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INTRODUCERE 
 

Datorită implicaţiilor negative, majore şi demonstrate a scurgerilor pluviale de 

suprafaţă din mediul urban (şi nu numai) asupra calităţii apelor din reţelele hidrografice şi 

a apelor subterane (CHARACKLIS and WIESNER, 1997; EKHOLM et al., 2007; ERIKSSON et 

al., 2007; MILLER et al., 2000; THURMAN et al., 1991; USEPA, 1997), considerăm că 

subiectul abordat în prezenta teză de doctorat aduce informaţii cuprinzătoare, în 

întregime noi pentru România şi având caracteristici de completare a informaţiei 

ştiinţifice existente pe plan internaţional. Bioretenţia este o tehnică de infiltrare şi 

proiectare a peisajului, fiind considerată una dintre cele mai importante Tehnici de 

Management Integrat, deoarece este o metodă multifuncţională care conservă aproape 

toate funcţiile hidrologice importante prezente într-o anumită zonă (DAVIS et al., 2001; 

MELBOURNE WATER, 2005). Aceasta prevede interceptarea, evapotranspiraţia, controlul 

calităţii apei, volumul scurgerii, controlul debitului, reîncărcarea apelor subterane (CLAR 

et al., 2004; PGC, 2002). 

Cunoaşterea condiţiilor de implementare a celulelor de bioretenţie este o condiţie 

sine qua non. Chiar dacă în aparenţă, la o primă definire a acestora, se percepe o 

simplitate în proiectarea, construcţia şi modul de funcţionare a acestora, după o 

aprofundare atentă a informaţiei de specialitate reiese clar şi fără echivoc că fără o 

cunoaştere în amănunt a acestora, implementarea celulelor de bioretenţie poate suferi din 

punct de vedere al eficienţei, nemaiîndeplinind funcţiile de bază (EMERSON et al., 2005; 

GILROY and MCCUEN, 2009). Condiţiile de implementare pot fi definite ca fiind un întreg 

complex, cu rol definitor în construirea celulelor de bioretenţie. O parte dintre aceste 

condiţii sunt enumerate în cele ce urmează: date climatice caracteristice zonelor în care se 

doreşte implementarea, reţeaua hidrografică, topografia terenului, gradul de acoperire cu 

suprafeţe impermeabile, surse de poluare în funcţie de modul de utilizare al terenurilor, 

analiza hidrologică a zonelor de implementare, gradul de poluare al scurgerilor pluviale 

de suprafaţă, structura solurilor, gradul de permeabilitate al acestora, gradul de 
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compactare al solurilor, eficienţa economică şi nu în ultimul rând reglementările şi 

constrângerile impuse de legislaţia locală.  

Teza de doctorat este expusă în 343 pagini şi este structurată după cum urmează: 

cuvânt înainte, introducere, şapte (7) capitole - ultimul capitol fiind dedicat concluziilor 

şi recomandărilor, bibliografie şi rezumat (română şi engleză). Teza cuprinde 138 figuri 

şi grafice, 102 tabele şi 298 de surse bibliografice.  

 

Finalizarea tezei de doctorat este, în final, şi rezultatul conlucrării între oameni şi 

factori. De aceea, pentru început, doresc să aduc mulţumiri domnului Prof. Univ. Dr. 

Marcel DÎRJA pentru ajutorul dat în organizarea experimentelor şi la elaborarea tezei.  

Pentru sprijinul necondiţionat oferit anterior începerii studiilor doctorale şi pe 

parcursul studiilor doctorale, pentru încrederea acordată şi pentru amprenta 

inconfundabilă asupra formării mele ca cercetător şi nu numai, îi mulţumesc doamnei 

Conf. Univ. Dr. Adelina DUMITRAŞ.  

Mulţumiri aduc şi Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-

Napoca, reprezentat de domnul director Mircea Chintoanu şi personalului laboratorului 

de mediu al acestui institut pentru sprijinul acordat în finalizarea experimentelor. 

 

CAPITOLUL 1 

GENERALITĂŢI PRIVIND DEZVOLTAREA CU IMPACT REDUS 
 

Capitolul I „Generalităţi privind dezvoltarea cu impact redus („Low-impact 

development” - LID)” oferă o privire de ansamblu asupra unei abordări sustenabile, 

abordare în care se încadrează celulele de bioretenţie. Datele prezentate în acest capitol 

au fost obţinute în urma unei ample cercetări a literaturii ştiinţifice de specialitate. Chiar 

dacă, acest capitol se încadrează în partea care studiază cercetările existente în domeniu 

privitor la subiectul tezei de doctorat, autorul consideră că pentru România, contribuţia 

personală este importantă datorită informaţiilor atent documentate, sintetizate şi 

prezentate. Aceste informaţii alcătuiesc o bază solidă de informaţii ştiinţifice ce pot fi 

utilizate de specialiştii din domeniu în vederea cercetării, dezvoltării şi implementării 

practicilor sustenabile de gestionare a problemelor mediului urban din România. 
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Cercetările din domeniu arată că urbanizarea accelerată şi creşterea suprafeţelor 

impermeabile afectează negativ hidrologia naturală (Fig. 1.) - numită în lucrările de 

specialitate studiate pre-hidrologie, adică hidrologia existentă înainte de modificarea prin 

dezvoltare urbană a unei zone (USEPA, 1993; BOOTH and REINELT, 1993). Creşterea 

suprafeţelor impermeabile este direct corelată cu creşterea impactului negativ asupra 

cursurilor de apă primitoare (BOOTH and REINELT, 1993; HORNER et al., 1994; KLEIN, 

1979; MAY et al., 1997; STEEDMAN, 1988).  Pentru a reduce acest impact negativ, creat 

de dezvoltarea urbană, planificarea dezvoltării cu impact redus asupra mediului 

incorporează drenajul/hidrologia prin efectuarea unei evaluări hidrologice atente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Filosofia dezvoltării cu impact redus (sau a sistemelor de drenaj urbane 

sustenabile) este schiţată în figura 2, în comparaţie cu filosofia drenajelor urbane 

convenţionale. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Variaţia scurgerilor pluviale de suprafaţă cu creştere pe suprafeţe impermeabile 
Sursa:Adaptat după/Adapted from: FISRWG, 1998 

Fig. 2. Filosofia dezvoltării cu impact redus asupra mediului în comparaţie cu modul de 
acţionare al sistemelor urbane de drenaj convenţionale 

Original 
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CAPITOLUL 2 

 STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII TEMEI DE CERCETARE LA 

NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

 
Strategiile de gestionare a apelor pluviale au evoluat considerabil în ultimele 

decenii. Până în anul 1990, gestionarea apelor pluviale se concentra în general pe 

prevenirea inundaţiilor - iniţial prin utilizarea canalizării combinate şi a canalizării 

separate pentru apele pluviale, iar apoi prin utilizarea bazinelor de detenţie şi a 

planificării urbane (DEBO and REESE, 2003). Una din practicile către care se îndreaptă o 

atenţie deosebită în ultimul deceniu este sistemul de bioretenţie. Sistemele de bioretenţie 

sunt practici de control a calităţii şi cantităţii apei fiind utilizate pentru prima dată în 

Maryland, Statele Unite ale Americii, după care utilizarea lor s-a extins în alte state ale 

S.U.A., în Europa, Noua Zeelandă şi Australia (MALCOLM and LEWIS, 2008). Acest 

capitol descrie evoluţia sistemelor de bioretenţie, modul de funcţionare al acestora, 

evidenţiază raţiunea dezvoltării acestor sisteme, îmbunătăţirile aduse şi cercetările 

ştiinţifice existente în acest domeniu.  

