Aer ● ●  ● ● ●  ●  

Schimbări climatice   ●  ● ●  ●  

Fauna ● ● ● ●  ● ● ●  

Flora ● ● ● ● ●  ● ●  

Peisaj     ● ●  ●  

Populație și sănătate umană ● ● ● ● ● ● ●  ● 

Patrimoniu istoric și cultural        ●  
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7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV 
ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ 

 
Planul nu se supune prevederilor menționate în Convenția privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin 
Legea 22/2001. 
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8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT 
DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL 
IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI 

 

Pentru prevenirea poluării și reducerea poluării şi protejarea componentelor de mediu se 
recomandă respectarea măsurilor prezentate în Tabel 8.1. 
 

Tabel 8.1. Măsuri de prevenire şi reducere a efectelor adverse asupra mediului 

Componenta de mediu Măsuri propuse 

Aer și schimbări climatice 

- Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental în limitele stabilite de 
normele legislative în vigoare; 

- Minimizarea impacturilor asupra calităţii aerului, în special în zonele în care se 
folosește tehnologia cut&cover, prin adoptarea unor măsuri specifice, precum: 
amplasarea de bariere fizice între fronturile de lucru și receptorii sensibili (locuințe, 
stații de monitorizare a calității aerului, arii naturale protejate etc.), instalarea unor 
puncte de curățare a utilajelor la ieșirea din șantier, evitarea execuției de lucrări în 
perioadele cu vânt puternic, adaptarea înălțimilor de încărcare/ descărcare a 
pământului excavat, stropirea periodică a fronturilor de lucru etc.  

Apă 

- Limitarea poluării apei din surse punctiforme şi difuze de poluare; 
- Orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor va fi 

realizată doar după obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate; 
- Evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate sau a depozitelor temporare de 

pământ și a materialelor solubile sau antrenabile de curenții de apă; 
- Elaborarea unui plan de prevenire a poluărilor accidentale şi instruirea personalului 

implicat pentru respectarea prevederilor acestuia; 
- Stabilirea amplasamentului astfel încât să nu afecteze zonele de protecție sanitară. 

Sol și subsol 

- Facilitarea adaptării la schimbările climatice şi facilitarea protecţiei solului împotriva 
eroziunii determinate de apă şi vânt, prin aducerea la starea inițială a suprafețelor 
ocupate temporar; 

- depozitarea provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafeţe cât mai 
reduse; 

- Limitarea suprafețelor de teren ocupate temporar sau permanent; 
- Refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat 

temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, 
în scopul redării în circuit, la categoria de folosinţă deţinută iniţial. 

Biodiversitate 

- Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi funcţiilor ecosistemelor împotriva 
degradării antropogene, fragmentării habitatelor şi defrişării; 

- Depozitarea stratului vegetal decopertat în afara ariilor naturale protejate Natura 
2000 şi folosirea acestuia la refacerea suprafeţelor de teren afectate de proiect; 

- Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare 
a exemplarelor speciilor sălbatice de floră şi faună protejate la nivel naţional şi/sau 
internaţional, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic 
şi care ar putea ajunge accidental în zona perimetrului de lucru;  

- Colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul 
evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora. 

Peisaj 

- Evitarea pe cât posibil a zonelor cu valoare peisagistică deosebită, a ariilor naturale 
protejate și a zonelor cu valoare culturală și arheologică; 

- Respectarea prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor 
urbanistice generale și zonale; 

- Elaborarea de proiecte de amenajare peisagistică, inclusiv prin plantarea zonelor 
adiacente infrastructurii de transport. 

Populație și sănătate 
umană 

- Facilitarea îmbunătăţirii sănătăţii umane prin implementarea măsurilor care vizează 
prevenirea poluării 

- Limitarea traseelor ce străbat zonele locuite de către utilajele aparţinând şantierului 
şi, mai ales, de către autobasculante, care efectuează numeroase curse şi generează 
emisii sonore importante; 
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Componenta de mediu Măsuri propuse 

- În cazul în care în zonele locuite se înregistrează depăşiri ale nivelului de zgomot, 
conform prevederilor legale, vor fi instalate panouri de protecţie împotriva 
zgomotului; 

- Managementul corespunzător al deşeurilor, prin contracte cu societăţi autorizate; 
- Interzicerea afectării altor lucrări de interes public existente pe traseul propus; 
- Populația va fi informată cu privire la plan și la programul de lucru pentru realizarea 

acestuia, a utilizării drumurilor publice pentru transportul materialelor necesare și a 
eventualelor restricții de circulație necesare. 

