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1. Introducere. Viziune strategică
Oraşe din întrega lume sunt în curs de dezvoltare, context în care o adaptare a
strategiei de dezvoltare la nevoile unei societăţi în continuă schimbare este pe deplin
justificată.
Mediul înconjurător reprezintă un sistem sau un ansamblu de condiţii şi elemente
naturale (aer, apă, sol şi subsol, biodiversitate) şi antropice, care interacţionează şi
influenţează condiţiile de viaţă dar şi posibilitatea dezvoltării viitoare a societăţii.
Starea mediului înconjurător afectează în mod direct viaţa şi sănătatea oamenilor,
condiţii în care, preocuparea primordială ar trebui să fie menţinerea unui mediu sănătos,
curat şi sigur.
Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este
necesară o planificare strategică a dezvoltării, astfel încât să existe în permanenţă un
raport stabil între modul de gestiune a resurselor naturale şi populaţia umană.
În mediul dinamic şi competitiv specific începutului secolului al XXI-lea,
strategiile de mediu trebuie, în consecinţă, să se alinieze strategiilor de dezvoltare şi să le
sprijine, pentru a putea aplica cel mai eficient resursele şi a completa lacunele existente,
în scopul îmbunătăţirii calităţii mediului de viaţă, a mediului socio-economic, pentru
sprijinirea mediului de afaceri şi implicit creşterea competitivităţii locale. În contextul în
care societatea umană reprezintă componenta centrală a mediului înconjurător, accesul la
resurse oferite de componentele de mediu, bogate cantitativ şi cu o calitate
corespunzătoare, este mai mult decât o necesitate a vremurilor în care trăim.
Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, reprezintă
instrumentul prin care judeţul Cluj îşi promovează priorităţile în domeniul economic şi
social.
Viziunea strategică pe probleme de mediu a municipiului Cluj-Napoca trebuie
corelată cu aspiraţiile existente în cadrul UE şi cu recomandările Comisiei Europene
(Figura 1).
Conform acestora, oraşul viitorului trebuie să fie unul inteligent (,,SMART
City’’), a cărui dezvoltare să aibă la bază exploatarea capitalului intelectual spre
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educare/autoeducare, inovare şi dezvoltare economică în rândul sectoarelor de activitate
prietenoase cu mediul.
Mai concret, dezvoltarea la nivel municipal trebuie bazată pe o calitate ridicată a
resurselor de apă potabilă, managementul corespunzător al deşeurilor, îmbunătăţirea
calităţii aerului atmosferic şi pe un management adecvat al hazardelor şi riscurilor, cu
scopul menţinerii unui mediu de viaţă curat şi sigur.
Pe de altă parte, este necesară introducerea în planurile strategice de dezvoltare a
conceptului ,,verde şi primitor’’ (,,Green City’’, ,,Oraş Verde’’), care presupune
aplicarea de politici de mediu bazate de principiul dezvoltării durabile, racordate
strategiilor comunitare, naţionale, regionale, judeţene şi locale: dezvoltarea de reţele de
spaţii verzi interconectate, protejarea biodiversităţii, limitarea nivelului de zgomot,
planificarea durabilă a modului de utilizare al terenurilor şi limitarea efectelor
schimbărilor climatice.
Eficientizarea şi abordarea din perspectiva dezvoltării durabile a activităţilor,
resurselor şi energiei reprezintă un alt deziderat, prin luarea în considerare a reducerii
consumului specific de resurse, eficientizarea energetică, încurajarea mobilităţii durabile,
la care se adaugă inovarea şi dezvoltarea economică în rândul sectoarelor de activitate
prietenoase cu mediul. Creşterea durabilă vizează promovarea unei structuri economice
mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai
competitive, care poate conduce la furnizarea de bunuri publice, la crearea de noi locuri
de muncă, la dezvoltarea unui mediu mai sigur, sănătos şi curat şi implicit la creşterea
calităţii vieţii. Problema cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea între
necesitatea continuării dezvoltării economice şi sociale şi protecţia şi îmbunătăţirea stării
mediului, singura cale pentru bunăstarea generaţiilor prezente şi a celor viitoare. În acest
context, municipiul Cluj-Napoca vizează la nivel strategic dezvoltarea unei comunităţi
durabile care să folosească resursele pentru a asigura necesităţile curente concomitent cu
asigurarea resurselor adecvate pentru generaţiile viitoare, atât din punct de vedere
cantitativ cât şi calitativ.
Toate acestea nu pot fi posibile fără un management corespunzător şi
democratic al activităţii de planificare strategică, care să ia în considerare implementarea
şi dezvoltarea conceptului de ,,City Manager’’ la nivel administrativ, exploatarea
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capitalului intelectual, realizarea de studii de fundamentare, achiziţii publice de produse
şi servicii prietenoase cu mediul, planificarea urbană participativă cu implicarea
cetăţenilor, ridicarea gradului de absorbţie a fondurilor disponibile la nivel comunitar în
scopul implementării proiectelor propuse şi, nu în ultimul rând, monitorizarea progreselor
realizate.
Implementarea acestor idei în strategiile de dezvoltare urbană conduce la
afirmarea unor centre urbane mai atractive şi sustenabile şi la sporirea indicelui de
calitate a vieţii.
În consecinţă, protecţia mediului va fi o preocupare prioritară pentru autorităţi şi
comunitatea locală şi va fi integrată în toate celelalte politici urbane şi va constitui un
criteriu de bază la luarea deciziilor în toate domeniile. Astfel, politica de dezvoltare
urbană şi economică se va orienta spre evoluţii şi activităţi cu impact de mediu redus,
speculând oportunităţile oferite de calitatea resursei umane locale.

Figura 1. Viziunea strategică pe probleme de mediu a municipiului Cluj-Napoca
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2. Baza de informaţii şi metodologia urmărită
Analiza problemelor de mediu la nivel strategic a respectat cadrul sugerat în
Ghidul metodologic şi acesta include:
-

o analiză preliminară - situaţia mediului înconjurător la nivel local la
momentul 2013;

-

o analiză a capacităţilor de tip SWOT;

-

identificarea Problemelor Strategice Cheie (PSC) - probleme care afectează
calitatea politicilor publice în domeniu pe termen lung şi într-o manieră
determinantă;

-

definirea de strategii sectoriale ca răspuns la PSC;

-

o listă de propuneri de programe operaţionale;

-

o analiză a potenţialului de avantaj competitiv al oraşului în sectorul
coordonat.

Procesul de planificare strategică din perspectiva mediului a parcurs mai multe
etape procedurale:
-

constituirea grupului de lucru;

-

întâlniri de analiză a documentaţiilor intemediare, atât în grupul intern cât şi
cu alţi factori interesaţi;

-

dezbateri publice cu purtătorii de interese (ex. reprezentanţi ONG-uri, firme
cu specific, experţi, persoane fizice ş.a.);

-

predarea documentaţiei finale.

La baza elaborării acestei documentaţii au stat o serie de date şi informaţii
cuprinse atât în documente strategice actualizate cu caracter comunitar, naţional, regional,
judeţean şi local, cât şi în alte surse bibliografice:
- Strategia Europa 2020;
- Strategia UE pentru regiunea Dunării;
- Programul Naţional de Reformă (2011-2013), Guvernul României, 2011;
- Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020, ADR Nord-Vest;
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- Planul integrat de dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca Zona
Metropolitană Cluj 2009 – 2015, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Zona
Metropolitană Cluj;
- Cadru metodologic pentru grupurile de lucru sectoriale asociate procesului de
planificare strategică a municipiului Cluj-Napoca, 2013-2020, elaborat de Conf. dr. Călin
Hinţea,

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca , Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administrative şi ale Comunicării, 2013;
- Proiect de planificare strategică a municipiului Cluj-Napoca (2013-2020) –
Draft, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării, 2013;
- Proiect de planificare strategică a municipiului Cluj Napoca (2013-2020),
analiza preliminară, Cluj Management and Planning Group, 2013;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, Document
elaborat în cadrul proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru
perioada 2014-2020”. Cod SMIS 12836, finanţat din Fondul Social European, prin
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative’’, Beneficiar Consiliul
Judeţean Cluj, 2012;
- Plan Urbanistic General Cluj-Napoca actualizat - varianta pentru avizare,
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 2013;
- Raport de mediu pentru Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada
2014-2020, elaborat de Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor,
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca , Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului,
2012
- Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca - diagnoza problemelor de
mediu şi analiza SWOT, analiza preliminară, Universitatea “Babeş-Bolyai”, ClujNapoca, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, 2013;
- Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM), judeţul Cluj, Agenţia pentru
Protecţia Mediului (APM) Cluj ;
- documentaţii/liste cu propuneri ale diverselor ONG-uri locale sau alţi factori de
interes;
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- studii, rapoarte şi analize de specialitate ale instituţiilor publice descentralizate
cu atribuţii în controlul şi managementul factorilor de mediu;
- cărţi, articole ştiinţifice, documentaţii tehnice şi legislative aferente subiectului
analizat;
- cunoştinţe individuale utilizate în special în cadrul întâlnirilor de grup,
experienţa şi informaţiile individuale constituind un element deosebit de important în
evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu.

8

3. Analiza preliminară şi analiza SWOT a problemelor strategice cheie
3. 1. Calitatea aerului şi schimbări climatice
Poluarea aerului reprezintă marea provocare a ultimelor decenii, datorită
agresivităţii poluanţilor asupra sănătăţii umane şi impactului acestora asupra tuturor
componentelor de mediu: aer, apă, sol, vegetaţie. Efectele poluării aerului sunt clare:
generarea unor costuri ridicate pentru asigurarea sănătăţii populaţiei, atât pe termen scurt
cât şi lung, afectarea ecosistemelor şi producerea fenomenului de eroziune, coroziune şi
deteriorare a materialor, inclusiv a obiectelor de patrimoniu cultural, arhitectural şi
istoric.
Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în vigoare se impune realizarea
în mod continuu a evaluării calităţii aerului pe baza valorilor limită şi valorilor de prag, în
acord cu standardele naţionale şi ale Uniunii Europene, cu scopul:
menţinerii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care
aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru
poluanţii atmosferici;
îmbunătăţirii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta nu se încadrează
în limitele prevăzute de normele în vigoare;
adoptării măsurilor necesare pentru limitarea până la eliminare a efectelor
negative asupra mediului.
Prevederile reglementărilor UE şi a celor naţionale stipulează încadrarea zonelor
şi aglomerărilor în regimuri de evaluare şi gestionare adecvată a calităţii aerului. Această
încadrare depinde de nivelul concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi şi de
încadrarea acestora peste sau sub obiectivele de calitate definite: VL - valoare limită, PSE
- prag superior de evaluare, PIE - prag inferior de evaluare.
Depăşirea

valorilor

limită/pragurilor

de

alertă

impune

elaborarea

de

planuri/programe care trebuie să conducă la reducerea emisiilor de poluanţi la sursă,
respectiv la încadrarea concentraţiilor ambientale în valorile limită.
Al şaselea program de acţiune pentru mediu (6EAP) al Uniunii Europene are
stabilit ca obiectiv pe termen lung atingerea unui nivel de calitate a aerului care nu
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prezintă riscuri şi nu are impact negativ semnificativ asupra sănătăţii umane şi a
mediului.
În municipiul Cluj- Napoca sursele care influenţează calitatea aerului sunt traficul
rutier, lucrările de pe şantierele de construcţii, aplicarea materialului antiderapant în
perioada de iarnă şi, într-o mai mică măsură, activitatea industrială.
În cadrul municipiului a fost implementat ,,Programul Integrat de Gestionare a
Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, ale cărui acţiuni sunt deja vizibile prin
reducerea emisiilor şi a concentraţiilor poluanţilor atmosferici.
Conform Raportului de Mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului
Cluj-Napoca (2012), în privința poluării aerului „arealele afectate de emisii poluante
ocupă o suprafață relativ mare, dar nivelul concentrației diverselor noxe în mediu nu
depăşeşte semnificativ concentraţia maximă admisă reglementată prin standardele de
mediu”. Zonele cele mai poluate (gaze, praf) sunt principalele căi de comunicaţie. De
asemenea, zonele industriale reprezintă potenţiale surse de poluare. Datele care au condus
la aceste concluzii au fost colectate şi analizate de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Cluj.
Din perspectiva calităţii aerului se va urmări ca oraşul să (re)devină un oraş cu
"aer curat", adecvat pentru un oraş modern, universitar şi turistic, axat pe servicii şi plasat
într-un cadru natural favorabil.
Un accent important se va pune pe reducerea noxelor emise de autovehicule, atât
în ansamblu precum şi în perioade de vârf sau în zone "fierbinţi", atât prin măsurile de
reducere şi redistribuire a traficului auto în oraş cât şi prin monitorizare strictă şi
sancţiuni contra celor ce utilizează autovehicule ce nu se încadrează în normele de emisii
dar şi prin măsuri proactive inclusiv fiscale de promovare a utilizării unor vehicule sau
forme de transport cu emisii cât mai reduse.
De asemenea, se va urmări implementarea unor politici de minimizare a emisiilor
de gaze şi pulberi în atmosferă de către agenţii economici din oraş, în special pentru
aceea

a

căror

amplasament

este

în

sau

în

apropriere

de

zone

centrale/pericentrale/rezidenţiale sau care sunt localizaţi în amonte de fluxurile predilecte
de aer (de multe ori, mai ales iarna, municipiul se confruntă cu curenţi descendenţi de pe
dealurile din vecinătate) sau în alte locaţii nefavorabile. Se va încerca mutarea acestora în
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alte zone dacă emisiile nu pot fi duse la nivele inferioare limitelor în vigoare şi se va
împiedica apariţia în aceste zone de noi structuri industriale sau de altă natură care
poluează atmosfera.
Pentru îmbunătăţirea calităţii aerului se vor formula politici şi reguli de evitare sau
diminuare a pulberilor emise de alte activităţi cum sunt cele de termoficare, incinerare de
biomasă în aer liber, traficul rutier (străzi nemodernizate sau vehicule murdare) sau
activitatea pe şantiere fără măsuri adecvate (stropire, perdele de protecţie ş.a.).
Puncte tari (Strenghts)
Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare
a oraşului prin introducerea etapizată
de către firmele de salubritate a
mijloacelor mecanizate de salubrizare a
străzilor;
Repararea regulată a străzilor;
Extinderea zonelor pietonale ;
Controlul
respectării
prevederilor
autorizaţiilor
de
construire,
a
acordurilor de mediu, a altor avize de
specialitate în vederea
finalizării
obiectivelor de investitii;
Controlul modului în care se
organizează şantierele de construcţii (în
special a utilajelor care folosesc căile
de acces) în vederea respectării
prevederilor legislaţiei de mediu şi a
condiţiilor stipulate în actele de
reglementare;
Respectarea limitei maxime de timp
pentru executarea unei lucrări edilitare,
în special a lucrărilor de reparaţii ale
drumurilor publice şi refacerea spaţiilor
verzi;
Redistribuirea polilor de atracţie urbană
prin respectarea HG 1454/2004 privind
amplasarea hipermarket-urilor către
periferia oraşului.
Armonizarea legislaţiei naţionale cu
legislaţia comunitară în domeniul
calităţii aerului, inclusiv pentru
transportul mărfurilor periculoase şi a
deşeurilor periculoase;

Puncte slabe (Weaknesses)
Nerespectarea în procesul de amenajare a
teritoriului, a regulamentelor de urbanism
aprobate şi/sau a legislaţiei şi a
contractelor asumate;
Absorbţia redusă a fondurilor europene
nerambursabile;
Slaba colaborare cu specialişti în
domeniu din mediului universitar şi cu
comunitatea locală;
Realizarea, pe alocuri, de studii de impact
părtinitoare pentru proiecte de construcţie
sau dezvoltare a celor existente;
Poluare ridicată în anumite intervale
orare (orele cu trafic de vârf) şi în
anumite locuri (zona centrală, de-a lungul
marilor artere de circulaţie, în jurul
platformelor industriale);
Depăşiri ale limitelor admise pentru
anumiţi poluanţi (ex. PM10 şi NO2);
Menţinerea unui nivel relativ ridicat de
pulberi în suspensie şi pulberi
sedimentabile;
Congestionarea
traficului
şi
semaforizarea excesivă;
Infrastructură
de
transport
necorespunzătoare şi slab întreţinută;
Existenţa de drumuri neamenajate;
Lipsa unor căi alternative de legătură
eficientă între vestul şi estul oraşului
(centuri, metrou, monorail);
Numărul insuficient al mijloacelor de
transport public la anumite ore de vârf
precum şi starea necorespunzătoare a
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Existenţa
stategiilor
naţionale,
programelor şi a planurilor de acţiune
în domeniul protecţiei atmosferei;
Existenţa Programului Integrat de
Gestionare a Calităţii Aerului pentru
aglomerarea urbană Cluj-Napoca;
Existenţa sistemelor de monitorizare a
calităţii aerului;
Existenţa staţiilor de monitorizare a
calităţii aerului în Cluj-Napoca care
furnizează date on-line;
Asigurarea accesului publicului la
informaţii privind calitatea aerului;
Existenţa unui climat temperat
continental moderat fără mari extreme
ale parametrilor meteorologici;
Dinamica bună a aerului în sezonul
cald al anului, atunci când îşi face
simţită prezenţa şi briza montană;
Scăderea
emisiilor
de
poluanţi
atmosferici;
Existenţa multor linii de transport
public de-a lungul cărora funcţionează
autovehicule pe curent electric;
Modernizarea liniei de tramvai;
Optimizarea traficului pe anumite
artere prin introducerea sistemului de
semaforizare inteligentă;
Amenajarea de parcări supraterane şi
subterane;
Realizarea de variante de ocolire a
municipiului;
Existenţa iniţiativelor de proiecte
pentru finalizarea şoselelor de centură,
privite ca soluţii de ocolire a
municipiului;
Funcţionarea programul naţional de
scoatere din uz a autovehiculelor vechi;
Realizarea şi extinderea de zone
pietonale în zona centrală intens
poluată;
Existenţa unor proiecte care vizează
încurajarea mersului cu bicicleta;
Existenţa unui procent bun al blocurilor
reabilitate termic comparativ cu media
naţională;

multora dintre acestea;
Insuficienta promovare şi utilizare a
transportului ecologic şi a transportului
public local;
Slaba dezvoltare a infrastucturii pentru
alternativele de mobilitate urbană
ecologică sau disfuncţii apărute în
utilizarea acestora (în special a pistelor
pentru biciclişti);
Poluarea aerului ca urmare a emisiilor
difuze din sistemele individuale de
încălzire rezidenţială;
Grad relativ redus de reabilitare termicǎ a
clǎdirilor existente;
Deficienţe în sistemele de reţinere a
noxelor emise sau chiar lipsa lor la
agenţii economici;
Investiţii reduse în tehnologii de
protecţie a mediului;
Numărul mic de operatori care deţin
sisteme de monitorizare şi control pentru
emisiile poluante;
Inexistenţa unor benzi forestiere cu rol de
tampon între zona rezidenţială şi zonele
industriale;
Diminuarea şi degradarea spaţiilor verzi
prin extinderea spaţiului contruit;
Lipsa unui depozit conform de colectare
a deşeurilor la nivelul municipiului şi a
judeţului Cluj;
Insuficienta valorificare a resurselor
regenerabile ca sursǎ de energie;
Lipsa studiilor locale privind potentialul
exploatării
resurselor
de
energie
regenerabilă;
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Retehnologizarea unor centrale termice
de cartier;
Lipsa marilor unităţi industriale
poluante;
Amplasarea platformelor industriale la
periferia oraşului;
Amplasarea poluatorilor industriali cu
impact mai ridicat în direcţia opusă din
care acţionează cu predilecţie vântul;
Închiderea unor instalaţii puternic
poluante;
Dezvoltarea de activităţi economice
noi, nepoluante, cu predilecţie din
sectorul serviciilor;
Existenţa unei iniţiative clare de
realizare a unei depozit de deşeuri
municipale în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
Existenţa unor sisteme forestiere
consistente, în spaţiul extravilan, cu rol
important în auto-epurarea atmosferică;
Implicarea susţinută în proiecte şi
programe care vizează protecţia
mediului (ex. Proiectul Capitala Verde
a României, proiecte de extindere şi
reamenajare a spaţiilor verzi, Proiect
Cluj Verde, SMART City, Cluj
Innovation City);
Introducerea în PUG a obligaţiilor de
amenajare a unui spaţiu verde minim
corespunzător pentru toate proiectele
de construcţie;
Interes crescut din partea sectorului
privat in exploatarea resurselor de
energii
alternative
(parcurile
tehnologice);
Potenţial bun pentru introducerea
surselor regenerabile de energie
(îndeosebi hidroenergie şi energie
solară);
Existenţa programelor de finanţare
naţionale şi internaţionale în domeniu
utilizării resurselor regenerabile (ex.
Programul Casa Verde, Programe pe
exerciţiul financiar 2014-2020).
Oportunităţi (Opportunities)

Ameninţări/Pericole (Threats)
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Întărirea compartimentului de mediu
din cadrul Primăriei;
Imbunătăţirea
ponderii
atragerii
surselor fonduri europene pentru
reducerea poluării aerului;
Pregătirea
unui
portofoliu de
proiecte în vederea finanţării prin
intermediul fondurilor structurale;
Asistenţă tehnică şi financiară din
partea UE;
Corelarea strategiei de mediu cu
strategia
de
dezvoltare
socioeconomică;
Intensificarea colaborărilor cu instituţii
focalizate pe problematica mediului
urban;
Creşterea ponderii spaţiilor verzi în
detrimentul spaţiilor ocupate de
construcţii, inclusiv prin crearea de
terase verzi suspendate;
Utilizarea de materiale pentru finisajele
exterioare ale clădirilor cu un albedo
care să permită a reflexie cât mai mare
a radiaţiilor solare;
Proiect de monitorizare meteorologică
a efectului de"insulă de căldură urbană
" prin aplasarea de statii meteorologice
in diverse puncte cheie ale orasului;
Utilizarea unui material antiderapant
ecologic şi curăţarea carosabilului
imediat ce vremea o permite, pentru a
nu favoriza resuspensia acestuia în
aerul înconjurător la contactul cu roţile
autovehiculelor;
Stropirea regulată a străzilor în zilele
caniculare şi perioadele cu secetă
atmosferică prelungită;
Reabilitarea reţelei rutiere uzate şi
optimizarea traficului rutier;
Continuarea acţiunilor de reabilitare şi
amenajare (asfaltare sau acoperire cu
piatră cubică) a străzilor, până la
finalizarea integrală a reţelei stradale
urbane;
Continuarea lucrărilor la centurile de

Legislaţia şi mediul economic şi politic
instabile;
Costuri ridicate pentru conformarea cu
standardele europene privind schimbul de
tehnologii şi folosirea celor mai bune
tehnici (BAT) disponibile;
Întârzieri în implementarea şi finalizarea
proiectelor;
Blocarea liniilor de finanţare pentru
diferite programe/proiecte;
Capacitate redusă de co-finanţare a
proiectelor;
Capacitate redusă a comunităţii locale de
susţinere a proiectelor de protecţie a
mediului;
Soluţii puţine şi cu costuri ridicate de
optimizare şi decongestionare a traficului
rutier;
Creşterea numărului de maşini raportat la
infrastructura rutieră actuală;
Cresterea oportunităţii de a cumpăra o
maşină veche poluantă în conformitate cu
specificările din noua lege (timbrul de
mediu);
Capacitate
redusă
a
operatorilor
industriali de finanţare a proiectelor în
domeniul protecţiei atmosferei;
Costuri ridicate pentru implementarea
sistemelor de producere a energiei din
surse regenerabile;
Cuantumul scăzut al sancţiunilor primite
raportat la beneficiile titularilor de
activităţi
cu
specific,
în
cazul
nerespectării obligaţiilor contractuale.
Localizarea într-un spaţiu depresionar cu
slabă ventilaţie naturală;
Numărul relativ ridicat de zile cu calm
atmosferic, inversiuni de temperatură şi
ceaţă – factori agravanţi ai poluării
aerului- mai ales în sezonul rece al
anului;
Proximitatea aeroportului în relaţie cu
spaţiile locuite şi în perspectiva
dezvoltării acestuia, care va pune
probleme de poluare atmosferică şi
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ocolire cu evitarea amplasării loc la
nivele joase în Culoarul depresionar al
Someşului Mic şi cu un impact cât mai
redus asupra spaţiilor verzi;
Continuarea şi dezvoltarea programului
de reabilitare termica a locuintelor ;
Întreţinerea corespunzătoare a străzilor
(udare, măturare, spălare, îndepărtare
material antiderapant);
Continuarea programului naţional de
modernizare a parcului auto;
Modernizarea mijloacelor de transport
în comun;
Promovarea transportului în comun;
Promovarea formelor de transport cu
impact
de
mediu
redus
(ex.
autovehicule cu alimentare electrică);
Adoptarea de măsuri proactive inclusiv
fiscale de promovare a utilizării unor
vehicule sau forme de transport cu
emisii cât mai reduse;
Limitarea afluxului de maşini in zona
centrală, încurajând circulaţia cu
mijloace de transport durabil- transport
în comun nepoluant şi ciclism;
Monitorizare mai strictă a activităţilor
în şantierele de construcţii şi a celor
industriale ;
Promovarea mobilităţii şi a formelor
nepoluante de transport (pietonal,
biciclistic);
Dezvoltarea reţelei de piste pentru
biciclete pe baze realiste, fără
congestionarea traficului rutier;
Campanii
de
conştientizare
şi
informare
a
populaţiei
asupra
beneficiilor mobilităţii pietonale şi a
formelor de transport nepoluante;
Împiedicarea apariţiei de noi structuri
industriale poluante în apropierea
spaţiilor rezidenţiale (în conformitate
cu reglementările urbanistice şi de
mediu în vigoare);
Realizarea de investiţii ale agenţilor
economici în sisteme de reducere a
emisiilor în atmosferǎ prin aplicarea

fonică;
Promovarea
de
proiecte
de
decongestionare a traficului rutier (ex.
autostradă urbană suspendată) care pot
contribui la creşterea poluării urbane, în
condiţiile în care calmul atmosferic şi
inversiunile
de
temperatură
sunt
frecvente
în
spaţiul
Culoarului
depresionar al Someşului Mic.
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BAT;
Reglementarea mai strictă a regimului
construcţiilor şi a spaţiilor verzi
(intravilane şi extravilane);
Valorificarea potenţialului dat de
surselor regenerabile de energie;
Atragerea investitorilor care folosesc
tehnologii nepoluante şi dezvoltarea
centrelor şi parcurilor tehnologice
“verzi”; - Cluj Innovation City, Parcuri
de servicii şi inovaţie;
Promovarea, întărirea şi continuarea
programelor de tip ,,CASA VERDE’’,
privind înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de încălzire cu
sisteme care utilizează energia solară,
geotermală, eoliană, şi alte sisteme care
conduc la îmbunătăţirea calităţii
aerului.