 Bioretenţia se bazează pe principii naturale şi pe calităţile solului şi foloseşte o 

anumită zonă astfel proiectată încât să capteze şi să filtreze surplusul de apă provenită din 

precipitaţii, printr-un amestec de sol care permite absorbţia apei şi totodată utilizarea 

acesteia de către vegetaţia existentă (PRINCE GEORGE’S COUNTY, 2002). Celulele de 

bioretenţie sunt depresiuni de mică adâncime situate în apropierea surselor de apă 

provenită din precipitaţii, având trei zone: o zonă de captare, zonă de înrădăcinare şi o 

zonă de depozitare, ocazional cu un sistem de drenaj situat între zona de înrădăcinare şi 

cea de depozitare (ATCHISON et al., 2006). Figura 3 prezintă o secţiune a unui sistem tipic 

de bioretenţie, cu notarea principalelor elemente constructive. 

Sistemele de bioretenţie sunt concepute să funcţioneze şi să reproducă procesele 

fizice, chimice şi biologice care au loc în mediul natural. În funcţie de proiectarea unei 

instalaţii, diferite procese pot fi favorizate sau reduse referitor la tipul aşteptat de 

încărcare cu poluanţi. Primele rezultate raportate de către DAVIS et al. (2001) au fost 

promiţătoare şi au sugerat că sistemele de bioretenţie au potenţialul uneia dintre cele mai 

eficiente metode convenţionale în îndepărtarea poluanţilor. Aceste rezultate au fost 
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confirmate de studii ştiinţifice diferite (YU et al., 1999; DIETZ and CLAUSEN, 2005; HUNT 

et al., 2006; ERMILIO and TRAVER, 2006). Legătura dintre captarea volumului scurgerilor 

şi calitatea performanţei este strânsă şi proiectarea sistemelor pentru captarea 

precipitaţiilor provenite din furtuni relativ mici este eficientă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la introducerea iniţială a conceptului de bioretenţie şi apariţia unui manual de 

design în anul 1992, a fost dezvoltat un număr variat de aplicaţii. Acestea includ habitatul 

înierbat, grădina şi grădina ornamentală.  

 

 

 

 

 

 
 

  

Printre zonele în care se pot aplica sistemele de bioretenţie se numără: zonele 

rezidenţiale nou dezvoltate, noile dezvoltări industrial/comerciale, proiectele de drumuri, 

dezvoltări instituţionale, reabilitarea diferitelor comunităţi, proiecte de gestionare a apei 

Fig. 3. Secţiunea unui sistem de bioretenţie 
Original 

 

Fig. 4 Sistem de bioretenţie instalat pe un lot de parcare 
Filtre pentru gestionarea apelor pluviale Zone de bioretenţie în jurul arborilor 

Original 
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pluviale urbane, proiecte de amenajare stradală, proiecte de peisagistică aplicate zonelor 

rezidenţiale, parcuri şi trasee pietonale (PGC, 2007). În „Iowa Stormwater Management 

Manual”, (2012) schemele sistemelor de bioretenţie nu arată modificări reprezentative 

faţă de cele elaborate de PGC, rezultând astfel că principiul de funcţionare este general 

valabil, variind doar metoda de dimensionare şi modelare a celulei de la o ţară la alta. 

 

CAPITOLUL 3 

OBIECTIVELE ŞI SCOPUL CERCETĂRII. METODĂ DE CERCETARE 
 

Cercetarea ştiinţifică ce face obiectul prezentei teze de doctorat a fost motivată de 

informaţiile limitate existente în România referitoare la: bunele practici de gestionare a 

scurgerilor pluviale, şi implicit la celulele de bioretenţie; evaluarea limitată a condiţiilor 

hidrologice; evaluarea poluării scurgerilor pluviale din mediul urban şi impactul acesteia 

asupra hidrologiei; evaluarea impactului modificării gradului de acoperire cu suprafeţe 

impermeabile şi implicaţiile rezultate; impactul poluării scurgerilor pluviale de suprafaţă 

asupra reţelelor hidrografice; dezvoltarea unor unelte cuprinzătoare necesare în 

selectarea, design-ul şi implementarea unor sisteme de drenaj sustenabile. Pornind de la 

informaţiile, studiile de caz, experimentele, rezultatele acestora semnalate în practica 

anterioară de cercetare ştiinţifică şi constatările privind necesitatea şi oportunitatea 

fundamentării teoretico-metodologice a problematicii proiectării şi implementării 

celulelor de bioretenţie, a extinderii strategiilor, procedurilor şi instrumentelor 

operaţionale specifice, am definit următoarele obiective generale ale lucrării: 

1. Introducerea conceptului de bioretenţie în România şi oferirea unor informaţii 

pertinente referitoare la acest concept (obiectiv îndeplinit prin studiul literaturii 

ştiinţifice de specialitate şi sintetizarea informaţiilor în primele două capitole ale 

tezei de doctorat); 

2. Stabilirea condiţiilor de implementare a celulelor de bioretenţie în Cluj-Napoca, 

România; 

3. Elaborarea unor modele de celule de bioretenţie eficiente, în funcţie de condiţiile 

de implementare oferite de mediul urban, pe baza rezultatelor obţinute în urma 

procesului de cercetare ştiinţifică. 
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Pentru ca demersul cercetării să urmeze o traiectorie logică şi pentru ca obiectivele 

generale să fie îndeplinite prin intermediul unui parcurs logic, comprehensiv şi uşor de 

înţeles, obiectivele specifice au urmărit: 

a) Selectarea a patru sit-uri variate din punct de vedere al zonificării dar 

caracteristice pentru mediul urban al municipiului Cluj-Napoca (şi implicit pentru 

mediile urbane ale oraşelor cu structură asemănătoare din România), 

b) Identificarea surselor de poluare şi crearea unor hărţi în care se va stabili poziţia 

acestor surse şi căile de scurgere a apelor pluviale poluate în sit-urile incluse în procesul 

de cercetare (cunoaşterea surselor de poluare a scurgerilor pluviale şi tiparul scurgerii 

este esenţială în evaluarea opţiunilor de gestionare a apelor pluviale);  

c) Studiul elementelor spaţiale, a cadrului natural şi al caracteristicilor climatice în 

vederea evaluării hidrologice a zonei studiate; 

d) Analiza spaţio-temporală pentru o perioadă de nouă ani a evoluţiei suprafeţelor 

impermeabile în sit-urile selectate în Cluj-Napoca în vederea implementării celulelor de 

bioretenţie; 

e) Identificarea suprafeţelor în care pot fi implementate sistemele de bioretenţie; 

f) Analiza mărimii suprafeţelor pretabile implementării sistemelor de bioretenţie 

în funcţie de locaţie şi mod de utilizare a terenurilor; 

g) Evaluarea hidrologică (evaluarea hidrologică a sit-urilor are la bază înţelegerea 

condiţiilor climatice – condiţii ce includ pe lângă media anuală a precipitaţiilor şi date 

specifice despre evenimente de precipitaţii excedentare observate pe plan local şi 

naţional; estimarea cantităţii de scurgeri pluviale); 

h) Determinarea gradului de permeabilitate şi al structurii solurilor în sit-urile 

studiate; 

i) Determinarea gradului de compactare al solului în zonele urbane studiate; 

j) Determinarea gradului de poluare al scurgerilor pluviale de suprafaţă în sit-urile 

studiate; 

k) Modelarea celulelor de bioretenţie bazată pe datele obţinute în urma cercetării 

condiţiilor existente; 

l) Proiectarea unor microcosmurilor experimentale în scopul utilizării acestora în 

cercetări adiţionale, bazate pe informaţiile oferite de prezenta teză de doctorat; 
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Fig. 5. Harta locaţiilor luate în studiu – Cluj-Napoca 
Original 

m) Stabilirea speciilor de plante pretabile pentru amenajarea celulelor de 

bioretenţie în condiţiile oferite de mediul urban al municipiului Cluj-Napoca. 

n) Utilizarea rezultatelor obţinute pentru a evalua design-ul, criteriile de 

dimensionare a celulelor de bioretenţie şi aplicabilitatea lor în condiţiile de implementare 

oferite de mediul urban al municipiului Cluj-Napoca, România. 

o) Analiza costurilor de implementare a celulelor de bioretenţie prin comparaţie cu 

alte metode de amenajare a peisajului sau de gestionare a apelor meteorice. 

