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S-a deschis Podul Traian

Lucrările la podul Traian au fost fina-
lizate. Noul pod a fost deschis circulației 
rutiere și pietonale la începutul verii. 

Lucrările de construcție la Podul 
Traian au demarat în data de 22 august 
2016. Execuția podului a constat în de-
molarea completă a podului vechi și reali-
zarea unui pod nou. 

Lucrările au fost realizate de firma SC 
DIFERIT SRL, iar valoarea contractului 
încheiat a fost de de 6,5 milioane de lei + 
TVA.

Caracteristicile noului pod:
Podul are lungimea de 31,85 m, iar lă-

țimea a crescut de la 12,40 m la 25 m și are 
4 benzi circulație (3,5m lățime), 2 piste bi-
cicliști (1,6 m lățime), 2 trotuare (cu lăți-
me variabilă 2,25 – 3,5 m), suprastructura 
alcătuită din 11 grinzi prefabricate cu 
înălțimea de 1,82 m;

Hidroizolația utilizată este o soluție 
nouă, inovatoare cu termen de garanție 
20 ani, asigură grad de protecție ridicat, în 

condiții de diferențe de temperaturi mari 
(iarnă-vară). 

Iluminatul arhitectural oferă o 
imagine feerică structurii podului 

după lăsarea serii.
Pavajul de pe zona pietonală respectă 

ambientul realizat în zona centrală, re-
spectiv Piața Unirii și trama stradală re-
cent inaugurate, iar parapeții au un design 
deosebit.
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Circulația CTP pe Podul Traian s-a reluat  din 1 iulie
următoarele linii au revenit la traseele de bază:
- troleibuze: 3, 4 și 5;
- autobuze: 9, 22 (microbuze), 23, 23L, 26, 26L, 28, 28B, 32B, 36B, 36L, 41, 50, 50L, 52.

Linia 1 va reveni la traseul de bază după finalizarea primei etape a lucrărilor de pe latura nordică a Pieței Unirii.
Linia 35 va avea traseul, la mers spre Piața Gării, din Piața A. Iancu – 21 Decembrie 1989 – Regele Ferdinand – Horea – Piața Gării, cu stații suplimentare la 
Sora și Central. La întoarcere va reveni la traseul de bază, pe str. Burebista – I. Coroian – Traian – Piața M. Viteazu.

Stația Central (pe str. Regele Ferdinand, spre Piața Gării) va rămâne definitivă pentru liniile 3, 4, 5 (troleibuze), respectiv 9, 19, 22, 29, 32B, 35, 42 (autobuze).
Stația Cuza Vodă (între str. David Ferenc și Cuza Vodă) va rămâne în funcțiune, urmând să deservească liniile 19, 29, 42.

Scurt istoric Podul Traian 1922 – 1932
“Pentru realizarea podului a fost gândit un concurs de proiecte, cu termen de predare în 20 martie 1922, fiind implicată și 

Primăria municipiului Cluj-Napoca; la fel ca și acum;
- au fost 7 proiecte în total, fiecare având un motto sugestiv; a câștigat proiectul cu motto-ul “Decebal”;
- proiectul a fost realizat de inginerii Edmund Sebestyen (nume maghiar se citeste: Șebeșten)  și Eduard Meisel (evrei amândoi); 

reprezentau firma Atlas SA din Cluj-Napoca
- podul era cu arc simplu, fără  nervuri, lățimea arcului având 17 m și trotuarele pe console de 1,80 m;
- lucrările de execuție a podului au început în anul 1928, iar în urma unei licitații  contractul a fost atribuit societății Inginer 

Tiberiu Eremia din București pentru 6.618.440 lei (în acea perioadă valoarea leului românesc era echivalentă cu cea a francului);
*Firma care a câștigat licitația (Ing. Tiberiu Eremia) a făcut și Catedrala Ortodoxă din Cluj-Napoca
- în anul 1930 s-a asfaltat podul - firma Bitumen din Oradea
- în primăvara anului 1931 au început lucrările pentru parapetul podului, podul fiind dat în folosință în toamna anului 1931, ul-

timele lucrări fiind cele pentru iluminat public în ianuarie 1932”.

(Sursă informații: profesor Vladimir-Alexandru Bogosavlievici de la Colegiul Național ”George Barițiu”)
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Îmbunătăţirea transportului în 
comun în Cluj-Napoca după 
modelul marilor orașe 
europene reprezintă un 
obiectiv important al 
municipalităţii. Astfel, 
împreună cu Compania de 
Transport Public am demarat o 
amplă acţiune de modernizare 
a transportului în comun, care 
se desfășoară pe parcursul mai 
multor ani.