3.2. Gestiunea durabilă a resurselor de apă
Apa este un element esenţial pentru viaţă şi pentru procesele naturale. Existenţa
noastră şi activităţile noastre economice sunt în totalitate dependente de această preţioasă
resursă. Buna gospodărire a apelor prezintă o importanţă deosebită în condiţiile în care la
nivel global apa reprezintă o sursă limitată, de aceea este tratată ca resursă deosebit de
importantă care trebuie protejată. Criza apei înseamnă criza vieţii, iar acesta se
concretizează prin: criza accesului la apă, problema calităţii apei şi relaţia omului cu apa.
Activităţile umane exercită presiuni importante asupra resurselor de apă atât
cantitativ cât şi calitativ, astfel că este necesară analiza acestei componente a mediului
înconjurător, impunându-se crearea de instrumente legislative care să se adreseze clar
problemelor apărute şi să contribuie la asigurarea resurselor de apă pentru generaţiile
viitoare. La nivelul Uniunii Europene principalul instrument de lucru este Directiva
Cadru 2000/60/EC, care stabileşte cadrul de acţiune în domeniul gospodăririi durabile a
apei având ca scop atingerea „stării bune” a apelor până în anul 2015.
Implementarea Directivei Cadru se realizează prin planurile de management
bazinale care pe baza cunoaşterii corpurilor de apă au drept scop gospodărirea echilibrată
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a resurselor de apă precum şi protecţia ecosistemelor acvatice. Prin planurile de
management bazinale sunt stabilite obiectivele ţintă pe o perioadă de 6 ani şi sunt propuse
măsuri astfel încât să se ajungă la atingerea „stării bune” a apelor.
Atribuţiile de monitorizare a calităţii apelor, legate de gradul de poluare, revine
Autorităţii Naţionale ,,Apele Române”, monitorizarea calităţii apei potabile din surse de
suprafaţă şi subterane fiind în sarcina Autorităţii de Sănătate Publică cu structurile sale
teritoriale.
La nivelul municipiului Cluj-Napoca, la ora actuală, există o sursă bogată şi curată
de apă potabilă şi o stare acceptabilă, chiar bună a resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane. De asemenea, s-au facut progrese însemnate în ceea ce priveşte managementul
apelor uzate prin modernizarea staţiei de epurare. Anumite probleme de poluare sunt
asociate afluenţilor Someşului Mic din municipiu, care, prin debitele mici asociate,
conduc la o diluţie scăzută a poluanţilor şi la creşterea concentraţiei acestora.
Conform datelor cuprinse în Raportul privind starea mediului în judeţul Cluj 2012, elaborat de APM Cluj, corpul de apă Someş Mic - lunca şi terasele, era încadrat
într-o stare chimică bună, în timp ce corpurile de apă de suprafaţă aveau o stare fizicochimică şi ecologică variabilă, de la bună la moderată.
Referitor la gestiunea resurselor de apă, în relaţie cu colectivitatea locală şi
celelalte componente de mediu, se va urmări să se asigure ca râul / râurile şi lacurile să
fie considerate elemente centrale, atractive şi de valoare pentru oraş, că pârâurile nu sunt
o problemă de salubritate ci o valoare ecologică, iar calitatea apelor subterane se reface
şi/sau menţine la un nivel adecvat.
Din aceasta perspectivă sunt propuse o serie de activităţi:
-

extinderea reţelei de canalizare în întreg perimetrul construit ;

-

separarea apelor pluviale de apele uzate menajere şi industriale, acolo

unde este posibil şi gestionarea adecvată a apelor pluviale (mai ales la proiectele noi de
investiţii şi spaţiul extravilan);
-

stoparea deversărilor directe în apele de suprafaţă;

-

depoluarea şi combaterea eutrofizării lacurilor existente, menţinerea şi

extinderea oglinzilor de apă din oraş şi îmbunătăţirea stării sau potenţialului ecologic;
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-

realizarea de lucrări de regularizare a albiilor şi de protecţie a malurilor cu

un impact peisagistic şi ecologic cât mai redus. Eventuale lucrări necesare în viitor, se
pot axa pe materiale şi tehnologii cu impact de mediu cât mai redus, în scopul păstrării
ecosistemelor fluviatile în forme cât mai apropiat de cele naturale. Acolo unde este
posibil, se vor avea în vedere renaturări de albii şi asigurarea debitelor minime pentru
buna funcţionare a ecosistemelor;
-

promovarea de politici de economisire a apei potabile şi a apei în general

şi de evitare a perturbării calităţii, cantităţii şi circulaţiei apelor subterane.
Puncte tari (Strenghts)
Legislaţie de mediu în sectorul apă
armonizată cu legislaţia Uniunii
Europene;
Existenţa unui sistem
şi a bazei
legislative de monitorizare a calităţii
apei potabile;
Existenţa unei politici naţionale pentru
întărirea capacităţii programelor în
domeniu;
Structuri administrative funcţionale
pentru managementul integral al apei
pe bazine hidrografice;
Gestionarea resurselor de apă pe baza
Planurilor de management ale bazinelor
hidrografice;
Realizarea
Sistemului
Integrat
Informaţional şi de Decizie pentru
managementul hidrologic de urgenţă;
Experienţa câştigată de către operatorii
de apă/ autorităţile locale în dezvoltarea
proiectelor de investiţii din fondurile
structurale şi de coeziune (ISPA,
PHARE, SAPARD, POS-MEDIU).
Resurse de apă potabilă de bună calitate
şi în cantităţi suficiente la nivelul
aglomeraţiei urbane Cluj-Napoca;
Conservarea şi îmbunătăţirea calităţii
resurselor de apă de suprafaţă;
Existenţa surselor diversificate de
alimentare cu apă potabilă (foraje,
acumulări);

Puncte slabe (Weaknesses)
Insuficienta dezvoltare a sistemelor
centralizate de alimentare cu apă în
anumite cartire;
Infrastructura
insuficient
dezvoltată
privind canalizarea apelor uzate menajere;
Probleme cu evacuările neautorizate de
apă uzată;
Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane
ca urmare a evacuării apelor uzate
insuficient epurate;
Lipsa reţelelor de canalizare în zone cu
reţele de alimentare cu apă;
Sisteme insuficiente de automonitorizare
calitativa a evacuărilor de apă uzată de la
agenţi economici;
Interes scǎzut al agenţilor economici şi al
locuitorilor pentru reducerea consumului
de apǎ specific;
Lipsa unui sistem de fluorizare a apei
potabile pentru locuitorii municipiului;
Calitatea scăzută a apelor afluenţilor
Someşului Mic din Cluj-Napoca (Nadăş,
Chinteni, pârâul Popii, pârâul Ţiganilor;
Lipsa unui sistem de canalizare divizor;
Depăşirea capacităţii proiectate pentru
anumite reţele de alimentare cu apă
potabilă şi canalizare în zona unor
ansambluri rezidenţiale în extindere.
Degradări de maluri şi colmatări pe râurile
din regiune;
Slaba întreţinere a reţelelor de transport şi
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Extinderea şi îmbunătăţirea calităţii
serviciilor în domeniul apă/apă uzată;
Finalizarea lucrărilor de reabilitare şi
modernizare a staţiei de epurare urbană.
Oportunităţi (Opportunities)

colectare a apelor pluviale.

Monitorizarea
tuturor
agenţilor
economici, utilizatori ai reţelelor de
canalizare menajeră;
Curăţirea şi întreţinerea platformelor
de uscare a nămolului, igienizarea
acestora;
Îmbunătăţirea exploatării şi întreţinerii
staţiilor de epurare existente;
Reautorizarea folosinţelor de apă acolo
unde acestea sunt expirate cu
reactualizarea planurilor de etapizare
dacă este cazul;
Promovarea unor proiecte privind
reciclarea într-o mai mare măsură a
materialelor recuperabile (hârtie, sticlă,
mase plastice, metale, etc.).
Stabilirea unui parteneriat public între
Primărie şi instituţii cu profil specific;
Posibilitatea
accesării
fondurilor
structurale şi de coeziune pentru
sectorul apă;
Implementarea de noi proiecte privind
extinderea
şi
modernizarea
infrastructurii de alimentare cu apă şi
de colectare şi transport a apei uzate;
Existenţa potenţialilor investitori în
sectorul apă;
Dezvoltarea de parteneriate publicprivate cu diverse comunităţi din U.E.
pentru sectorul de apă;
Campanii de informare şi educare a
populaţiei
în
scopul
reducerii
consumului specific de apă menajeră;
Informarea populaţiei asupra măsurilor
care pot fi adoptate în scopul
împiedicării irosirii nejustificate a apei;
Încurajarea populaţiei pentru folosirea
de produse ecologice de curătare,
igienizare şi întreţinere corporală;
Utilizarea de tehnologii care permit

Capacitatea redusă a autorităţilor locale
de a dezvolta proiecte;
Capacitatea redusă de co-finanţare a
beneficiarilor finali;
Managementul cantitativ al apelor în
contextul schimbărilor climatice;
Degradarea
calităţii
apelor
şi
intensificarea procesului de colmatare
datorită intensificării proceselor de
eroziune a solului;
Extinderea unor cartiere rezidenţiale cu
depăşirea capacităţii proiectate a reţelelor
de alimentare cu apă şi evacuare a apelor
uzate;
Descărcarea în reţeaua de canalizare de
ape uzate care nu se încadrează în
normele NTPA;

Ameninţări/Pericole (Threats)
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recircularea şi refolosirea apei;
Continuarea lucrărilor de reabilitare a
sistemelor de distribuţie a apei potabile
şi industriale;
Continuarea
lucrărilor
de
redimensionare, reabilitare şi extindere
a reţelelor de canalizare;
Lucrări periodice de ecologizare a
albiilor cursurilor de apă şi a lacurilor;
Depoluarea şi combaterea procesului de
eutrofizare
a
lacurilor
(Chios,
Tineretului 1 şi 2), dacă situaţia o
impune;
Stoparea deversărilor neautorizate de
ape uzate în apele de suprafaţă şi
subterane;
Implementarea
efectivă
a
reglementărilor
din
domeniul
deşeurilor, astfel încât ecestea să fie
colectate separat și gestionate într-un
mod sigur şi eficient ;
Valorificarea nămolurilor în agricultură
sau prin coincinerare, compostare,
fermentarea anaerobă;
Monitorizarea periodică a surselor cu
potenţial de poluare în scopul
verificării îndeplinirii obligaţiilor de
mediu;
Constituirea de microacumulări de
retenţie temporară a apelor provenite
din ploi torenţiale, pe torenţii şi
pârâurile de pe versanţii dealurilor din
vecinătate şi integrarea acestora în
reţeaua de spaţii verzi şi ,albastre’;
Implementarea de proiecte pilot cu
sistem de canalizare divizor pentru
ansambluri rezidenţiale publice noi şi
pentru parcuri industriale publice sau
private cu capacităţi de stocare şi
reutilizare a apei;
Studiu privind posibilitatea reutilizării
apei meteorice în alte scopuri după o
tratare prealabilă ;
Reabilitarea şi întreţinerea optimă a
sistemelor de scurgere şi colectare a
apelor pluviale (rigole, guri de recepţie,
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bazine de stocare, reţele de canalizare);
Continuarea proiectelor focalizate pe
dezvoltarea funcţiilor de agrement
asociate lacurilor şi apelor curgătoare
prin luarea celor mai potrivite măsuri
de evitare a impactului asupra
mediului;
Managementul
corespunzător
al
exploatărilor
hidroenergetice
cu
respectarea obligaţiilor de mediu;

3.3. Valorificarea patrimoniului natural, spaţiilor verzi şi ariilor protejate
Spaţiile verzi reprezintă un element indispensabil dezvoltării urbane armonioase şi
echilibrate în teritoriu. Alături de ariile naturale protejate ele constituie „plamânul verde”
al unui oraş şi loc de refugiu şi relaxare pentru locuitori.
Având în vedere strategia de dezvoltare a municipiului este extrem de important
să facem distincţia între spaţiile verzi urbane cu destinaţie recreaţională şi ariile naturale
protejate, care prezintă o funcţionalitate mult mai complexă din punct de vedere ştiinţific
şi conservaţionist.
Unele dintre cele mai importante funcţii pe care le indeplinesc spaţiile verzi sunt:
funcţia hidrologică, antierozională, climatico-sanitară, functia sanogen-psihogenă,
recreativă, estetică, ştiinţifică şi educativă, ecologică.
În Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă se găsesc obiectivele de interes
public, respectiv protecţia si gestionarea durabilă a spaţiilor verzi din localitaţile urbane.
Ca tendinţă generală se poate afirma că spaţiile verzi din cadrul zonelor urbane
sunt puternic ameninţate, prin restrângerea suprafeţelor şi impactului negativ al unor
activităţi economice şi sociale. Datorită presiunilor legate de spaţiile disponibile pentru
construcţii, spaţiile verzi sunt tot mai mult utilizate pentru dezvoltarea de proiecte
rezidenţiale sau de birouri.
Începând cu anul 2007, există un act normativ specific acestui domeniu şi anume
Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007, Legea reglementării şi administrării spaţiilor verzi din
zonele urbane. Aceasta reglementează administrarea spaţiilor verzi, obiectiv de interes
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public, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei.
Printre prevederile acestei legi se încadrează următoarele:
-

suprafaţa minimă a unui parc este considerată a fi de 1 ha, iar scuarul va

avea o suprafaţă mai mică de 1 ha;
-

realizarea unor registre ale spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei

publice locale, registrul naţional al spaţiilor verzi fiind un sistem informaţional care
cuprinde datele tehnice ale spaţiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate;
-

schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în Registrul naţional al

spaţiilor verzi ca spaţiu verde public se poate face doar în conformitate cu prevederile
legii.
Analizând distribuţia spaţiilor verzi în Cluj-Napoca se poate constata aglomerarea
acestora în jumătatea vestică a oraşului, dinspre zona centrală spre cartierele Zorilor şi
Mănăştur. Acest fapt pare oarecum normal având în vedere faptul că zona de est a
municipiului are caracter predominant industrial. Există un deficit vizibil al spaţiilor verzi
la nivelul cartierelor estice, cum sunt Mărăşti şi Iris, cu o situaţie ceva mai bună la nivelul
cartierului Gheorgheni. În cartierele considerate a fi mai bogate în spaţii verzi (Mănăştur,
Zorilor sau Grigorescu), problema este legată de puternica fragmentare a acestora.
O altă problemă este cea asociată suprafeţei spaţiilor verzi. Cu mici excepţii
(Pădurea Făget, Pădurea Hoia ş.a.), corpurile (spaţiile) verzi compacte, cu suprafaţă mare,
sunt foarte puţine în contextul urban analizat. Practic, doar Parcul Central şi Parcul Iuliu
Haţieganu reprezintă singurele spaţii verzi funcţionale importante la nivel urban.
Pe de altă parte, este vizibilă presiunea accentuată asupra asupra ariilor naturale
protejate, cu deosebire la nivelul ariei Făgetul Clujului. În ciuda regimului de protecţie
(situl NATURA 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii), acest areal este afectat
de defrişări, construcţii mai mult sau mai puţin legale şi degradarea factorilor de mediu ca
urmare a afluxului ridicat de vizitatori şi a presiunii antropice (imobiliare).
Realizarea Registrului spaţiilor verzi din municipiu reprezintă a etapă extrem de
importantă a planificării urbane. Cu toate acestea, simpla raportare a suprafeţei zonelor
verzi la numărul de locuitori nu este suficientă, fiind extrem de important să luăm în
considerare distribuţia echilibrată a spaţiilor verzi, interconectarea acestora şi mai ales
accesibilitatea şi conectarea cetaţenilor la aceste zone.
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În relaţie cu biodiversitatea şi spaţiile verzi la nivel municipal se va urmări
creşterea procentului de spaţiu verde pe cap de locuitor peste media la nivel naţional şi
distribuţia echilibrată a spaţiilor verzi care să asigure accesul facil al tuturor locuitorilor şi
îndeplinirea diverselor roluri inclusiv a celor de tip antipoluare şi pro-biodiversitate.
În acest sens este necesar un efort puternic investiţional şi de reglementare cu
referire la conservarea spaţiilor verzi existente şi realizarea de noi spaţii verzi în zonele
deficitare şi în cele de dezvoltare urbană; prin aceste măsuri se poate asigura faptul că
spaţiile au compacteţe, suprafaţă adecvată şi interconectare formând o reţea verde.
Spaţiile verzi sunt tratate frecvent ca ecosisteme şi prin urmare, în gestionarea lor,
primează criteriile ecologice asupra celor estetice, urmărindu-se conservarea cât mai
multor zone naturale sau cvasi-naturale în spaţiul extravilan. În intravilan se impun
obligaţii sporite, cantitativ şi calitativ, privind suprafeţele plantate în perimetrele
construite, parcări, spaţii comerciale, spaţii industriale etc. Pentru terenurile cultivate şi
cele cu vegetaţie forestieră se promovează şi se impun practici agricole şi silvice
adecvate.
În acest context, se vor avea în vedere şi variante neconvenţionale de creştere a
suprafeţei verzi cum este utilizarea acoperişurilor, faţadelor de clădiri, grilajelor cu gazon
în loc de suprafeţe asfaltate etc.
Vor trebui revizuite practicile de deratizare şi dezinsecţie pentru a reduce
afectarea biodiversităţii şi luate măsuri, inclusiv constructive, de favorizare a faunei
naturale în oraş - în special păsări, lilieci, insecte.

