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Comunicat de presă 
 

,,Refacerea infrastucturii <<Orasului Comoara>>, modernizare cai de acces spre 
centrul istoric” 

SMIS 43187 
         Municipiul Cluj-Napoca implementează începând cu data de 25.01.2014 proiectul ,,Refacerea 

infrastucturii <<Orasului Comoara>>, modernizare ca i de acces spre centrul istoric” , finanţat prin 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 , Axa prioritară 1 ,, Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere’’, sub-domeniul ,,Poli de creştere’’. 

Valoarea total ă a proiectului : 31.079.886,90 lei, din care valoarea nerambursabilă solicitată: 

este de 30.458.286,16 lei. 

Durata de implementare : 16 luni. 

Obiectivul general al proiectului : constituie imbunătăţirea infrastructurii de transport conexe 

obiectivelor de patrimoniu din Orasul Comoara, atat in scopul promovarii turismului dar si pentru 

asigurarea mobilitatii pentru bunuri şi persoane în interiorul Zonei Metrolopolitane Cluj, precum şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului şi prosperitatea populaţiei deservite, ca factor de stimulare a dezvoltarii 

turismului, in vederea sprijinirii dezvoltarii economice si sociale echilibrate in Municipiul Cluj Napoca, 

prin cresterea calitatii infrastructurii de transport din zona centrala a Municipiului Cluj Napoca. 

Obiectivul specific al proiectului: 

• Reabilitarea si modernizarea căilor de acces spre centrul istoric, in vederea fluidizării traficului 
rutier şi creşterii accesibilităţii spre punctele turistice, cu impact asupra dezvoltării durabile a 
municipiului Cluj-Napoca. 

• Punerea în evidenţă a cetăţii medievale a Clujului prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
străzilor de acces spre monumentele istorice din centrul istoric al municipiului Cluj Napoca. 

• Imbunatatirea infrastructurii de transport conexe unor obiective de patrimoniu cultural din 
Centrul Istoric al Municipiului Cluj – Napoca (cunoscut sub denumirea de Orasul Comoara), prin 
modernizarea infrastructurii străzilor din zona centrala: Strada Memorandumului (5.701 mp), 
Calea Motilor (26.668 mp), Str. Avram Iancu (16.696 mp), Str. I.C.Bratianu (6.014  mp). 

• Imbunatatirea mobilitatii in interiorul Zonei Metropolitane Cluj, prin cresterea vitezei medii de 
circulatie la 29 km / h 

 Date de contact:  Primăria municipiului Cluj-Napoca 

 Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001 

       Tel. 0264-596030, int. 4630, 4637 

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro 
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„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 


