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EVOLUȚIA SPAȚIALĂ A CARTIERULUI BUNĂ ZIUA 
DIN MUNICIPIUL  CLUJ-NAPOCA ÎN PERIOADA 2003-2016

FiLip SoriN1, urSu CoSmiNa2

Abstract. Spatial evolution of Bună Ziua Neighbourhood from the city of Cluj-Napoca between 2003 and 
2016. The study analyzes the evolutionary features of Bună Ziua Neighbourhood from the city of Cluj-Napoca 
in a short time frame, but full of intense urban changes. The data used in the analyse have been acquired 
by vectorising the relevant information based on the images from Google Earth at different moments and 
by field mapping (using the application CarryMap from Android) of some urban features (the function and 
the typology of residential buildings). The correlated analysis of the evolution of the street network and 
constructed areas has led to the identification of two main development patterns: the evolution by nucleation 
and by densification. Quantitative spatial data have been analyzed in correlation with local urban norms, the 
impact of the implementation of urban zonal plans (UZP) and the reaction of the human community affected 
by such projects.

1 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Strada Clinicilor, Nr. 5-7, Cluj-Napoca, e-mail: sorin.filip@ubbcluj.ro
2 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Strada Clinicilor, Nr. 5-7, Cluj-Napoca, e-mail: ursucosmina@
yahoo.com

1. Introducere

Teritoriul municipiului Cluj-Napoca a sus-
citat interesul specialiștilor din domenii diverse, 
care au abordat spațiul urban sincronic sau dia-
cronic, ca stare urbanistică, fie ca ansamblu, fie ca 
secvență spațială. Menționăm în acest sens studi-
ile realizate de istorici (Elek Jakab – 1870/2017, 
Ștefan Pascu - 1974), geografi (Alexandrina Ha-
țieganu - 1947 și Tiberiu Morariu - 1957), arhi-
tecți (Irina Băldescu - 2012, Vlad Sebastian Rusu 
– 2015) sau de colective interdisciplinare (Vasile 
Cristea et alii - 2002). 

Pentru etapa actuală (în care dezvoltarea 
unui oraș este un obiectiv firesc, dar deturnat de 
la esența sa prin abordările urbanistice și econo-
mice preponderent cantitative), presiunea spația-
lă pe care o resimte orașul Cluj-Napoca reprezin-
tă o provocare, o problemă la soluționarea căreia 
își pot aduce aportul atât specialiștii din diverse 
domenii, autoritățile, dar și  societatea civilă, co-
munitatea locală. Dinamica economică și spația-
lă accentuată a orașului a fost generată în special 
de politicile autorităților locale de atragere a in-
vesitorilor din domeniile IT și smart industries, 
dar și de funcția de centru universitar de prin 

rang (Ianoș I. et alii, 2010), care prin melanjul 
de oportunități generează o rată ridicată de reten-
ție a absolvenților de învățământ superior, aflați 
sub mirajul unei realizări profesionale și al unei 
calități a vieții la standarde ridicate. Chiar dacă 
creșterea numerică a populației stabile nu este 
spectaculoasă in ultimele decenii (în anul 2002 
populația era de 318.225 locuitori, iar în 2011 
orașul avea o populație de 319942, ajungând la 
321.965 locuitori – conform datelor I.N.S), pre-
siunea asupra fondului locativ a fost permanentă.

Studiul de față își propune să analizeze un 
cartier nou al Clujului, dezvoltat pe o matrice na-
turală favorabilă în cea mai mare parte (Irimuș 
I. A. et alii, 2010); evoluția acestui cartier poar-
tă amprenta factorilor economici, sociali și ad-
ministrativ-urbanistici, al căror melanj imprimă 
tendințe ce trebuie cunoscute, controlate, ajustate 
și anticipate.

Efectele sistemice ale dezvoltării urbane 
sunt complexe, iar unul din ele este reprezentat de 
extinderea spațială a spațiului construit, concreti-
zat în extensiunea zonelor rezidențiale existente 
și apariția de cartiere noi. Studiul prezent abor-
dează evoluția unui astfel de nou cartier  - Bună 
Ziua, poziționat în partea sudică a municipiului. 
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Arealul studiat are ca repere pentru delimitare 
străzile Alverna, Măceșului, Mihai Românul și 
Calea Turzii (Fig. 1). Scopul studiului este acela 
de a identifica modul de evoluție spațială a carti-
erului în corelație cu particularitățile urbanistice 
ale acestuia la momentul efectuării observațiilor 
în teren.