Puncte tari (Strenghts)
Existenţa registrului spaţiilor verzi;
Existenţa unui număr relativ ridicat de
arii protejate de interes comunitar,
naţional şi judeţean în municipiu şi în
imediata vecinătate a acestuia (SCI Dealurile Clujului Est, Făgetul ClujuluiValea Morii şi Fânaţele Clujului, SCI –
pădurea de stejar pufos de la Hoia,
rezervaţia geologică Cheile Baciului);
Biodiversitate ridicată dovedită de
prezenţa unui număr mare de habitate şi

Puncte slabe (Weaknesses)
Insuficienta implicare a autorităţilor
locale în protejarea ariilor naturale de pe
teritoriul administrativ;
Repartiţia dezechilibrată a spaţiilor verzi
în intravilanul municipiului;
Fragmentarea spaţiilor verzi în interiorul
cartierelor (ex. cartierele Mănăştur,
Zorilor, Grigorescu, Mărăşti);
Numărul redus de spaţii verzi, compacte,
cu suprafaţă semnificativă ;
Gestionarea deficitară a deşeurilor în
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specii de interes comunitar;
Relaţii
bune
de
colaborare
internaţionale
(transfrontieră)
în
domeniul protecţiei naturii;
Comunitate
locală
implicată
în
problematica protecţiei naturii;
Existenţa unor specii foarte rare în ariile
protejate sau vecinătatea lor (Serratula
lycopifolia, Bulbocodium versicolor sau
Ligularia sibirica);
Dotarea cu obiecte de mobilier urban,
adecvate sub aspect arhitectural, estetic
şi peisagistic;
Montarea de adăposturi pentru cuibărit
pentru anumite specii de păsări în
parcurile din municipiu şi de panouri
informative referitoare la speciile de
păsări care trăiesc acolo;
Reamenajarea unor spaţii verzi şi de
recreere (parcuri, scuaruri, perdele
verzi, fîşii înierbate, peluze cu gazon);
Extinderea spaţiilor verzi în cadrul
cartierelor şi efectuarea de lucrări de
întreţinere regulate;
Stabilirea unei suprafeţe minime de
spaţiu verde în activităţile de
amenajarea a terenului.
Oportunităţi (Opportunities)
Asistenţă tehnică şi financiară din partea
Uniunii Europene;
Colaborarea
transfrontalieră
în
domeniul protecţiei naturii, în cadrul
ecoregiunilor;
Diversitate biologică mare datorată
celor două bioregiuni: alpină şi
continentală;
Exploatarea economică raţională a
speciilor de floră şi faună;
Implementarea programelor pentru
conservarea patrimoniului natural;
Managementul corespunzător al ariilor
protejate ;
Creşterea gradului de conservare a
habitatelor şi speciilor protejate ;
Extinderea unui cadru legal pentru
declararea de noi arii protejate şi pentru

ariile naturale protejate şi spaţiile de
recreere şi agrement;
Probleme de management a ariilor
protejate;
Presiune antropică ridicată asupra
spaţiilor verzi;
Inexistenţa unui inventar complet al
habitatelor şi speciilor de plante şi
animale sălbatice de interes conservativ;
Degradarea mediului natural datorită
exploatării abuzive a fondului forestier
(mai ales în situl Natura 2000 Făgetul
Clujului-Valea Morii);
Cvasilipsa planurilor de management şi
a regulamentelor pentru ariile naturale
protejate;
Slaba conştientizare a populaţiei privind
importanţa ariilor protejate;
Resurse financiare reduse pentru
managementul corespunzător al ariilor
naturale protejate şi habitatelor de interes
comunitar;
Extinderea intravilanului până în
imediata apropiere a pădurilor;
Eficienţa redusă a acţiunilor de
plantare/replantare de specii lemnoase.
Ameninţări/Pericole (Threats)
Pericol ridicat de degradare a ariile
naturale protejate care nu au fost
atribuite în custodie;
Creşterea
exploatărilor,
vânătorii,
turismului, păşunatului şi construcţiilor
ilegale în ariile protejate;
Dezvoltarea
infrastructurii
şi
urbanizarea care pot conduce la
fragmentarea habitatelor;
Lipsa unor reglementări naţionale clare
în ceea ce priveşte defrişarea abuzivă;
Gradul relativ redus de implicare a
comunităţii locale;
Presiunea ridicată asupra spaţiilor verzi
din interiorul oraşului şi în noile zone
rezidenţiale (ex. Pădurea Făget) ca
urmare a scăderii suprafeţei terenurilor
disponibile pentru construcţii;
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extinderea celor actuale ;
Reconstrucţie ecologică forestieră a
terenurilor degradate;
Plantări de perdele de copaci şi
întreţinerea
vegetaţiei
forestiere
existente;
Amenajarea
şi
modernizarea
infrastructurii de vizitare a Grădinii
Botanice;
Dezvoltarea turismului ecologic;
Implementarea de programe şi proiecte
adecvate: Program de amenajare a
spaţiilor verzi la nivel de cartiere;
Proiect „Clujul Verde”; Plan de
informare
şi
conştientizare
a
proprietarilor
asupra
importanţei
spaţiilor verzi;
Consilierea
populaţiei
pentru
amenajarea gradinilor în scopul plantării
de specii caracteristice regiunii noastre
(recomandare: plante cu suprafaţă
foliară mare care să absoarbă noxele);
Amenajarea terenului prin respectarea
suprafeţei minime de spaţiu verde;
Plan de educare a populaţiei axat pe
cunoașterea, respectarea, îmbunătățirea
și conservarea ecosistemelor;
Elaborarea/aplicarea de proiecte care să
vizeze
protejarea
şi
extinderea
suprafeţelor împădurite;
Realizarea cadastrului municipiului;
Extindere, amenajare şi reamenajare
parcuri, scuaruri şi alte spaţii verzi din
domeniul public;
Reamenajarea spaţiilor ocupate de
garaje între locuinţele cu caracter
colectiv ;
Utilizarea de plante „evergreen” (iedera,
caprifoi), plantarea şi replantarea
copacilor pe marginea trotuarelor,
perdele ecologice care să separe strada
de trotuar;
Utilizarea acoperişurilor, grilaj cu
peluze de gazon, în loc de suprafeţe
betonate.
Stabilirea de parteneriate între Primărie,

Activităţi ilegale şi activităţi turistice
necontrolate.
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ONG-uri şi instituţii de învăţământ;
Plan de dezvoltare interconectată (reţea
ecologică) a spaţiilor verzi la nivel
local;
Constituirea unor coridoare ecologice
convergente în interiorul şi în
proximitatea municipiului;
Constituirea unei centuri verzi la nivelul
municipiului;
Monitorizarea statutului de conservare a
speciilor şi habitatelor de interes
comunitar;
Stabilirea de măsuri şi activităţi,
inclusiv constructive, de conservare şi
creştere a biodiversitătii urbane în
special pentru păsări, lilieci şi insecte;
Identificarea, inventarierea și stoparea
extinderii speciilor alogene invazive;
Implementarea efectivă a măsurilor de
reglementare referitoare la conservarea
biodiversității şi a ariilor protejate.
Promovarea iniţiativelor comunitare de
întreţinere a spaţiilor verzi urbane şi
periurbane;
Atribuirea în custodie a tuturor ariilor
naturale protejate;
Monitorizarea activităţii custozilor în
procesul de administrare a ariilor
naturale protejate atribuite în custodie;
Analizarea regulamentelor şi planurilor
de managemet întocmite de custozi;
Asigurarea managementului ariilor
naturale protejate care nu sunt atribuite
în custodie;
Implementarea de proiecte în domeniul
ariilor naturale protejate;
Finalizarea planurilor de management al
Siturilor Natura 2000; inventarierea
speciilor de floră şi faună , cartarea de
detaliu a tuturor tipurilor de habitate a
arealelor speciilor importante, estimarea
gradului de conservare a populaţiilor şi
habitatelor;
Sprijinirea logistică şi materială a
activităţilor desfăşurate de ONG.
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3.4. Consumul de resurse şi gestionarea deşeurilor
Activitatea umană şi economică presupune consum de materii prime. Consumul
materiilor prime implică în mod inevitabil generarea de reziduri, care înseamnă un anumit
efect, mai mult sau mai puţin accentuat, asupra mediului înconjurător. Omenirea dispune
astăzi de mijloace tehnice atât de perfecţionate, încât consumă cantităţi imense de resurse
naturale regenerabile şi neregenerabile, exploatând tot mai intens factorii de mediu şi
modificând natura în ritm rapid.
În ultimii ani, la nivel mondial a intrat în modul de viaţă uman un concept care se
dovedeşte a fi singura soluţie pentru a impune un control asupra activităţilor umane şi
economice şi anume conceptul de “dezvoltare durabilă”, definit ca “satisfacerea
necesităţilor prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi
satisface nevoile proprii”.
Obiceiurile noastre de consum (de alimente şi lichide, bunuri şi produse, servicii)
determină presiuni semnificative asupra mediului. Fără a impune un control adecvat şi
conştient asupra acţiunilor sale, omul lasă cale liberă dezlănţuirii unor dezechilibre
economice, sociale şi de mediu, cu efecte negative atât asupra calităţii vieţii sale cât şi
asupra evoluţiei biosferei.
Generarea deşeurilor este indicatorul care ilustrează cel mai bine măsura
interacţiunii dintre activităţile umane şi mediu. Generarea deşeurilor urmează, de obicei,
tendinţele de consum şi de producţie. Una din formele de manifestare ale evoluţiei
consumului se regăseşte în compoziţia, calitatea şi cantitatea deşeurilor municipale şi/sau
asimilabile dar şi a deşeurilor generate de asigurarea serviciilor şi utilităţilor publice. De
exemplu, generarea deşeurilor menajere (cantitate/locuitor) creşte odată cu creşterea
nivelului de trai. Creşterea producţiei economice, dar şi gestionarea ineficientă a
resurselor, conduc la generarea de cantităţi mari de deşeuri.
Chiar şi soluţiile în domeniul gestiunii deşeurilor prezintă riscuri pentru calitatea
mediului: pentru apa, pentru floră şi fauna (insecte zburătoare şi terestre, rozătoare,
mucegaiuri, ciuperci etc.) mirosuri şi peisaje, consum de resurse umane energetice şi
materiale, pentru valorificarea şi eliminarea acestora.
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Consumul ridicat de resurse creează presiuni asupra mediului, care includ
epuizarea resurselor neregenerabile, utilizarea intensivă a resurselor regenerabile,
transporturile, emisii mari în apă, aer şi sol provenite din activităţi miniere, precum şi
producţia, consumul şi producerea de deşeuri.
La nivel comunitar se regăsesc o serie de iniţiative care vizează consumul de
materii prime, ajungându-se la o strategie integrată pentru abordarea diverselor provocări
legate de accesul la materiile prime, inclusiv materiile secundare care pot fi obţinute prin
intermediul reciclării şi reutilizării mai pronunţate şi mai eficiente, creşterii eficienţei
energetice şi a ponderii surselor de energie alternativă.
Directiva revizuită privind deşeurile este o etapă importantă pe care UE se poate
baza în vederea îmbunătăţirii gestionării resurselor materiale şi a sporirii eficienţei în
ceea ce priveşte utilizarea resurselor. Aceasta clarifică unele concepte de bază precum
ierarhizarea deşeurilor, prevenirea deşeurilor şi încorporarea abordării din perspectiva
ciclului de viaţă. Directiva stabileşte obiective importante privind reciclarea deşeurile
pentru anul 2020: 50% pentru reciclarea deşeurilor în gospodării şi 70% pentru deşeurile
provenite din construcţii şi demolări.
La ora actuală în municipiul Cluj-Napoca nu există instalaţii viabile de
valorificare/tratare a deşeurilor menajere, iar singura soluţie este eliminarea lor prin
depozitare finală. Rampele de deşeuri din judeţul Cluj sunt, din nefericire uneori, şi
platforme de recepţie a deşeurilor industriale, în condiţiile în care unele dintre ele pot fi
gestionate prin reciclare/reutilizare la locul producerii. Deşi s-au făcut unele progrese
legate de gestionarea deşeurilor municipale solide, a celor reciclabile şi a celor
periculoase, încă sunt multe probleme care trebuie rezolvate.
În acest sens, la nivel municipal, se va urmări implementarea sistemului de
management integrat al deşeurilor, care să fie unul modern şi sustenabil pe termen lung,
la nivelul celor mai bune tehnologii şi practici, pus în concordanţă cu legislaţia şi integrat
sistemului judeţean/regional şi în concordanţă cu politicile regionale şi naţionale în
domeniu şi cu reglementările şi strategiile din UE, utilizând inclusiv pârghii economice şi
educaţionale şi politici de informare şi cooperare.
Sistemul va pune accent pe prevenirea producerii deşeurilor, reducerea cantităţilor
produse (în special a celor periculoase sau a celor greu sau deloc reciclabile), colectarea
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completă şi selectivă la sursă, transport, sortare şi procesare eficientă şi cât mai puţin
poluantă, recuperare şi valorificare performantă şi depozitare selectivă, cu impact de
mediu cât mai redus, a celor momentan nerecuperabile. Scopul general al acestui sistem
trebuie să se regăsească cât mai aproape de conceptul “zero deşeuri”.

Puncte tari (Strenghts)
Existenţa Strategiei Naţionale de
Gestiune a Deşeurilor, a Planului
Naţional de Gestiune a Deşeurilor,
Planului Regional de Gestiune a
Deşeurilor şi a Strategiilor judeţene de
gestionare a deşeurilor ;
Armonizarea legislaţiei naţionale cu
legislaţia comunitară în domeniul
managementului deşeurilor;
Existenţa operatorilor
economici
specializaţi în efectuarea serviciilor de
utilitate publică de salubrizare sau
ecarisaj, tratare/denocivizare, autorizaţi
pentru
colectarea,
tratarea
şi
depozitarea deşeurilor, a reziduurilor
municipale si a altor deşeuri speciale;
Existenţa unor societăţi de colectare şi
neutrlizare a deşeurilor periculoase;
Includerea în autorizaţiile de mediu a
unor mǎsuri privind gestionarea
deşeurilor;
Disponibilitatea
datelor
anuale
referitoare la managementul deşeurilor
la nivel local;
Implementarea tot mai activă a
colectării selective prin punctele de
colectare
special
amenajate
pe
domeniul public, unde sunt amenajate
aşa-numitele clopote, pentru colectarea
separată a deşeurilor de ambalaje de
hârtie/carton, plastic/ metal şi sticlă;
Existenţa unor programe şi puncte de
colectare funcţionale pentru DEEE;
Existenţa unor agenţi economici
autorizaţi pentru tratarea DEEE;
Dezvoltarea de puncte de colectare
autorizate pentru deşeurile de baterii;

Puncte slabe (Weaknesses)
Întârzieri în implementarea Sistemului
Integrat de Management al Deşeurilor;
Managementul deficitar al deşeurilor, cu
referire specială la rampa neconformă de
depozitare de la ,,Pata Rât’’;
Infrastructura
insuficient
dezvoltată
pentru colectarea, transportul, reciclarea,
refolosirea şi eliminarea deşeurilor;
Depozitări ilegale frecvente de deşeuri
rezultate din activităţi de construţii şi
demolări, deşeuri lemnoase şi moloz;
Insuficienta implicare a autoritǎţilor
locale în mecanismele de planificare,
implementare şi control a activitǎţii de
salubrizare;
Slaba mediatizare, educare, conştientizare
şi motivare a populaţiei, cu privire la
gestionarea deşeurilor;
Lipsa preocupǎrii pentru minimizarea
cantitǎţilor de deşeuri generate;
Separarea şi/sau tratarea incorectă a
deşeurilor solide municipale înaintea
depozitării acestora;
Grad scăzut de reciclare şi valorificare a
deşeurilor, în special a DEEE;
Inexistenţa unui sistem viabil de colectare
separată a deşeurilor biodegradabile de la
populaţie, a deşeurilor periculoase, a
deşeurilor din construcţii şi demolări;
Arderea necontrolată a deşeurilor
vegetale şi menajere;
Lipsa unor sisteme de stimulare a
agenţilor economici pentru colectarea
selectivǎ a deşeurilor;
Capacitate
financiară
redusă
a
comunităţilor locale pentru susţinerea
investiţiilor în domeniul managementului
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Existenţa unui incinerator conform
pentru deşeurile periculoase;
Existenţa unui cadru normativ cu
privire la managementul vehiculelor
scoase din uz
Existenţa unor societăţi autorizate care
desfăşoară activităţi de colectare a
uleiurilor uzate;
Iniţiativa “Clujul-oraşul reciclării”;
Demararea lucrărilor de construcţie a
Centrului de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Cluj care
reprezintă
una
din
activităţile
proiectului “Sistem de Management
Integrat al deşeurilor în judeţul Cluj”;
Realizarea în cadrul CMID a unei
staţii de tratare mecano-biologice a
deşeurilor biodegradabile
Asigurarea recuperării unei cantităţi
importante de materiale de înaltă
calitate, valoroase din punct de vedere
material şi energetic (în special în cazul
DEEE)
Centrele de reciclare generează venituri
proprii,
asigurându-şi
susţinerea
financiară şi generează locuri de
muncă.
Oportunităţi (Opportunities)

deşeurilor;
Lipsa
unor
alternative
de
depozitare/stocare temporară, corelat cu
interzicerea activităţii de depozitare pe
amplsamanentele neconforme;
Dificultăţi în găsirea soluţiilor alternative
privind
depozitarea
temporară
a
deşeurilor pentru zonele în care a fost
sistată depozitarea;
Lipsa unor practici curente de compostare
în gospodării a deşeurilor biodegradabile,
in special în zonele rezidenţiale care
generează cantităţi importante de
“deşeuri verzi”
Cu cât sunt create mai multe fluxuri de
deşeuri colectate selectiv, cu atât efortul
celor care generează aceste deşeuri va fi
mai mare pentru satisfacerea unor cerinţe
specifice;
Lipsa investigaţiilor şi evaluărilor
aprofundate privind poluarea solului şi a
apelor subterane;
Neaprobarea ghidului tehnic pentru
aplicarea metodologiilor de refacere a
mediului geologic şi hidrogeologic al
siturilor contaminate.

Posibilitatea
accesării
fondurilor
structurale şi a fondului de coeziune
pentru sectorul deşeuri;
Sprijin logistic şi financiar din partea
Uniunii Europene;
Apariţia de noi reglementări şi cerinţe
cu privire la sortare, colectare şi/sau
puncte de colectare, eliminare pentru
diferite categorii de deşeuri ;
Dezvoltarea pieţei de reciclare a
deşeurilor;
Disponibilitatea unor materiale din
fluxul de reciclare/refolosire pentru
activităţile de producţie locale;
Implicarea
mai
pronunţată
a
prestatorilor de servicii privaţi în
susţinerea activităţilor specifice unui

Capacitate redusă de co-finanţare a
proiectelor;
Capacitate redusă de absorbţie a
fondurilor europene;
Costuri ridicate pentru conformarea cu
cerinţele legislaţiei europene;
Costuri iniţiale relativ ridicate legat de
proiectele şi sistemele de colectare
selectivă
Personal
insuficient
pregătit
şi
experimentat pentru aplicarea cadrului
legal de management al deşeurilor ;
Creşterea numerică a populaţiei şi a
standardului de viaţă – conduce la
creşterea cantităţiii de deşeuri şi la
diversificarea
compoziţiei
şi
proprietăţilor acestora;

Ameninţări/Pericole (Threats)
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management integrat al deşeurilor;
Aplicarea de tarife speciale la
eliminarea deşeurilor din construcţii şi
demolări, cu scopul îmbunătăţirii
acestui flux de deşeuri şi valorificării
eficiente a acestora;
Dezvoltarea unui parteneriat publicprivat în domeniul managementului
deşeurilor;
O abordare din perspecitva ciclului de
viaţă al produsului, în vederea
managementului integrat eficient al
deşeurilor;
Susţinerea surselor regenerabile de
energie
prin
implementarea
tehnologiior specifice conceptului
"waste-to-energy" – realizarea unei
instalaţii de valorificare energetică;
Implementarea eficientă a sistemelor
de colectare selectivă a materialelor
valorificabile şi reciclabile astfel încât
să se asigure atingerea obiectivelor
referitoare la deşeurile de ambalaje şi
deşeurile biodegradabile;
Introducerea şi eficientizarea colectării
selective
pe
întreg
teritoriul
municipiului ;
Modernizarea
şi
optimizarea
sistemelor de colectare;
Dezvoltarea unui sistem pilot de
garanţie/depozit pentru returnare în
cazul ambalajelor pentru băuturi.
Acţiuni de educare şi informare a
populaţiei;
Creşterea solidarităţii comunitare prin
conştientizarea efectelor pozitive
generate asupra mediului ca urmare a
unui
management
eficient
şi
participativ.
Închiderea şi reabilitarea actualei
rampe de depozitare a deşeurilor
municipale, în scopul minimizării
impactului
acesteia
asupra
componentelor mediului;
Reducerea impactului asupra mediului
şi sănătăţii umane prin acţiuni de

Educaţia deficitară în domeniul gestiunii
deşeurilor şi receptivitatea scăzută a
populaţiei cuplată cu lipsa unor programe
de informare şi conştientizare eficiente;
Comportamentul
consumatorului
(preferinţe şi modele personale de
consum, deci implicit de generare a
deşeurilor);
Creşterea competitivităţii economice şi
dezvoltarea de noi produse de ambalaje.
Existenţa unor circuite non-formale de
recuperare a materialelor
Fluctuaţii de cerere şi ofertă pe pieţele
materialelor
obţinute
în
urma
reciclării/reuperării materiale
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identificare a depozitelor de deşeuri
neautorizate şi dezafectarea acestora
precum şi de sistare a activităţilor de
depozitare pe depozitele neconforme;
Conceperea şi furnizarea de ghiduri
specifice care să includă informaţii
relevante referitoare la importanţa
colectării selective a deşeurilor;
Finalizarea sistemului de gestionare
integrata a deşeurilor în acord cu
legislaţia UE, cu strategiile şi planurile
naţionale şi regionale;
Crearea unui flux de colectare,
transfer, neutralizare şi monitorizare a
deşeurilor periculoase
Dezvoltarea unui proiect amplu de
infrastructură pentru deşeuri de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE)
Înfiinţarea unor centre de colectare/
pregătire pentru reutilizare a deşeurilor
din construcţii şi demolări
şi
valorificarea acestora material şi
energetic;
Realizarea
unor
instalaţii
de
compostare
a
deşeurilor
biodegradabile, în vederea valorificării
materiale şi energetice;
Crearea de noi locuri de muncă prin
dezvoltarea
unei
“industrii”
a
deşeurilor, în toate fazele sale;
Managementul adecvat al uleiului uzat
alimentar;
Printr-un management eficient al
deşeurilor se asigură reducerea
cantităţii de gaze cu efect de seră şi
prelungirea duratei de exploatare a
depozitelor conforme;
Crearea unui profil pozitiv cu privire
la gestionarea deşeurilor municipale,
ceea ce poate asigura accesul mai facil
la fonduri de mediu.

3.5. Managementul riscului asociat hazardelor naturale şi antropice
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Pagubele induse de fenomenele de risc şi dezastrele asociate sunt tot mai
frecvente atât la nivel mondial, cât şi în România. Doar inundaţiile au produs în perioada
2001-2010, în România, pagube tangibile de peste 4 miliarde de Euro şi sute de pierderi
de vieţi omeneşti.
În viitor, se aşteaptă o creştere a riscului asociat acestor fenomene, ca urmare a
efectului coroborat dintre creşterea prognozată a frecvenţei şi intensităţii hazardelor în
contextul schimbărilor climatice şi creşterea expunerii, vulnerabilităţii şi valorii
bunurilor, pe fondul sporirii presiunii antropice şi a creşterii standardului de viaţă.
Municipiul Cluj-Napoca este expus unor fenomene de risc diverse, mai relevante
fiind furtunile şi vijeliile, valurile de căldură şi frig, ploile abundente, inundaţiile urbane,
inundaţiile fluviatile pe cursurile mici de apă şi alunecările de teren.
În activitate de gestiune a riscului asociat hazardelor, trebuie avute în vedere, însă
şi fenomene de risc cu probabilitate foarte mică de depăşire (tornade, viituri de rupere
asociate acumulărilor de pe Someşul Cald, viituri spontane pe cursuri mici de apă), care
deşi au asociat mai mult un ,risc rezidual’, au potenţial deosebit de producere a
dezastrelor.
Pe de altă parte, trebuie acordată o atenţie tot mai mare măsurilor non-structurale
de gestiune a riscului (avertizare, educare şi conştientizare, sistem de asigurare, studii de
risc, planificare etc) care sunt mai prietenoase cu mediul şi mai ieftine comparativ cu
măsurile structurale.
Puncte tari (Strenghts)
Existenţa unei strategii naţionale de
management al riscului de inundare ;
Existenţa Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor la nivel de judeţ;
Existenţa
unui
sistem
de
avertizare/alarmare în cazul unor
catastrofe şi a unor formaţii specializate
în intervenţii rapide în caz de calamităţi
şi catastrofe;
Existenţa unui sistem funcţional de
hidroamelioraţii
şi
construcţii
hidrotehnice (diguri, canale, retenţii
permanente şi temporare, lacuri de