Patrimoniu istoric și 
cultural 

- Asigurarea unui grad maxim de evitare al monumentelor istorice şi siturilor 
arheologice cunoscute. 
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9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA 
VARIANTELOR ALESE ŞI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A 
EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTĂŢI (CUM SUNT 
DEFICIENŢELE TEHNICE SAU LIPSA DE KNOW-HOW) ÎNTÂMPINATE ÎN 
PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CERUTE 
 

9.1. DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE DE TRASEU CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE 
 

Analiza de opțiuni a fost desfășurată în mai multe reprize, dinamic și iterativ, de-a lungul 
pregătirii studiului de prefezabilitate iar apoi a celui de fezabilitate, etapele principale fiind 
condensate în următorul tabel: 
 
Tabelul 9.1-1. Etapele Analizei de Opțiuni (OA) 

Etapa Opțiuni analizate Opțiunea recomandată 

Analiza opțiunilor 
SPF 

Opțiuni tehnologie de transport pentru un coridor de 
ansamblu (Florești Centru – IRA) 
Filtrare inițială SPF: 
Autobuz, Tramvai, Autobuz Cale Proprie, Tramvai Cale Proprie, 
Monorail, Metrou usor, Metrou greu, Tren urban 
Analiza finală SPF: 
Autobuz Cale Proprie, Tramvai Cale Proprie, Monorail, Metrou 
usor, Metrou greu 

Metrou ușor subteran cu 3 
trasee creionate: Nord, 
Centru, Sud (9 combinații 
posibile) (fără decizia de tip 
material rulant și tip tunel) 

OA0 - Formularea 
și preselecția 
opțiunilor 

Opțiuni tehnice pentru 3trei trasee principale: Nord, Centru, 
Sud (9 combinații posibile) 
Tip material rulant: șine vs pneuri 
Tip tunel: un tunel 9m vs două tunele 6m 

Metrou ușor pe șine, două 
tunele de 6m 

OA1 - Prima 
Etapă de AO 

Opțiuni de traseu 3 trasee principale: Nord, Centru, Sud 
Filtrare inițială SF: 3 trasee pentru fiecare zonă: Vest, Centru și 
Est (9 combinații posibile) 

Opțiuni de traseu 
îmbunătățite 

OA2 - Etapa 
finală de AO 

Opțiuni de traseu 
Analiza finală SF: 4 trasee de ansamblu posibile, diferențiate 
după zona de est a orașului (cea mai puțin evidentă pentru 
selecția traseului). 

Opțiunea preferată 

OA3 - Rafinarea 
opțiunii preferate 

Optimizarea Opțiunii preferate Opțiunea preferată 
optimizată 

 
Analiza de opțiuni a plecat de la opțiuni de tehnologie de transport pentru identificarea 

noului serviciu de transport public de călători (Autobuz, Tramvai, Autobuz Cale Proprie, Tramvai 
Cale Proprie, Monorail, Metrou usor, Metrou greu, Tren urban), opțiunile strategice care au vizat 
satisfacerea obiectivelor fiind definite prin seturi de parametri tehnici (lungime interstații, interval 
de circulație, capacitate material rulant, viteza comercială, capacitate de transport, amplasare pe 
verticală).  

 
S-a realizat o filtrare inițială pe baza unei Analize Multicriteriale (AMC) a opțiunilor 

strategice identificate, , principalele criterii fiind corespunzătoare obiectivelor menționate în 
continuare: conformitate tehnică, compatibilitate viitoare, atractivitate, capacitate, impact asupra 
mediului, accesibilitate, fezabilitate, suportabilitate. 

 
Opțiunile strategice (inclusiv datele tehnice) ce au fost păstrate pentru analizele ulterioare 

din SPF au fost următoarele: Autobuz Cale Proprie, Tramvai Cale Proprie, Monorail, Metrou usor, 
Metrou greu.  
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Analiza multicriterială detaliată pentru identificarea opțiunii strategice recomandate la SPF 

a avut la bază evaluarea opțiunilor din perspectiva conformării la obiectivele investiției prin prisma 
a patru categorii de indicatori de performanță, respectiv: 

- Performanțe de Transport, care s-a raportat la obiectivele investiției și a inclus criterii 
precum: Durata de călătorie pe coridor, Numărul de îmbarcări pe coridor, Raportul Volum 
Capacitate pe secțiunea critică, Accesibilitatea coridorului, Reducerea emisiilor de CO2 
echivalent, Reducerea Impactului Asupra Mediului din perspectiva factorului uman 
(zgomot, particule materiale în suspensie, deșeuri) și Modificarea repartiției modale în 
favoarea transportului public;  

- Performanțe Economice care au inclus criterii precum: Valoarea Netă Actualizata 
Economică (VNAE), Raportul Cost Beneficiu (RBC) și Rata internă de rentabilitate Economică 
(RIRE);  

- Performanțe Financiare care au inclus criterii precum: Rata internă de rentabilitate 
financiară (RIRF(C)) și Rata internă de rentabilitate financiară a capitalului national (RIRF(K));  

- Performanțe Tehnice care au inclus criterii precum: Impactul asupra construcțiilor existente 
pe timpul execuției lucrărilor, Experiența similară în operare, Reglementarea tehnologiei de 
transport, evaluări cantitative și calitative pentru Evaluarea Cererii de Transport și Analiza 
Cost Beneficiu Orientativă.  
 
Analiza multicriterială din cadrul Studiului de Fezabilitate a cuprins o gamă largă de 

componente de performanță economică, financiară, tehnică și de transport, fiecare dintre acestea 
fiind susținută de datele cantitative evaluate în cadrul livrabilelor anterioare.   