Datorită funcţiunilor diferite ale zonelor municipiului Cluj-Napoca au fost alese 4 

sit-uri. Includerea în procesul de cercetare a patru sit-uri diferite din punct de vedere al 

funcţiunilor urbane este justificată prin faptul că, astfel, pot fi obţinute date valoroase 

necesare în implementarea celulelor de bioretenţie în funcţie de planificarea teritorială, 

tipurile de utilizare a terenurilor, vulnerabilitatea faţă de anumite practici de gestionare şi 

potenţialul intrinsec sau speculativ.  

Tipul diferit de utilizare al sit-urilor 

generează constrângeri diferite în 

implementarea celulelor de 

bioretenţie: distanţa faţă de surse de 

apă şi fundaţii; disponibilitatea 

terenurilor pentru implementare; 

cost; potenţial de utilizare în scop 

recreativ; valoarea habitatului 

sistemelor acvatice şi terestre; 

întreţinere etc. Sit-urile studiate, 

prin caracterele dominante se încadrează în următoarele categorii: zonă comercială, zonă 

industrială, zonă rezidenţială cu densitate mare şi zonă rezidenţială cu densitate mică 

(Fig. 5.).  

Pentru îndeplinirea obiectivelor 3 şi 4 ale prezentei teze de doctorat au fost 

întreprinse cercetări menite să stabilească evoluţia suprafeţelor impermeabile în cele 

patru sit-uri din Cluj-Napoca incluse în procesul de cercetare ştiinţifică, datele obţinute 

constituind, de asemenea o bază în identificarea sursele de poluare a scurgerilor pluviale 

de suprafaţă şi identificarea suprafeţelor în care pot fi implementate celulele de 
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bioretenţie. Studiul acestor condiţii a fost  necesar în vederea obţinerii unui model 

eficient de celulă de bioretenţie, datele fiind utilizate pentru modelarea şi dezvoltarea 

unor sisteme de bioretenţie viabile pentru mediul urban din Cluj-Napoca, România. 

Metodologia de identificare a surselor de poluare din sit-urile studiate a utilizat metode 

de observare în teren, imagini satelitare şi soft-uri de proiectare (CAD). 

Pentru identificarea corectă a tiparului scurgerilor pluviale, observaţiile în teren au 

fost făcute în timpul zilelor cu precipitaţii. Evaluarea locaţiilor luate în studiu a urmat 

paşi bine stabiliţi şi importanţi în procesul de cercetare a condiţiilor de implementare a 

celulelor de bioretenţie. Evaluarea hidrologică a urmărit, în principal, estimarea 

volumului anual al scurgerilor pluviale – produs al precipitaţiilor şi al suprafeţelor 

impermeabile din sit-urile urbane studiate şi să aprecieze calitatea şi calitatea scurgerilor 

pluviale asociate cu variaţia caracteristicilor sit-urilor, în special variaţia suprafeţei 

impermeabile. Metoda de calcul utilizată a fost Metoda Simplă (The Simple Method), 

metodă care estimează încărcările cu poluanţi a scurgerilor pluviale pentru zona urbană.  

Pentru determinarea permeabilităţii şi structurii solului în sit-urile selectate pentru 

desfăşurarea experimentelor aferente prezentei teze de doctorat s-au efectuat patru foraje 

geotehnice, câte un foraj pentru fiecare locaţie. Din lucrările efectuate s-au prelevat probe 

pentru încercările de laborator. Recoltarea probelor de material forat s-a făcut la locul de 

forare. Probele au fost ambalate astfel încât să li se păstreze integritatea, au fost etichetate 

şi transmise spre un laborator acreditat în vederea analizării. Determinarea permeabilităţii 

la apă a fost efectuată în laborator prin metoda permeametrului cu gradient constant.  

Măsurarea compactării solului a fost efectuată în cele patru sit-uri incluse în 

cercetare: sit industrial, sit comercial, sit rezidenţial cu densitate mică şi sit rezidenţial cu 

densitate mare. De asemenea, pentru corelarea datelor obţinute din măsurarea 

compactării solului punctele de măsurare au fost alese în aceleaşi zone în care au fost 

efectuate şi forajele geotehnice (a se vedea hărţile cu localizarea forajelor prezentate în 

figurile 3.27. şi 3.28.). În stabilirea gradului de compactare s-a utilizat penetrometrul 

electronic digital cu con Field ScoutTM SC 900. Acesta permite o analiză a compactării 

solului până la o adâncime de 45 cm. Experimentele au fost efectuate în aceleaşi condiţii 

de umiditate a solului pentru toate sit-urile. S-a efectuat un număr egal de testări pentru 

fiecare sit – 9 puncte de măsurare. Marcarea punctelor de măsurare a permis o notare 
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bună a datelor, excluzând erorile ce ar fi putut rezulta dacă măsurătorile ar fi fost 

efectuate la întâmplare, în diferite puncte ale sit-urilor studiate. 

Cercetarea s-a concentrat pe analiza spaţială a poluanţilor din scurgerile pluviale, 

fapt ce contribuie la gestionarea scurgerilor pluviale prin implementarea corectă a 

celulelor de bioretenţie – în funcţie de poluanţi şi surse de poluare. Experimentul a 

constat în investigarea distribuţiei poluanţilor din scurgerile pluviale în relaţie cu modul 

de utilizare al terenurilor, concentrându-se pe variabilitatea principalilor poluanţi: 

anorganici şi generali. Probele au fost prelevate din scurgerile canalizate spre rigolele de 

pe marginea suprafeţelor impermeabile (străzi, parcări, căi pietonale etc.). Procedura de 

prelevare a probelor a avut loc înainte de momentul pătrunderii scurgerilor pluviale în 

sistemul de canalizare. Analizele de calitate a probelor de scurgeri pluviale recoltate din 

Cluj-Napoca au fost efectuate în cadrul Institutului de Cercetare pentru Instrumentaţie 

Analitică (ICIA) Cluj-Napoca. 

Modelul RECARGA a fost utilizat pentru a stabili modelele de celule de 

bioretenţie eficiente pentru condiţiile de mediu oferite de sit-urile studiate. RECARGA 

utilizează modelul de infiltrare Green-Ampt pentru infiltrarea iniţială în suprafaţa solului 

şi relaţia van Genuchten pentru drenajul dintre starturile de sol. Intrările în celulă au fost 

calculate pe baza datelor despre tipul de acoperire al terenurilor introduse (procent de 

suprafaţă impermeabilă, numărul curbei al suprafeţei permeabile, suprafaţa celulei de 

bioretenţie şi suprafaţa bazinului deservit) utilizând ecuaţia abstracţiei iniţiale (pentru 

suprafaţa impermeabilă) sau metodologia TR-55 pentru suprafaţa permeabilă. Curgerea 

prin drenul subteran este calculată utilizând ecuaţia deschiderilor (orificiilor). Modelul 

urmăreşte continuu, de asemenea, umiditatea şi evapotranspiraţia din sol între 

evenimentele de precipitaţii. Modelarea a fost făcută pentru un singur eveniment pentru 

fiecare zonă. S-a utilizat o cantitate de precipitaţii apropiată de cea a unui eveniment 

excedentar pentru ca modelul obţinut să îndeplinească funcţiile de captare, stocare, 

filtrare în condiţii extreme. 

