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MEMORIU

pe tema inițiativei

SOMEȘUL - CULOAR VERDE-ALBASTRU

referitor la traversarea cu pistă pentru biciclete și alee pietonală a terenului din amonte de
cart. Grigorescu, situat între DN1 și baza versantului stâng al văii Someșului Mic, aflat în

folosința Companiei de Apă Someș și potențialul de declarare a unei părți din zonă ca arie
naturală protejată urbană

 

Subscrisele organizații neguvernamentale de mediu active în zona metropolitană Cluj-Napoca, 
preocupate de promovarea mobilității urbane durabile și de protejarea naturii în zonele urbane 
și periurbane și de dezvoltarea durabilă a zonei, conservarea și valorificarea potențialului ei 
ecologic, recreativ, educativ, estetic, sportiv, turistic și de altă natură,

Sprijinite  de  subscrisele  ONG  de  mediu,  asociații  profesionale,  grupuri  de  inițiativă  civică,
instituții  publice  și  alte  entități  cu  sediu  sau  arie  principală  de  activitate  în  alte  zone  ale
României, dar cu preocupări de același gen privind zonele metropolitane traversate de cursuri
de apă ce pot constitui culoare verde-albastre de mobilitate urbană durabilă și protecția naturii
urbane și periurbane, partenere în diverse coaliții și inițiative la nivel național cu organizațiile



active în zona metropolitană Cluj-Napoca și informate pe această cale cu privire la inițiativa
”Someșul Culoar Verde - Albastru”,

Susținând conceptul de culoar verde-albastru pe axa Someșului Mic, de la Gilău la Bonțida, sub
formă de culoar pietonal și velo integrând secțiunile deja existente sau planificate în intravilanul
municipiului Cluj-Napoca și lângă Aeroportul Internațional Avram Iancu și extinzând pe malurile
Someșului sau în apropierea lor, în amonte și aval, asemenea infrastructuri de tip pistă pentru
biciclete și  alei  pietonale,  cuplate cu zone verzi,  arii  naturale protejate,  perdele forestiere și
amenajări și servicii specifice recreative și sportive, deservind în scopuri multiple o populație de
aproape 400.000, deci un număr imens de cetățeni potențiali utilizatori, cu un raport excelent
între costuri și beneficii,

Considerând că un asemenea culoar verde-albastru pe axa Someșului  Mic este o oportună
componentă  și  un  proiect-pilot,  cu  potențial  de  model  la  nivel  național,  pentru  o  necesară
schimbare de paradigmă în domeniul strategiilor de dezvoltare teritorială, de mobilitate și de
abordare a interacțiuni om-natură în mediul urban și periurban și pe axul cursurilor de apă și
lacurilor,  ce necesită  asumare de viziuni,  politici  publice,  măsuri  instituționale,  reglementări,
adoptare și ajustare de planuri și programe, planificări și realizare de investiții adecvate, inclusiv
pe termen mediu și lung,

Constatând că în vara anului 2020 a fost înlăturat un obstacol major din legislație, prin Legea
122/2020 care a introdus completări în art. 25 din Legea 107/1996 - Legea Apelor, astfel încât
este acum legal posibil ca autoritățile administrației publice locale să facă lucrări de investiții pe
malurile apelor și alte terenuri din domeniul public al apelor chiar dacă nu sunt în proprietatea
sau administrarea lor, pe bază de protocol încheiat cu administratorul bunului, astfel că se poate
depăși blocajul dat de faptul că Administrația Națională Apele Române, Hidroelectrica SA sau
alte asemenea entități nu realizau asemenea amenajări pentru că erau străine de obiectul lor de
activitate, iar UAT-urile nu le puteau finanța pentru că nu aveau titlu asupra acelor terenuri, 