 
În concluzie, având în vedere etapele, analize și livrabilele privind Studiul de Prefezabilitate, 

precum și analizele și evaluările prezentate privind analiza multicriterială, opțiunea strategică 
recomandată a fi dezvoltată în fazele ulterioare ale proiectului a fost opțiunea Metrou Ușor (în 
ambele tehnologii pe pneuri VAL respectiv pe șine RAIL) cu traseu subteran, care oferă cele mai 
bune performanțe în raport cu obiectivele investiției și criteriile de analiză respectiv un optim 
rezonabil între beneficiile obținute și efortul de implementare. 

 
Din punct de vedere al traseului, Studiul de Prefezabilitate a creionat o serie de opțiuni (9 

trasee posibile, respectiv3 trasee principale) selectate pentru a fi analizate în cadrul fazei de selecția 
opțiunii premergătoare Studiului de Fezabilitate. Aceste trasee au acoperit întreaga zonă de studiu. 

 
Pornind de la concluziile și recomandările Studiului de Prefezabilitate privind soluția 

recomandată a sistemului de transport (Metrou Ușor) precum și posibilele trasee și combinații între 
aceastea, în cadrul etapei următoare a analizei de opțiuni s-au realizat analize asupra deciziilor 
tehnice privind selectarea tipului de cale de rulare, tipului de soluții constructive ale tunelelor, 
mărimea stațiilor și a trenurilor, funcție de cererea preliminară estimată precum și analize asupra 
constângerilor de traseu (inclusiv de mediu), eliminând subvariantele / anumite combinații între 
acestea, rămânând în analiză pe axa est-vest 3 trasee majore respectiv Traseul Nordic, Central și 
Sudic.  

 
Astfel, s-au luat deciziile de tehnologie de transport pe șine și realizarea a două tunele de 

diametru aprox. 6m pentru interstații, precum și restrângerea lungimii trenurilor la 50...55 m 
(valoare redusă față de cea preconizată în studiul de prefezabilitate, respectiv 80 m) 

 
În vederea separării problematicilor locale și a obiectivelor de dezvoltare, s-a realizat, cu 

sprijinul JASPERS, analiza pe trei zone tratate independent, respectiv în primă etapă zona de vest 
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(Florești) și zona centrală (Mănăștur – Mărăști) unde au fost analizate din punct de vedere al 
principalelor constrângeri cele 3 trasee principale și s-a recomandat soluția preferată, iar apoi zona 
de est, unde ) pornind din zona Pieței Mărăști s-au analizat mai multe opțiuni locale care corespund 
nu doar deservirii unor zone diferite ci și unor obiective diferite de dezvoltare a orașului, finalizate 
cu identificarea opțiunii recomandate în cadrul raportului final al analizei de opțiuni. 
 

 
Figura 9.1. Traseele de metrou analizate și împărțirea pe tronsoane 

 

S-au stabilit 4 soluții ce au fost analizate în continuare, soluții care au traseu comun pe 
zonele Vest și Centru adică Florești – Piața Mărăști, diferența fiind în zona de Est, astfel: 

 Opțiunea 1 (varianta de nord), constă în orientarea după Piața Mărăști a liniei înspre 
nordul orașului, intersecția cu CF fiind asigurată la str. Fabricii de Zahăr, apoi traseul 
având încă o stație în centrul zonei Muncii. 

 Opțiunea 2 (varianta de centru), care continuă înspre est până în zona IRA (unde are 
loc intersecția cu calea ferată) și apoi se reorientează spre nord, având încă o stație 
în estul zonei Muncii. 

 Opțiunea 3 (varianta de sud) care deservește cartierul Gheorgheni și în mod optim 
viitoarele dezvoltări din cartierul Sopor, asigurând legătura cu calea ferată la nord 
de viitoarea dezvoltare. 

 Opțiunea 4 (varianta combinată: centru+sud restrâns), care practic combină varianta 
centru (integral) cu o variantă mult mai scurtă a variantei de sud (limitată la 
dezvoltările existente, nemafiind necesară continuarea până la CF, intersecția 
realizându-se și în acest caz în zona IRA). 

 

VEST 

CENTRU 

EST 
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Figura 9.2. Cele patru opțiuni de traseu din etapa finală de analiză de opțiuni. A patra opțiune este combinația între 

varianta de est centrală și cea sudică restrânsă la două stații. 

 
Cele 4 Opțiuni astfel stabilite au fost supuse analizelor de detaliu pentruselecția opțiunii: 

- prognoza cererii de transport; 
- evaluarea impactului asupra mediului; 
- analiza cost-beneficiu. 

 
Opțiunea preferată rezultată este opțiunea 4, cu linia de metrou ramificată de la Piața 

Mărăști înspre zonele Muncii și Sopor. 
 

 
Figura 9.3. Opțiunea de traseu preferată / finală 

  
Pentru Opțiunea preferată s-a realizat dezvoltarea conceptului de proiectare în detaliu.  