Stabilirea unor modele de mesocosmuri de bioretenţie a fost făcută în scopul 

familiarizării categoriilor interesate cu metodele eficiente în studiul unor aspecte diferite 

referitoare la celulele de bioretenţie (ex. eficienţa hidraulică, retenţia şi purificarea 

scurgerilor pluviale de suprafaţă etc.). 
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CAPITOLUL 4 

 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
4.1. REZULTATELE CERCETĂRII PRIVIND EVOLUŢIA SUPRAFEŢELOR 

IMPERMEABILE ÎN SIT-URI DIFERITE DIN PUNCT DE VEDERE AL 

UTILIZĂRII TERENURILOR ÎN CLUJ-NAPOCA ÎN VEDEREA 

IMPLEMENTĂRII CELULELOR DE BIORETENŢIE 

 

Analiza comparativă a datelor referitoare la gradul de acoperire cu suprafaţă 

impermeabilă arată că dintre cele patru zone studiate, cea mai afectată este zona 

industrială, fiind urmată în ordine de zona comercială, zona rezidenţială cu densitate 

mare şi cu cel mai mic procent de acoperire cu suprafaţă impermeabilă fiind zona 

rezidenţială cu densitate mică (Fig. 6.). În urma comparării rezultatelor referitoare la 

creşterea suprafeţei impermeabile în perioada 2003-2011, în funcţie de tipul sit-ului, se 

observă că zonele comerciale sunt cele în care suprafeţele impermeabile au valorile cele 

mai ridicate (Fig. 7.).  
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4.2. REZULTATELE CERCETĂRII REFERITOARE LA EVALUAREA 

SURSELOR DE POLUARE ŞI SUPRAFEŢELE PRETABILE PENTRU 

IMPLEMENTAREA BIORETENŢIEI ÎN SIT-URILE STUDIATE 

 

Rezultatele arată că tiparul scurgerilor pluviale de suprafaţă urmăresc, de 

asemenea, căile de circulaţie auto şi pietonale. Rezultatele evaluării suprafeţelor pretabile 

pentru implementarea bioretenţiei în Cluj-Napoca prin studiul celor patru zone 

reprezentative (comercial, industrial, rezidenţial cu densitate mică şi rezidenţial cu 

densitate mare) arată că în toate zonele, indiferent de modul de utilizare al terenurilor, 

sunt disponibile suprafeţe de implementare a celulelor de bioretenţie. Suprafeţele 

disponibile, chiar dacă se regăsesc în procentaje diferite în funcţie de tipul sit-urilor (Fig. 

8.), îndeplinesc condiţiile minime de dimensionare ale celulelor de bioretenţie - expuse 

mai sus - condiţii ce asigură funcţionarea eficientă şi îndeplinirea cu succes a funcţiilor 

acestor facilităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. REZULTATE OBŢINUTE ÎN URMA DETERMINĂRII GRADULUI DE 

PERMEABILITATE ŞI AL STRUCTURII SOLURILOR ÎN SIT-URILE 

STUDIATE 

 

În analiza texturii pe profilurile de sol s-au evidenţiat oscilaţii mari sub aspectul 

celor trei categorii de particule, astfel încât în funcţie de conţinutul procentual al acestora 

a fost stabilită clasa texturală a solurilor din sit-urile studiate. Procentul total de argilă 

este de: 32% în zona rezidenţială cu densitate mare; 26% în zona rezidenţială cu densitate 
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redusă; 20% în zona comercială; 37% în zona industrială. Rezultatele arată o variaţie 

mare între coeficienţii de neuniformitate a solurilor din cele patru zone în care au fost 

efectuate forajele. În funcţie de valorile coeficientului de neuniformitate, solurile din 

zonele studiate având toate coeficientul de neuniformitate Un>15, pot fi caracterizate în 

consecinţă ca fiind soluri foarte neuniforme (Fig. 9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În urma experimentului de determinare a permeabilităţii la apă a solurilor din 

zonele în care au fost efectuate forajele (determinare făcută utilizând metoda 

permeametrului cu gradient constant) datele obţinute arată că: solul din zona comercială 

prezintă permeabilitate moderată; solul din zona rezidenţială cu densitate redusă prezintă 

permeabilitate scăzută; solul din zona rezidenţială cu densitate mare prezintă 

permeabilitate moderată; solul din zona industrială prezintă permeabilitate moderată. 

Tabelul 1 centralizează rezultatele experimentului. 

Tabel 1 
Centralizator de analize 

 
Zonă 
Area 

F/p 
Adâncime 

Depth 
 

Distribuţia granulometrică 
Particle size distribution 

 

Gradul de 
neuniformitate 

Degree of  
Non-uniformity 

Greutatea 
volumetrică 

Volumetric weight 
Densitatea 
specifică 
Specific 
density 

Permeabilitate 
Permeability În stare naturală 

In the natural 
state 

Argilă 
Clay 

Praf 
Dust 

Nisip 
Sand Un Y Ys k 

  % % KN/m3  cm/s 
C 0,9 m 1,5 20 33 47 70 19,4 26,6 2,6*10-4 

R.D.R. 0,9 m 1,5 26 45 29 28 18,5 26,6 6,2*10-7 
R.D.M. 0,9 m 1,5 32 52 16 15 19,3 26,8 2,5*10-7 

I 0,9 m 1,5 40 37 23 20 19,4 26,9 1,6*10-5 
C - zonă comercială 
R.D.R. - zonă rezidenţială cu densitate redusă 
R.D.M. - zonă rezidențială cu densitate mare 
I - zonă industrială 

Fig. 9. Diagrama distribuţiei granulometrice – zona comercială 
Original 
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În zona rezidenţială cu densitate redusă, care prezintă permeabilitate redusă, în 

perioadele caracterizate de precipitaţii excedentare, infiltraţia pe termen lung este 

afectată, intensitatea precipitaţiilor fiind mai mare decât viteza de infiltrare. 

 

4.4. REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA DETERMINĂRII GRADULUI DE 

COMPACTARE AL SOLULUI ÎN ZONELE URBANE STUDIATE 

 

Rezultatele arată valori mici constante (sub 2068,5 kPa) pentru toate punctele doar 

în primii 5 cm. Începând cu adâncimea de 7,5 cm valorile oscilează fiind cuprinse între 

702 kPa şi 6320 kPa. Analizând mediile valorilor punctelor pe adâncime reiese că există 

straturi compactate sever intercalate cu straturi compactate uşor sau mediu. Analizând 

valorile maxime înregistrate în cele nouă puncte pe o adâncime de 45 de cm la intervale 

de 2,5 cm rezultă că primii 5 cm sunt compactaţi uşor, urmați de o compactare severă în 

următorii 40 cm de sol analizat. În sit-ul comercial în trei puncte din cele nouă nu au 

putut fi efectuate măsurări până la adâncimea maximă de 45 cm: în punctul n1 măsurarea 

s-a efectuat până la adâncimea de 17,5 cm iar în punctele n2 şi n9 la 40 cm. În figura 10 se 

observă că cele mai mari oscilaţii ale valorilor rezistenţei la penetrare se întâlnesc în 

punctul n1 şi n punctul n9. 
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Calculând procentul de valori care au depăşit 2086,5 kPa (300 psi) în primii 45 cm 

rezultă că: În zona comercială procentul valorilor rezistenţei la penetrare care sunt 

>2086,5 kPa (300 psi) este de 29%, ceea ce permite definirea solului din această zonă ca 

având o compactare nesemnificativă-necompactat . În zona rezidenţială cu densitate mare 

47% din valorile înregistrate sunt >2086,5 kPa (300 psi). Pe baza acestui procent solul 

din această zonă poate definit ca fiind uşor compactat. În zona rezidenţială cu densitate 

redusă 57% din totalul valorilor înregistrate în cele nouă puncte, în primii 45 cm de sol, 

sunt >2086,5 kPa (300 psi) ceea ce defineşte solul din această zonă ca fiind compactat 

moderat (Fig. 12.). 