Având în vedere faptul  că necesitatea și oportunitatea realizării  culoarului  verde-albastru de
mobilitate urbană durabilă, recreere și protecție a naturii pe axa Someșului Mic între Gilău și
Bonțida, cu perspectiva extinderii lui în amonte și aval și conectării cu axe verzi și de mobilitate
durabilă  laterale,  idee lansată de peste două decenii  de ONG-urile  clujene de profil,  a  fost
preluată deja recent în numeroase documente de politici publice și planuri aprobate sau în curs
de adoptare, cum sunt, printre altele, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca (PMUD)
și  Strategia  Integrată  de  Dezvoltare  Urbană  (SIDU)  pentru  perioada  2021-2030,  puse  de
Primăria  Mun.  Cluj-Napoca  în  consultare  publică  în  21.10.2021,  actualizările  pentru  Planul
Urbanistic General (PUG) al mun. Cluj-Napoca și a comunelor Florești și Apahida, în curs de
elaborare, Strategia de dezvoltare teritorială a județului Cluj și Planul de amenajare a teritoriului
județului Cluj (PATJ), aflate și ele în fază procedurală avansată, precum și Strategia regională
de mobilitate urbană durabilă și orașe inteligente a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027
și în Planul de dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2021-2027 aflate și ele în faze avansate,

 



Având în vedere șansele ridicate de obținere de finanțări din fonduri publice UE și naționale
nerambursabile și alte surse, pentru realizarea culoarului  verde-albastru al Someșului  Mic în
următorul deceniu, cum sunt liniile de finanțare din PNRR, POR și alte asemenea surse, dacă
se  vor  depune  proiecte  adecvate  tehnic  și  juridic  care  să  creioneze  un  culoar  coerent,
funcțional, nu fragmente izolate fără perspectivă de interconectare în viitorul previzibil,

Având în vedere că pistele pentru biciclete, pentru a fi atractive biciclistic, inclusiv și mai ales
pentru mobilitatea de tip navetistic între Florești și Cluj-Napoca, situate la o distanță de numai
câțiva kilometri, cu potențial de zeci de mii de utilizatori velo și trotinestistic (dat fiind că faptic
Floreștiul are mult peste 60.000 locuitori, dintre care o mare parte circulă cvasi-zilnic spre Cluj-
Napoca, și se adaugă tot mai mulți din Gilău, Luna și alte localități din zonă), necesită realizarea
la distanță de extrem de aglomeratul DN1 / E60 (din cauza disconfortului major prin noxe și
zgomot pe care îl produce acest drum, pentru care valorile de trafic motorizat sunt printre cele
mai mari la nivelul întregii Românii), și fără diferențe de nivel semnificative, ceea ce este posibil
doar la nivelul luncii Someșului Mic, fără a urca pe terasele și versanții abrupți,

Ținând cont că, din acest punct de vedere, cea mai problematică secțiune pentru viitorul culoar
verde-albastru al Someșului Mic de la Gilău la Bonțida este traiectul în porțiunea amonte de
cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca (zona unde ajunge pe malul Someșului str. Donath) și str.
Lacului din Florești, deoarece la sud de DN1 / E60 terenul este ocupat pe toată lățimea luncii
Someșului  de  unități  militare,  până  la  baza  versantului  drept,  abrupt,  și  este  și  barat  de
construcții, iar la nord de DN 1 / E60, toată lățimea luncii pe ambele maluri ale Someșului Mic
(și  anume și  cel  drept,  de  la  râu  pe  toată  porțiunea  plată  până  la  DN1/E60,  și  cel  stâng
geografic, pe toată porțiunea plată, de luncă, până la baza versantului stâng, abrupt și râpos),
este  ocupată  de  un  teren,  cel  mai  probabil  în  proprietate  publică,  îngrădit,  în  folosința
Companiei de Apă Someș SA (CAS), la care Consiliul Județean Cluj este acționarul majoritar,