 Pentru această opțiune rezultată a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 222/18.02.2021 
pe baza căruia a fost demarată Procedura de mediu. 
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În plus față de principalele etape de analiză de opțiuni menționate mai sus, au avut loc multe 
alte procese independente de analiză de opțiuni privind diverse subdimensiuni ale proiectului, în 
multe cazuri decizia fiind dictată de considerente legate de mediu, spre exemplu: 

 Raza tunelelor a fost dimensionată la minim (5 m rază interioară), pentru a reduce 
la minim impactul posibil asupra valorosului patrimoniu din zona centrală a orașului; 

 Pe porțiunea între stațiile 9 și 11, s-a adoptat o soluție tehnică cu tunele suprapuse, 
din același motiv; 

 Cele două tunele au fost separate la est de stația 13, pentru a nu afecta biserica Sf. 
Petru; 

 Stația 15 a fost poziționată mai la nord de strada Aurel Vlaicu, pentru a evita blocarea 
circulației pe această importantă arteră parte din axa vest-est, pentru care nu există 
alternative satisfăcătoare pentru devierea circulației; 

 Varianta de nord (din cele patru opțiuni de traseu finale) a fost eliminată în principal 
pentru a nu afecta mediul uman, având în vedere că realizarea sa ar fi necesitat 
exproprierea unui număr de locuințe colective (existente sau în curs de edificare). 
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9.2. DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN CADRUL 
STABILIRII CONSTRUCȚIILOR CE TREBUIE DEMOLATE 

 
În urma stabilirii amplasamentelor stațiilor și a traseului de metrou executat în săpătură 

deschisă a rezultat necesitatea demolărilor de construcții existente pentru următoarele obiecte: 
 

Nr. crt. Adresă poștală UAT Obiect investiție 

1 Str. Cetății (Ferma de pui) Florești OS Teilor  

2 Str. Eroilor nr 67 Florești Stația Teilor 

3 Calea Moțilornr. 64 Cluj-Napoca Stația Sportului 

4 Calea Moțilornr. 63 Cluj-Napoca Stația Sportului 

5 Calea Moțilornr. 62 Cluj-Napoca Stația Sportului 

6 Calea Moțilornr. 60 Cluj-Napoca Stația Sportului 

7 Calea Moțilornr. 58 Cluj-Napoca Stația Sportului 

8 Calea Moțilornr. 56 Cluj-Napoca Stația Sportului 

9 Calea Moților nr. 40 Cluj-Napoca Interstația Sportului – Piața Unirii 

10 Calea Moților nr. 7 Cluj-Napoca Interstația Sportului – Piața Unirii 

11 B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 114 Cluj-Napoca Stația Armonia 

12 B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 116 Cluj-Napoca Stația Armonia 

13 B-dul Muncii nr. 18 Cluj-Napoca Stația Muncii 

14 Str. Teodor Mihali nr. 11 Cluj-Napoca Interstația Piața Mărăști – Cosmos 

15 Str. Teodor Mihali nr. 13 Cluj-Napoca Interstația Piața Mărăști – Cosmos 

 
Alternativele luate în considerare pentru OS Teilor 
 

Considerații privind soluția tehnică adoptată: 

- din analiza opțiunilor de traseu a rezultat ca un optim traversarea localității Florești prin 
partea de sud a acesteia, având în vedere că oferă o accesibilizare foarte bună pentru 
noile dezvoltări urbane din sudul localității Florești, precum și posibilități reale de 
dezvoltare planificată; 

- traseul de metrou subtraversează: 
o terenul viran cuprins între Str. Șesului și Str. Porii, 
o ampriza străzii dintre Str. Porii și Str. Eroilor, 
o terenul agricol (zonă de deal) din sudul Comunei Florești între Str. Eroilor și Str. 

Cetății, 
o pădurea din sudul Comunei Florești între Str. Cetății și Str. Subcetate, 
o terenul viran între pădure și Str. Tăuțiului, 
o ampriza Str. Abatorului, 
o Cazarma Florești, 
o amplasamentul viitorului Spital de Urgență Cluj, 
o zonă verde (cu mulți copaci) între Str. Avram Iancu și Str. Răzoare, 
o terenul viran situat la sud de Complexul VIVO!, 
o ampriza Str. Valea Gârbăului, 
o terenul viran (zonă de deal) între Str. Valea Gârbăului și Drumul Sfântul Ioan, 
o ampriza Drumul Sfântul Ioan, 
o Municipiul Cluj-Napoca, 

- din studiile efectuate până acum în cadrul activității de proiectare s-au identificat că 
terenurile situate în pantă (zonele de deal) prezintă un potențial de alunecare ce cresc 
riscul geotehnic, indeosebi pentru constructiile de suprafață (cele realizate în săpătură 
deschisă); 

- în urma coordonării traseului cu obiectivele Cazărmii Florești s-a solicitat ca pe 
amplasamentul unităților militare să nu se afecteze suprafața terenului pentru 
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realizarea structurii de metrou (evitarea realizării structurii de metrou în săpătură 
deschisă). 

 
Pornind de la datele de intrare menționate mai sus, a rezultat necesitatea adoptării realizării 

structurii interstațiilor prin intermediul tunelelor circulare, soluție tehnică ce oferă posibilitatea 
executării structurii fără afectarea suprafeței terenurilor (cu ajutorul scutului: TBM – Tunnel Boring 
Machine), înaintea primei zone de deal cu potențial de alunecare teren (adiacent Stației Teilor – în 
această soluție se evită toate zonele cu potențial de alunecare teren, inclusiv zonă împădurită și 
zona Cazărmii Florești). Această tehnologie permite realizarea tunelelor circulare de metrou total 
în subteran, la costuri comparative cu tehnologia executării în săpătură deschisă, fără să crească 
riscul geotehnic de alunecare a terenului. 