 

 

 

 

 

  

Pe baza rezultatelor putem afirma că mediul urban cercetat întâmpină aceleaşi 

probleme din punct de vedere al degradării solurilor, la fel ca marile oraşe în care atenţia 

acordată este mult mai mare – existând în acest sens un număr mare de cercetări 

referitoare la influenţa caracteristicilor solurilor urbane asupra scurgerilor pluviale. 
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Fig. 12. Procentul valorilor care depăşesc limita de 2086,5 kPa 
Zona rezidenţială cu densitate redusă, Cluj-Napoca 
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4.5. REZULTATELE CERCETĂRILOR REFERITOARE LA 

DETERMINAREA GRADULUI DE POLUARE AL SCURGERILOR 

PLUVIALE DE SUPRAFAŢĂ ÎN FUNCŢIE DE MODUL DE UTILIZARE 

AL TERENURILOR 

 

Rezultatele cercetării referitoare la determinarea gradului de poluare al scurgerilor 

pluviale de suprafaţă în funcţie de modul de utilizare al terenurilor sunt prezentate în 

acest subcapitol, pentru fiecare zonă separat ulterior efectuându-se o analiză comparativă 

a cantităţilor de poluanţi identificaţi. Dintre indicatorii anorganici s-au regăsit în 

scurgerile pluviale din cele patru zone următoarele elemente: azot amoniacal, azotaţi, 

azotiţi, azot total, azot organic, fluoruri, cloruri, sulfaţi, fosfaţi, fosfor total, bor, plumb, 

fier, cupru, potasiu şi sodiu. Cele mai mari valori au fost cele ale indicatorilor generali: 

alcalinitate, materii în suspensie, consum biochimic de oxigen (CBO5), consum chimic de 

oxigen (CCO-Cr), detergenţi sintetici, reziduu filtrabil, duritate, concentraţia ionilor de 

hidrogen (pH), substanţe organice oxidabile (CCO-Cr), conductivitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentraţia materiilor în suspensie a apei provenite din scurgere pluvială de 

suprafaţă colectată în zona industrială şi cea rezidenţială cu densitate mare este de două 

mai mare decât a concentraţiilor materiilor în suspensie din scurgerile pluviale din zona 

rezidenţială cu densitate redusă şi de aproape zece ori mai mare decât a probelor recoltate 

din zona comercială. Concentraţiile de cupru din scurgerile pluviale analizate au valori 

apropiate, cu toate acestea detaşându-se concentraţiile de cupru din scurgerile pluviale 

provenite din zona industrială. Se evidenţiază, din punct de vedere al conţinutului în 

concentraţii de fier total, zona rezidenţială cu densitate mare şi cea industrială (Fig. 14.).  
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Rezultatele arată că minimele admise pentru materii în suspensie au fost depăşite 

au în toate cele patru zone urbane. În scurgerile pluviale din zona industrială şi în cea 

rezidenţială cu densitate mare a fost identificată cea mai mare cantitate materii în 

suspensie şi reziduu filtrat şi uscat (Fig. 15.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Consumul biochimic de oxigen a depăşit limitele admise în scurgerile pluviale 

prelevate din zona industrială. În această zonă limitele admise sunt depăşite şi de 

consumul chimic cu oxigen. În zona rezidenţială cu densitate mare consumul chimic de 

oxigen depăşeşte, de asemenea limitele admise. Cea mai mare concentraţie de detergenţi 

sintetici a fost identificată în scurgerile pluviale prelevate din zona comercială. Legat de 

relaţia modului de utilizare al terenurilor şi efectul lui asupra calităţii apei, concentraţiile 

diferă semnificativ datorită specificului hidrologic regional şi condiţiilor climatice 

(ARGUE, 1999). 
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4.6. REZULTATELE CERCETĂRII PRIVIND EVALUAREA HIDROLOGICĂ 

A ZONEI STUDIATE 

 

Coeficientul scurgerii creşte odată cu procentul de suprafaţă impermeabilă dintr-o 

zonă. Coeficientul scurgerii este raportul scurgerii la cantitatea de precipitaţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rezultatele privind încărcările poluanţilor pentru constituenţii chimici ca produs al 

volumului anual al scurgerilor şi concentraţia poluanţilor, utilizând Metoda Simplă, sunt 
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prezentate în tabelul 2. Legat de influenţa suprafeţelor impermeabile, a modului de 

utilizare al terenurilor şi al cantităţii scurgerii pluviale anuale, rezultatele arată că 

încărcările cu poluanţi sunt în strânsă legătură cu aceste trei variabile – încărcarea cu 

poluanţi creşte odată cu suprafaţa impermeabilă şi cantitatea de scurgere pluvială. 

 Influenţa modul de utilizare al terenurilor reiese din concentraţiile constituenţilor 

chimici, valorile cele mai mari înregistrându-se în zona rezidenţială cu densitate mare şi 

în zona industrială. Figura 18 ilustrează relaţia dintre încărcările cu poluanţi a scurgerii 

pluviale anuale şi procentul de impermeabilitate al zonelor studiate. Rezultatele arată că 

modul de utilizare al terenurilor şi activităţile specifice unei anumite zone au o influenţă 

mare asupra încărcărilor cu poluanţi ai scurgerii pluviale anuale. Încărcările cu poluanţi ai 

scurgerii pluviale anuale din zona industrială au cele mai mari valori pentru următorii 

constituenţi chimici: azot total, fosfor total, fier total. 

Tabel 2. 
Încărcările anuale cu poluanţi pentru zonele studiate 

Încărcările anuale cu poluanţi (kg/ha/an) 
Annual Polluant Load (kg/ha/year) 

Constituenţi chimici 
Chemical constituents 

Zona/Area 

Comercială 
Commercial 

Rezidenţială cu 
densitate mare 
High density 
residential 

Rezidenţială cu 
densitate redusă 

Low density 
residential 

Industrială 
Industrial 

Azot total 4,119 5,68 3,45 6,54 
Fosfor total 0,05 0,29 0,049 0,49 

Plumb 0,05 0,39 0,049 0,07 
Fier total 0,21 3,05 0,86 3,21 

Materii în suspensie 352,71 4066 361,26 6006,29 
Consum biochimic de oxigen 9,95 12,10 20,64 109,241 

Consum chimic de oxigen 235,02 665,54 148,64 2681,70 
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Fig. 18. Încărcarea cu azot total a scurgerii pluviale anuale în funcţie de procentul de impermeabilitate  
Original 
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4.7. REZULTATELE MODELĂRII CELULELOR DE BIORETENŢIE 

BAZATĂ PE DATELE OBŢINUTE ÎN URMA CERCETĂRII 

CONDIŢIILOR EXISTENTE 

 

Rezultatele au fost obţinute în urma simulării proceselor hidrologice. Din cele trei 

tipuri de simulare – continuă, eveniment unic şi bazată pe datele introduse de utilizator – 

a fost selectată simularea bazată pe evenimentul unic. Rezultatele modelării se bazează pe 

valorile acestor variabile, fiind efectuate câte două simulări bazate pe un eveniment unic 

pentru fiecare dintre cele patru zone studiate: o simulare fără dren subteran; o simulare cu 

dren subteran. Rezultatele modelării sunt de două tipuri: rezultate afişate direct pe 

interfaţa modelului RECARGA şi rezultate salvate ca rezumat al modelării în format .txt. 

Filele rezultate au fost salvate sub denumirea „numefila.txt” în fişierul RECARGA. 

Rezultatele afişate direct pe interfaţa modelului RECARGA se referă la: condiţii de 

supravieţuire a plantelor; timpul de stagnare (inundare sau băltire); numărul de revărsări; 

scurgerea tributară; balanţa apei a celulei de bioretenţie; scurgerea intrată (Runon); 

scurgerea răspândită (Runoff); reîncărcarea (Recharge); evapotranspiraţia (Evaporation); 

drenul subteran (Underdrain); umiditatea solului (Soil Moisture); stay-on (apa reţinută în 

sit). Fila rezultată şi salvată în format .txt rezumă parametrii introduşi, caracteristicile 

celulei de bioretenţie introduse, data/timpul simulării, numele filelor introduse/rezultate şi 

rezultatul final al simulării. Rezultatul final este rezumat în două părţi: termenii balanţei 
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Fig. 19. Variaţia încărcărilor cu poluanţi în funcţie de modul de utilizare al terenurilor 
Original 
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apei şi condiţii de supravieţuire a plantelor. Opţiunea „summary output file” a creat file 

care au înregistrat adâncimea apei pentru fiecare termen bugetar care apare într-o etapă 

orară pe parcursul simulării. Filele au înregistrat de asemenea conţinutul relativ de apă în 

fiecare strat exprimat ca o fracţie a volumului total de sol ocupat de apă:ThetaRZ (rooting 

zone) – zona de înrădăcinare; ThetaSZ (storage zone) – zona de stocare şi ThetaCZ 

(native soil layer) – stratul de sol nativ. 