Puncte slabe (Weaknesses)
Lipsa unei strategii naţionale de
management a fenomenelor atmosferice
de risc;
Lipsa unui mecanism standardizat de
schimb
de
date
cu
deţinătorii
informaţiilor: primării, consilii judeţene,
regii autonome, companii şi agenţii
guvernamentale,
companii
private,
parcuri tehnologice ş.a.
Lipsa unui sistem informaţional integrat
performant care să gestioneze riscurile
din mediul urban;
Alocarea insuficientă a fondurilor pentru
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acumulare, baraje);
Situarea municipiului într-o zonă de
risc seismic redus;
Existenţa unui centru meteorologic şi a
unui centru regional de prognoză şi
avertizare a fenomenelor atmosferice
de risc;
Existenţa unei staţii hidrometrice şi a
unei staţii meteorologice automatizată;
Acoperirea zonei de interes de către
servizii ale SIstemului Meteorologic
Integrat Naţional (SIMIN): hărţi radar,
detecţia timpurie a fulgerelor etc.
Existenţa planurilor locale de apărare
împotriva inundaţiilor şi fenomenelor
meteorologice periculoase;
Existenţa unui sistem funcţional de
construcţii hidrotehnice cu rol de
diminuare a riscului de inundare
(canale, acumulări permanente, lucrări
de regularizare, apărări de mal);
Existenţa unui plan anual de lucrări
pentru amenajări/ameliorări de torenţi;
Existenţa unor aplicaţii informatice
care pot fi integrate într-un sistem
informatic geografic (ortofotoplanuri,
hărţi digitale, planuri CAD, baze de
date);
Exerciţii de alarmare publică şi aplicaţii
de protecţie civilă;
Programul Român de Protejare
împotriva Riscurilor Catastrofale prin
Asigurarea Obligatorie a Locuinţei;
Realizarea de lucrări de toaletare a
copacilor din spaţiile verzi intravilane
în scopul prevenirii ruperii la vijelii;
Disponibilitatea
fondurilor
nerambursabile destinate gestionării
situaţiilor de urgenţă;
Întocmirea unei hărţi a susceptibilităţii
la alunecări de teren (în conformitate
cu GT 019-98: „Ghid de redactare a
hărţilor de risc la alunecare a
versanţilor pentru asigurarea stabilităţii
construcţiilor”) şi constituirea unei
baze de date cu procesele de eroziune a

managementul riscurilor;
Neîntreţinerea corespunzătoare a reţelei
de canalizare sau subdimensionarea
datelor de calcul luate în considerare la
proiectare;
Neadaptarea lucrărilor vechi de apărare la
date de calcul noi având în vedere
efectele prognozate referitoare la
schimbările climatice globale;
Eficienţa redusă a lucrărilor de
deszăpezire în cazul unor căderii masive
de zăpadă;
Lipsa unui tabel centralizator cu date
referitoare
la
persoanele
foarte
vulnerabile (bătrâni, persoane cu
handicap, persoane fără adăpost) la
anumite fenomene de risc (ex. persoanele
vârsnice vulnerabile la valurile de
căldură);
Neîntreţinerea
corespunzătoare
a
acoperişurilor şi faţadelor clădirilor
vechi;
Nerespectarea
regulamentelor
de
urbanism şi amplasarea deficitară a
construcţilor (“haos architectonic”) în
raport cu arealele supuse riscurilor
geomorfologice şi hidrologice;
Prezenţa proceselor geomorfologice de
risc pe arii extinse (120 de alunecări de
teren, 18 torenţi, 8 cazuri de eroziune a
patului aluvial şi de mal severe);
Degradări de maluri şi colmatări;
Lipsa hărţilor de risc privite ca
instrumente de bază ale planificării
teritoriale duirabile;
Ineficienţa sistemului national de
asigurare obligatorie a populaţiei şi
bunurilor împotriva fenomenelor naturale
de risc.
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terenurilor urbane.
Oportunităţi (Opportunities)
Completarea cadrului legislativ privitor
la riscurile naturale;
Realizarea de parteneriate cu mediul
instituţional academic şi universitar
local şi alte instituţii cu profil specific
pentru furnizarea de studii de înaltă
calitate ştiinţifică;
Dezvoltarea unui sistem alternativ de
formare continuă, tip E-learning pentru
administraţia publică locală.
Integrarea în mod continuu a
conceptului de ,,lesson learned’’ în
activităţile de management a situaţiilor
de risc;
Crearea unei structuri operaționale
funcţionale în timpul situatiilor de
urgenta de amploare si intensitate
deosebita, la declararea starii de alerta
ori a instituirii starii de urgenta, cu
rolul de a asigura suportul decizional
pentru
managementul
actiunilor,
stabilirea conceptiei integrate de
actiune si coordonarea nemijlocita a
fortelor de interventie si care sa
dispuna de o retea interoperabila de
comunicatii si de gestionare a
informatiilor;
Realizarea unui centru de management
integrat al riscului de mediu şi a
crizelor sociale;
Aplicarea unui chestionar pe un
eşantion relevant din populaţia locală
pentru a vedea gradul de cunoaştere a
măsurilor de acţiune în caz de situaţii
de urgenţă;
Elaborarea unui calendar cu acţiuni de
educare şi conştientizare a populaţiei în
relaţie cu situaţiile de alarmare;
Întărirea capacitătilor factorilor de
răspundere prin informarea asupra
obligaţiilor ce le revin în caz de
alarmare ;
Informarea periodică a populaţiei
referitor la tipurile de alarmare

Ameninţări/Pericole (Threats)
Existenţa unor areale susceptibile la
inundaţii şi alunecări de teren;
Costurile ridicate pentru lucrările
structurale de management a riscurilor;
Întârzieri în implementarea şi finalizarea
proiectelor;
Creşterea prognozată a frecvenţei şi
intensităţii fenomenelor de risc în
contextul schimbărilor climatice globale;
Insuficienţa
studiilor
privind
infrastructura urbană critică;
Acte de sabotaj şi de terorism de mediu;
Pericolul apariţiei accidentelor majore şi
a ameninţărilor fenomenelor naturale
imprevizibile;
Ineficienţa investiţiilor pe termen scurt şi
mediu pentru reducerea riscurilor de
dezastre naturale care pot provoca
pagube materiale şi umane importante;
Slaba implicare a autorităţilor şi a
cetăţenilor în programele de interes
naţional;
Slaba educare şi conştientizare a
populaţiei - existenţa unei credinţe
încetăţenite de neacceptare a riscului
(credinţa că nu li se va întâmpla tocmai
lor aşa ceva sau faptul că nu au avut
probleme până atunci cu astfel de
manifestări);
Degradarea pădurilor prin sporirea
presiunii antropice cu reducerea funcţiei
de atenuare a viiturilor;
Creşterea riscului de inundare ca urmare
a creşterii densităţii populaţiei şi
contrucţiilor din zonele inundabile şi a
managementului deficitar la nivel
bazinal;
Posibilitatea apariţiei accidentelor majore
(viituri de rupere asociate barajelor) şi a
ameninţărilor
fenomenelor
naturale
imprevizibile (tornade, viituri spontane);
Sincope în comunicarea şi primirea
datelor şi informaţiilor de la structurile
subordonate, în special administraţie,
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specifice pentru diferite tipuri de
fenomene de risc;
Conceperea şi furnizarea de ghiduri
specifice care sa dezvolte capacitatile
publicului larg de a actiona in caz de
dezastre;
Întărirea legislaţiei şi a reglementărilor
specifice;
Elaborarea de planuri de management
al riscului pe tipuri specifice de
hazarde;
Elaborare de planuri specifice privind
pregatirea, organizarea si desfasurarea
actiunilor de raspuns in situatii de
urgenta, la obiective industriale şi alţi
operatori economici, institutii publice şi
spaţii cu caracter socio-cultural
aglomerate şi/sau cu grad de risc
ridicat;
Eficientizarea sistemului de prognoză,
avertizare şi alarmare;
Descurajarea persoanelor care vor să
realizeze construcţii în zonele de risc;
Realizarea de adăposturi de cazare
temporară a populaţiei în situaţii de
calamităţi şi catastrofe şi a stocurilor de
necesităti;
Elaborarea unei metodologii clare şi
unitare de raportare a pagubelor la
nivel institutional în scopul elaborării
unor statistici pertinente care vor sta la
baza gestionarii situaţiilor de criză
viitoare;
Planificarea unei reţele de generatoare
electrice în cazul apariţiei unor
disfuncţionalităţi la nivelul sistemului
de alimentare cu energie electrică în
situaţii critice;
Eficientizarea sistemului national de
asigurare obligatorie a populaţiei şi
bunurilor
împotriva
fenomenelor
naturale de risc prin aplicarea de
sancţiuni persoanelor care nu deţin
poliţă de asigurare obligatorie şi prin
stoparea măsurilor populiste care
vizează reconstrucţia din bani publici a

datorită personalului insuficient şi de
specialitate;
Schimbări frecvente de persoane în
rândul
partenerilor,
nedesemnarea
aceloraşi persoane în cadrul grupurilor de
lucru;
Cuantumul scăzut al sancţiunilor primite
raportat la beneficiile titularilor de
activităţi
cu
specific
în
cazul
nerespectării obligaţiilor contractuale (ex.
acţiunile de salubrizare stradală şi
deszăpezire);
Fonduri insuficiente alocate pentru
formarea şi perfecţionarea angajaţilor din
cadrul structurilor de intervenţie în caz de
calamitate.
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caselor avariate pentru proprietarii care
nu deţin poliţă de asigurare;
Reducerea riscului asociat inundaţiilor
fluviatile şi inundaţiilor urbane
(subinundaţiilor provocate de reţeua de
canalizare);
Realizarea şi implementarea unui plan
special de împăduriri a zonelor puternic
afectate de eroziune;
Creşterea ponderii suprafeţelor naturale
în spaţiile cu pante mari prin
dezafectarea spaţiilor betonate cu
utilitate redusă;
Realizarea de pavaje cubice din piatră
betonată pe drumurile şi trotuarele din
spaţiile cu pantă ridicată în scopul
creşterii
infiltraţiei
şi
atenuării
scurgerii;
Realizarea de sisteme colectoare
transversale, de atenuare a scurgerii
maxime, pe drumurile cu pantă ridicată
şi decolmatarea periodică a acestora;
Dimensionarea
corectă
/redimensionarea reţelei de canalizare
urbană la parametri de proiectare
actualizaţi;
Lucrări de curătare şi decolmatare
periodică a sistemelor de colectare şi
transport a apelor pluviale;
Realizarea de lucrări de umplere,
rambleere şi drenaj eficient în/din
spaţiile
microdepresionare
care
facilitează stagnarea temporară a apei;
Reducerea riscului datorat fenomenelor
atmosferice de risc (ploi cu intensitate
şi durată ridicate, furtuni şi vijelii,
căderi de grindină, căderi abundente de
zăpadă, valuri de frig şi căldură);
Lucrări periodice de toaletare a
copacilor din spaţiul contruit şi lucrări
de întreţinere şi reparaţii la clădiri în
scopul limitării pagubelor în caz de
vijelii şi căderi abundente de zăpadă;
Aplicarea de sanţiuni personelor fizice
şi juridice care nu-şi îndeplinesc
obligaţiile;
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Identificarea şi inventarierea personelor
vulnerabile în caz de caniculă sau ger
(în special persoane vârstnice, persoane
cu afecţiuni cardiace sau cu handicap
neajutorate) şi stabilirea procedurilor
de acţiune şi ajutorare a acestora;
Înfiinţarea de puncte de prim ajutor în
zilele caniculare şi a centrelor de cazare
temporară pentru persoanele fără
adăpost în cazul zilelor geroase.
Mărirea capacităţii de retenţie a apei în
partea
superioară
a
bazinelor
hidrografice prin lucrări de împădurire
si îmbunătăţiri funciare;
Realizarea şi implementarea unui plan
special de împăduriri a zonelor puternic
afectate de eroziune;
Reducerea riscului datorat unor
fenomene
naturale
imprevizibile
(viituri spontane naturale, viituri
spontane rezultate în urma cedării
barajelor, tornade);
Realizarea de amenajări torenţiale cu
structuri
de
rupere
a
pantei
longitudinale pentru încetinirea vitezei
de scurgere a apei;
Decolmatarea periodică a albiilor
minore şi a canalelor cu deosebire în
locurile
favorabile
obstrucţionării
scurgerii şi formării de baraje
(îngustări,
meandre
strânse,
subtraversări poduri) şi recalibrarea
acestora;
Realizarea unor studii de risc pentru
fenomene extreme (tornade, viituri
spontane);
Realizarea unor simulări realiste a
propagării undei de viitură în cazul
cedării barajelor acumulărilor din
amonte de Cluj-Napoca;
Realizarea hărţilor cu traseele de
evacuare a populaţiei în cazul unor
dezastre;.
Planificarea modului de utilizare a
terenului în funcţie de harta
susceptibilităţii la alunecări de teren;
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Monitorizarea suprafeţelor afectate de
procesele geomorfologice;
Întocmirea unei hărţi a riscului la
alunecări de teren;
Înştiinţarea populaţiei din teritoriile
susceptibile la alunecări de teren pentru
adoptarea celor mai bune soluţii tehnice
constructive;
Schimbarea modului de utilizare a
terenurilor acolo unde se impune şi este
posibil acest lucru;
Elaborarea şi punerea în aplicare a
măsurilor de prevenire şi combatere a
proceselor geomorfologice pentru a
diminua
suprafaţa
terenurilor
degradate.
Clasificarea terenurilor în funcţie de
susceptibilitatea la fenomene de risc şi
elaborarea de baze de date necesare
unui Sistem Urban Integrat de Decizie
de Mediu);
Aplicarea programelor obţinere a
fondurilor nerambursabile;
Finalizarea planurilor de management a
riscului de inundare;
Intensificarea
colaborărilor
cu
instituţii/centre de cercetare/autorităţi
focalizate
pe
problematica
managementului riscului;
Creşterea gradului de responsabilitate
civică ca urmare a campaniilor de
informare cu privire la drepturile şi
îndatoririle persoanelor;
Crearea unor campanii de educare,
conştientizare a populaţiei privind
modul de gestionare a situaţiilor
periculoase, de risc natural şi
tehnologic;
Armonizarea continuă cu legislaţia
comunitară şi dezvoltarea iniţiativelor
locale şi regionale în spiritul dezvoltării
durabile şi a protecţie împotriva
fenomenelor hidro-climatice de risc;
Măsuri de educare şi constientizare la
nivelul publicului larg asupra riscului
indus de fenomenele hidro-atmosferice;
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Promovarea măsurilor non-structurale
în activitatea de management a riscului;
Introducerea de restricţii pentru
persoanele care deţin sau vor să
realizeze
construcţii
în
zonele
inundabile (interzicerea construcţiilor,
taxe şi impozite mai mari);
Acţiuni de reîmpădurire pe terenurile
degradate;
Verificări mai stricte ale construcţiilor
pentru adoptarea celor mai bune soluţii
tehnice de apărare împotriva riscurilor
hidro-atmosferice;
Evitarea impermeabilizării totale a
carosabilului şi a trotuarelor în zonele
cu pantă ridicată în scopul creşterii
infilţraţiei şi atenuării scurgerii;
Realizarea hărţilor de evacuare a
populaţiei în caz de inundaţii spontane
(flash-floods);
Realizarea de lucrări de apărare a
malurilor;
Creşterea frecvenţei campaniilor de
educare şi conştientizare a populaţiei
privind modul de
gestionare a
situaţiilor periculoase.

3.6. Planificarea urbană şi transportul durabil
Planificarea urbană la nivel municipal trebuie să ţină cont de oportunităţile de
valorificare durabilă a modului de utilizare al tereului, privite ca soluţii viabile pe termen
îndelungat, incluzând o planificare adecvată a reţelei de transport (cu deosebire a
traseelor destinate transportului durabil), a siturilor istoric contaminate, a arealelor expuse
riscurilor, a terenurilor degradate şi a spaţiilor cu valoare culturală, peisagistică, de
receere şi agrement.
Ţinta principală în domeniul planificării urbane trebuie să fie axată pe realizarea
unui sistem eficient şi durabil de transport urban şi periurban care să satisfacă necesităţile
de mobilitate a persoanelor şi bunurilor şi de conexiune eficientă cu zonele periurbane,
judeţene, regionale şi naţionale, cu un impact de mediu cât mai redus. În acest sens se va
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avea în vedere elaborarea şi implementarea amplu şi global studiu de fundamentare a
circulaţiei, gândit cel puţin pentru o perioadă de 50 ani.
Accentul se va pune pe promovarea transportului în comun şi descurajarea celui
automobilistic, precum şi pe promovarea formelor nepoluante de transport (pietonal,
biciclistic) şi a celor cu impact de mediu redus prin natura sursei de energie (ex. electrică,
inclusiv transportul feroviar judeţean) sau prin tehnologie performantă de diminuare a
emisiilor. Criterii sunt cele de nivel de emisii de noxe dar şi cele de zgomot, vibraţii şi
spaţiul ocupat în deplasare şi staţionare. De asemenea, se va urmării:
-

optimizarea traficul auto existent şi viitor, prin realizarea de studii corelate

cu revizuirea PUG şi implementarea unui sistem de monitorizare şi gestiune centralizată /
dinamică a traficului rutier;
-

relocarea fluxurilor de trafic şi zonele de staţionare atât prin elemente de

infrastructură noi sau ajustarea celor actuale cât şi prin instituirea de reguli de restricţie
sau condiţionare selectivă a accesului sau staţionării, în scopul degajării zonei centrale şi
a zonelor rezidenţiale;
-

eliminarea din intravilan a traficului rutier de tranzit şi periferizarea

structurilor care atrag trafic auto ridicat, în contrapartidă cu adecvarea altor zone pentru
absorbţia de flux ridicat de trafic rutier şi de mase mari de vehicule staţionate respectiv
preluarea traficului de tranzit;
-

modernizarea şi amenajarea infrastructurii de transport pentru a reduce

impactul de mediu al utilizării ei şi promovarea transportului intermodal.
Tot la nivel de planificare urbană teritorială se va căuta limitarea impactului
peisagistic prin reglementarea regimului de înălţime, a formei, culorii şi reflectivităţii
clădirilor şi elementelor acestora, precum şi a altor elemente cu suprafaţă sau înălţime
ridicată sau care prin amplasare sunt puternic vizibile în special de la distanţă. Se vor lua
măsuri de intercalare şi mascare cu vegetaţie sau prin taluzuri sau semi-îngropare în teren
a elementelor ce nu merită evidenţiate sau a zonelor ce au aspect actualmente lipsit de
elemente naturale, analizându-se perspectiva din diverse incidenţe, inclusiv din aer, din
zonele de agrement, de pe căile de acces şi de pe puncte dominante cum sunt dealuri
înconjurătoare.
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Pe de altă parte, oraşul trebuie să redevină şi să fie perceput ca un oraş liniştit (în
sens propriu), în special zona centrală, zonele rezidenţiale, zonele de servicii medicale, de
educaţie şi de recreere. În acest sens politicile de limitare a zgomotului şi vibraţiilor
vizează sursele, cu accent pe traficul auto, feroviar şi aerian, lucrările de construcţii,
lucrările la trama stradală şi reţelele edilitare şi sursele de tip cluburi/concerte/evenimente
în aer liber, urmărindu-se extinderea monitorizării.
Se vor utiliza toate instrumentele, inclusiv instituirea de limite de zgomot
diferenţiate teritorial şi orar,

de zone de linişte şi recreere, politici de sancţiuni şi

bonificaţii, infrastructuri de limitare a zgomotului (structuri care absorb sau ecranează
zgomotul şi tehnologii şi materiale care previn sau reduc producerea sa). Evaluarea
impactului cert sau potenţial auditiv şi vibrator al unui obiectiv ia în calcul şi efectele
indirecte de tipul traficului auto suplimentar atras.

Puncte tari (Strenghts)
Existenţa Planului Urbanistic General
(PUG);
Existenţa Planului Local de Acţiune de
Mediu (PLAM);
Existenţa Zonei Metropolitane ClujNapoca;
Buna accesibilitate pe calea aerului
datorită aeroportului Cluj-Napoca;
Densitate mare a reţelei rutiere şi
feroviare (peste media naţională);
Finalizarea hărţii strategice a imisiei de
zgomot;
Prezenţa unui mare centru universitar
cu veche tradiţie (Cluj-Napoca, cu 10
universităţi);
Resursele umane şi nivelul de educaţie
şi instruire;
Extinderea infrastructurii edilitare
(alimentare cu apă, canalizare, ş.a.)
Existenţa proiectelor finanţate pentru
extinderea spaţiilor verzi;
Diversitatea şi complexitatea peisajului
urban;
Construcţia de complexe sportive şi
stadioane;
Existenţa unui plan pentru renaturare /

Puncte slabe (Weaknesses)
Nerespectarea, în procesul de amenajare
a teritoriului, a regulamentelor de
urbanism aprobate;
Ponderea redusă a spaţiilor verzi în
spaţiul intravilan ;
Capacitate redusă a autorităţilor locale
pentru implementare de proiecte de
dezvoltare urbană pe principii ecologice;
Infrastructurǎ de mediu (alimentare cu
apǎ, canalizare, epurare ape uzate,
colectare
selectivǎ
a
deşeurilor)
deficitarǎ ;
Infrastructurǎ de transport insuficient
întreţinută şi dezvoltată (drumuri, poduri,
ş.a.);
Infrastructuri de transport feroviar
limitate şi învechite (nemodernizate),
vitezele medii comerciale ale trenurilor
sunt scăzute;
Reţea necorespunzătoare de drumuri
rapide şi autostrăzi (accesul din zona
urbană Cluj-Napoca la Autostrada
Transilvania este deficitar);
Reţeaua rutieră de interes naţional este
depăşită din punctul de vedere al
capacităţii de trafic;
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reamenajare maluri şi zone umede;
Calitatea iluminatului public şi
amenajarea pieţelor agro-alimentare;
Traseele ciclo-urbane;
Serviciul pentru situaţii de urgenţă;
Existenţa unor structuri instituţionale
cu atribuţii în protecţia mediului;
Ramuri economice tradiţionale care pot
deveni competitive în arealul de
polarizarea a Clujului (balneoturism Cojocna, prelucrare agricolă, în special
lactate - Baciu, legumicultură Apahida, etc.) şi prezentarea acestora
ca branduri locale;
Impactul pozitiv vizual al anvelopărilor
termice
şi
reabilitării
faţadelor
clădirilor;
Cosmetizarea şi reabilitarea Parcului
Central;
Extinderea suprafeţelor pietonale;
Îmbunătăţirea infrastructurii urbane
(străzi reabilitate, noua linie de tramvai,
extinderea aeroportului, stadioane,
pasarelele albastre de peste Someşul
Mic);
Specificitatea şi valoarea peisajului,
număr mare de situri, monumente şi
ansambluri de patrimoniu ;
Reamenajarea
parcurilor
din
municipiu ;
Amenajarea unor locuri de picnic ;
Existenţa unui inventar al siturilor
contaminate istoric.
Proiecte pilot de reabilitare a siturilor
contaminate;