Pentru realizarea tunelelor este necesar însă de prevederea unei suprafețe de aprox. 8ha 
(liberă de construcții) pentru organizarea de șantier în zona de lansare a scuturilor care să asigure 
alimentarea cu elemente structurale a acestora. În concluzie, celelalte alternative de amplasare a 
organizării de șantier de gosopodărire scuturi (de ex. Municipiul Cluj-Napoca), determinau 
ocuparea de terenuri proprietăți private persoane fizice, precum și demolarea de construcții de 
dimensiuni mai mari. 
 
Alternativele luate în considerare pentru Stația Teilor 
 

Considerații privind soluția tehnică adoptată: 

- din analiza opțiunilor de traseu a rezultat ca un optim traversarea localității Florești prin 
partea de sud a acesteia, având în vedere că oferă o accesibilizare foarte bună pentru 
noile dezvoltări urbane din sudul localității Florești, precum și posibilități reale de 
dezvoltare planificată; 

- Str. Eroilor reprezentă cea mai importantă arteră de circulație nord-sud din zona de vest 
a localității Florești, ceea ce conduce la necesitatea amplasării unei stații de metrou în 
imediata vecinătate a acesteia; 

- deoarece la vest de Str. Eroilor traseul străbate teren liber de construcții s-a ales ca pe 
această zonă structura de metrou să fie realizată la mică adâncime (-7m) în săpătură 
deschisă, soluție care oferă economii substanțiale de cost, însă a condus la o stație de 
metrou cu vestibule la suprafața terenului cu dimensiunile de 95mx 20m. 

 
Pornind de la datele de intrare menționate mai sus, celelalte alternative de amplasare a 

stației în imediata vecinătate a Str. Eroilor determinau fie demolarea de construcții de dimensiuni 
mult mai mari (atât pe înălțime cât și la sol), fie ocuparea căilor de acces în proprietățile adiacente. 
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Alternativele luate în considerare pentru Stația Sportului 
 

Considerații privind soluția tehnică adoptată: 

- din analiza opțiunilor de traseu a rezultat ca un optim traversarea centrului Municipiului 
Cluj-Napoca pe Calea Moților, traseu ce oferă o accesibilizare foarte bună pentru zonele 
de locuințe colective și servicii, respectiv pentru polii de interes existenți în zona 
centrală; 

- pentru asigurarea deservirii a celor mai importante puncte de interes s-a decis 
amplasarea pe zona centrală a următoarelor stații: una la intersecția cu Str. Oțetului 
pentru deservirea Complexului Cluj-Arena și una la Piața Unirii, punctul nodal al 
Municipiului Cluj-Napoca; având în vedere distanța rezultată dintre aceste două stații 
(1,5km, mult prea mare pentru zona traversată, ce are foarte multe puncte de interes 
local) a condus la necesitatea amplasării unei stații de metrou la aproximativ jumătatea 
distanței – 750m (între Str. George Coșbuc și Str. Mihail Eminescu); 

- pentru asigurarea funcționalității stațiilor de metrou ușor (asigurare fluxuri călători și 
echipamente necesare operării în condiții optime), acestea au dimensiuni (pentru stație 
cu trei nivele subterane) de 75m x 20m, cu adâncimea variabilă funcție de profilul 
longitudinal al traseului; 

- lățimea Căii Moților între Str. George Coșbuc și Str. Mihail Eminescu (din proprietate în 
proprietate) este cuprinsă între 20 și 22m; 

 
Pornind de la datele de intrare menționate mai sus, celelalte alternative de amplasare a 

stației în pe Calea Moților între Str. George Coșbuc și Str. Mihail Eminescu conduc la necesitatea 
demolării de construcții de dimensiuni mult mai mari (atât pe înălțime cât și la sol), unele dintre ele 
fiind clasate ca monumente. 
 
Alternativele luate în considerare pentru Interstația Sportului – Piața Unirii 
 

Considerații privind soluția tehnică adoptată: 

- lungimea tunelelor circulare de metrou de pe Interstația Sportului – Piața Unirii este de 
813m, distanță care necesită introducerea de evacuări de urgență pe parcursul acesteia 
pentru asigura distanța minimă de 762m între două căi de evacuare în caz de urgență; 

- soluția stabilită pentru asigurarea unei evacuări de urgență comportă realizarea 
următoare structuri: 

o Puț vertical cu secțiune circulară, diametru exterior D = 12 m și căptușeală finală 
din beton armat cu grosimea de 1 m; 

o Casa de scări de secțiune dreptunghiulara înscrisă în puțul vertical, dimensiuni 
interioare 360 cmx 720 cm; 

- asigurarea evacuării călătorilor în caz de urgență trebuie realizată pentru ambele fire de 
circulație, ceea ce impune realizarea câte unei evacuări de urgență pentru fiecare tunel 
în parte. 

 
Pornind de la datele de intrare menționate mai sus, celelalte alternative de amplasare a 

evacuărilor de urgență (inclusiv casa de scări ce se găsește pe verticala puțului) conduc la 
necesitatea demolării de construcții de dimensiuni mult mai mari (atât pe înălțime cât și la sol), 
multe dintre fiind clasate ca momunete istorice. 
 