Tabel 3. 
RDM I - balanţa apei în celula de bioretenţie 

RDM I 
Balanţa apei în celula de bioretenţie 

Raingarden Water Balance 

Runon Runoff Reîncărcare 
Recharge 

Evaporare 
Evaporation 

Dren 
subteran 

Underdrain 

Umiditatea solului 
Soil moisture Stay-on 

cm % cm % cm % cm % cm % cm % cm % 
46,5435 99,06 44,0677 93,76 1,3048 2,77 0,00033 0,000689 0 0 0,6442 1,3707 2,9323 6,239 

 
Tabel 4. 

RDM II - balanţa apei în celula de bioretenţie 
RDM II 

Balanţa apei în celula de bioretenţie 
Raingarden Water Balance 

Runon Runoff Reîncărcare 
Recharge 

Evaporare 
Evaporation 

Dren subteran 
Underdrain  

Umiditatea 
solului 

Soil moisture 
Stay-on 

cm % cm % cm % cm % cm % cm % cm % 
46,5435 99,028 43,1626 91,83 1,3003 2,76 0,0285 0,06 2,154 4,58 -0,1 -0,2, 1,6828 3,5805 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. 

RDR I - balanţa apei în celula de bioretenţie 
RDR I 

Balanţa apei în celula de bioretenţie 
Raingarden Water Balance 

Runon Runoff Reîncărcare 
Recharge 

Evaporare 
Evaporation 

Dren subteran 
Underdrain  

Umiditatea 
solului 

Soil moisture 
Stay-on 

cm % cm % cm % cm % cm % cm % cm % 
45,4216 96,6417 43,1848 91,8827 0,5853 1,245 0,00032 0,00068 0 0 0,6522 1,3878 3,8152 8,1173 

 

Fig. 20. Rata suprafaţă - facilitate – FAR. RDM I 
Original 

Fig. 21. Rata suprafaţă - facilitate – FAR. RDM II 
Original 
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Tabel 6. 
RDR II - balanţa apei în celula de bioretenţie 

RDR II 
Balanţa apei în celula de bioretenţie 

Raingarden Water Balance 

Runon Runoff Reîncărcare 
Recharge 

Evaporare 
Evaporation  

Dren subteran 
Underdrain  

Umiditatea 
solului 

Soil moisture 
Stay-on 

cm % cm % cm % cm % cm % cm % cm % 
45,4216 96,6417 42,1372 89,65 0,5832 1,241 0,0281 0,0599 2,7405 5,8308 -0,0675 -0,1436 2,1223 4,5156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând datele obţinute rezultă că funcţiile hidrologice ale celulei de bioretenţie 

sunt influenţate de tipul solului nativ, procentul de impermeabilitate al zonei tratate şi 

indexul Curve Number. Rezultatele obţinute pentru o suprafeţă de bioretenţie şi suprafeţe 

tributare egale pentru fiecare zonă studiată, diferă substanţial în funcţie de caracteristicile 

fiecărui sit. Solul straturilor celulei de bioretenţie şi solul nativ reprezintă cel mai 

important element de control în design-ul şi al performanţei celulei de bioretenţie. 

Factorul principal este solul nativ situat imediat sub baza celulei de bioretenţie.  

Fig. 22. Rata suprafaţă - facilitate – FAR. RDR I 
Original 

Fig. 23. Rata suprafaţă - facilitate – FAR. RDR II 
Original 
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Figura 24. ilustrează influenţa conductivităţii hidraulice a solului nativ asupra 

timpului de inundare a celulei de bioretenţie în urma unui eveniment de precipitaţii. Se 

observă că timpul de inundare scade odată cu creşterea conductivităţii hidraulice. 

Conductivitatea hidraulică are un efect mare asupra duratei de inundare a celulei de 

bioretenţie, duratele mari de inundare cauzând daune severe asupra vegetaţiei. Acest 

aspect negativ duce la deteriorarea temporară sau permanentă a funcţiilor celulei de 

bioretenţie. Figura 25. ilustrează scurgerea captată de celula de bioretenţie în relaţie cu 

rata facilităţii şi factorul limitativ reprezentat de conductivitatea hidraulică. Scurgerea 

captată descreşte rapid odată cu creşterea conductivităţii hidraulice.  
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Fig. 24. Influenţa conductivităţii hidraulice a solului nativ asupra timpului de inundare 
Original 
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Fig. 25. Relaţia dintre reducerea scurgerii pluviale şi conductivitate hidraulică  
Original 
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Rezultatele arată că volumul scurgerilor pluviale deversate peste celulă descreşte 

odată cu creşterea ratei suprafeţei facilităţii. Figura 26. ilustrează influenţa creşterii 

suprafeţei celulei de bioretenţie asupra ratei suprafeţei facilităţii (FAR) în cazul zonei 

industriale. Se observă că rata suprafeţei facilităţii înregistrează o creştere de 5% în 

momentul măririi suprafeţei celulei de bioretenţie de la 10% din suprafaţa deservită la 

15%. Aceleaşi rezultate s-au obţinut şi în cazul celorlalte sit-uri studiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a observat, în modelările efectuate pentru zonele cercetate că drenul subteran 

permite unui volum adiţional de apă să se infiltreze prin zona de înrădăcinare, reducând 

timpul maxim de inundare după cum urmează: de la 69,5 ore la 47,25 ore pentru sit-ul 

din zona rezidenţială cu densitate mare; de la 69 ore la 47 ore pentru sit-ul din zona 

rezidenţială cu densitate redusă; de la 22,75 ore la 21,5 ore pentru sit-ul din zona 

comercială; de la 58,25 ore la 46,25 ore pentru sit-ul din zona industrială. 

Rezultatele arată că şi în cazurile în care nu sunt utilizate drenuri subterane, zona 

de stocare poate creşte volumul captat de facilitatea de bioretenţie. 

 

4.8. REZULTATE PRIVIND MODURILE EFICIENTE DE CONSTRUIRE A 

MICROCOSMURILOR EXPERIMENTALE ÎN SCOPUL UTILIZĂRII 

ACESTORA ÎN CERCETĂRI ADIŢIONALE 

 

Rezultatele arată că pentru un mesocosm experimental construit la scară redusă se 

poate micşora aria dar straturile componente (substrat de înrădăcinare, filtrare etc.) 

trebuie păstrate la aceleaşi dimensiuni ca în cazul unei celule de bioretenţie construită la 
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Fig. 26 Influenţa suprafeţei celulei asupra ratei facilităţii (FAR) 
Original 
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scara 1:1. În cazul reducerii acestor substraturi este posibil ca rezultatele experimentelor 

să fie eronate. Rezultatele referitoare la materialele de construcţie utilizate arată că cel 

mai convenabil şi uşor de manevrat material este lemnul. Pentru etanşarea unui 

microcosm construit din lemn se recomandă utilizarea foliilor impermeabile (POP-

BOANCĂ et al., 2012b). Formulele de dimensionare aplicate pentru construirea celulelor 

de bioretenţie la scara 1:1 sunt general valabile şi pentru construirea microcosmurilor 

experimentale. 