Lipsa continuităţii traseelor alternative
pentru vehicule cu tracţiune animală,
vehicule agricole, biciclişti, locuri de
plimbare pentru câini;
Inexistenţa unui sistem de transport
public durabil şi eficient;
Lipsa proiectelor privind îmbunătăţirea
calităţii peisajului urban ;
Starea de uzură fizică a patrimoniului
construit şi degradarea specificului zonei
datorită neîncadrării noilor construcţii în
cadrul peisajui urban ;
Publicitatea stradală haotică şi lipsa
consensului urbanistic privind calitatea
peisajului urban;
Depozitări ilegale de deşeuri menajere şi
inerte (rezultate din construcţii şi
demolǎri);
Reducerea progresivǎ a suprafeţelor
neconstruite;
Slaba gestiune a perdelelor de protecţie
de-a lungul cǎilor de comunicaţie;
Lipsa cordoanelor forestiere în jurul
localitǎţilor (conform planurilor de
arhitecturǎ peisagisticǎ);
Slaba monitorizare a asociaţiilor de
proprietari şi a persoanelor fizice faţǎ de
obligaţia de a întreţine spaţiile verzi şi
faţadele clădirilor;
Extinderea noilor arii rezidenţiale în zone
cu grad ridicat de vulnerabilitate la
acţiunea hazardelor naturale;
Scuaruri şi spaţii verzi degradate şi
ocupate impropriu;
Existenţa panourilor de gard la nivelul
aleilor care uneori limitează deplasarea
urbană;
Reţeaua rutieră depăşită din punctul de
vedere al capacităţii de trafic;
Managementul defectuos al drumurilor în
perioada căderilor abundente de zăpadă;
Ignorarea normelor de poluare sonoră;
Probleme cu reconversia modului de
utilizare a terenurilor de pe siturile
contaminate istoric;
Managementul defectuos al terenurilor
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Oportunităţi (Opportunities)
Posibilitatea
accesării
fondurilor
europene în domeniul infrastructurii,
transportului, social şi economic;
Susţinerea agenţilor economici care
implementează sisteme de management
de mediu;
Existenţa cadrului legal pentru a
concepe şi implementa proiecte
împreună cu localităţile urbane şi rurale
învecinate (Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară - ADI), inclusiv în
zonele metropolitane şi periurbane;
Finalizarea şoselelor de centură ;
Extinderea parcurilor tehnologice şi
creşterea investiţiilor „verzi” în
sectoarele economice ale municipiului;
Programe şi planuri privind protejarea
arealelor verzi intracomunitare: parcuri,
scuaruri, pădurile limitrofe cartierelor,
zone verzi-tampon;
Plan de continuare a construcţiei de
parcări supraterane şi subterane în
fiecare cartier cu măsuri gestionare a
poluarii locale;
Plan de restricţionarea extinderii zonei
rezidenţiale fără respectarea unor zonetampon verzi între noile construcţii;
Reamenajarea spaţiilor ocupate de
garaje între locuinţele cu caracter
colectiv;
Înfiinţarea de clustere agricole în zona
metropolitană
pentru
deservirea
prioritară a Clujului cu produse bio şi
tradiţionale
Conceperea unui plan pentru crearea
centrului-spa Someşeni;
Implementarea de masuri de reabilitare
si amenajare conform zonificarii
ansamblului urban;
Plan de colaborare permanentă a
administratiei locale cu ONG şi
instituţii care susţin proiecte ecologice,

publice ocupate de garaje individuale;
Lipsa hărţilor de risc asociate hazardelor
naturale;
Ameninţări/Pericole (Threats)
Costurile ridicate ale proiectelor de
infrastructură;
Frecventele dispute politice şi inexistenţa
unui consens politic la nivelul proiectelor
municipale;
Birocraţia la nivel instituţional ;
Capacitate redusă de co-finanţare a
proiectelor;
Întârzieri în implementarea şi finalizarea
proiectelor;
Absorbţia
redusă
a
fondurilor
comunitare;
Probleme
politico-economice
de
conciliere între necesitatea conservării
electoratului şi necesitatea implementării
unor proiecte cu impact pozitiv asupra
mediului, dar care pot deranja o pondere
ridicată a populaţie (ex. reamenajarea
spaţiilor publice de garaje individuale);
Suluţii relativ puţine pentru extinderea
locurilor de parcare ;
Existenţa unei presiuni antropice
crescânde (imobiliare) asupra teritoriului
cu efecte negative asupra esteticii urbane
şi mediului;
Fragmentarea habitatelor şi terenurilor
din cauza dezvoltării infrastructurii;
Nerespectarea
reglementărilor
urbanistice;
Retrocedarea unor terenuri şi forma de
proprietate asupra terenurilor şi spaţiilor
verzi;
Dezvoltarea necontrolată a zonei
periurbane, sub presiunea urbanizării
accentuate;
Capacitate scăzută de reabilitare a
zonelor industriale .
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de protecţia mediului verde al
municipiului Cluj-Napoca;
Amplasarea de panouri fotovoltaice pe
terenurile degradate cu expoziţie sudică
(însorită);
Amplasarea de panouri fotovoltaice pe
acoperişurile construcţiilor ;
Finalizarea construcţiei autostrăzii
Transilvania;
Planificarea unei centuri tip autostradă
pentru Zona Metropolitană Cluj;
Finalizarea
proiectelor
alternative
rutiere Cluj-Floreşti fără afectarea
semnificativă
a
componentelor
mediului;
Finalizarea proiectelor pistelor de
biciclete Cluj-Floreşti, Cluj-Apahida pe
baze realiste (fără congestionarea
traficului rutier);
Aeroport interoperaţional între ClujNapoca şi Târgu-Mureş (pe modelul
“Euroairport”);
Plan pentru actualul aeroport, de
asigurarea unui transport eficient spre
şi dinspre centrul oraşului/sistem de
transfer rapid;
Construcţia unei parcări de autocare în
centrul Clujului în scopul dezvoltării şi
promovării turistice durabile;
Armonizarea deciziilor municipale în
corelaţie
cu
interesele
Zonei
Metropolitane Cluj si cele judeţene;
Finalizarea
proiectelor
regionale
majore: Spitalul de Urgenţă, Centrul de
management integrat al deşeurilor;
Conceperea de planuri de conservare a
calităţii şi integrităţii ariilor forestiere
Făget şi Hoia-Baciu;
Program de îmbunătăţire a impactului
vizual prin extinderea spaţiilor verzi
comunitare şi individuale ;
Crearea unui coridor ecologic în lungul
Someşului Mic;
Programe şi cursuri de perfecţionare,
învăţare continuă, în domeniul evaluării
şi planificării peisagistice;
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Programe şi cursuri destinate evaluării
impactului antropic asupra peisajului
urban;
Stabilirea la nivel de cartiere şi zone
funcţionale
a
amplasamentelor
zgomotoase sau sensibile la zgomot
(„zgomotul urban este principala sursă
de stres la nivel comunitar!”) ;
Monitorizarea zgomotului în ariile
urbane şi zonele funcţionale ale
municipiului;
Construirea şi amenajarea de panouri
anti-fonice pe arterele intens circulate
şi în arealele rezidenţiale supuse
poluării fonice;
Amenajarea de spaţii şi locuri urbane
de odihnă, relaxare şi recreere;
Realizarea de perdele verzi de
protecţie, integrate urbanistic şi
peisagistic în arealele urbane cu
presiune antropică ridicată;
Creşterea eficienţiei utilizării resurselor
naturale şi a energiei;
Amenajarea peisagistică şi reabilitarea
termică şi vizuală a clădirilor şi
locuinţelor;
Implicarea companiilor locale şi
internaţionale în susţinerea iniţiativelor
comunitare în domeniul protecţiei
mediului şi peisajului urban;
Cooptarea şi capacitarea specialiştilor
formaţi la şcoala universitară clujeană
pentru interese economice locale;
„Accesul filtrat” al autovehiculelor spre
centrul oraşului cu ecusoane şi vignete
specifice;
Monitorizarea şi verificarea securităţii
pistelor de biciclete;
Regândirea publicităţii stradale în
contextul valorificării peisajului urban
din punct de vedere istoric şi
arhitectural; reabilitarea atentă a
faţadelor obiectivelor cultural-istorice;
Amenajarea de panouri informative
despre elementele de mediu de interes
în locuri intens frecventate (parcuri,
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complexe comerciale, instituţii de
învăţământ) şi la nivelul primăriilor de
cartier;
Promovarea intereselor oraşului la nivel
naţional şi internaţional;
Promovarea
avantajului
multiculturalismului;
Amenajarea de noi baze sportice şi de
recreere;
Amenajarea spaţiilor de picnic;
Identificarea arealelor sigure pentru
comunitate în situaţii de calamităţi şi
catastrofe;
Reabilitarea ecologică a terenuri
degradate;
Reconversia funcţională a fostelor
platforme industriale;
Instalarea de panouri solare pe terenuri
degradate cu expoziţie sudică .
Existenţa surselor de finanţare pentru
decontaminarea solurilor şi remedierea
siturilor contaminate istoric.
Cartarea şi delimitarea siturilor istoric
contaminate;
Monitorizarea
fenomenului
de
contaminare a solului şi apelor
subterane;
Aplicarea celor mai bune tehnici
existente, ce nu generează costuri
excesive, pentru investigarea şi
reabilitarea siturilor contaminate;
Izolarea corespunzătoare a siturilor
contaminate şi instituirea unei zone de
protecţie sanitară;
Respectarea legislaţiei în vigoare
privind închiderea unor depozite
neconforme ;
Implementarea de proiecte care
vizează decopertarea siturilor puternic
afectate de poluare a solului si
depozitarea solului contaminat intr-un
depozit de deseuri industriale;
Izolarea corpurilor de apă subterană
afectate de poluarea istorică;
Elaborarea unui program în vederea
schimbării modului de utilizare a
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terenului prin aplicarea procedurii de
restructurare pe bază de contract între
Consiliul Local al Municipiului ClujNapoca şi proprietarii de terenuri
incluse
în
categoria
siturilor
contaminate istoric.
3.7. Creşterea eficienţei energetice şi a ponderii surselor de energie
regenerabilă
Creşterea eficienţei energetice şi a ponderii surselor de energie regenerabilă sunt
propuneri strategice de dezvoltare urbană durabilă, strâns legate de obiectivele Strategiei
Europa 2020.
În domeniul energiei regenerabile şi a creşterii eficienţei energetice, municipiul
Cluj-Napoca are anumite atuuri de care trebuie profitat (multiple iniţiative şi resursă
umană de bună calitate), în scopul consolidării unui brand viabil de oraş verde, curat,
sănătos şi sustenabil. Astfel, în ceea ce priveşte stimularea cercetării şi inovării în
domeniu energiei durabile, municipiul ocupă locul al III-lea la numărul de patente după
Bucureşti şi judeţul Ilfov şi este principalul centru de cercetare din ţară în domeniul
bioenergiei (conform Renewable Energy Study, elaborated within the framework of the
SMART şi sub-project Transnational Renewable Energy Cluster TREC - Proiectul
administrat de ADR Nord Vest - TREC – „Cluster Transnaţional în Domeniul Energiei
Regenerabile" organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest împreună cu
Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca).
Puncte tari (Strenghts)
Existenţa multor linii de transport
public de-a lungul cărora funcţionează
autovehicule pe curent electric;
Modernizarea liniei de tramvai;
Optimizarea traficului pe anumite
artere prin introducerea sistemului de
semaforizare inteligentă;
Funcţionarea programul naţional de
scoatere din uz a autovehiculelor vechi;
Existenţa unui procent bun al blocurilor
reabilitate termic comparativ cu media
naţională;
Retehnologizarea unor centrale termice

Puncte slabe (Weaknesses)
Absorbţia redusă a fondurilor europene
nerambursabile;
Slaba colaborare cu specialişti în
domeniu din mediului universitar şi cu
comunitatea locală;
Grad relativ redus de reabilitare termicǎ a
clǎdirilor existente;
Insuficienta valorificare a resurselor
regenerabile ca sursǎ de energie;
Lipsa studiilor locale privind potentialul
exploatării
resurselor
de
energie
regenerabilă;
Slaba informare a populaţiei şi mediului
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de cartier;
Interes crescut din partea sectorului
privat in exploatarea resurselor de
energii
alternative
(parcurile
tehnologice);
Potenţial bun pentru introducerea
surselor regenerabile de energie
(îndeosebi hidroenergie şi energie
solară);
Programul naţional de eficienţă
energetică;
Programului de reabilitare termica a
locuintelor ;
Retehnologizarea
sistemului
de
iluminat public;
Modernizarea
infrastructurii
de
transport şi distribuţie a energiei
termice în sisteme centralizate;
Existenţa unor programe de tip ,,Casa
Verde’’, privind înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de
încălzire cu sisteme care utilizează
energia solară, geotermală, eoliană ;
Iniţiative de creare şi dezvoltare de
centre şi parcurilor tehnologice “verzi”
(ex. Cluj Innovation City);
Creşterea eficienţei energetice a
echipamentelor electrice şi electronice .
Oportunităţi (Opportunities)
Campanii de informare a populaţiei şi
mediului de afaceri privind importanţa
creşterii eficienţei energetice;
Diseminarea iniţiativelor municipale
pentru reducerea consumului de
energie;
Furnizarea de informaţii privind
fluxurile energetice şi alte date de
interes public către cetăţeni, prin
intermediul portalelor WEB şi al
aplicaţiilor mobile;
Crearea unui centru de consultanţă
publică gratuită în domeniul energiei
durabile
(promovarea
eficienţei
energetice şi utilizarea de energie
,,verde’’);
Extinderea programului naţional de

de afaceri privind importanţa creşterii
eficienţei energetice;

Ameninţări/Pericole (Threats)
Costurile ridicate asociate lucrărilor de
eficientizare
energetică
şi
de
implementare a unor surse de energie
regenerabilă;
Întârzieri în implementarea şi finalizarea
proiectelor;
Blocarea liniilor de finanţare pentru
diferite programe/proiecte;
Capacitate redusă de co-finanţare a
proiectelor;

49

eficienţă energetică;
Promovarea introducerii de cerinţe
minime de performanţă energetică a
clădirilor conform legii 372/2005
privind performanţa energetică a
clădirilor;
Continuarea şi dezvoltarea programului
de reabilitare termica a locuintelor ;
Implementarea unui plan local de audit
energetic şi etichetarea energetică a
clădirilor;
Deduceri de impozite locale pentru
proprietarii de apartamente care îşi
izolează termic apartamentele din surse
proprii de finanţare;
Aplicarea schemei de ajutor stat pentru
promovarea cogenerării de înaltă
eficienţă;
Investiţii în instalaţii şi echipamente
necesare pentru creşterea eficienţei şi
economisirea energiei;
Inventarierea tuturor consumatorilor
energetici şi monitorizarea consumului
energetic urban;
Stabilirea punctelor de pierderi si a
modalitatii optime de realizare a
reducerii de energie, prin montarea de
economizoare centralizate in punctele
de aprindere/comandă a iluminatului,
sau prin inlocuirea aparatelor de
iluminat cu aparate noi ;
Monitorizarea fluxurilor energetice (ex.
consum administrativ, producţie din
surse
gestionate
de
către
municipalitate, iluminat, transport
public, infrastructura pentru vehicule
electrice, cogenerare şi producţie
energie termică, pierderi în reţelele de
distribuţie, stocarea de energie;
Modernizarea
capacităţilor
de
producere a energiei electrice şi
termice;
Investiţii în comanda centralizată şi
telegestiunea sistemului de iluminat
public;
Folosirea de consumatori cu eficienţă
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sporită in procesul de iluminat public;
Modernizarea
infrastructurii
de
transport şi distribuţie a energiei
termice în sisteme centralizate;
Modernizarea şi implementarea unor
tehnologii, instalaţii şi echipamente noi
în întreprinderile din industrie, cu
respectarea BAT („Best Available
Tchniques”);
Implemetare sisteme de contorizare
inteligente a energiei electrice şi
termice pentru clădiri municipale;
Implementarea de programe electronice
de urmărire şi autoevaluare a
consumurilor de energie în locuinţe;
Modernizarea,
prin
soluţii
de
automatizare a reţelelor dar şi a
proceselor, a entităţilor responsabile cu
distribuţia energetică;
Achiziţia exclusivă a echipamentelor
electrice şi electronice de înaltă clasă
de eficienţă energetic;
Promovarea, întărirea şi continuarea
programelor de tip ,,Casa Verde’’,
privind înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de încălzire cu
sisteme care utilizează energia solară,
geotermală, eoliană ;
Atragerea investitorilor care folosesc
tehnologii nepoluante şi dezvoltarea
centrelor şi parcurilor tehnologice
“verzi” (ex. Cluj Innovation City,
parcuri de servicii energetice, ferme şi
parcuri solare);
Implementarea tehnologiilor noi în
producţia de energie urbană (ex.
cogenerare);
Investiţii în producţia de energie din
surse
regenerabile
de
către
municipalitate;
Implementarea
unei
infrastructuri
pentru a susţine utilizarea vehiculelor
electrice ;
Acordarea
de
facilităţi
fiscale
investitorilor în energie verde;
Montarea de sisteme de producere a
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energiei electrice folosind panourile
solare fotovoltaice la instituţii publice;
Producerea de energie electrică din
resurse fotovoltaice prin construirea
unui parc fotovoltaic pe terenuri
improprii altor activităţi;
Plan de promovare a achiziţiilor
publice verzi ;
Implementarea unui Plan de Acţiune
pentru Energie Durabilă (2014-2020) la
nivelul municipiului;
dezvoltarea unui cluster în sfera
energiei regenerabile.

3.8. Educaţia de mediu şi conştientizarea comunităţii locale
Măsurile structurale de protecţie a mediului (,,hard measures’’) sunt indisolubil
legate de conceptul de dezvoltare urbană. Cu toate aceste, tot mai frecvent, specialişti din
întrega lume militează în scopul creşterii ponderii măsurilor non-structurale (,,soft
measures’’) în balanţa măsurilor de management, acestea din urmă fiind mai prietenoase
cu mediul şi implicând un raport cost-beneficii mai bun şi mai adaptabil.
Una dintre cele mai eficiente măsuri de acest tip vizează educarea şi
conştientizarea comunităţilor în raport cu problemele de mediu specifice. Din nefericire,
atât în Cluj-Napoca, cât şi la nivel naţional, există o receptivitate scăzută şi un grad de
implicare redus în cadrul unor astfel de acţiuni.
Oraşul trebuie să depună eforturi să devină o comunitate de avangardă în
probleme de mediu şi în acest sens va acţiona pentru a obţine un nivel înalt de formare şi
conştiinţă ecologică în rândul locuitorilor şi elementelor decizionale, printr-un masiv
efort de informare, educare şi implicare a comunităţii în probleme de mediu, cu accent pe
generalizarea, adecvarea şi eficientizarea activităţilor de educaţie de mediu, informare
sistematică completă a publicului pe înţelesul lui, consultare pro-activă şi dezbatere
publică reală şi din stadii incipiente a problemelor, politicilor şi proiectelor de mediu sau
cu impact de mediu, implicarea şi sprijinirea societăţii civile.

Puncte tari (Strenghts)

Puncte slabe (Weaknesses)
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Existenţa unor domenii de studiu profilate
pe protecţia mediului şi implicit a unui
potenţial ştiinţific ridicat al resursei
umane, atât la nivel preuniversitar (ex.
Grupul Şcolar de Protecţia Mediului), cât
mai ales la nivel universitar (ex.
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Mediului-UBB, Facultatea de Ingineria
Materialelor şi a Mediului-UTC, USAMV
ş.a.).
Preocuparea crescutǎ a cadrelor didactice
pentru activitǎţi extraşcolare de educaţie
de mediu;
Realizarea de proiecte şi activitǎţi de
educaţie de mediu prin implicarea
instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi a
autoritǎţilor administraţiei locale;
Diversificarea ofertei de instruire de la
nivel preşcolar pânǎ la nivel universitar şi
post-universitar;
Dezvoltarea programelor de long-life
learning;
Apariţia unui curent civic novator
puternic şi stabil prin activitatea ONGurilor;
Puncte de informare şi educaţie de mediu
la
nivelul
primăriei
şi
a
şcolilor/liceelor/universităţilor;
Conferinţe şi manifestări urbane pe teme
de mediu, ca stimulente puternice de
participare pentru tineret şi comunitate ;
Infrastructură de învăţământ susţinută de
către mediul economic şi administrativ
local;
Existenţa unui personal calificat în
elaborarea studiilor de mediu la nivelul
municipiului.
Oportunităţi (Opportunities)
Accesul facil la serviciile educaţionale,
culturale şi comerciale ale municipiului;
Existenţa unor programe comunitare şi
naţionale de asigurare a accesului la
educaţie;
Introducerea
disciplinei
„Educaţie
ecologicǎ şi de protecţie a mediului” în
oferta
naţională
de
opţionale
a

Insuficienta implicare a societǎţii
civile în acţiunile de educare de
mediu;
Receptivitatea
şi
conştientizarea
redusă în relaţie cu acţiunile
desfăsurate;
Fonduri insuficiente pentru programe
coerente de educaţie de mediu;
Numǎr redus de ONG-uri active;
Lipsa mǎsurilor coercitive pentru
persoanele fizice care nu protejeazǎ
mediul urban;
Grad ridicat de rigiditate/lipsa de
flexibilitate a sistemului de învăţământ
(nu oferă instrumente pentru învăţare
continuă);
Educaţie
de
mediu
deseori
superficială.

Ameninţări/Pericole (Threats)
Probleme de reconciliere între
necesitatea continuării dezvoltării
economice şi sociale şi protecţia şi
îmbunătăţirea stării mediului;
Lipsa de receptivitate faţă de acţiunile
de voluntariat în lipsa unor stimulente
motivaţionale;
Lipsa de receptivitate asociată
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Ministerului
Educaţiei,
Cercetării,
Tineretului şi Sportului;
Formarea şi exersarea unor deprinderi şi
comportamente de îngrijire şi ocrotire a
mediului urban în vederea educării unei
atitudini pozitive faţă de acesta de la
vârste foarte mici;
Introducerea facilităţilor fiscale pentru
agenţii economici care investesc în
proiecte de protecţie a mediului;
Promovarea parcurilor tehnologice, a
incubatoarelor de afaceri şi a investiţiilor
“verzi”;
Absorbţia fondurilor structurale pentru
derularea
de
proiecte
privind
conştientizarea problemelor de mediu;
Dezvoltarea de centre de informare şi
diseminare a informaţiilor privind
fondurile structurale şi oportunităţile de
finanţare ale proiectelor privind educaţia
de mediu;
Instituirea şi promovarea centrelor de
informare, comunicare şi promovare a
dezvoltării durabile urbane la nivelul
municipalităţii
(„Green
Information
Center”);
Dezvoltarea şi încurajarea acţiunilor de
voluntariat;
Dezvoltarea
unui
sistem
de
„environmental e-learning” la nivelul
municipiului;
Strategie de comunicare internă şi externă,
vizând implementarea de măsuri de
informare sistematică, educaţie ecologică
şi implicare a comunităţii în abordarea
problemelor specifice;
Armonizarea strategiei de informare,
comunicare
şi
conştientizare
cu
reglementările UE în domeniu.
Organizarea periodică de acţiuni de
ecologizare şi salubrizare a zonelor urbane
expuse frecvent agresării componentelor
de mediu;
Chestionarea periodică a comunităţii
locale, a personalului din instituţii publice,
de învăţământ şi ONG-uri şi a

acţiunilor de educare a populaţiei;
Perceperea superficială a modului
gestionare a problemelor de mediu;
Surse financiare insuficiente pentru
susţinerea proiectelor de educaţie de
mediu;
Gradul redus de popularizare a
modelelor civice de comportament
corect faţă de mediu.
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voluntarilor;
Organizarea periodică a sesiunilor de
informare şi formare profesională a
personalului din administraţiile/instituţiile
publice locale pentru îndeplinirea
obligaţiilor rezultate din implementarea
legislaţiei comunitare din domeniul
mediului;
Diseminarea informaţiilor privind starea
mediului la nivel local şi metropolitan;
Editarea şi distribuirea de materiale
informative (pliante, broşuri, ghiduri
tematice, expoziţii, panouri informative
ş.a.);
Programe anuale cu eco-concursuri pentru
atragerea tinerei generaţii pe teme de
protecţia naturii;
Popularizarea Calendarului Evenimentelor
Ecologice şi marcarea tuturor acestor
evenimente, prin informări în mass-media;
Organizarea acţiunilor educative destinate
societăţii civile, prin implicarea acesteia;
Educaţie ecologică pentru colectarea
selectivă a deşeurilor prin pliante,
comunicate de presă şi emisiuni radio-TV;
Seminarii de informare cu privire la
obligaţiile din legislaţia de mediu pe care
le au societăţile poluante/potenţial
poluante şi modul de realizare a
raportărilor;
Organizarea
de
mese
rotunde/seminarii/conferinţe pe teme de
mediu şi protecţia acestuia;
Constituire unei rubrici pe pagina WEB a
primăriei sau realizarea unui site tematic,
interactiv, care să ofere informaţii
relevante despre problemele de mediu din
sfera locală şi metropolitană;
Implicarea mai activă a ONG-urilor în
dezbaterile publice privind protecţia
mediului;
Stabilirea unor parteneriate între ONG-uri,
agenţi poluatori, administraţia publică,
instituţii publice, instituţii de învăţământ.
Consultare proactivă şi dezbatere publică
reală şi din stadii incipiente a problemelor,
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politicilor şi proiectelor de mediu sau cu
impact de mediu cu implicarea şi
sprijinirea societăţii civile;
Monitorizarea respectării regulilor de
ecologizare şi aplicarea unui sistem
coercitiv/compensator pentru dezvoltarea
spiritului ecologic;
Comunicarea transparentă şi cooperarea
eficientă între instituţii şi administraţia
publică locală în domeniul implementării
şi respectării legislaţiei de mediu;
Avertizarea populaţiei din zonele urbane
expuse poluării.
Conştientizare a publicului privind
protecţia naturii, implicit şi a Reţelei
ecologice Natura 2000 prin mjloacele de
informare (pliante, fluturaşi, presă,
postere, expoziţii, dezbateri).
Dezvoltarea strategiei de comunicare a
Primăriei către cetăţeni;
Crearea de reţele de şcoli, licee şi
universităţi care să promoveze protecţia
mediului urban;
Elaborarea unui program cu competiţii
specifice cu tematică de mediu şi
acordarea de premii/facilităţi simbolice.