Având în vedere că nu există alternativă rezonabilă de culoar pentru realizarea unei piste pentru
biciclete plus eventual alee pietonală pe axul Someșului Mic între Cluj-Napoca și Florești și deci
e tehnic practic inevitabilă o traversare a terenului respectiv, fiind necesară o fâșie cu lățimea de
circa 4-6 metri, și lungime totală de circa 2 km,

Având în vedere că această fâșie ar reprezenta, raportat la totalul suprafeței terenului (circa 1
km lățime) sub 1% din suprafață, deci neglijabil raportat la coeficienții de siguranță cu care se
calculează  suprafețele  mimime  pentru  limita  zonei  de  protecție  sanitară  cu  regim  sever  a
puțurilor de captare de pe cele 5 fronturi și celorlalte elemente aferente,

Având în vedere că oricum urmează ample lucrări de ”reabilitare a sursei subterane Florești” în
mod repetat licitate, cel mai recent în iunie 2021, ceea ce înseamnă probabil mai mulți ani de
șantier, de circulație utilaje grele și activitate umană intensă pe o bună parte din acel teren;

Având în vedere că, spre deosebire de situația de până acum 5 decenii, când sursa subterană
Florești era unica sursă de alimentare centralizată cu apă potabilă a mun. Cluj-Napoca, iar în
ultimele trei decenii  ale secolului  trecut era sursă de rezervă și secundară față de sursa de
suprafață  Lacul  Gilău,  pentru  cazul  în  care  o  poluare  accidentală  a  acesteia  ar  face-o



inutilizabilă pentru un anumit număr de zile, perioadă care a justificat acordarea unei importanțe
deosebite și o menținere a suprafeței acesteia;

Având în vedere însă că în ultimele decenii Uzina de Apă Gilău nu se mai alimentează doar din
Sursa de suprafață Lacul Gilău, și s-au realizat prize succesive și pe Lacul Someșul Cald și
apoi și pe Lacul Tarnița, lacuri cu volum de apă mult mai mare decât Lacul Gilău și că existența
a trei surse de suprafață diferite a redus extrem de mult riscul unei indisponibilități de durată a
apei brute la calitatea și cantitatea necesară pentru tratare în vederea potabilizării în Uzina de
Apă Gilău, astfel că rolul de contribuție cantitativă în perioade normale și de sursă de rezervă
alternativă surselor de suprafață s-a redus în mod evident mult pentru sursa subterană de apă
Florești, de altfel veche de peste un secol,

Având  în  vedere  că,  de  altfel,  este  foarte  discutabil  dacă  ”Sursa  subterană  Florești”,  care
folosește  respectivele  terenuri,  este  realmente  o  sursă  de  apă  ”subterană”  în  accepțiunea
igienico-sanitară a termenului, dată fiind localizarea puțurilor de captare în lunca Somesului în
apropierea râului  și  structura geologică  a zonei,  plus masiva îmbogățire artificială  a pânzei
freatice, prin numeroase și mari lacuri de infiltrare, alimentate cu apă pompată din râu, elemente
ce fac ca cel mai probabil  apa captată ”subteran” să trebuiască să fie corect calificată mai
degrabă ca ”filtrat de mal” sau echivalent și nu ca ”apă subterană” pentru care prin definiție se
cere ca picătura de apă în sol să parcurgă de la intrarea în zona de protecție sanitară cu regim
sever până la puțul de captare un anumit număr, ridicat, de zile, improbabil în condițiile actuale,

Având în vedere că, oricum, faptic, pe multe porțiuni din acel teren există drumuri, se circulă cu
vehicule, există clădiri, unele folosite, de altfel, pentru funcțiuni publice de natură să atragă un
număr mare de persoane, cum este Muzeul Apei, nefiind nicidecum toată zona tratată faptic ca
una cu un regim foarte restrictiv de acces și în care și faptic să nu se pătrundă decât cu totul
excepțional,