Alternativele luate în considerare pentru Stația Armonia 
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Considerații privind soluția tehnică adoptată: 

- din analiza opțiunilor de traseu a rezultat ca un optim traversarea centrului Municipiului 
Cluj-Napoca pe B-dul 21 Decembrie 1989, traseu ce oferă o accesibilizare foarte bună 
pentru zonele de locuințe colective și servicii, respectiv pentru polii de interes din zonă; 

- pentru asigurarea legăturilor cu principalele coridoare de transport de suprafață pe 
direcția nord-sud din Cluj-Napoca (și nu numai), s-a decis amplasareaurmătoarelor stații: 
una în Piața Avram Iancu și una la Piața Mărăști; având în vedere distanța rezultată între 
aceste două stații (1,5km, mult prea mare pentru zona traversată, cu foarte multe 
puncte de interes local) a condus la necesitatea amplasării unei stații de metrou la 
aproximativ jumătatea distanței – 750m (în proximitatea Str. Petofi Sandor); 

- pentru asigurarea funcționalității stațiilor de metrou ușor (asigurare fluxuri călători și 
echipamente necesare operării în condiții optime), acestea au dimensiuni (pentru stație 
cu două nivele subterane) de 95m x 20m, cu adâncimea variabilă funcție de profilul 
longitudinal al traseului; 

- toate stațiile de metrou sunt dotate cu: minim 2 accese, lifturi, 1 acces de urgență, 2 
prize de ventilație; 

- lățimea B-ului 21 Decembrie 1989 în proximitatea Str. Petofi Sandor (din proprietate în 
proprietate) este cuprinsă între 28 și 30m; 

- complexul de birouri The Office Business Center are două nivele de parcare subterană 
care se desfășoară până la limita de proprietate cu B-dul 21 Decembrie 1989. 

 
Pornind de la datele de intrare menționate mai sus, celelalte alternative de amplasare a 

tuturor facilităților (accese, prize, lifturi) conduc la necesitatea demolării de construcții de 
dimensiuni mult mai mari (atât pe înălțime cât și la sol). 
 
Alternativele luate în considerare pentru Stația Muncii 
 

Considerații privind soluția tehnică adoptată: 

- din analiza opțiunilor de traseu a rezultat ca un optim asigurarea capătului estic la B-dul 
Muncii, via Str. Beiușului, pentru asigurarea deservirii zonei industriale și logistice 
Muncii; 

- pentru asigurarea funcționalității stațiilor de metrou (asigurare fluxuri călători și 
echipamente necesare operării în condiții optime), acestea au dimensiuni (pentru stație 
cu două nivele subterane) de 95m x 20m, cu adâncimea variabilă funcție de profilul 
longitudinal al traseului; 

- în plus, aceasta fiind stație de capăt, este necesară suplimentarea cu o zonă de galerie 
pentru asigurarea întoarcerii trenurilor (zonă de rebrusare) cu dimensiuni 110m x 20m; 

- la nord de B-dul Muncii relieful terenului este foarte abrupt (pantă de cca. 16%), o 
eventuală execuție a stației înspre nord determinând costuri suplimentare pentru 
sprijinirea și excavarea pământului; 

- artera de circulație în ampriza căreia se va amplasa stația delimitează la vest o zonă 
industrială (cu hale ce se întind pe suprafețe mari) și la est Stația de transformare 
400/110/20 Kv Cluj Est; 

- lățimea între construcțiile existente este de 23m. 
 

Pornind de la datele de intrare menționate mai sus, celelalte alternative de amplasare a 
stației (inclusiv zonă de rebrusare) conduc fie la necesitatea demolării unor construcții aparținând 
stației de trasformare, fie la demolarea unor suprafețe mari de hale industriale, fie la mărirea 
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costurilor de execuție datorate suplimentării volumelor de pământ excavat și a lucrărilor de 
sprijinire a săpăturii. 
 
Alternativele luate în considerare pentru Interstația Piața Mărăști – Cosmos 
 

Considerații privind soluția tehnică adoptată: 

- din analiza opțiunilor de traseu a rezultat ca un optim asigurarea deservirii călătorilor 
atât din zona industrială și logistică Muncii, cât și a cartierului Gheorgheni și a zonei cu 
potențial ridicat de dezvoltare Sopor; 

- singura arteră de circulație majoră ce asigură legătura între Str. Aurel Vlaicu (arteră în 
ampriza căreia se desfășoară traseul de metrou către zona industrială Muncii) și Zona 
Sopor este Str. Teodor Mihali; 

- traseul bifurcației către Zona Sopor s-a stabilit astfel încât să evite subtraversarea 
blocurilor de locuințe și a podului rutier de pe direcția Str. Aurel Vlaicu; 

- traseul de metrou este reprezentat de tunele circulare realizate cu scutul (ce nu induce 
tasări semnificative pe perioada de execuție), pentru care trebuie asigurată stabilitatea 
structurală pe timpul operării. 

