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Studiul de caz a fost elaborat în contextul proiectului  „LAN-NET: Rețea socio-
profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România” având 
ca scop final atingerea obiectivelor generale și adiacente ale proiectului.  

Cluj-Napoca a fost, în mod tradițional, principalul oraș și capitala Transilvaniei. 
Astăzi, rolul său de centru se menține prin intermediul statutului său administrativ 
(municipiu reședință de județ și centru regional) și prin importanța cultural-universitară. 
Cluj-Napoca este municipiu de rang 1 în rețeaua de municipii și orașe a României 
conform Legii nr. 351/2001. Este situat în zona centrală a Transilvaniei, în zona de 
legătură dintre Munții Apuseni, Podișul Someșului și Câmpia Transilvaniei, la 
intersecția paralelei 46° 46’ N cu meridianul 23° 36’ E, având o suprafață de 179,5 km². 
Teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca are o suprafață de 17.921,27 ha, 
conform bazei de date topografice aflată în posesia Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. 

Medoda de cercetare pe care se bazează studiul de caz a inclus următoarele 
etape: (1) Au fost identificate articolele din legea 24/2007 care fie nu sunt aplicate 
corect, fie sunt ambigue și ne-relevante în conținut. În prezentul studiu de caz au fost 
incluse spații verzi amplasate în 5 cartiere din municipiul Cluj-Napoca. Articole din 
legea 24/2007 luate în discuție sunt: Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 12, 
Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 21.(2) Pentru fiecare zonă studiată 
au fost identificate articole din lege care nu sunt aplicate corect, nu corespund situației 
reale sau sunt deficitare și permit o interpretare greșită, după cum urmează: 

(a) Instrumente ale administrării spațiilor verzi: Registrul spațiilor verzi Cluj-
Napoca:  Art. 2, Art. 3, Art. 11,  Art. 16, Art. 17, Art. 18; (b) Parcul Feroviarilor:  
Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 18, Art. 21; (c) Suprafațe incluse în categoria spațiilor 
verzi fără să îndeplinească caracteristicile specifice - Cimitirul Mănăștur, 
Pomet, Central, Eroilor, Crișan:  Art. 3, Art. 4; (d) Spații verzi din 5 zone ale 
orașului Cluj-Napoca (Mănăștur, Zorilor, Mărăști, Grigorescu, Centru): studiu 
de caz referitor la: lucrări de întreținere, tăieri, toaletări, protecție fitosanitară: 
Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 21; (e) Diminuarea suprafețelor permeabile (studiu 
de caz Piața Unirii, LIDL, str. Frunzișului, Cluj-Napoca): Art. 5, Art. 7, Art. 18, 
Art. 21; 
(3) Pentru obținerea unor rezultate pertinente au fost consultate răspunsurile 

primite de la Primăria Municipiului Cluj-Napoca la adresele înaintate de Asociația 
Peisagiștilor din România, Filiala Teritorială Nord-Vest, documente publice referitoare 
la spațiile verzi din Cluj-Napoca aflate pe site-ul primăriei (hotărâri ale consiliului local, 
anunțuri, planul urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca), articole din presa 
locală, informații de pe site-urile oficiale de specialitate (mediu, protecție fitosanitară). 

Rezultatele studiului de caz desfășurat în Cluj-Napoca arată că: 
instrumentele administrării spațiilor verzi (registrul verde) sunt incomplete, nu 
funcționează și nu sunt aplicate adecvat, nu sunt actualizate periodic; există 
neconcordanțe referitoare la suprafețele încadrate în categoria spațiilor verzi (datorită 
ambiguității definițiilor categoriilor de spații verzi din Legea 24/2007); administrarea 
spațiilor verzi existente (atât din punct de vedere a lucrărilor de întreținere cât și a 
protecției fitosanitare); sunt neglijate categorii de spații verzi importante din punct de 
vedere al suprafeței, amplasării și funcțiilor; suprafețele de spații verzi (sau suprafețe  



  

 

 
permeabile) sunt reduse contrar prevederilor legii 24/2007); sancțiunile nu sunt 
aplicate datorită faptului că nu există evidențe clare referitoare la responsabili în cazul 
neregulilor; specialiștii peisagiști nu sunt consultați în deciziile referitoare la spațiile 
verzi ale Municipiului Cluj-Napoca; nu sunt incluși și nu se cere specific includerea 
acestora în acțiunile (proiecte, colaborări etc.), relaționate cu spațiile verzi publice. 
Unul dintre rezultatele studiului de caz arată că în timp ce suprafețe care nu pot fi 
definite ca “spațiu verde” (ex. Cimitirul Mănăștur) sunt incluse în suprafața totală a 
spațiului verde al Municipiului Cluj-Napoca, un parc (Parcul Feroviarilor – al doilea ca 
mărime din Cluj-Napoca) este neglijat, fiind în prezent inutilizabil datorită unor 
neclarități referitoare la autoritatea administrativă. O altă neclaritate care reiese în 
urma studiului de caz se referă la suprafața totală de spațiu verde (814 ha, conform 
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca) deoarece sunt incluse în acesta 380 ha de pădure 
(pădure a cărei suprafață a fost introdusă în intravilan pentru a se atinge 
recomandările europene referitoare la suprafața de spațiu verde pe locuitor). 

Observarea modului în care funcționează Legea 24/2007 în muncipiul Cluj-
Napoca, corelarea rezultatelor acestui studiu cu rezultatele studiilor de caz din 
București și Timișoara oferă o imagine de ansamblu a lacunelor prevederilor legii, a 
greșelilor frecvente în aplicarea acesteia, a lipsei de relaționare cu alte prevederi 
legale naționale și internaționale. Amendamentele propuse pentru modificarea Legii 
24/2007 au rolul de a preveni, ameliora și stopa neregulile existente în prezent în 
administrarea spațiilor verzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafețe cu caracter verde intravilan și extravilan: existent și propus 
(Sursa:http://www.primariaclujnapoca.ro/urbanism/regulament-PUG.html 