 

CAPITOLUL 5 

CERCETĂRI PRIVIND SPECIILE DE PLANTE RECOMANDATE ŞI 

TIPURI DE DESIGN PENTRU AMENAJAREA CELULELOR DE 

BIORETENŢIE ÎN CONDIŢIILE EXISTENTE ÎN MEDIUL URBAN AL 

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
 

Rezultatele obţinute în urma procesului de cercetare sunt continuate şi corelate în 

acest capitol cu cercetarea şi rezultatele obţinute referitor la vegetaţia pretabilă pentru 

celulele de bioretenţie. Una dintre condiţiile importante de care depinde implementarea 

celulelor de bioretenţie în municipiul Cluj-Napoca, şi bineînţeles în România, se referă la 

o componentă importantă a acestor sisteme, şi anume: vegetaţia. Procesul de cercetare 

referitor la stabilirea speciilor pretabile pentru celulele de bioretenţie în condiţiile oferite 

de municipiul Cluj-Napoca (şi extrapolând, de România) a inclus evaluarea rezultatelor 

obţinute pe parcursul cercetărilor aferente prezentei teze de doctorat şi includerea lor în 

acţiunea de selectare a celor mai bune variante. 

 

5.1. POSIBILITATEA UTILIZĂRII VEGETAŢIEI RUDERALE ÎN   

AMENAJAREA CELULELOR DE BIORETENŢIE 

 

În selectarea speciilor de plante se poate lua în calcul vegetaţia ruderală existentă 

în mediile urbane din România. Acest tip de vegetaţie este un bun indicator al rezistenţei 

şi adaptabilităţii speciilor la condiţiile limitative din punct de vedere al mediului de 

creştere şi dezvoltare oferite de mediul urban. În Cluj-Napoca peisajul ruderal este 
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frecvent întâlnit şi îl putem asocia clar cu marginile infrastructurii de transport, 

proprietăţi rezidenţiale, comerciale şi industriale abandonate sau vacante şi cu spaţiile 

interstiţiale care separă anumite funcţii de utilizare a terenurilor. 

 

5.2. PLANTE PRETABILE PENTRU AMENAJAREA CELULELOR DE   

       BIORETENŢIE 

 

Plantele din lista prezentată în tabelul aferent acestui subcapitol reprezintă o 

selecţie bazată pe următorii parametri: condiţii de mediu existente, condiţii de 

disponibilitate (existenţa acestor specii în comerţ, pepiniere, posibilitatea importării), 

parametri de design a celulelor de bioretenţie. Dacă toate etapele de evaluare a zonelor de 

implementare sunt efectuate corect şi urmează recomandările rezultate în urma 

experimentelor ce au avut ca scop determinarea celor mai bune modele de celule de 

bioretenţie, se poate afirma că varietatea de specii pretabile pentru aceste sisteme de 

drenaj sustenabile nu reprezintă un factor restrictiv pentru aplicarea lor în condiţiile 

oferite de municipiul Cluj-Napoca, România. 

 

CAPITOLUL 6 

ANALIZA ECONOMICĂ A CELULELOR DE BIORETENŢIE 
 

Figura 16. ilustrează variaţia costurilor tipice asociate unor aplicaţii ale sistemelor 

de bioretenţie incluzând sisteme instalate pe loturi rezidenţiale şi comerciale. Costurile 

sunt divizate pe faze: planificare (pre-fezabilitate), proiectare, construcţie, încheiere. 

Sursa datelor referitoare la costuri este Prince George’s County, 2002.  

Se observă că din punct de vedere al costului total este mult mai eficient ca 

celulele de bioretenţie să fie prevăzute şi construite într-o anumită zonă încă din faza de 

dezvoltare (proiectare) a acesteia. Lucrările de reamenajare, reabilitare implică lucrări 

suplimentare – fapt ce conduce la creşterea costurilor. 

Aceste sisteme modifică practicile existente de amenajarea zonelor dezvoltate sau 

în curs de dezvoltare în mod semnificativ. Prin interceptarea scurgerilor de suprafaţă în 
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apropierea sursei generatoare, infrastructura de drenaj poate fi redusă, ducând la 

economii semnificative ale costurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rezultatele indică faptul că integrarea bioretenţiei poate realiza o reducere netă 

cuprinsă între 15% şi 50 % a costurilor de dezvoltare, comparativ cu BMP convenţionale. 

Chiar dacă, după analiza efectuată costurile celulelor de bioretenţie sunt mult mai mari 

decât ale spaţiilor verzi convenţionale, acest aspect aparent negativ este diminuat de 

beneficiile suplimentare oferite. 

 

CAPITOLUL 7 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 
7.1. CONCLUZII 

 

 Având în vedere suprafaţa mare analizată a sit-ului industrial şi gradul de 

acoperire cu suprafaţă impermeabilă în procent de 73% se poate afirma că 

impactul asupra hidrologiei urbane a siturilor industriale este considerabil chiar 

dacă analiza spaţio-temporală nu arată schimbări în decursul celor 9 ani. 
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Fig. 27. Costuri tipice pentru sisteme de bioretenţie  
Original 
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 Rezultatele obţinute arată că aceste sit-uri prezintă caracteristici variate din punct 

de vedere al utilizării terenului, al gradului de acoperire cu suprafeţe 

impermeabile, al evoluţiei în timp a suprafeţei impermeabile, fiind necesare 

cercetări suplimentare în vederea determinării suprafeţelor în care pot fi 

implementate sistemele de bioretenţie. 

 Cu toate că în zona comercială s-a observat creşterea cea mai mare a suprafeţei 

impermeabile în această perioadă, rezultatele pentru celelalte trei zone nu sunt 

neglijabile.  

 Condiţiile de implementare a celulelor de bioretenţie oferite de mediul urban al 

municipiului Cluj-Napoca (din punct de vedere al suprafeţelor necesare pentru 

funcţionarea eficientă a acestor sisteme de drenaj sustenabile) sunt favorabile şi nu 

ridică probleme deosebite.  

 Concluzia bazată pe faptul că solurile cu grad mare de neuniformitate (foarte 

neuniforme) nu fac obiectul sedimentării este aceea că datorită coeficientului de 

neuniformitate (Un) >15, solurile din zonele urbane studiate în municipiul Cluj-

Napoca reprezintă o condiţie de implementare favorabilă sistemelor de drenaj 

sustenabile (celulelor de bioretenţie) mai ales în cazul în care acestea trebuie 

prevăzute cu un dren subteran. 

 Referitor la condiţia de implementare reprezentată de soluri se poate concluziona 

că solurile din zonele urbane studiate nu reprezintă limitări majore.  

 Referitor la coeficientul de permeabilitate putem concluziona că predomină 

solurile cu permeabilitate scăzută..  

 În concluzie, implementarea celulelor de bioretenţie în Cluj-Napoca, România, nu 

doar că este fezabilă dar este şi imperioasă în scopul îmbunătăţirii calităţii solurilor 

şi pentru gestionarea eficientă a scurgerilor pluviale de suprafaţă. 

 Pe baza rezultatelor obţinute în urma evaluării gradului de compactare a solurilor 

din patru sit-uri urbane cu mod diferit de utilizare al terenurilor din Cluj-Napoca, 

concluzionăm că două dintre aceste sit-uri se confruntă cu o compactare severă în 

timp ce doar unul prezintă compactare uşoară. 

 Analizând din punct de vedere al variabilităţii spaţiale, concluzia care reiese este 

că există o legătură între modul de utilizare al terenurilor, al amplasării zonelor 
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studiate în municipiul Cluj-Napoca şi gradul de compactare al acestora. Cu toate 

că în toate zonele solurile sunt afectate de compactare, cel mai afectat este solul 

din zona industrială, acesta prezintă compactare evidentă care necesită măsuri de 

ameliorare. 

 Încărcările cu poluanţi ale scurgerilor pluviale din zona industrială şi din zona 

rezidenţială cu densitate mare sunt cele mai problematice.  

 Concluzia care se desprinde din analizarea datelor este aceea că încărcările cu 

poluanţi ai scurgerilor pluviale anuale din sit-urile analizate reprezintă o problemă 

pentru mediul înconjurător al municipiului Cluj-Napoca.  

 Materiile în suspensie prezintă valori mari pentru toate zonele analizate, în special 

în zona industrială şi în zona rezidenţială cu densitate mare.  