Având în vedere și  faptul  că actuala legislație privind zonele de protecție sanitară cu regim
sever (HG 930 / 2005) pentru sursele de apă permite o paletă întreagă de activități umane,
inclusiv activități agricole (fără chimizare), astfel că o tranzitare cu mijloace ușoare nepoluante
cum sunt  bicicletele  sau trotinetele  electrice  nu ar  fi  prin  natura ei  nici  pe departe  obiectiv
incompatibilă cu scopul normelor de protecție actuale, și cu atât mai puțin trecerea prin imediata
apropiere a limitei zonei de protecție sanitară, paralel cu aceasta, mai ales că este facilă tehnic
și  accesibilă  economic  instituirea  de  supraveghere  video  și  Compania  de  Apă  Someș  are
oricum pază umană și supraveghere video în interiorul și pe perimetrul acestui teren îngrădit,

Având în vedere că o asemenea vecinătate nu a fost considerată în ultimele 5 decenii ca fiind
problematică,  fiind și acum pe limita sudică a zonei,  pe o porțiune de circa 2 km, un drum
național cu patru benzi de circulație, cu trafic motorizat intens, paralel la doar câțiva metri de
limita zonei de protecție sanitară, deși este în mod evident o sursă de poluare  inclusiv pentru
ape prin noxele și mai ales pulberile care se generează,

Apreciind,  deci,  că,  în  lumina  argumentelor  anterior  expuse,  există  un  nivel  ridicat  de
probabilitate ca o analiză obiectivă, riguroasă științific, să confirme că este acceptabilă alocarea



unei fâșii de circa 5 metri lățime astfel încât să se poată realiza o pistă pentru biciclete, de mare
capacitate, cu dublu sens (lățime utilă necesară 2 x 2,00 metri, plus spații laterale de siguranță
de cel puțin 0,5 metri) cu suprafață de rulaj modernizată și alee pietonală în paralel, eventual
nemodernizată  și  localizată  la  ușoară  diferență  de  nivel  pozitivă  sa negativă  față  de pistă,
alocare care prin minora reducere a suprafeței totale a actualei zone îngrădite și aducerea unui
flux  biciclistic,  trotinetistic  și  pietonal  paralel  cu  gradul  zonei  de  protecție,  nu  va  diminua
capacitatea zonei de a furniza fluxul de apă considerat necesar a putea fi prelevat din ”sursa
subterană  Florești”  și  nici  nu  va  mări  semnificativ  riscul  de  afectare  a  calității  acelei  ape
asimilate uneia ”subterane”,

Acceptând că o asemenea necesară și oportună decizie trebuie să aibă la bază un studiu de
specialitate care să permită respectiva redimensionare fără a se periclita  cerințele legale și
certificările respectivei surse, din punct de vedere sanitar,

 APELĂM la Consiliul Județean Cluj,

ca acționar majoritar la Companiei de Apă Someș SA (care are în folosință terenul în cauză și
utilizează părți din acesta pentru diversele activități inclusiv prelevarea de apă din subteran), și
ca entitate care și-a asumat acest important rol în alimentarea cu apă unui mare număr de
localități urbane și rurale, dar și în protecția mediului, promovarea turismului, coordonarea în
domeniul urbanismului și amenajării  teritoriului între UAT-uri vecine și promovarea dezvoltării
durabile la nivelul județului Cluj,

 cu solicitarea respectuoasă de a binevoi: 

1.   Să  confirme acceptarea  de  principiu  a  implicării  în  realizarea  Culoarului  verde-
albastru al Someșului Mic, în concordanță cu prevederile PATJ și a celorlalte documente de
politică publică elaborate sub egida sa; 