4. Analiza potenţialului de avantaj competitiv al municipiului ClujNapoca din perspectiva mediului înconjurător
Oraşe din întrega lume sunt în curs de dezvoltare, context în care o adaptare a
strategiei de dezvoltare la nevoile unei societăţi în continuă schimbare este pe deplin
justificată. Strategiile de dezvoltare trebuie să fie construite luând în considerare
metodologia planificării strategice (pornind de la avantaje competitive – strategie de
dezvoltare – strategie de marketing – strategie de branding) şi includerea în administraţia
publică a structurilor responsabile cu formularea si implementarea acestora.
În mediul dinamic şi competitiv specific începutului secolului al XXI-lea,
strategiile de mediu trebuie să se alinieze strategiilor de dezvoltare şi să le sprijine, pentru
a putea aplica cel mai eficient resursele şi a completa lacunele existente, în scopul
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îmbunătăţirii calităţii mediului de viaţă, a mediului socio-economic, pentru sprijinirea
mediului de afaceri şi implicit creşterea competitivităţii locale. În contextul în care
societatea umană reprezintă componenta centrală a mediului înconjurător, accesul la
resurse oferite de componentele de mediu, bogate cantitativ şi cu o calitate
corespunzătoare, este mai mult decât o necesitate a vremurilor în care trăim.
Dacă până în prezent Cluj-Napoca s-a format şi consolidat ca principal centru al
Transilvaniei şi al doilea oraş din ţară din punct de vedere demografic, ambiţia şi
provocarea pentru viitor este aceea de a transforma comunitatea locală şi metropolitană
într-una puternică şi reprezentativă la nivel European.
În acest context, pentru a deveni mai atractiv şi pentru a evita posibile conflicte,
municipiul Cluj-Napoca necesită o gestiune optimă a componentelor mediului
înconjurător, bazată pe principiile dezvoltării durabile, cu atât mai mult cu cât municipiul
se doreşte a fi o importantă destinaţie turistică şi în situaţia în care include o populaţie cu
statut social şi nivel intelectual peste media naţională, cu pretenţii mai mari legate de
calitatea mediului de viaţă local.
Analiza potenţialului competitiv al municipiului din perspective mediului, nu este
un demers facil, în condiţiile în care aspectele cantitative şi calitative asociate
componentelor de mediu intervin, în mod normal, indirect, asupra potenţialului de a
dezvolta mediul de afaceri local, care este principalul pilon expus competivităţii.
Din perspectiva calităţii mediului înconjurător, semnalele pe termen lung sunt
încurajatoare, în situaţia în care municipiul dispune de atuuri care pot sta la baza viitoarei
imagini a oraşului şi vor avea posibilitatea să transforme oraşul într-un brand puternic pe
plan internaţional.
Astfel, Cluj-Napoca dispune în primul rand de o valoroasă resursă umană,
respectiv, un important capital intelectual, rezultat al unei îndelungate tradiţii
academice, posibil a fi exploatat şi care să vină cu soluţii inovative şi pertintent adaptate
situaţiei de mediu locale. Mai mult, municipiul include singura facultate cu profil integrat
de mediu din România, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, care formează
specialişti capabili să evalueze starea componentelor de mediu, să organizeze şi să
dezvolte strategii de protecţie a mediului, să conducă sisteme productive şi să gestioneze
relaţiile dintre acestea, ţinând cont totodată de mediul socio-economic actual. În acest
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context, este nevoie de o sprijinire suplimentară a sectoarelor care furnizează capacităţi
de lucru în domeniu (facultăţi, departamente, centre de cercetare şi ONG-uri cu profil de
mediu, APM, Garda de Mediu), prin alocarea resurselor necesare pentru buna desfăşurare
a activităţilor propuse. Nu în ultimul rand, trebuie sprijinite acţiunile de diseminare a
rezultatelor cercetărilor, prin promovarea evenimentelor ştiinţifice de tradiţie, cu profil de
mediu (de ex. Conferinţa Internaţională ,,Elsedima’’, organizată de Facultatea de Ştiinţa
şi Ingineria Mediului din Cluj-Napoca) şi iniţiativele locale de voluntariat prin implicarea
şi stimularea suplimentară a tinerilor în activităţi de mediu specifice.
În al doilea rand, municipiul Cluj-Napoca începe, treptat, să se impună între
oraşele României şi chiar la nivel european regional, prin promovarea de activităţi
economice cu un impact redus asupra mediului atmosferic, multe dintre acestea
făcând parte din sectorul serviciilor (înfiinţarea de centre de cercetare şi inovare care
valorifică potenţialul intelectual local, creşterea semnificativă a ponderii pe care sectorul
IT o are în economia clujeană, dezvoltarea de parcuri industriale care includ activităţi cu
potenţial de poluare relativ redus, creşterea ponderii turismului în economia locală). O
astfel de strategie nu poate decât să vină în sprijinul calităţii mediului de viaţă local
ajutând la o dezvoltare armonioasa şi echilibrată a municipiului.
Una dintre propunerile de proiecte strategice de mare impact pe viitor este
reprezentată de proiectul ,,Cluj Innovation City’’, promovat de către o asociaţie de tip
cluster inovativ - Cluj IT . Obiectivul strategic al proiectului Cluj Innovation City este de
a concentra capitalurile internaţionale pentru stimularea şi dezvoltarea de proiecte şi
tehnologii inovative în domeniul IT, într-un mediu de lucru atractiv şi creativ. Cluj
Innovation City se vrea a fi un oraş inteligent, care se va dezvolta/ creşte/ extinde ca oraş
satelit al municipiului Cluj-Napoca, devenind în acelaşi timp o componentă esenţială a
acestuia. Din perspectiva mediului înconjurător, astfel de iniţiative sunt cât se poate de
bine venite, cu condiţia ca ele să şi fie puse în practică şi să nu afecteze semnificativ
calitatea componentelor de mediu în etapa de construire. Astfel, referinţele de bază
associate acestui proiect presupun printre altele utilizarea energiei regenerabile şi a unui
consum redus de energie, emisii reduse de gaze cu potenţial de poluare, utilizarea de
structuri reutilizabile etc.
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O problemă de actualitate este asociată însă de traficul rutier intens care alterează
într-o măsură destul de mare mediul atmosferic local, cu impact asupra calităţii vieţii şi a
altor componente de mediu. În acest context, trebuie căutate o serie de soluţii pentru
îmbunătăţirea calităţii aerului, care să fie viabile prin luarea în considerare a raportului
cost-beneficii. Unele dintre soluţiile la îndemână, care parţial au început să fie puse în
practică, se referă la:
- promovarea şi dezvoltarea ,transportului ecologic’ în detrimentrul mijloacelor de
transport care funcţionează pe bază de combustibili clasici, prin:
- crearea unei infrastructuri adecvate (piste de biciclişti, străzi pietonale,
reţea de eco-coridoare şi spaţii verzi);
- dotarea parcului auto aferent regiei de transport public local cu mijloace
de transport nepoluante;
- acţiuni de educare şi conştientizare a populaţiei în scopul descurajării
folosirii frecvente a autovehiculelor personale şi pentru încurajarea mersului pe
jos, şi/sau cu bicicleta).
- realizarea întregii centruri de ocolire care să scoată traficul greu din oraş.
Un alt punct forte care ar putea fi exploatat pe viitor se referă la conceptul de
,,Green City’’, care are relaţionată o sintagmă simplă, dar de mare impact ,,Trăieşte în
verde’’. Analizând dinamica intravilanului municipiului Cluj-Napoca, din ultimii zeci de
ani, se poate observa o evoluţie care vine în contradicţie cu ideile de bază ale conceptului
dezvoltării durabile: clădirile sunt tot mai înghesuite, parcelele verzi asociate
ansamblurilor de locuinţe colective sunt minimale sau chiar lipsesc pe alocuri, multora
dintre spaţiile verzi li s-a schimbat destinaţia, în scopul ocupării acestora de către
construcţii etc. Astfel de situaţii nu constituie nici pe departe potenţial în dezvoltarea
armonioasă a unui oraş, inhibând dezvoltarea legăturilor sociale din rândul locuitorilor şi
alterarea componentelor de mediu.
Un astfel de proiect este în curs de implementare în oraşul austriac Graz. Proiectul
are la bază crearea unei reţele ecologice care să includă diferite tipuri de spatii verzi, fie
că este vorba bio-coridoare, parcuri, spaţii verzi ale unor asociaţii de proprietari etc. Întrun astfel de demers trebuie profitat la maxim de oportunităţile oferite de modul actual de
utilizare al terenurilor, luându-se în considerare, în plus, măsuri de valorificare şi
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integrare în circuit a unor spaţii cu terenuri degradate neproductive, a siturilor
contaminate care în prealabil vor fi decontaminate, a terenurilor ocupate de construcţii
ilegale, a terenurilor ocupate de garaje între ansamblurile de locuit colective sau chiar
achiziţia de noi terenuri. De asemenea, acolo unde este posibil, este necesară limitarea
extinderii intravilanului prin centuri verzi, mai ales în situaţia în care dinamica ocupării
terenului între Gilău şi Apahida este foarte accentuată. Proiectul propune si conectarea
reţelei de spaţii verzi cu pădurile şi spaţiile verzi din vecinătate şi realizarea unui coridor
ecologic circular şi interconectat.
Principalele dimensiuni şi actorii relevanţi care pot fi implicaţi în acest demers
(creşterea potenţialului de avantaj competitiv) pot fi încadraţi în trei categorii, fiecare
dintre acestea având asociate oportunităţi specifice de valorificare a potenţialului de
avantaj competitiv.
a. Dimensiunea academică şi de cercetare-inovare: prezenţa universităţilor, a
parcurilor tehnologice şi industriale, a centrelor de cercetare/inovare şi a laboratoarelor
specializate în protecţia mediului (ex. Cluj Innovation City, Tetarom, Emerson, Genpact,
UBB, UT, USAMV, UAD, ICIA);
Oportunităţi de valorificare a potenţialului de avantaj competitiv:
-

dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor avansate nepoluante;

-

dezvoltarea de servicii de consultanţă şi de cercetare-dezvoltare

competitive;
-

dezvoltarea de obiective de mediu SMART (ex. management inteligent al

bunurilor de patrimoniu cultural şi natural);
-

creşterea atractivităţii urbane;

-

dezvoltarea economiei de cunoaştere orientată spre energie şi mediu;

-

valorificarea triadei cunoaştere-inovaţie-teritoriu;

-

creşterea numărului specializărilor universitare flexibile de mediu şi

adaptarea acestora la nevoile economiei locale; implementarea şi dezvoltarea de clustere
(entităţi instituţionale, universităţi, think tank-uri, furnizori de servicii profesionale şi
companii

interconectate)

bazate

pe

inovaţie,

transfer

tehnologic

şi

viziune

antreprenorială, transfer de know-how;
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-

valorificarea arealelor industriale cu potenţial de restaurare ecologică şi

depoluarea siturilor contaminate;
-

înverzirea cartierelor, bulevardelor şi străzilor cu trafic intens;

-

reducerea amprentei de carbon şi a consumului de apă;

-

construirea de centrale termice cu cogenerare;

-

economii de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

-

promovarea transportului electric (ex. reţea de staţii de alimentare) ş.a.

b. Dimensiunea instituţională, de reglementare şi decizională: prezenţa
instituţiilor şi entităţilor specializate în managementul urban şi protecţia mediului (ex.
Primăria, Consiliul Judeţean, APM Cluj, Garda de mediu - Comisariatul Judeţean Cluj,
ISU Cluj, Agenţia de Dezvoltare Regională ş.a.);
Oportunităţi de valorificare a potenţialului de avantaje competitive:
-

finanţarea şi atragerea de proiecte de mediu la nivelul municipalităţii;

-

implementarea şi dezvoltarea conceptului de ,,City Manager’’ la nivel

administrativ ;
-

promovarea strategiilor durabile de mediu urban (ex. strategia de

branding: „Clujul verde”, „Green City”, „Clujul curat”, „Clujul durabil” ş.a. („oraşele
sunt branduri care trebuie promovate inteligent!”);
-

corelarea strategiilor de urbanism cu cele de mediu la nivel local;

-

constituirea centurilor verzi ale municipiului;

-

creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi în cartierele municipiului (Mănăştur,

Mărăşti, Grigorescu, Zorilor ş.a.);
-

monitorizarea factorilor de mediu şi a zgomotului la nivelul cartierelor

rezidenţiale (ex. panouri informative şi electronice la nivelul primăriilor de cartier);
-

protejarea mediului urban, prin îmbunătăţirea sistemului de utilităţi

publice, a sistemului energetic local şi de control al calităţii aerului;
-

valorificarea durabilă a resurselor locale şi metropolitane de mediu (ex.

râul Someşul Mic şi afluenţii lui, Grădina Botanică şi biodiversitatea din proximitate);
-

conformarea cu standardele de mediu urban existente la nivelul comunitar;

-

protecţia şi reabilitarea mediului natural;
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-

elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă (ex. piste de biciclete,

alei pietonale, spaţii fără trafic auto, utilizarea combustibililor alternativi, creşterea
atractivităţii şi a calităţii mediului urban, creşterea accesibilităţii şi mobilităţii în aria
urbană şi metropolitană);
-

creştere urbană durabilă;

-

producţie de energie regenerabilă la nivel local şi metropolitan (ex.

valorificarea terenurilor degradate şi abandonate din proximitatea municipiului pentru
amplasarea de parcuri şi ferme solare);
-

regenerarea şi valorificarea peisajului spaţiilor urbane;

-

realizarea unei hărţi a zonelor afectate în mod frecvent de deşeuri (ex.

terenul din spatele căminului Economica 1, scările care fac legătura între

str.

Momorandumului şi Haşdeu ş.a.) şi organizarea unor ecologizări periodice;
-

supravegherea ordinii şi curăţeniei publice printr-un proiect tip Active

Watch (raportarea de către cetăţeni a neregulilor: gunoi aruncat neregulamentar, bănci
rupte, zone vandalizate, etc.);
-

eficientizare la nivel legislativ astfel încât cetăţenii iresponsabili sa fie

sancţionaţi de autorităţile competente;
-

gestionarea şi conectarea bunurilor şi valorilor ecologice, culturale şi

peisagistice;
-

realizarea unei platforme Smart City Platform accesibilă purtătorilor de

interese;
-

implementarea de noi „case verzi” independente energetic (ex. proiecte

pilot) ş.a.
c. Dimensiunea participativă: prezenţa, implicarea şi activitatea ONG;
implicarea şi participarea comunităţii.
Oportunităţi de valorificare a potenţialului de avantaje competitive vizează:
-

implicarea comunităţii şi a societăţii civile locale în masterplanurile şi

proiectele de mediu derulate la nivel local (ex. Coaliţia ONG locale ş.a.) şi în decizia
urbanistică şi de mediu;
-

constituirea de parteneriate între grupurile interesate din sfera publică şi

privată;
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-

implicarea

comunitară

şi

participarea

publică

activă

(abordarea

participativă a problemelor de mediu la nivel urban şi metropolitan);
-

implementarea unui sistem de consiliere a cetăţenilor şi grupurilor

interesate;
-

facilitarea accesului cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari la baze de date

despre mediul urban şi eficienţa energetică (ex. realizarea unui Smart City Hub).
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5. Probleme strategice cheie, strategii sectoriale, direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse
5.1. Calitatea aerului şi schimbări climatice
Probleme strategice cheie
1.

Calitatea aerului şi schimbări
climatice
OBIECTIV:
Îmbunătățirea
calităţii aerului în scopul
minimizării
riscul
asociat
sănătăţii publice.

Strategii
Strategice

sectoriale/Direcţii

Direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse

- Instituirea unui parteneriat public – privat real, cu
participarea activă a cetăţeanului, a instituţiilor publice, a
operatorilor economici şi a organizaţiilor nonguvernamentale;
- Întărirea compartimentului de mediu din cadrul Primăriei.
- Dezvoltarea reţelei de piste pentru biciclete pe baze
realiste, fără congestionarea traficului rutier;
- Promovarea formelor de transport cu impact de mediu
redus (ex. autovehicule cu alimentare electrică);
- Promovarea mobilităţii şi a formelor nepoluante de
transport (pietonal, biciclistic);
- Campanii de conştientizare şi informare a populaţiei
asupra beneficiilor mobilităţii pietonale şi a formelor de
transport nepoluante.
Reducerea emisiilor de la sursele - Întreţinerea corespunzătoare a străzilor (udare, măturare,
majore de poluare (autovehicule, spălare, îndepărtare material antiderapant);
şantiere de lucru, întreţinere - Continuarea acţiunilor de reabilitare şi amenajare
străzi, industrie, comerţ)
(asfaltare sau acoperire cu piatră cubică) a străzilor, până la
finalizarea integrală a reţelei stradale urbane;
- Optimizarea şi decongestionarea traficului rutier;
- Finalizarea lucrărilor la centura de ocolire a mun. ClujConștientizarea, sensibilizarea şi
educarea comunității în scopul
adoptării celor mai bune măsuri
şi tehnici de reducere a emisiilor
poluante
Încurajarea
alegerii
unor
mijloace de călătorie nepoluante
în detrimentul celor care
utilizează combustibili clasici
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Napoca (în afara Culoarului Someşului Mic) ;
- Interzicerea apariţiei de surse majore de poluare în
Culoarul Someşului Mic (mai ales pe versantul nordic al
Dealului Feleac) ca urmare a numărului ridicat de zile cu
inversiuni termice şi a curenţilor de aer descendenţi;
- Continuarea programului naţional de modernizare a
parcului auto;
- Modernizarea mijloacelor de transport în comun;
- Promovarea transportului în comun;
- Realizarea unui studiu de fundamentare amplu şi global
al circulaţiei, pe termen mediu şi lung, care să dea rezolvări,
cu impact major în relaţie cu problemele de mediu, pentru
legarea Clujului cu zonele periurbane, judeţene, regionale şi
naţionale;
- Realizarea unui studiu de fundamentare privind
reabilitarea circulaţiei cu trenul la nivel judeţean, pentru
atenuarea impactului generat de autoturismele care vin din
alte localităţi, situate de-a lungul reţelei feroviare;
- Adoptarea de măsuri proactive inclusiv fiscale de
promovare a utilizării unor vehicule sau forme de transport
cu emisii cât mai reduse;
- Monitorizare activităţilor în şantierele de construcţii ;
- Continuarea şi dezvoltarea programului de reabilitare
termica a locuintelor ;
- Mutarea activitătilor industriale poluante în afara spaţiilor
intens populate;
- Împiedicarea apariţiei de noi structuri industriale poluante
în apropierea spaţiilor rezidenţiale (în conformitate cu
reglementările urbanistice şi de mediu în vigoare);
- Realizarea de investiţii ale agenţilor economici în sisteme
de reducere a emisiilor în atmosferǎ;
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- Monitorizare mai strictă şi sancţiuni mai severe împotriva
celor care nu respectă legislaţia de mediu în vigoare.
Reducerea emisiilor de poluanţi
şi gaze cu efect de seră prin
implementarea unor sisteme
alternative de producere a
energiei

- Promovarea, întărirea şi continuarea programelor de tip
,,CASA VERDE’’, privind înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energia solară, geotermală, eoliană, şi alte sisteme care
conduc la îmbunătăţirea aerului ;
- Atragerea investitorilor care folosesc tehnologii
nepoluante şi dezvoltarea centrelor şi parcurilor tehnologice
“verzi” - Cluj Innovation City, Parcuri de servicii ;
- Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire în instituţiile publice;
- Monitorizarea emisiilor generate de activitățile
industriale.
Atenuarea efectului de "insulă de - Creşterea ponderii spaţiilor verzi în detrimentul spaţiilor
căldură urbană " în contextul ocupate de construcţii, inclusiv prin crearea de terase verzi
prognozei
de
creştere
a suspendate;
temperaturii medii globale
- Utilizarea de materiale pentru finisajele exterioare ale
clădirilor cu un albedo care să permită a reflexie cât mai
mare a radiaţiilor solare;
- Izolarea termică a locuinţelor şi folosirea culorilor cât mai
deschise pentru finisaje exterioare;
- Proiect de monitorizare meteorologică a efectului de
"insulă de căldură urbană " prin aplasarea de statii
meteorologice în diverse puncte cheie ale orasului;
- Diminuarea cantităţilor de gaze cu efect de seră eliberate
de marii poluatori locali şi regionali;
- Stropirea regulată a străzilor .
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Evaluarea stării de sănătate a - Cartografierea periodică, cu ajutorul izoliniilor, a
populaţiei în raport cu factorul concentraţiei poluanţilor relevanţi în raport cu starea de
atmosferic
sănătate a populaţiei şi informarea publicului;
- Inventarierea persoanelor cu afecţiuni cronice respiratorii
şi compararea incidenţei bolilor cu cea din medii mai puţin
poluate;
- Elaborea de studii de evaluare a impactului poluării asupra
stării de sănătate a poluaţiei;
- Diseminarea de informaţii relevante pentru persoanelor
sensibile la poluarea atmosferică (zone cu poluare excesivă,
stări atmosferice favorizante evoluţiei bolilor cronice etc.).
5.2. Gestiunea durabilă a resurselor de apă
Strategii
sectoriale/Direcţii
Strategice
Gestiunea
durabilă
a Conştientizarea, sensibilizare şi
educarea populaţiei în relaţie cu
resurselor de apă
OBIECTIV:
Asigurarea gestiunea durabilă a resurselor
integrităţii şi sustenabilităţii de apă
resurselor de apă (cursuri de apă,
lacuri, ape subterane) şi a
surselor de aprovizionare cu apă
pentru diverse folosinţe, prin
protecţia
şi
înbunătăţirea
funcţiilor
hidrologice, hidrogeologice și
ecologice, utilizând cele mai
Probleme strategice cheie
2.

Direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse
- Stabilirea unui parteneriat public între Primărie şi instituţii
cu profil specific ;
- Campanii de informare şi educare a populaţiei în scopul
reducerii consumului de apă menajeră;
- Informarea populaţiei asupra măsurilor care pot fi
adoptate în scopul împiedicării irosirii nejustificate a apei;
- Încurajarea populaţiei pentru folosirea de produse
ecologice de curătare, igienizare şi întreţinere corporală;
- Educarea populaţiei în vederea colectării selective a
uleiului alimentar uzat şi a resturilor menajere care ar putea
fi valorificate şi ar reduce poluarea apelor;
- Utilizarea de tehnologii care permit recircularea şi
refolosirea apei.
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bune tehnici
management.