 
Pornind de la datele de intrare menționate mai sus, celelalte alternative de traseu conduc la 
necesitatea subtraversării de construcții de dimensiuni mult mai mari (atât pe înălțime cât și la sol). 
Menționăm că s-a propus exproprierea terenului subtraversat de tunelul de metrou (și implicit 
demolarea clădirilor subtraversate), pentru evitarea restricționării dreptului la folosință al 
proprietarului terenului, având în vedere că pentru asigurarea stabilității structurale a tunelului de 
metrou se impun soluții tehnice speciale pentru viitoarele construcții realizate deasupra tunelului 
de metrou. 
  



 „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”. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU  
RAPORT MEDIU (CONFORM ANEXA NR. 2 DIN CADRUL HG NR. 1076/2004) – IULIE 2021  
CONTRACT NR. 201010/2020 

  

 

Pag. 74/78 Raport Mediu PUZ GL2 C201010/2020-A18LM18-PUZ-RM.01 

10. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 
MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII 
PLANULUI SAU PROGRAMULUI, ÎN CONCORDANŢĂ CU ART. 27 

 

Monitorizarea mediului, atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de exploatare, va 
avea drept scop aplicarea de măsuri suplimentare, după caz, care să conducă la un impact minim 
asupra mediului înconjurător, populaţiei şi aşezărilor umane, astfel încât să fie respectat conceptul 
de dezvoltare durabilă. 

Se recomandă ca monitorizarea să fie efectuată cu frecvenţă lunară în timpul realizării 
lucrărilor de construcţie şi în perioada de garanţie, având un rol esenţial în identificarea şi stabilirea 
unor zone sensibile din punct de vedere al impactului produs prin realizarea proiectului asupra 
componentelor de mediu. 

 
Antreprenorul va realiza periodic măsurători printr-un laborator acreditat RENAR privind 

încadrarea activităţilor întreprinse în limitele de poluare admisibile privind concentraţiile de 
substanţe poluante în aer, apă, sol, precum şi nivelul de zgomot, conform Tabel 10.1 și Tabel 10.2. 

 
 

Tabel 10.1. Monitorizarea factorilor de mediu în perioada de execuţie 

Factor de mediu Periodicitate Parametrii monitorizaţi Amplasament 

Aer Lunar imisii - Fronturi de lucru/ 
organizări de şantier. 

Apă Lunar Conform prevederilor HG nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind condiţiile de 
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, 

modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 

- Fronturi de lucru/ 
organizări de şantier. 

Sol Lunar pH, metale grele, TPH - Fronturi de lucru/ 
organizări de şantier. 

Zgomot Lunar nivel zgomot, dB (A) - Receptorii sensibili din 
dreptul fronturilor de 
lucru/ organizărilor de 
şantier. 

 

Tabel 10.2. Monitorizarea factorilor de mediu în perioada de operare 

Factor de mediu Periodicitate Parametrii monitorizaţi Amplasament 

Aer Lunar imisii - Zona staţiilor de 
metrou. 

Apă Lunar Conform prevederilor HG nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind condiţiile de 
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, 

modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 

- Zona staţiilor de 
metrou. 

Sol Lunar pH, metale grele, TPH - Zona spaţiilor tehnice. 

Zgomot Lunar în 
primul an de 
exploatare, 

apoi 
trimestrial 

nivel zgomot, dB (A) - Receptorii sensibili din 
dreptul staţiilor de 
metrou. 

Notă: În perioada de exploatare, monitorizarea se va realiza pe o perioadă de 3 ani şi numai în cazul 
în care există situaţii în care va fi necesar, aceasta se va extinde.  
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11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

 
Proiectul este situat în județul Cluj, pe teritoriul a două unități administrativ teritoriale, și 

anume municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești. În ultimii ani, populația rezidentă la nivelul celor 
două zone este într-o constantă și accelerată creștere. 

 
În ceea ce priveşte concentraţiile de poluanți emiși în aerul înconjurător în zona proiectului, 

acestea se încadrează, în majoritatea timpului, în categoria „bun” și „foarte bun”. 
 
Proiectul este amplasat pe teritoriul Bazinului hidrografic Someș – Tisa. Proiectul 

intersectează 4 corpuri de apă de suprafață. Conform datelor disponibile, dintre acestea, unul 
singur prezintă o stare chimică și ecologică bună, restul neatingând aceste obiective.  De asemenea, 
proiectul intersectează un corp de apă subterană, care prezintă o stare calitativă și cantitativă bună. 

 
Proiectul analizat nu intersectează arii naturale protejate Natura 2000. Cea mai apropiată 

arie naturală protejată de zona proiectului este ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morilor, situată 
la 763 m de traseul acestuia. 

 
Din punct de vedere peisagistic, zona asociată proiectului este diversă, de la zone construite, 

spaţii verzi, artere rutiere, zone agricole, proximitatea unor zone de agrement.  
 
Din punct de vedere al populației stabile în zona municipiului Cluj-Napoca și a comunei 

Florești, aceasta este într-o continuă creștere.  
Populația locală este afectată atât de poluarea aerului, cât și de zgomotul produs de traficul 

rutier.  
Poluarea aerului are atât efecte directe, cât şi efecte indirecte asupra sănătăţii populaţiei.  
Efectele directe sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a 

populaţiei ca urmare a expunerii la agenţii poluanţi.  
Efectele indirecte sunt reprezentate de modificări produse de poluarea aerului asupra 

mediului şi indirect asupra sănătăţii umane – schimbările climatice, afectarea stratului de ozon. 
 