2. Metode de analiză și rezultate

Metodologia utilizată pentru surprinderea 
modului de evoluție a spațiului construit în carti-
erul Bună Ziua s-a bazat, pe de o parte pe analiza 
imaginilor Google Earth, iar pe de altă parte pe 
cartarea în teren. Prima etapă a fost reprezentată 
de selectarea imaginilor satelitare reprezentative 
pentru subiectul propus și transpunerea informa-
ției legate de spațiul construit în format vectori-
al. În acest sens au fost georeferențiate imagini-
le satelitare și s-a digitizat informația relevantă 
pentru studiu, aceasta fiind organizată pe două 
layere tematice: constucții și drumuri. Pentru a 

identifica modul de evoluție a spațiului construit, 
au fost luate în considerare mai multe momen-
te temporale în intervalul 2003-2016. Conform 
datelor digitizate, suprafața construită a înregis-
trat în arealul analizat, o creștere semnificativă, 
constatându-se că principalul boom imobiliar s-a 
produs înainte de criza economică din anul 2008. 

În perioada 2009-2014, evoluția a fost lentă, rata 
de creștere fiind de 2,8% anual, iar în următorii 
doi ani (2014-2016) s-a înregistrat o augmentare 
a ratei de creștere, care a ajuns la cca 4%/an.

Operațiunea de vectorizare a datelor exis-
tente pe imaginile satelitare GoogleEarth a per-
mis, în afară de cuantificarea suprafeței constru-
ite și o inventariere a numărului de clădiri exis-
tente la fiecare moment de referință, așa cum se 
observă în figura 2. În cazul acestui indicator, 
rata anuală de creștere a avut o valoare relativ 
constantă, de cca 3%/an pentru intervalul 2009-
2016. Raportarea suprafeței construite la numă-
rul de clădiri relevă modificarea semnificativă a 

Fig. 1. Poziția geografică a cartierului Bună Ziua în cadrul municipiului Cluj-Napoca



Evoluția spațială a cartierului Bună Ziua din municipiul  Cluj-Napoca în perioada 2003-2016

9

valorilor medii, cu evidențierea aceluiași an-prag 
(2009), când se atinge valoarea de 241,78 mp/
clădire (față de 193,81 mp/clădire în anul 2003) 
și care ulterior a crescut destul de puțin, ajungând 
la 244,52 mp/clădire în anul 2016.

În vederea identificării caracteristicilor ur-
banistice ale cartierului a fost necesară folosirea 
unei metode complementare de cercetare – car-
tarea în teren. Conjugarea celor două metode a 
permis surprinderea unor aspecte urbanistice cu 
relevanță structurală și funcțională. 
În aceste sens a fost utilizată aplicația CarryMap 
din mediul Android, care a permis localizarea cu 
precizie în teren, raportarea la diverse suporturi 
cartografice și stocarea unor informații rezultate 
în urma observațiilor efectuate; ca suport carto-
grafic digital, pe teren au fost folosite planșele 

cu reglementări urbanistice din PUG Cluj-Na-
poca, convertite în format cmf utilizând modulul 
CarryMap Builder, integrat programului ArcGis 
10.1. Beneficiind de facilitățile aplicației (Bilaș-
co et alii, 2017), pe teren au fost stocate, pentru 

fiecare clădire, informații suplimentare, care nu 
sunt disponibile în cazul limitării stricte la anali-
za imaginilor satelitare. Astfel, în perioada apri-
lie 2017- mai 2018, pe teren au fost identificate 
și stocate informații cu relevanță pentru scopul 
studiului: funcția clădirii, tipul de locuire (indi-
viduală/colectivă), regimul de înălțime, precum 
și alte observații care se impuneau, în funcție de 
specificul situației (ex. stadiul de execuție al clă-
dirii, clădiri abandonate, etc.). Utilizând informa-
țiile colectate și stocate în format digital pe teren 
(tabelul de atribute ale unor fișiere de tip shp), au 

Fig. 2. Distribuția spațială a construcțiilor existente în cartierul Bună Ziua în anii 2003, 2009, 2011  și 2016
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fost realizate o serie de planșe și analize care au 
fost coroborate cu analiza indicatorilor prezentați 
mai sus. Totodată, au fost luate în considerare re-
glementările urbanistice aferente Planului Urba-
nistic General al municipiului Cluj-Napoca.