şi

practici

de Menţinerea şi îmbunătătirea - Reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile şi
calităţii resurselor de apă de industriale;
suprafaţă şi subterane
- Continuarea lucrărilor de redimensionare, reabilitare şi
extindere a reţelelor de canalizare;
- Finalizarea şi extinderea lucrărilor de reabilitare şi
modernizare a staţiei de epurare urbane până la capacitatea
necesară;
- Lucrări periodice de ecologizare a albiilor cursurilor de
apă şi a lacurilor;
- Depoluarea şi combaterea procesului de eutrofizare a
lacurilor dacă situaţia o impune;
- Stoparea deversărilor neautorizate de ape uzate în apele de
suprafaţă şi subterane (mai ales la sursa de apă potabilă –
Lacul Tarniţa);
- Folosirea pe scară tot mai largă de produse ecologice de
curătare, igienizare şi întreţinere corporală;
- Implementarea efectivă a reglementărilor din domeniul
deşeurilor, astfel încât acestea să fie colectate separat şi
gestionate într-un mod sigur şi eficient ;
- Valorificarea nămolurilor în agricultură sau prin
coincinerare, compostare, fermentarea anaerobă;
- Monitorizarea periodică a surselor cu potenţial de poluare
în scopul verificării îndeplinirii obligaţiilor de mediu.
Managementul apelor pluviale
- Constituirea de microacumulări de retenţie temporară a
apelor provenite din ploi torenţiale, pe torenţii şi pârâurile
de pe versanţii dealurilor din vecinătate şi integrarea
acestora în reţeaua de spaţii verzi şi ,,albastre”;
- Implementarea de proiecte pilot, cu sistem de canalizare
divizor, pentru ansambluri rezidenţiale publice noi şi pentru
parcuri industriale publice sau private, cu dezvoltarea de
capacităţi de stocare şi reutilizare a apei;
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Valorificarea
sustenabilă
a
funcţiilor specifice asociate apei
(energetică, de agrement, mediu
de viaţă, alimentare cu apă)

Asigurarea
calitativă
şi
cantitativă a necesarului de apă
potabilă pentru toţi locuitorilor
din mediul urban

- Studiu privind posibilitatea reutilizării apei meteorice în
alte scopuri după o tratare prealabilă ;
- Reabilitarea şi întreţinerea optimă a sistemelor de
scurgere şi colectare a apelor pluviale (rigole, guri de
recepţie, bazine de stocare, reţele de canalizare).
- Continuarea proiectelor focalizate pe dezvoltarea
funcţiilor de agrement şi habitate asociate lacurilor şi apelor
curgătoare prin luarea celor mai potrivite măsuri de evitare
a impactului asupra acestora;
- Stoparea amenajarii Somesului şi a altor entitati acvatice
locale cu betoane si identificarea de soluţii de refacere a
aspectului malurilor în scopul îmbunătăţii ecosistemelor
acvatice;
Managementul
corespunzător
al
exploatărilor
hidroenergetice cu respectarea obligaţiilor de mediu;
- Plan de management corespunzător al surselor de
alimentare cu apă a municipiului.
- Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă ;
- Reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile şi
industriale.

5.3. Valorificarea patrimoniului natural, spaţiilor verzi şi ariilor protejate
Strategii
sectoriale/Direcţii
Strategice
Valorificarea
patrimoniului Adaptarea spaţiilor verzi şi
natural, spaţiilor verzi
şi albastre (ex. lacuri) la specificul
ariilor urbane şi a zonelor
ariilor protejate

Probleme strategice cheie

Direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse

3.

- Includerea în Planul Urbanistic General şi în Masterplanul
municipiului;
- Program de amenajare a spaţiilor verzi la nivel de cartiere;
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OBIECTIV:
Dezvoltarea
și
întreţinerea unei reţele diverse şi
interconectate de spaţii urbane
verzi, cu caracteristici naturale
semnificative, zone de pădure,
arii protejate şi alte areale care
pun în valoare patrimoniul
natural local.

funcţionale ale municipiului
conform regulamentelor de
urbanism
Creşterea
gradului
de
conştientizare şi educare a
populaţiei
în
raport
cu
importanţa spaţiilor verzi

- Proiect „Clujul Verde” şi realizarea unui coridor ecologic
interconectat în interiorul şi în proximitatea municipiului

- Plan de informare şi conştientizare a proprietarilor asupra
importanţei spaţiilor verzi;
- Consiliere pentru plantarea de specii caracteristice regiunii
noastre în amenajarea gradinilor (recomandare: plante cu
suprafaţă foliară mare care să absoarbă noxele) ;
- Plan de educare a populaţiei axat pe cunoaşterea,
respectarea, îmbunătăţirea şi conservarea ecosistemelor.
Conservarea,
refacerea
şi - Desemnarea de noi arii naturale protejate;
extinderea spaţiului verde în - Conservarea ariilor protejate prin stoparea construcţiilor
zona urbană şi periurbană
pe amplasamentul sau în apropierea aceastora, care induc
presiune suplimentară asupra lor;
- Elaborarea/aplicarea de programe care să vizeze
protejarea şi extinderea suprafeţelor împădurite;
- Realizarea cadastrului municipiului;
- Extindere, amenajare şi reamenajare parcuri, scuaruri şi
alte spaţii verzi din domeniul public;
- Reamenajarea spaţiilor ocupate de garaje între locuinţele
cu caracter colectiv - reamenajarea va viza demolarea
vechilor construcţii, construirea de parcări sub- şi/sau
supraterane care să se integreze în regimul de înălţime şi
arhitectura locului, amenajarea spaţiului suplimentar ca
spaţiu verde şi refacerea esteticii peisajului; masura va viza
indeosebi cartierele cu o lipsă acută de spaţii verzi:
Mănăştur, Mărăşti, Zorilor şi zona industrială estică;
- Reconversia siturilor industriale poluate istoric;
- Utilizarea de plante evergreen (iedera, caprifoi), plantarea
şi replantarea copacilor pe marginea trotuarelor, perdele
ecologice care să separe strada de trotuar;
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- Înverzirea suprafeţelor betonate (acoperişuri, faţade,
străzi, alei, garaje).
Asigurarea condiţiilor necesare
conectării cetăţenilor, din spaţiile
în care trăiesc şi lucrează la
patrimoniul natural local
Promovarea gestionării durabile
a spaţiilor verzi, a ariilor
protejate şi a biodiversităţii

- Plan de dezvoltare interconectată (reţea ecologică) a
spaţiilor verzi la nivel local;
- Constituirea unor coridoare ecologice convergente;
- Constituirea unei centuri verzi la nivelul municipiului.
- Atribuirea în custodie a tuturor ariilor naturale protejate;
- Monitorizarea activităţii custozilor în procesul de
administrare a ariilor naturale protejate atribuite în custodie;
- Analizarea regulamentelor şi planurilor de managemet
întocmite de custozi;
- Asigurarea managementului ariilor naturale protejate care
nu sunt atribuite în custodie;
- Implementarea de proiecte în domeniul ariilor naturale
protejate;
- Finalizarea planurilor de management al Siturilor Natura
2000;
- Inventarierea speciilor de floră şi faună , cartarea de
detaliu a tuturor tipurilor de habitate a arealelor speciilor
importante, estimarea gradului de conservare a populaţiilor
şi habitatelor;
- Monitorizarea statutului de conservare a speciilor şi
habitatelor de interes comunitar;
- Stabilirea de măsuri şi activităţi, inclusiv constructive, de
conservare şi creştere a biodiversitătii urbanea în special
pentru păsări, lilieci şi insecte;
- Identificarea, inventarierea şi stoparea extinderii speciilor
alogene invazive;
- Implementarea efectivă a măsurilor de reglementare
referitoare la conservarea biodiversității şi a ariilor
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protejate.

Crearea şi dezvoltarea unei
atitudini
comunitare
de
valorizare
a
patrimoniului
natural
Sprijinirea şi întărirea activităţii
ONG
care
promovează
patrimoniul natural, spaţiile
urbane verzi şi ariile protejate

- Promovarea iniţiativelor comunitare de întreţinere a
spaţiilor verzi urbane şi periurbane;
- Implementarea unui sistem de supraveghere a gestionării
spaţiilor verzi şi crearea unui forum de raportări şi plângeri.
- Stabilirea unui parteneriat public între Primărie, ONG-uri
şi instituţii de învătământ;
- Încurajarea şi promovarea activităţilor voluntare de
protecţie a spaţiilor verzi;
- Elaborarea unui program anual de acţiuni voluntare, cu
competiţii specifice şi acordarea de premii/facilităţi
simbolice praticipanţilor ;
- Sprijinirea logistică şi materială a activităţilor desfăşurate
de ONG.

5.4. Consumul de resurse şi gestionarea deşeurilor
Strategii
sectoriale/Direcţii
Strategice
consumului
de
Consumul de resurse şi Reducerea
resurse şi deşeuri destinate
gestionarea deşeurilor
OBIECTIV:
Eficientizarea depozitelor conforme de deşeuri
consumului de resurse şi
Probleme strategice cheie
4.

Direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse
- Implementarea sistemelor de colectare selectivă a
materialelor valorificabile şi reciclabile, astfel încât să se
asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la
deşeurile de ambalaje şi deşeurile biodegradabile;
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gestiunea sustenabilă a deşeurilor
prin utilizarea resurselor şi
produselor
regenerabile,
ecologice,
implementarea
programelor de monitorizare şi
conformare, precum şi prin
utilizarea celor mai bune practici
de operare şi tehologii.

Pregătirea şi/sau implementarea
de politici, planuri şi proiecte
pentru gestiunea deşeurilor

Desfăşurarea
activităţii
de
colectare
a
deşeurilor
la
standarde
europene,
cu
respectarea prevederilor legale
de protecţie a mediului şi a celor
de autorizare a rampelor de
deşeuri
Conceperea şi implementarea
unui program continuu și

- Dezvoltarea unui sistem pilot de garanţie/depozit pentru
returnare în cazul ambalajelor pentru băuturi (sticlă, PET);
- Introducerea şi eficientizarea colectării selective pe întreg
teritoriul municipiului ;
- Realizarea infrastructurii necesare colectării selective;
- Iniţierea şi spijinirea unor proiecte cu scopul colectării
selective la sursă a deşeurilor ;
- Acţiuni de educare şi informare a populaţiei referitor la
importanţa şi necesitatea colectării selective;
- Promovarea de măsuri şi acţiuni în virtutea conceptului
“zero waste”;
- Impunerea unor taxe adiţionale în cazul depozitării în
depozite conforme şi atingerea scopului de a produce „zero
deşeuri”.
- Sistarea activităţii de depozitare pe depozitele neconforme
din mediul urban;
- Închiderea, reabilitarea şi monitorizarea postînchidere a
actualului depozit de deşeuri municipale;
- Identificarea depozitelor de deşeuri neautorizate şi
dezafectarea acestora;
- Modernizarea şi optimizarea sistemelor de colectare şi
transport a deşeurilor.
- Finalizarea sistemului de gestionare integrata a deşeurilor
în acord cu legislaţia UE, cu strategiile şi planurile
naţionale şi regionale;
- Asigurarea condiţiilor pentru preluarea tuturor fluxurilor
de deşeuri municipale solide generate de populaţie;
- Monitorizarea şi optimizarea activităţilor legate de
transportul deşeurilor.
- Informarea populaţiei referitor la modul de gestiune a
deşeurilor;
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și - Conceperea şi furnizarea de ghiduri specifice care să
includă informaţii relevante referitoare la importanţa
colectării selective a deşeurilor.
- Conştientizarea în rândul populaţiei a importanţei
reducerii cantitative a deşeurilor menajere prin reutilizarea
şi reciclarea acestora;
- Realizarea de ghiduri şi susţinerea unor acţiuni cu scopul
de a schimba stilul de viaţă şi practicile populaţiei în
vederea utilizării într-un circuit durabil a resurselor,
conform conceptului “zero waste”;
- Asigurarea sprijinului pentru implicarea întregii
comunităţi, la nivel de grup sau individ, în acţiunile de
reducere şi gestionare eficientă a deşeurilor.
Eliminarea
deşeurilor - Monitorizarea şi controlul transporturilor de deşeuri
periculoase în condiţii de periculoase de la generator către instalaţiile de
protecţie maximă pentru mediul valorificare/eliminare pentru respectarea legislaţiei în
înconjurător şi pentru sănătatea vigoare;
umană
- Furnizarea informaţiilor către populaţie despre tipurile de
deşeuri periculoase rezultate în gospodării, respectiv
efectele negative ale acestora asupra sănătăţii umane şi
asupra mediului înconjurător.
- Instalarea de puncte de colectare a deşeurilor periculoase
de la populaţie;
- Monitorizarea şi reducerea depozitării ilegale a deşeurilor
periculoase;
- Proiect de infrastructură pentru colectarea, transportul şi
valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE), în cadrul unor parteneriate publicprivat.
eficient de conştientizare
educare a populaţiei
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- Înfiinţarea unor centre de colectare/ pregătire pentru
reutilizare a deşeurilor din construcţii şi demolări;
- Valorificarea deşeurilor nepericuloase din construcţii şi
demolări la construcţia drumurilor, fundaţiilor etc.;
- Realizarea unui sistem eficient de gestionare a vehiculelor
scoase din uz, cu recuperarea şi reciclarea la parametri
maximi din punct de vedere material.
recuperarea - Realizarea unei staţii de compostare a deşeurilor
deşeurile biodegradabile, în vederea captării biogazului şi obţinerii
compostului pentru îmbunătăţirea fertilităţii solului, unde
este cazul;
- Realizarea unei stații de valorificare energetică a
deșeurilor;
- Valorificarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor de
epurare a apelor uzate.

Reutilizare, reciclare si alte
operaţiuni
de
valorificare
materială
a
deşeurilor
nepericuloase din construcţii şi
demolări şi a vehiculelor scoase
din uz
Valorificarea şi
energetică
din
biodegradabile

5.5. Managementul riscului asociat hazardelor naturale şi antropice
Probleme strategice cheie

Strategii
Strategice

sectoriale/Direcţii

Direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse
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5.

Managementul riscului asociat
hazardelor
naturale
şi
antropice
OBIECTIV:
Sprijinirea,
consolidarea
şi
sporirea
capacităţilor
sociale
şi
instituţionale în scopul adoptării
celor mai potrivite măsuri de
pregătire, prevenire şi gestiune a
situațiilor de urgenţă, a crizelor şi
dezastrelor.

Întărirea
capacităţilor
instituţionale centrale, regionale
şi locale pentru a răspunde
eficient în caz de dezastre

- Realizarea de parteneriate cu mediul instituţional
academic şi universitar local şi alte instituţii cu profil
specific pentru furnizarea de studii de înaltă calitate
ştiinţifică;
- Dezvoltarea unui sistem alternativ de formare continuă,
tip E-learning pentru administraţia publică locală;
- Integrarea în mod continuu a conceptului de ,,lesson
learned’’ în activităţile de management a situaţiilor de risc;
- Crearea unei structuri operaţionale funcţionale în timpul
situatiilor de urgenta de amploare si intensitate deosebita, la
declararea starii de alerta ori a instituirii starii de urgenta.
Acestea vor avea rolul de a asigura suportul decizional
pentru managementul actiunilor, stabilirea conceptiei
integrate de acţiune si coordonarea nemijlocita a fortelor de
interventie pe baza unei reţele interoperabila de comunicatii
si de gestionare a informatiilor;
- Realizarea unui centru de management integrat al riscului
de mediu şi a crizelor sociale.

Promovarea măsurilor nonstructurale în activitatea de
management a riscului asociat
dezastrelor naturale şi tehnogene

- Conceperea şi implementarea unui program continuu și
eficient de conştientizare şi educare a populaţiei în relaţie
cu posibile situaţii de criză, cu deosebire la nivelul
comunităţilor aflate în zonele de risc (calendar cu acţiuni de
educare şi conştientizare a populaţiei în relaţie cu situaţiile
de alarmare, informări periodice asociate tipurilor de
alarmare specifică pentru diferite tipuri de fenomene de
risc, conceperea şi furnizarea de ghiduri specifice care sa
dezvolte capacitatile publicului larg de a acţiona în caz de
dezastre);
- Întărirea legislaţiei şi a reglementărilor specifice;
- Identificarea şi cartarea spaţiilor expuse riscurilor naturale
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şi tehnogene în scopul gestionării optime a acestora;
- Descurajarea persoanelor care vor să realizeze construcţii
în zonele de risc;
- Elaborarea de planuri de management al riscului pe tipuri
specifice de hazarde;
- Eficientizarea sistemului de prognoză, avertizare şi
alarmare;
- Planificarea unei reţele de generatoare electrice în cazul
apariţiei unor disfuncţionalităţi la nivelul sistemului de
alimentare cu energie electrică în situaţii de criză;
- Realizarea de adăposturi de cazare temporară a populaţiei
în situaţii de calamităţi şi catastrofe şi a stocurilor de
necesităti;
- Elaborarea unei metodologii clare şi unitare de raportare a
pagubelor la nivel institutional în scopul elaborării unor
statistici pertinente care vor sta la baza gestionarii situaţiilor
de criză viitoare;
- Elaborare de planuri specifice privind pregatirea,
organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns in situatii
de urgenta, la obiective industriale şi alţi operatori
economici, institutii publice şi spaţii cu caracter sociocultural aglomerate şi/sau cu grad de risc ridicat;
- Eficientizarea sistemului national de asigurare obligatorie
a populaţiei şi bunurilor împotriva fenomenelor naturale de
risc prin aplicarea de sancţiuni persoanelor care nu deţin
poliţă de asigurare obligatorie şi prin stoparea măsurilor
populiste care vizează reconstrucţia din bani publici a
caselor avariate pentru proprietarii care nu deţin poliţă de
asigurare.
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Reducerea
riscului
asociat - Realizarea şi implementarea unui plan special de
ploilor abundente şi inundaţiilor împăduriri a zonelor puternic afectate de eroziune;
urbane asociate
- Creşterea ponderii suprafeţelor naturale în spaţiile cu
pante mari prin dezafectarea spaţiilor betonate cu utilitate
redusă;
- Realizarea de pavaje cubice din piatră betonată pe
drumurile şi trotuarele din spaţiile cu pantă ridicată în
scopul creşterii infiltraţiei şi atenuării scurgerii;
- Realizarea de sisteme colectoare transversale, de atenuare
a scurgerii maxime, pe drumurile cu pantă ridicată şi
decolmatarea periodică a acestora;
- Dimensionarea corectă /redimensionarea reţelei de
canalizare urbană la parametri de proiectare actualizaţi;
- Lucrări de curătare şi decolmatare periodică a sistemelor
de colectare şi transport a apelor pluviale.
- Realizarea de lucrări de umplere, rambleere şi drenaj
eficient în/din spaţiile microdepresionare care facilitează
stagnarea temporară a apei.
Reducerea
riscului
datorat - Lucrări periodice de toaletare a copacilor din spaţiul
fenomenelor atmosferice de risc contruit sau de îndepărtare a copacilor care prezintă
(furtuni
şi
vijelii,
căderi instabilitate ridicată şi lucrări de întreţinere şi reparaţii la
abundente de zăpadă, valuri de clădiri în scopul limitării pagubelor în caz de vijelii şi
frig şi căldură)
căderi abundente de zăpadă;
- Aplicarea de sanţiuni personelor fizice şi juridice care nuşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin;
- Identificarea şi inventarierea personelor vulnerabile în caz
de caniculă sau ger (în special persoane vârstnice, persoane
cu afecţiuni cardiace sau cu handicap neajutorate) şi
stabilirea procedurilor de acţiune şi ajutorare a acestora;
- Înfiinţarea de puncte de prim ajutor în zilele caniculare şi
a centrelor de cazare temporară pentru persoanele fără
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adăpost în cazul zilelor geroase.
- Realizarea unor studii de risc la inundaţii in bazine
hidrografice de mici întinderi;
- Mărirea capacităţii de retenţie a apei în partea superioară a
bazinelor hidrografice prin lucrări de împădurire si
îmbunătăţiri funciare;
- Realizarea şi implementarea unui plan special de
împăduriri a zonelor puternic afectate de eroziune;
- Realizarea de amenajări torenţiale, acolo unde este cazul,
cu structuri de rupere a pantei longitudinale pentru
încetinirea vitezei de scurgere a apei;
- Decolmatarea periodică a albiilor minore şi a canalelor cu
deosebire în locurile favorabile obstrucţionării scurgerii şi
formării de baraje (îngustări, meandre strânse, subtraversări
poduri);
- Realizarea unor simulări realiste a propagării undei de
viitură în cazul cedării barajelor acumulărilor din amonte de
Cluj-Napoca;
- Eficientizarea sistemului de prognoză, avertizare şi
alarmare;
- Realizarea hărţilor cu traseele de evacuare a populaţiei.
asociat - Planificarea modului de utilizare a terenului în funcţie de
harta susceptibilităţii la alunecări de teren;
- Monitorizarea suprafeţelor afectate de procesele
geomorfologice;
- Întocmirea unei hărţi a riscului la alunecări de teren;
- Înştiinţarea populaţiei din teritoriile susceptibile la
alunecări de teren pentru adoptarea celor mai bune soluţii
tehnice constructive;

Reducerea riscului datorat unor
fenomene naturale imprevizibile
(viituri spontane naturale, viituri
spontane rezultate în urma
cedării barajelor)

Reducerea
riscului
alunecărilor de teren
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- Schimbarea modului de utilizare a terenurilor acolo unde
se impune şi este posibil acest lucru;
- Elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de prevenire
şi combatere a proceselor geomorfologice pentru a diminua
suprafaţa terenurilor degradate.