2.   Să ia măsurile necesare pentru realizarea unui studiu hidrogeologic (de exemplu
de către Institutul  Național  de Hidrologie  și  Gospodărirea Apelor  -  INHGA sau altă  entitate
abilitată) care să analizeze și confirme posibilitatea acordării unei fâșii de teren de circa 4-6 m
lățime pe periferia nordică sau pe axul central sau în apropierea cursului Someșului, în zona
actualului teren în folosința Companiei de Apă Someș, din zona sediului SGA de pe str. Donath
până la str. Lacului din Florești, pentru asigurarea legăturii cu viitoarele piste de bicicletă și alei
pietonale de pe malul Someșului din amonte și aval de terenul aflat în folosința CAS;

3.   Să sprijine instituirea de regim de arie naturală protejată urbană sau, după caz,
spațiu verde urban, culoar ecologic și alte asemenea regimuri pe culoarul Someșului Mic
în interiorul și / sau vecinătatea terenului în folosința CAS SA și pe tot parcursul dintre Gilău și
Bonțida, unde există la ora actuală suprafețe în stare naturală sau cvasinaturală sau verzi sau
cu potențial de amenajare / utilizare în scop ecologic, educațional, recreativ, sportiv sau turistic;

 



4.   Să sprijine demersurile de actualizare și completare a cadrului legal privind ariile
naturale protejate urbane, spațiile verzi urbane, regimul juridic al apelor și albiilor minore, liberul
acces  nemotorizat  în  natură,  semnalizarea  traseelor  turistice  nemontane,  normative  privind
realizarea infrastructurilor pentru circulația bicicletelor și cea pedestră, circulația pe drumurile
publice și pe ape cu vehicule nemotorizate sau fără vehicule și alte asemenea demersuri; 

5.   Să sprijine demersurile de atragere a sprijinului altor autorități publice pentru demersurile
menționate la pct. 3 și 4.

6.   Să  sprijine  demersul  de  constituire  și  să  se  implice  în  crearea  unui  organism
pluridisciplinar  consultativ  de  tip  ”consiliu  al  apei” la  nivelul  sub-bazinului  hidrografic  al
Someșului Mic, care să constituie un cadru instituțional de dialog și cooperare inclusiv pentru
demersurile de transpunere în practică a conceptului de culoar verde-albastru, ecologic și de
mobilitate nemotorizată, pentru Someșul Mic.  

Asigurăm Consiliul  Județean Cluj  și  alte autorități  cu atribuții  în domeniu de sprijinul  nostru
moral,  informațional  și  de comunicare publică în direcția transpunerii  în realitate a inițiativei
SOMEȘ - CULOAR VERDE-ALBASTRU.

 

* * *

Semnează următoarele organizații active în zona metropolitană Cluj-Napoca:

 

1.   Asociația Societate Organizată Sustenabil S.O.S.

      prin președinte Adrian Dohotaru

2.   Asociația MiniMass / Someș Delivery

      prin președinte Marius Moga

3.   Asociația Clujul Sustenabil

      prin președinte Camelia Gui

4.   Asociația Clubul de Cicloturism Napoca

      prin director executiv Radu Mititean

5.    Asociația Natura Transilvaniei

       prin președinte Mihai Constantinescu



 

6.      Umbrela verde

     prin Dana Peca

7.       Asociația GO4FUN

         Prin președinte Mihai Deneș

     

Semnează în susținerea prezentului memoriu și următoarele entități din rețeaua Naturii
Urbane: Asociația Parcul Natural Văcărești, Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare,
Centrul  de Ecologie Montană,  Funky Citizens,  Societatea Ornitologică Română,  Bio –
Tim, Grupul de Acțiune Locală Ruralis, Asociația Civica,  Centrul pentru Arii  Protejate şi
Dezvoltare Durabilă Bihor (C.A.P.D.D.)

De asemenea, se alătură în susținerea prezentului memoriu și următoarele entități din
coaliția Apele Unire ale României: Asociația Unda Verde, Fundația DALA, WWF România,
Asociația Ivan Patzaichin - Mila23, Centrul de Cercetări Subacvatice

 

 

 

 

 

 