Fondul construit principa al cartierului este 
format din clădiri cu funcție rezidențială, remar-
cându-se faptul că de la situația inițială, în care 
dominante erau construcțiile rezidențiale indivi-
duale (85% din fondul total de construcții în anul 
2003), s-a produs o augmentare a fondului con-
strucțiilor rezidențiale colective, care au ajuns să 
dețină în anul 2016 o pondere de 39%; în același 
interval de timp, construcțiile rezidențiale semi-
colective au înregistrat o creștere de doar 2%, 
astfel că în anul 2016, acestea dețineau 6% din 
totalul construcțiilor cu funcție rezidențială. 

Modul de evoluție spațială a arealelor con-

struite permite diferențierea a 2 tipare spațiale 
evolutive: prin nucleație și prin densificare. 

Tiparul evolutiv prin nucleație este caracte-
ristic părții vestice a cartierului, unde în intervalul 
2000-2006 au fost construite câteva ansambluri 
rezidențiale. Acestea aveau dimensiuni mici, fi-
ind constituite de obicei din locuințe individuale, 
de cele mai multe ori înșiruite, amplasate izolat 
pe parcelă sau cuplate, la care se adaugă locuințe 
colective mici. Amplasarea acestor grupări rezi-
dențiale la distanță de țesutul urban preexistent a 
condus la constituirea lor ca nuclee spațiale inci-
piente care s-au dovedit apoi ca fiind catalizatori 
ai dezvoltării urbanistice prin aglutinare. 

Tiparul evolutiv prin densificare a țesutu-
lui urban preexistent s-a manifestat inițial în par-
tea estică a cartierului, acolo unde, la începutul 
anilor 2000 exista un țesut urban de tip periferic, 

Fig. 3. Suprafața construită și numărul de clădiri existente în cartierul Bună Ziua, în intervalul 2003-2016

Tab. 1. Valorile indicatorilor urbanistici analizați pentru cartierul Bună Ziua
în perioada 2003–2016

Anul de 
referință 2003 2009 2011 2012 2013 2014 2016
Suprafața 
construită 
(mp)

71905,85 194876,6 208012,1 207917,7 217590,7 223440,2 242081,9

Numărul de 
clădiri 371 806 829 876 901 930 990

Suprafața 
medie a 
clădirilor (mp)

193,81 241,78 250,91 237,34 241,49 240,25 244,52
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caracterizat de distribuție rarefiată, dispersată 
și oarecum haotică a clădirilor. Pornind de la 
această matrice preexistentă a fost înregistrată 
o evoluție caracterizată prin amplasarea noilor 
construcții în interiorul acesteia, cu tendința de 
ocupare cât mai compactă a spațiului disponi-
bil. Se remarcă faptul că după crearea unor zone 
de contiguitate, cu rol coeziv între nucleele ini-
țiale (aferente tiparului menționat anterior) și 
zona marginală preexistentă, evoluția s-a făcut 
tot prin densificare, atât în virtutea creșterii pre-
țului terenurilor (și implicit constrângerea spre 
achiziționarea unor suprafețe mai mici), cât și 
datorită permisivității normativelor urbanistice 
care au permis o generalizare tot mai pregnantă 
a parcelelor cu dimensiuni mici: 150 mp pen-
tru construcții înșiruite sau în cascadă, 300 mp 

pentru cele cuplate și 360 mp pentru cele izolate 
(PUG Cluj-Napoca, 2014). 