5.6. Planificare urbană şi transport durabil
Strategii
sectoriale/Direcţii
Direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse
Strategice
şi
susţinerea - Realizarea unui studiu de fundamentare amplu şi global
Planificare
urbană
şi Dezvoltarea
transportului durabil
al circulaţiei, pe termen mediu şi lung, care să dea
transport durabil
OBIECTIV:
Implementarea
rezolvări, cu impact major în relaţie cu problemele de
unui concept de planificare
mediu, pentru legarea Clujului cu zonele periurbane,
teritorială care să permită
judeţene, regionale şi naţionale.;
autorităţilor să coordoneze şi să
- Finalizarea porţiunilor de centură pentru municipiul Clujimplementeze
proiecte
şi
Napoca cu evitarea Culoarului de vale al Someşului Mic;
politici de gestiune a modului
- Finalizarea proiectelor alternative rutiere Cluj-Napocade utilizare a terenurilor într-o
Floreşti fără afectarea semnificativă a componentelor de
manieră durabilă şi eficientă
mediu;
economic.
- Realizarea unui studiu de fundamentare privind
reabilitarea circulaţiei cu trenul la nivel judeţean, pentru
atenuarea impactului generat de autoturismele care vin din
alte localităţi, situate de-a lungul reţelei feroviare;
- Aeroport interoperaţional între Cluj-Napoca şi TârguMureş (pe modelul “Euroairport”);
- Plan pentru actualul aeroport, de asigurarea unui transport
eficient spre şi dinspre centrul oraşului/sistem de transfer
rapid;
Probleme strategice cheie
6.
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- Modificarea traseelor de zbor, la decolare şi aterizare, cu
evitarea traversării intravilanului compact al municipiului,
în scopul reducerii poluării atmosferice, fonice şi a evitării
unor eventuale dezastre;
- Luarea în considerare a unor alternative pentru avioanele
de mare capacitate (ex. aeroportul din localitatea Luna) în
scopul reducerii poluării atmosferice, fonice;
- Finalizarea proiectelor pistelor de biciclete Cluj-Floreşti,
Cluj-Apahida pe baze realiste (fără congestionarea
traficului rutier);
- Realizarea de piste de biciclete, în parcuri, pe modelul din
Parcul Rozelor, pentru încurajarea şi învăţarea mersului cu
bicicleta în rândul copiilor, în spaţii sigure;
- Adaptarea trotuarelor nevoilor cicliştilor, eliminând pe
alocuri bordurile care împiedică trecerea şi traversarea;
- Încurajarea alegerii transportului în comun în detrimentul
autovehiculelor personale.
Conservarea,
protejarea
și - Plan de prezervare a calităţii şi integrităţii ariei protejate
forestiere Făget;
îmbunătăţirea peisajului urban
- Plan de prezervare a calităţii şi integrităţii ariei forestiere
Hoia-Baciu;
- Programe de conştientizare asupra importanţei arealelortampon verzi intra şi inter-urbane;
- Program de îmbunătăţire a impactului vizual prin
reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi comunitare si
individuale ;
- Crearea unui coridor ecologic în lungul Someşului;
- Reabilitarea spaţiilor ocupate de garaje de tip P, în zonele
de locuit colectiv, cu posibilităţi de construcţie de parcări
etajate, extindere a spaţiului verde şi de îmbunătăţire a
peisajului urban pe amplasamentele respective.
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Managementul
adecvat
siturilor
contaminate
terenurilor degradate

al - Implementarea de masuri de reabilitare si amenajare
și conform zonificarii ansamblului urban;
- Reabilitarea ecologică a terenuri degradate;
- Instalarea de panouri solare pe terenuri degradate cu
expoziţie sudică;
- Existenţa surselor de finanţare pentru decontaminarea
solurilor şi remedierea siturilor contaminate istoric;
- Cartarea şi delimitarea siturilor contaminate istoric;
- Monitorizarea fenomenului de contaminare a solului şi
apelor subterane;
- Aplicarea celor mai bune tehnici existente, ce nu
generează costuri excesive, pentru investigarea şi
reabilitarea siturilor contaminate;
- Izolarea corespunzătoare a siturilor contaminate şi
instituirea unei zone de protecţie sanitară;
- Respectarea legislaţiei în vigoare privind închiderea unor
depozite neconforme ;
- Implementarea de proiecte care vizează decopertarea
siturilor puternic afectate de poluare a solului si
depozitarea solului contaminat intr-un depozit de deseuri
industriale;
- Izolarea corpurilor de apă subterană afectate de poluarea
istorică;
- Elaborarea unui program în vederea schimbării modului
de utilizare a terenului prin aplicarea procedurii de
restructurare pe bază de contract între Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca şi proprietarii de terenuri incluse
în categoria siturilor contaminate istoric.
Sprijinirea activităţilor de odihnă - Stabilirea la nivel de cartiere şi zone funcţionale a
şi recreere integrate urbanistic şi amplasamentelor zgomotoase sau sensibile la zgomot
funcţional
(Zgomotul urban este principala sursă de stress la nivel
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comunitar!) ;
- Monitorizarea zgomotului în ariile urbane şi zonele
funcţionale ale municipiului;
- Amenajarea de spaţii şi locuri urbane de odihnă, relaxare
şi recreere;
- Realizarea de perdele verzi de protecţie, integrate
urbanistic şi peisagistic în arealele urbane cu presiune
antropică ridicată.
Îmbunătăţirea calităţii vieţii - Educarea continuă a personalului din administraţie în
urbane
printr-o
planificare scopul îmbunătățirii sistematice a activităţii de planificare
adevată
urbană şi peisagistică ;
- Programe şi planuri privind protejarea arealelor verzi
intracomunitare: parcuri, scuaruri, pădurile limitrofe
cartierelor;
- Plan de continuare a construcţiei de parcări supraterane şi
subterane în fiecare cartier şi de reabilitare a
amplasamentelor ocupate de garaje de tip P în spaţiile de
locuit colective;
- Plan de restricţionare a extinderii zonei rezidenţiale fără
respectarea unor zone-tampon verzi între noile construcţii
şi zona veche rezidenţială;
- Restricţionarea dezvoltării haotice a zonei rezidentiale, cu
ocuparea risipita, punctuală a spatiului, creand probleme de
racordare a acestora si impact mai mare asupra mediului şi
a planificarii ulterioare;
- Încurajarea producţiei agricole în zona metropolitană şi
stabilirea unor piete de desfacere a produselor, direct de la
productor şi sprijinirea clusterului agricol nou format, în
scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii;
- Înfiinţarea de noi clustere agricole în zona metropolitană
pentru deservirea prioritară a Clujului cu produse bio şi
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tradiţionale;
- Conceperea unui plan pentru crearea unui centru-spa la
Someşeni;
- Amenajarea unui ,,Parc Pădure’’ în spaţiul neprotejat al
Pădurii Faget, cu marcaje adecvate, panouri informative în
relaţie cu protecţia biodiversităţii, poteci pietruite, toalete
ecologice, spaţii de relaxare;
- Armonizarea deciziilor municipale cu interesele Zonei
Metropolitane Cluj si cele judeţene;
- Finalizarea proiectului “Spitalul de Urgenţă”;
- Finalizarea proiectului “Centrul de management integrat
al deşeurilor”.

5.7. Creşterea eficienţei energetice şi a ponderii surselor de energie regenerabilă

Probleme strategice cheie
7.

Creşterea eficienţei energetice
OBIECTIV:
Promovarea
utilizării durabile a energiei prin
educarea
comunitară
şi
instituţională, utilizarea celor mai
bune tehnici disponibile şi
folosirea pe scară mai largă a
surselor de energie regenerabilă.

Strategii
sectoriale/Direcţii
Strategice
Conştientizarea şi sensibilizarea
opiniei publice, educarea şi
încurajarea comunităţii pentru
reducerea consumului de energie
şi/sau
trecerea
la
surse
alternative de energie

Direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse
- Campanii de informare a populaţiei şi mediului de afaceri
privind importanţa creşterii eficienţei energetice;
- Diseminarea iniţiativelor municipale pentru reducerea
consumului de energie;
- Furnizarea de informaţii privind fluxurile energetice şi
alte date de interes public către cetăţeni, prin intermediul
portalelor WEB şi al aplicaţiilor mobile;
- Crearea unui centru de consultanţă publică gratuită în
domeniul energiei durabile (promovarea eficienţei
energetice şi utilizarea de energie ,,verde’’ în spaţiul urban).
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Eficientizarea
consumului
energetic urban şi optimizarea
fluxului
energetic
(resurseproducţie, transport şi distribuţie,
consum);
Abordarea eficienţei energetice
trebuie să includă creativitate şi
inovaţie

- Extinderea programului naţional de eficienţă energetică;
- Promovarea introducerii de cerinţe minime de
performanţă energetică a clădirilor conform reglementărilor
în vigoare privind performanţa energetică a clădirilor;
- Continuarea şi dezvoltarea programului de reabilitare
termică a locuintelor ;
- Implementarea unui plan local de audit energetic şi
etichetarea energetică a clădirilor;
- Deduceri de impozite locale pentru proprietarii de
apartamente care îşi izolează termic apartamentele din surse
proprii de finanţare;
- Aplicarea schemei de ajutor stat pentru promovarea
cogenerării de înaltă eficienţă;
- Investiţii în instalaţii şi echipamente necesare pentru
creşterea eficienţei şi economisirea energiei;
- Inventarierea tuturor consumatorilor energetici şi
monitorizarea consumului energetic urban;
- Stabilirea punctelor de pierderi si a modalitatii optime de
realizare a reducerii de energie, prin montarea de
economizoare
centralizate
in
punctele
de
aprindere/comandă a iluminatului, sau prin inlocuirea
aparatelor de iluminat cu aparate noi ;
- Monitorizarea fluxurilor energetice (ex. consum
administrativ, producţie din surse gestionate de către
municipalitate, iluminat, transport public, infrastructura
pentru vehicule electrice, cogenerare şi producţie energie
termică, pierderi în reţelele de distribuţie, stocarea de
energie;
- Modernizarea capacităţilor de producere a energiei
electrice şi termice;
- Investiţii în comanda centralizată şi telegestiunea

85

sistemului de iluminat public;
- Folosirea de consumatori cu eficienţă sporită in procesul
de iluminat public;
- Modernizarea infrastructurii de transport şi distribuţie a
energiei termice în sisteme centralizate;
- Modernizarea şi implementarea unor tehnologii, instalaţii
şi echipamente noi în întreprinderile din industrie, cu
respectarea BAT ;
- Implemetare sisteme de contorizare inteligente a energiei
electrice şi termice pentru clădiri municipale;
- Implementarea de programe electronice de urmărire şi
autoevaluare a consumurilor de energie în locuinţe;
- Modernizarea, prin soluţii de automatizare a reţelelor dar
şi a proceselor, a entităţilor responsabile cu distribuţia
energetică;
- Achiziţia exclusivă a echipamentelor electrice şi
electronice de înaltă clasă de eficienţă energetic.
Promovarea utilizării surselor - Promovarea, întărirea şi continuarea programelor de tip
alternative de energie care au un ,,Casa Verde’’, privind înlocuirea sau completarea
impact redus asupra mediului
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care surse
alternative de energie ;
- Atragerea investitorilor care folosesc tehnologii
nepoluante şi dezvoltarea centrelor şi parcurilor tehnologice
“verzi” (ex. Cluj Innovation City, parcuri de servicii
energetice, ferme şi parcuri solare);
- Implementarea tehnologiilor noi în producţia de energie
urbană (ex. cogenerare);
- Investiţii în producţia de energie din surse regenerabile de
către municipalitate;
- Implementarea unei infrastructuri pentru a susţine
utilizarea vehiculelor electrice ;
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- Acordarea de facilităţi fiscale investitorilor în energie
verde;
- Montarea de sisteme de producere a energiei electrice
folosind panourile solare fotovoltaice la instituţii publice;
- Producerea de energie electrică din resurse fotovoltaice
prin construirea unui parc fotovoltaic pe terenuri improprii
altor activităţi;
- Plan de promovare a achiziţiilor publice verzi ;
- Realizarea de studii privind potenţialul solar şi eolian la
nivel municipal ;
- Implementarea unui Plan de Acţiune pentru Energie
Durabilă (2014-2020) la nivelul municipiului.

5.8. Educaţia de mediu şi conştientizarea comunităţii locale
Strategii
sectoriale/Direcţii
Strategice
Educaţia
de
mediu
şi Conceperea şi implementarea
conştientizarea
comunităţii unui program continuu şi eficient
de instruire, conştientizare şi
locale
educare, respectând practici de
OBIECTIV: Promovarea unui lucru prietenoase cu mediul
stil de viaţă urban orientat către
buna gestionare a mediului prin
dezvoltarea de strategii care să
vizeze educarea şi conştientizarea
comunităţii locale cu privire la
problemele de mediu actuale.
Probleme strategice cheie
8.

Direcţii de acţiune, proiecte şi activităţi propuse
- Strategie de comunicare internă şi externă, vizând
implementarea de măsuri de informare sistematică, educaţie
ecologică şi implicare a comunităţii în abordarea
problemelor specifice;
- Armonizarea strategiei de informare, comunicare şi
conştientizare cu reglementările UE în domeniu;
- Introducerea disciplinei „Educaţie ecologicǎ şi protecţia
mediului” în oferta naţională de discipline a Ministerului
Educaţiei;
- Chestionarea periodică a comunităţii locale, a personalului
din instituţii publice, de învăţământ, ONG şi a voluntarilor ;
- Organizarea periodică a sesiunilor de informare şi formare

87

Creşterea
gradului
conştientizare, informare
educaţie de mediu

profesională a personalului din administraţiile/instituţiile
publice locale pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din
implementarea legislaţiei comunitare din domeniul
mediului;
- Planificarea anuală a acţiunilor de informare, educare şi
conştientizare a populaţiei.
de - Informarea comunităţii cu privire la starea factorilor de
şi mediu şi alte probleme specifice;
- Furnizarea de informaţii publice de mediu la nivelul
primăriei municipiului şi la nivelul primăriilor de cartier;
- Avertizarea populaţiei din zonele urbane expuse poluării;
- Editarea şi distribuirea de materiale informative (pliante,
broşuri, ghiduri tematice, expoziţii, panouri infromative
ş.a.);
- Programe anuale cu eco-concursuri pentru atragerea
tinerei generaţii pe teme de protecţia naturii;
- Popularizarea Calendarului Evenimentelor Ecologice şi
marcarea tuturor acestor evenimente, prin informări în
mass-media;
- Organizarea acţiunilor educative destinate societăţii civile,
prin implicarea acesteia;
- Educaţie ecologică pentru colectarea selectivă a deşeurilor
prin pliante, comunicate de presă şi emisiuni radio-TV;
- Seminarii de informare cu privire la obligaţiile din
legislaţia de mediu pe care le au societăţile
poluante/potenţial poluante şi modul de realizare a
raportărilor;
- Organizarea de mese rotunde/seminarii/conferinţe pe teme
de mediu şi protecţia acestuia;
- Constituire unei rubrici pe pagina WEB a primăriei sau
realizarea unui site tematic, interactiv, care să ofere
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Promovarea şi introducerea de
programe de cooperare pentru
educarea
şi
sensibilizarea
publică care vizează dezvoltarea
unui stil de viață comunitar
sănătos în relaţie cu mediul

Creşterea numărului de persoane
implicate în voluntariatul şi
iniţiativa de mediu

informaţii relevante despre problemele de mediu din sfera
locală şi metropolitană;
- Implicarea mai activă a ONG în dezbaterile publice
privind protecţia mediului;
- Oferirea de facilităţi şi stimulente fiscale pentru asociaţiile
de locatari şi alţi purtători de interese preocupaţi de
problemele de mediu identificate la nivel local şi
metropolitan.
- Stabilirea unor parteneriate între ONG-uri, agenţi
poluatori, administraţia publică, instituţii publice, instituţii
de învăţământ;
- Consultare proactivă şi dezbatere publică reală şi din
stadii incipiente a problemelor, politicilor şi proiectelor de
mediu sau cu impact de mediu cu implicarea şi sprijinirea
societăţii civile;
- Introducerea facilităţilor fiscale pentru agenţii economici
care investesc în proiecte de protecţie a mediului;
- Monitorizarea respectării regulilor de ecologizare şi
aplicarea unui sistem coercitiv/compensator pentru
dezvoltarea spiritului ecologic;
- Creşterea numărului de parteneriate şi de iniţiative
comune în domeniul protecţiei mediului urban şi
monitorizarea activităţilor desfăşurate pe marginea
acestora;
- Comunicarea transparentă şi cooperarea eficientă între
instituţii şi administraţia publică locală în domeniul
implementării şi respectării legislaţiei de mediu.
- Stabilirea unor parteneriate între ONG, agenţi economici,
administraţia publică, instituţii publice, instituţii de
învăţământ, entităţi de tip cluster;
- Organizarea periodică de acţiuni de ecologizare şi
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salubrizare a zonelor urbane sensibile la presiunea antropică
asupra mediului;
- Dezvoltarea strategiei de comunicare a Primăriei către
cetăţeni ;
- Crearea de reţele de şcoli, licee şi universităţi care să
promoveze protecţia mediului urban;
- Elaborarea unui program cu competiţii specifice şi
acordarea de premii/facilităţi simbolice.
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6. Propuneri de programe operaţionale (PO) şi proiecte asociate
PO1. Implementarea conceptului de fundamentare a planificării urbane în scopul
dezvoltării durabile a municipiului.
Studiile de fundamentare sunt necesare pentru probleme care reclamă o analiză mai
complexă şi detaliată, având nevoie de soluţii de specialitate. Astfel de studii sunt
realizate, în mod normal, înainte de elaborarea strategiilor de dezvoltare, furnizând soluţii
viabile de optimizare a planificării urbane, prin eliminarea blocajelor de mediu generate
de o dezvoltare anarhică.
Proiecte:
Pr.1. Studiu de fundamentare a circulaţiei şi transporturilor
Pr.2. Studiu de fundamentare pentru managementul apelor pluviale
Pr.3.Studiu de evaluare a impactului strategic asupra mediului urban şi a zonei
metropolitane Cluj-Napoca (ZMCN)
PO2. Creşterea calităţii vieţii, prin asigurarea condiţiilor necesare conectării
cetăţenilor cu spaţiile de recreere şi agrement
Proiecte:
Pr.1. Plan de dezvoltare a unei reţele interconectate de trasee ecologice, de agrement,
recreere şi relaxare (centura verde a municipiului)
Pr.2. Reconversia modului de utilizare a siturilor contaminate istoric
Pr.3. Plan de reamenajare şi de înverzire a spaţiilor publice ocupate de garaje individuale
în zonele de locuit colectiv
Pr.4. Amenajarea şi valorificarea unui ,,Parc Padure’’ în aria de interes a Pădurii Faget
Pr.5. Amenajarea de mini-spaţii urbane de relaxare, odihnă şi recreere în cadrul spaţiilor
urbane (EcoMiniRelax)
PO3. Creşterea gradului de educare şi a nivelului de informare în rândul cetăţenilor
Proiecte:
Pr.1. Elaborarea unei Strategii de comunicare a Primăriei către cetăţeni
Pr.2. Centru de informare, comunicare şi promovare a dezvoltării durabile urbane
(„Green Information Center”);
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Pr.3. Amenajarea unor centre de informare ecologică şi de mediu la nivelul Primăriei şi
primăriilor de cartier („EcoInfoCity”) şi a unităţilor şcolare din municipiu
(„EcoInfoSchool”).
PO4. Creşterea eficienţei energetice şi eficientizarea consumului de resurse
Proiecte:
Pr.1. Centru de consultanţă publică gratuită în domeniul energiei durabile
Pr.2. Implementarea unui plan de acţiune pentru energie durabilă urbană (Cluj-Napoca:
oraş eficient energetic) („EnviroEnergyCity”)
Pr.3. Centrul de management integrat al deşeurilor
Pr.4. Centru de colectare/pregătire pentru reutilizare a deşeurilor din construcţii şi
demolări
Pr.5. Staţie de compostare a deşeurilor biodegradabile, în vederea captării biogazului şi
obţinerea de compost
Pr.6. Sistem pilot de garanţie/depozit pentru returnare în cazul ambalajelor pentru băuturi
Pr.7. Proiecte de informare, conştientizare şi educare a populaţiei conform conceptului
“zero waste” – încurajarea reciclării, refolosirii, valorificării materiale şi energetice
PO5. Încurajarea alegerii sistemelor/mijloacelor de transport durabil în scopul
protecţiei calităţii componentelor de mediu şi a sporirii calităţii vieţii
Proiecte:
Pr.1. Plan de dezvoltare viabilă şi interconectată a reţelei de trasee pietonale şi de
biciclete („EcoMobilityCity”)
Pr.2. Strategie de încurajare a alegerii mijloacelor de transport în comun
Pr.3. Proiect de amenajarea a culoarului de vale al Someşului Mic („Someş Green Valley
Corridor”)
PO5. Crearea unei structuri operaţionale funcţionale în timpul situaţiilor de urgenţă
Proiecte:
Pr.1. Centru de management integrat al riscului de mediu şi al crizelor sociale
Pr.2. Studiu de evaluare a riscului asociat hazardelor hidro-atmosferice
Pr.3. Proiect de identificare, delimitare şi evaluare a spaţiilor urbane şi metropolitane
expuse riscurilor NATECH („MetroUrbanRisk”)
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Concluzii
Strategiile de planificare de mediu pot fi puse în aplicare în funcţie de
particularităţile componentelor mediului urban şi de resursele financiare şi necesităţile
comunitare ale municipiului. Obiectivul general al strategiei de mediu este creşterea
calităţii vieţii, a nivelului de trai al populaţiei şi a calităţii componentelor de mediu printro creştere durabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente, prietenoasă cu mediul
şi competitivă din punctul de vedere al utilizării resurselor şi a politicii energetice.
Realitatea teritorială actuală reflectă o permanentizare şi o acutizare a unor relaţii
relativ conflictuale, stabilite în timp, între potenţialul mediului local şi sistemul socioeconomic existent. Necesitatea identificării şi evaluării stării şi calităţii mediului este o
activitate vitală în sprijinirea şi implementarea unor politici durabile de dezvoltare locală
la nivelul municipiului şi a zonei metropolitane Cluj-Napoca (ZMCN). În consecinţă,
problemele de mediu existente şi potenţiale trebuie abordate într-un context mai larg şi în
relaţie directă cu mediul socio-economic, astfel încât acestea să fie luate în considerare în
proiectarea şi implementarea dezvoltării strategice urbane pentru municipiul Cluj-Napoca
în perioada 2014-2020.
Sintetizând informaţiile prezentate în această documentaţie, considerăm că,
pornind de la idea conceptuală de bază asociată planificării strategice a politicilor de
mediu locale (Cluj-Napoca – oraş inteligent, ,,SMART City’’), pot fi urmate
următoarele direcţii de planificare a mediului urban:
- Dezvoltarea urbană durabilă (“Clujul Durabil”), care trebuie să pună accent
pe valorificarea durabilă a componentelor mediului natural şi a mediului socio-economic
local şi pe îmbunătăţirea relaţiilor existente între potenţialul mediului local şi exploatarea
ecologică şi antropică. Această direcţie vizează promovarea unor ramuri economice cu
impact redus asupra mediului, conservarea şi îmbunătăţirea calităţii componentelor
mediului, implementarea transportului şi construcţiilor durabile, valorificarea durabilă a
bunurilor ecologice şi a resurselor locale şi valorificarea efectivă a potenţialului
resurselor educaţionale din municipiu.
- Reconversia mediului urban (“Clujul Verde”) trebuie să pună accentul pe
remodelarea spaţiilor naturale (hidrice, geomorfice, verzi) şi a celor construite (ex.
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reabilitarea estetică şi arhitectonică a teritoriului urban, promovarea investiţiilor în
energie “verde”, promovarea mobilităţii nepoluante în centrul oraşului şi în ariile
rezidenţiale, amenajarea de imobile independente energetic, amenajarea de centuri verzi
în zona interioară şi periurbană, creşterea numărului şi a suprafeţei spaţiilor verzi şi
interconectarea acestora, reconversia teritoriilor ocupate de garaje colective de tip P etc.).
Reconversia mediului urban permite organizarea spaţială a municipiului pe principiul
atingerii unui optim teritorial. În acest caz, trebuie avute în vedere şi aspectele legate de
serviciile sociale, administrarea comunităţii, planificarea peisagistică, a infrastructurii şi a
utilităţilor publice, influenţa parcurilor tehnologice, implementarea coerentă de politici de
mediu adaptate specificului istoric şi arhitectonic al municipiului, delimitarea de spaţii
de intervenţie prioritare (naturale, urbane şi tehnogene) şi conservarea elementelor de
peisaj urban (cu valoare estetică, recreaţională, ştiinţifică, inovativă şi educaţională),
reabilitarea ariilor şi siturilor cu probleme şi riscuri de mediu (degradate şi fragile) ş.a.
- Utilizarea durabilă a resurselor energetice (“Clujul eficient energetic”) va
permite evaluarea corectă, punerea în valoare şi gestionarea durabilă a resurselor
energetice locale (hidroelectrice, solare, eoliene ş.a.) în strânsă legătură cu noile politici
energetice naţionale şi comunitare; promovarea şi implementarea unui plan de acţiune
pentru

energie

durabilă

urbană

(Cluj-Napoca:

oraş

eficient

energetic)

(„EnviroEnergyCity”) reprezintă o fereastră de oportunitate şi un avantaj competitiv în
egală măsură.
- Managementul corespunzător al activităţii de planificare strategică, care
trebuie să pună accentul pe angrenarea şi implicarea populaţiei locale în acţiunile
prioritare de mediu, dar şi pe participarea publică la actele decizionale locale şi regionale
(“Clujul, comunitate urbană eco-implicată”). Aveastă direcţie trebuie să conducă la
schimbarea mentalităţilor şi la formarea unei atitudini comunitare “sănătoase” şi corecte
faţă de problemele de mediu existente în momentul de faţă. Educaţia şi instruirea de
mediu, atitudinea corectă şi implicarea comunitară reprezintă premisele atingerii unui
viitor durabil la nivelul municipiului şi zonei metropolitane Cluj-Napoca.
În perioada 2014-2020, municipiul Cluj-Napoca poate fi promovat şi poate deveni
cel mai durabil şi mai “prietenos cu mediul” oraş al României (“capitala mediului
urban durabil”).
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