 Astfel, datorită funcţiilor complexe ale celulelor de bioretenţie şi capacităţii de 

reducere a încărcărilor cu poluanţi recomandăm utilizarea acestora. 

 Este necesară tratarea tuturor zonelor impermeabile prin construirea unor celule de 

bioretenţie corect dimensionate.  

 Compensarea prin construirea unor celule supradimensionate nu este eficientă.  

 Creşterea ratei suprafeţei facilităţii nu conduce automat la îmbunătăţirea funcţiilor 

acesteia.  

 Beneficiile mai multor celule de bioretenţie bazate pe aceleaşi condiţii existente 

pot fi determinate simulând performanţa unei singure facilităţi care primeşte 

întreaga cantitate de scurgeri pluviale dintr-o zonă dar care are o suprafaţă egală 

cu suma suprafeţelor tuturor facilităţilor din zona respectivă.  

 În cazul în care datele condiţiilor existente se schimbă pentru fiecare celulă, 

rezultatele bazate pe o singură facilitate vor supraestima beneficiile cumulate. 

 Creşterea adâncimii zonei de inundare are cel mai mare efect asupra volumului de 

scurgeri reţinut în celula de bioretenţie pe cm de creştere, urmată de zona de 

înrădăcinare şi de zona de stocare. Adăugarea unui dren subteran descreşte timpul 

de inundare (băltire) dar defavorizează reţinerea apei în celula de bioretenţie. 

 Adăugarea unei zone de stocare conduce la creşterea capacităţii de reţinere a apei 

în celula de bioretenţie datorită creşterii cantităţii de apă care se infiltrează prin 

zona de înrădăcinare şi scăderea cantităţii de apă scurse prin drenul subteran. 
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 Pe baza condiţiilor existente referitoare la textura solului şi a rezultatelor obţinute 

în urma simulărilor, concluzionăm că celulele de bioretenţie din zona comercială 

pot fi proiectate fără dren subteran, timpul de inundare fiind unul optim în ambele 

situaţii (cu dren şi fără dren). 

 Conductivitatea hidraulică a solurilor native din zona rezidenţială cu densitate 

mare, zona rezidenţială cu densitate redusă şi zona industrială limitează funcţiile 

celulelor de bioretenţie din aceste zone, în urma simulării în condiţii de construire 

fără dren subteran rezultând o durată mare de inundare. Adăugarea unui dren 

subteran în celulele de bioretenţie modelate pentru aceste zone este posibilă şi 

condiţiile existente nu limitează instalarea acestor elemente adiţionale, luând în 

considerare gradul mare de neuniformitate al solurilor din zonele vizate. 

 Concluzia finală ce se desprinde din cercetarea referitoare la speciile de plante 

recomandate şi a tipurilor de design pentru amenajarea celulelor de bioretenţie în 

condiţiile existente în mediul urban al municipiului Cluj-Napoca, este că din punct 

de vedere al acestei condiţii de implementare, aplicabilitatea celulelor de 

bioretenţie nu este restricţionată de factorul vegetaţie. 

 

7.2. RECOMANDĂRI 

 

 Se recomandă ca în calculul suprafeţelor disponibile pentru implementarea 

sistemelor de bioretenţie să se evalueze corect procentul ocupat de suprafeţele 

indezirabile. 

 Se recomandă extinderea cercetărilor în vederea evaluării suprafeţelor 

impermeabile din mediul urban, pe plan naţional. Implementarea celulelor de 

bioretenţie trebuie să ţină seama de condiţiile cercetate şi prezentate în prezenta 

teză de doctorat.  

 Având în vedere varietatea condiţiilor urbane existente în Cluj-Napoca şi implicit 

în restul oraşelor din România se recomandă proiectarea şi dimensionarea 

celulelor de bioretenţie în funcţie de caracteristicile zonei de implementare. 

 Pentru zona industrială, în care cantităţile de poluanţi sunt mai mari faţă de restul 

zonelor şi conductivitatea hidraulică a solului nativ este scăzută se recomandă 
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instalarea unor celule de bioretenţie bazate în principal pe filtrarea scurgerilor 

pluviale şi mai puţin pe reîncărcarea apelor subterane. 

 Pentru obţinerea unor rezultate pertinente în modelarea sistemelor de bioretenţie 

pentru o zonă dată se recomandă utilizarea unor date corecte obţinute în urma unei 

evaluări detaliate a condiţiilor existente care pot influenţa implementarea (textura 

solului nativ, conductivitatea hidraulică a acestuia, indexul Curve Number, 

procentul de suprafaţă impermeabilă, condiţiile climatice existente, gradul de 

compactare al solurilor). 

 Stabilirea clară a obiectivelor dorite odată cu implementarea unei celule de 

bioretenţie (funcţiile pe care celula trebuie să le îndeplinească: filtrare, infiltrare, 

eliminarea poluanţilor, reîncărcare) şi modelarea acesteia în concordanţă cu 

respectivele obiective. 

 Pentru zona industrială, în care cantităţile de poluanţi sunt mai mari faţă de restul 

zonelor şi conductivitatea hidraulică a solului nativ este scăzută se recomandă 

instalarea unor celule de bioretenţie bazate în principal pe filtrarea scurgerilor 

pluviale şi mai puţin pe reîncărcarea apelor subterane. 

 Se recomandă ca modelul de celulă de bioretenţie pentru zona comercială, având 

în vedere capacitatea de infiltrare ridicată, să nu fie prevăzut cu dren subteran. 

 Datorită funcţiilor complexe ale celulelor de bioretenţie şi capacităţii de reducere a 

încărcărilor cu poluanţi recomandăm utilizarea acestora în mediul urban din 

România. 

 Se recomandă extinderea şi aprofundarea cercetărilor referitoare la tipul de 

vegetaţie, pretabilitate şi influenţa acesteia asupra proceselor de bază ale celulelor 

de bioretenţie.  

 

7.3. CONTRIBUŢII PERSONALE 

 

 Una dintre principalele contribuţii personale este aceea că o dată cu alegerea temei 

de cercetare, dezvoltarea şi finalizarea acesteia au fost aduse în atenţia comunităţii 

ştiinţifice din România aspecte în întregime noi, de actualitate, aspecte valoroase 

atât pentru disciplinele complementare interesate cât şi pentru publicul larg. 
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 Oferirea unui model coerent de cercetare a condiţiilor de implementare cu tot ceea 

ce implică acestea, model care permite continuarea şi extinderea cercetărilor în 

acest domeniu prin experimente axate pe funcţii, substraturi, eficienţă, vegetaţie, 

design, proiectare şi în paralel – evident – cu stabilirea unui cadru legislativ corect, 

cu implementare practică, popularizare şi diferite programe publice. 
 Pe plan internaţional, contribuţia adusă de această teză de doctorat prin subiectul 

abordat constă în extinderea cercetărilor legate de practicile sustenabile de 

gestionare a apelor pluviale, diseminarea informaţiilor rezultate din cercetările 

existente pe plan internaţional, oferirea unor informaţii suplimentare odată cu 

cercetarea condiţiilor de implementare existente în România. 

 Datorită stadiului incipient (termenul incipient fiind unul îngăduitor) al utilizării 

sistemelor de bioretenţie în România, al cunoştinţelor limitate chiar şi la nivelul 

proiectării este suficient pentru a afirma că gestionarea scurgerilor pluviale de 

suprafaţă prin sisteme sustenabile de drenaj nu a primit până în prezent atenţia 

cuvenită în spiritul dezvoltării durabile.  

 În plus, prin tratarea acestui subiect care urmăreşte dezvoltarea sistemelor de 

bioretenţie în conformitate cu limitările şi condiţiile existente în Cluj-Napoca, 

România, contribuţia adusă pe plan internaţional, din punct de vedere ştiinţific, 

este consistentă prin faptul că rezultatele obţinute pot fi preluate de ţările ale căror 

condiţii de implementare sunt la fel sau asemănătoare cu ale locaţiei studiate (ca 

atare sau aplicându-se modificări). 
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