Generalizarea tiparului de dezvoltare prin 
densificare este dovedită și prin analiza cantita-
tivă a doi indicatori de bază ai rețelei stradale: 
numărul de drumuri și lungimea acestora. După 
cum se remarcă în fig. 6, în intervalul analizat, 
numărul drumurilor a avut o creștere de peste 
400%, în timp ce lungimea drumurilor a crescut 
cu ”doar” puțin peste 200% în același interval. 
Acest lucru se datorează creșterii în ultima parte 
a intervalului analizat, în mod prioritar, a drumu-
rilor secundare, cu lungimi mici, cu rol de joncți-
une, care de regulă asigură legătura cu drumurile 
principale. Atât cantitativ, dar mai ales funcțio-
nal, această creștere a avut un rol deosebit de im-
portant în asigurarea unei conectivități din ce în 

Fig. 4. Configurația rețelei rutiere pentru anii de referință 2003, 2009, 2011, 2016
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ce mai bune în cadrul cartierului. Din păcate nu 
există însă o corespondență directă între creșterea 
lungimii drumurilor și creșterea lungimii trotua-
relor asociate drumurilor, acestea înregistrând un 
deficit de cca. 37%. Cauza acestei discrepanțe se 
regăsește, pe de o parte în adoptarea unor profile 
de drum care fie nu aveau prevăzută componenta 
pietonală, fie din cauza unei execuții neconfor-
me; o altă cauză derivă din existența unui număr 
destul de mare de drumuri private al căror pro-
fil transversal este lipsit de cele mai multe ori de 
trotuare. 

Analiza corelată a funcției clădirilor și a 
distribuției spațiale a acestora relevă o grupare 
preferențială a clădirilor cu funcție de servicii în 
partea vestică a cartierului; distribuția liniară / în-
șiruită a acestora se datorează amplasării acestor 
clădiri în lungul unei artere rutiere majore– Ca-
lea Turzii, care a oferit condiții prielnice de dez-
voltare – acces facil, parcelar cu suprafețe medii 
mari și prețuri mai reduse. O a doua grupare, mai 
difuză spațial, are orientare est-vest, cu pozițio-
nare mediană în cadrul cartierului, gravitând spre 
artera rutieră cu rol de axă ordonatoare – strada 
Bună Ziua. Spre deosebire însă de prima grupare, 
foarte intim atașată de axa rutieră, cea de a doua 
grupare relevă o distribuție mai puțin strictă în 
raport cu axa, înregistrându-se numeroase situații 
de poziționare laterală, fie proximal, fie distal. 

Coroborarea modului de evoluție a spa-
țiului construit și a rețelei de drumuri scoate în 
evidență o evoluție etapizat-corelativă între par-
celar, drumuri și construcții. Un rol hotărâtor în 
inducerea unei anumite evoluții, pe lângă dimen-
siunea parcelelor, l-a jucat și modul de distribu-
ție spațială a parcelelor în raport cu drumurile 
preexistente. Pornindu-se de la un parcelar gro-
sier, cu parcele de dimensiuni mari, alungite și 
orientate perpendicular pe drumurile adiacente, 
s-a ajuns, în urma operațiunilor de dezmembrare, 
coroborate cu asigurarea accesului la parcelele 

mai îndepărtate, la un parcelar în care, frecvent, 
configurația rețelei stradale este de tip ramificat, 
cu existența unui număr ridicat de străzi de tip 
cul-de-sac (Fig. 6). Configurația rețelei rutiere 
pentru anii de referință 2003, 2009, 2011, 2016), 
în unele cazuri, evoluția rețelei stradale a conti-
nuat înspre formarea unor ochiuri de rețea prin 
constituirea unor segmente de legătură, având 
ca efect modificarea tiparului stradal și apariția 
unor condiții care generează o conectivitate mai 
bună, dar încurajează și creșterea valorilor afe-
rente traficului de tranzit. De regulă, segmentele 
de legătură, care închid ochiurile nou formate, au 
apărut destul de tardiv, fiind rezultatul modului 
de evoluție a parcelarului și prea puțin sau deloc, 
a unei viziuni rezultate în virtutea reglementări-
lor urbanistice locale.