Din punct de vedere cultural, se preconizează o creștere a numărului de activități, implicit a 

numărului de vizitatori, peisajul din zonele adiacente proiectului fiind supus unei presiuni antopice 
constante.  

Arealul este foarte bogat în elemente de arhitectură valoroasă și reprezentativă, 
reprezentând unul dintre cele mai valoroase ansambluri urbane din întreaga Transilvanie.  

 
Din punct de vedere al schimbărilor climatice, în zona proiectului, este preconizată o 

creștere a temperaturii maxime și a cantităților de precipitații. Acestea pot conduce la creșterea 
perioadelor secetoase, a eroziunii și implicit, a riscului de producere a alunecărilor de teren și 
inundațiilor.  

În cazul neimplementării proiectului, a creşterii populației, a numărului de turiști și a 
necesităţilor financiare, se aşteaptă o migraţie a localnicilor spre zone cu potenţial financiar mai 
mare, generându-se astfel o activitate mai intensă în zona centrală. Astfel, deși starea actuală a 
calității aerului în zona analizată este bună, ne putem aștepta la creșteri semnificative ale gazelor 
cu efect de seră și ale particulelor în suspensie. 

În perioada de exploatare, metroul va avea un impact benefic important asupra comunităţii 
urbane, atât prin reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici, cât şi prin asigurarea conectivităţii 
urbane și prin posibilitatea creeri un spațiu ambiental plăcut. Se consideră că reducerea traficului 
autovehiculelor va avea un efect pozitiv și asupra biodiversității locale. 
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Principalele probleme de mediu relevante pentru proiectul analizat au legătură cu existența 

unor zone critice din punct de vedere al poluării aerului, tendința de încărcare a apelor de suprafață 
cu substanțe organice, prezența zonelor contaminate în interiorul Municipiul Cluj – Napoca, 
amplasarea neadecvată a zonelor rezidențiale în raport cu ariile naturale protejate și problema 
semnificativă a zgomotului în aşezările urbane. 

 
În cadrul proiectului se urmărește atingerea obiectivelor de protecție a mediului la nivel 

național, comunitar și internațional.  
Astfel, se încurajează dezvoltarea infrastructurii durabile, în scopul reducerii gazelor cu efect 

de seră și scăderea consumului de energie prin transportul public. Proiectul urmărește reducerea 
timpilor de călătorie, încurajarea legăturilor sociale și reducerea zgomotului. 

 
Se estimează că nu se vor produce efecte asupra biodiversității tipice urbane şi semi-urbane, 

faţă de cele deja existente.  
 
Asupra populației și sănătății umane, efectele sunt în principal legate de zgomotul, vibrațiile 

și emisiile produse de lucrări. Infrastructura de transport de tip metrou va avea un efect benefic 
important asupra comunităţii urbane din zonă, atât prin reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici 
asociate cu desfăşurarea traficului pe arterele de circulaţie, cât şi prin asigurarea conectivităţii 
urbane. 

 
Din punct de vedere al solului și subsolului, pot avea loc o serie de modificări în calitatea şi 

structura acestora, prin lucrările de excavații întreprinse și prin crearea de depozite intermediare, 
însă prin implementarea măsurilor de diminuare a impactului se poate aprecia faptul că activităţile 
vor avea un impact negativ redus asupra terenurilor şi solului.  

 
Prin măsurile care au fost propuse şi urmează a fi implementate, se estimează că realizarea 

şi punerea în exploatare a Magistralei I de metrou nu va avea impact asupra calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane şi nu va afecta curgerea acestora. 

 
Realizarea proiectului va avea efecte pozitive asupra calității aerului, prin asigurarea unei 

axe de transport durabil, care să încurajeze utilizarea mijloacelor de transport în comun, în 
defavoarea autoturismului personal. 

 
Traseul proiectului a fost adaptat astfel încât să se asigure un grad maxim de evitare al 

monumentelor istorice şi siturilor arheologice cunoscute, dar au fost adoptate și strategii care să 
protejeze patrimoniul cultural pe durata lucrărilor de execuție.  

 
Toate spațiile verzi afectate inițial vor fi refăcute (în proporție de 90%) cu excepția celor 

ocupate permanent de accese sau alte construcții tehnologice de metrou (în proporție de 10%). Se 
vor reface ecologic suprafeţele afectate de lucrări pentru a crea un cadru ambiental plăcut.  
  

Pentru prevenirea și reducerea poluării, dar și pentru protejarea factorilor de mediu au fost 
propuse și prezentate măsuri aferente fiecărui aspect de mediu.  
 

Pentru dezvoltarea proiectului, au fost luate în calcul mai multe variante tehnice și de 
traseu, fiind selectată cea care oferă cele mai bune performanțe din punct de vedere al criteriilor 
tehnice, sociale, de mediu și financiare. 
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Monitorizarea mediului, în toate fazele proiectului, va avea drept scop aplicarea de măsuri 
suplimentare, după caz, care să conducă la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, 
populaţiei şi aşezărilor umane. 
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