Fig. 5. Evoluția numărului de drumuri și a lungimii acestora în perioada 2003-2016
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3. Discuții și concluzii
Analiza structurală și funcțională a relevat 

faptul că, din păcate, viziunea autorităților cu pri-
vire la modul în care evoluează astfel de cartiere 
noi nu are în vedere o jalonare mai precisă a acestui 
proces. Cantonarea în elaborarea unor normative 
care pun accent pe aspectele urbanistice cantitati-
ve este una din cauzele generatoare de disfuncții. 

Neprioritizarea aspectelor calitative și funcționale 
de ansamblu a condus la situația în care un astfel 
de cartier tânăr, cu potențial ridicat este lipsit de 
elemente funcționale fundamentale pentru contu-
rarea unor vecinătăți de locuire urbană (spații cu 
funcție recreațională, asigurarea serviciilor educa-
ționale și comunitare în raza de accesibilitate pie-
tonală, trotuare și zone proiectate astfel încât să 
încurajeze deplasarea nemotorizată, etc.).

Fig. 6. Tipar stradal de tip cul-de-sac într-un areal cu funcție rezidențială și de servicii

Fig. 7. Funcția clădirilor din cartierul Bună Ziua Fig. 8. Tipologia clădirilor rezidențiale din cartierul Bună 
Ziua, după tipul de locuire
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Un aspect deloc de neglijat în evoluția 
acestui cartier este și acela care vizează luarea în 
considerare a nevoilor și asteptărilor comunități-
lor umane în raport cu dezvoltarea urbanistică a 
zonelor în care locuiesc. Din această perspectivă, 
cartierul Bună Ziua s-a remarcat și prin manifes-
tarea urbanismului conflictual, în care cele trei 
părți implicate (comunitatea locală, autoritățile și 
dezvoltatorii) nu au găsit formele cele mai bune 
de dezvoltare urbană. Discrepanțele între modul 
de interpretare a normativelor, modul de elabora-
re a unor documentații de urbanism și dezbaterea 
publică ineficientă a proiectelor de dezvoltare ur-
banistică au generat tensiuni între cei trei actori 
implicați în ecuația dezvoltării urbane. Cazul stră-
zii Măceșului este un exemplu de manifestare a 
acestei forme maladive de urbanism. Dincolo de 
aspectele legale, tranșate în instanță, rezultatul te-
ritorial al conflictului urbanistic se concretizează 
în apariția unor arii urbane abandonate, cu clădiri 
aflate în stadii diferite de construcție, dar neter-
minate, care afectează în mod negativ funcția și 
estetica zonei respective. Manifestat începând din 
anul 2013, conflictul social-urbanistic respectiv a 
condus însă la creșterea nivelului de conștientiza-
re la nivelul comunității locale rolului pe care îl 
poate avea în raport cu proiectele de dezvoltare ur-
bană (inclusiv prin constituirea sub formă de aso-
ciații – în cazul de față Asociația pentru Protecția 
Urbanistică a Străzii Măceșului, transformată apoi 
în Asociația pentru protecția Urbanistică a Cluju-
lui - APUC) și a dovedit că tratarea superficială 
a art. 59 din Legea 350/2001 conduce la situații 
nedorite. S-a dovedit totodată că dezbaterea publi-
că a diverselor documentații de urbanism (P.U.G., 
P.U.Z., P.U.D.) trebuie să fie mult mai eficientă, 
că informarea cetățenilor trebuie să fie făcută din 
timp și să aibă adresabilitate directă și la fel de 
important, că dezbaterea publică a proiectelor de 
dezvoltare trebuie organizată într-o manieră care 
să asigure un schimb eficient de informații și idei 
între părțile implicate. 

În ciuda unor hiatusuri urbanistice, la 
momentul actual, cartierul se remarcă în primul 
rând prin oportunități; cele mai importante pot fi 
valorificate datorită existenței unor areale care mo-
mentan sunt libere de construcții, compacte, în spe-

cial în sudul cartierului, care permit inițierea unor 
planuri de dezvoltare urbană prin care să se încura-
jeze constituirea unor vecinătăți de locuire urbană 
sustenabile, bazate pe tipare spațiale în care func-
ționalitatea urbanistică și integrarea comunitară să 
fie obiective strategice de primă importanță.
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