Astfel, Compania de Transport Public 
a achiziţionat (în 2016) și a introdus în 
circulaţie (în 2016 și 2017) 20 de troleibu-
ze noi. Noile troleibuze (Iveco Astra 
Town 118) au dotări de ultimă generație 
pentru a spori gradul de confort al cluje-
nilor și pentru a-i determina pe cât mai 
mulți dintre ei să folosească mijloacele de 
transport în comun, în locul mașinilor 
personale. Câteva caracteristici impor-
tante: capacitate de transport - 164 călă-
tori, din care 42 pe scaune; podea complet 
coborâtă; rampă de acces pentru persoa-
nele cu dizabilități; loc rezervat pentru 
utilizatori de scaune rulante pentru per-
soane cu dizabilități; spațiu destinat pen-
tru cărucior pentru copii mici; sistem de 
încălzire cu aeroterme electrice pentru 
sezonul rece; sistem de ventilație și aer 
condiționat pentru sezonul cald; sistem 
supraveghere video interior și exterior; 
consum de energie mai mic cu aproxima-
tiv 40% față de troleibuzele vechi; sistem 
electronic de control al frânării ABS/
EBS/ASR.

Compania de Transport Public 
(CTP) dorește să continue înnoirea par-
cului auto și este în derulare licitaţia pen-
tru achiziţia a 50 de autobuze noi.

De asemenea, sunt în pregătire licita-
ţii publice pentru încă 15 autobuze noi 
articulate și respectiv 10 minibuze.

Pentru perioada 2017-2018, ne pro-
punem achiziţionarea a încă 16 tramvaie 
noi, din care 10 tramvaie - din fonduri 

 Îmbunătăţirea transportului în comun

europene și alte 6 tramvaie - din fonduri 
proprii (pentru acestea procedura de 
achiziţie este în pregătire). 

Tot din fonduri europene urmează se 
fie realizată modernizarea depoului de 
tramvaie și modernizarea reţelei de con-
tact pentru troleibuze și vor fi achiziţiona-
te alte 20 de troleibuze noi.

În total, avem în vedere investiţii de 
aproximativ 46 de milioane de euro în 
Compania de Transport Public, din care 
cel puţin 26 de milioane de euro din fon-
duri europene.

Primele autobuze electrice vor 
circula la Cluj-Napoca de anul 

viitor
De asemenea, a fost finalizată licitaţia 

pentru achiziţia a 30 de autobuze electrice. 
Primele 11 autobuze electrice vor fi li-

vrate, potrivit contractului, în maxim 9 
luni de la semnarea contractului 

subsecvent (cel târziu martie 2018). Banii 
pentru aceste 11 autobuze provin din fon-
duri elvețiene (85%) și buget local (15%). 
Următoarele 19 autobuze urmează să fie 
achiziționate din fonduri locale si europe-
ne. Autobuzele au o capacitate de 78 de 
locuri, dotate cu wi-fi, camere video, aer 
condiționat și platformă joasă pentru per-
soane cu dizabilitati.

Autobuzele au o garanție de 5 ani, 
costurile de mentenanță și piese de 
schimb fiind asigurate de firma câștigă-
toare, Solaris. De asemenea, autobuzele 
au o autonomie de 105 km și vor fi încăr-
cate în  13 stații lente si rapide. Încărcarea 
lentă  durează 6 ore, iar cea rapidă 10 mi-
nute. Prețul unui autobuz electric este de 
aproximativ 500.000 euro.

Dorim pe această cale să oferim clujeni-
lor un transport de calitate, modern, euro-
pean, ecologic, nepoluant și să creștem 
numărul autobuzelor în vederea încurajării 
utilizării transportului în comun.
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Noi panouri care afișează ora de 
sosire în stație a mijloacelor de 

transport în comun
Compania de Transport Public conti-

nuă alături de Primăria Cluj-Napoca pro-
iectul de amplasare a panourilor 
informative în stațiile de transport în co-
mun, început prin programul de 
ticketing.

”Pe această cale, urmărim să ajutăm 
cetățenii care folosesc transportul în co-
mun cu informații utile în timp real, care 
privesc programul autobuzelor și trolei-
buzelor”, a declarat primarul Emil Boc. 

Recent au fost amplasate panouri ce 
indică timpul estimat până la sosirea în 
stație a fiecărui mijloc de transport în co-
mun, în cinci stații din oraș:

-  stația Victoria (vizavi de Sora) - de-
servește liniile: 1, 6, 7, 25, 24, 24B, 
25N, 30, 52;

-  stația Opera - deservește liniile: 20, 
21, 35, 40, 46, 46B, 50, 50L, M13, 
M16;

-  stația Mărăști (Piața Mărăști) - de-
servește liniile: 4, 5, 6, 7, 25, 8, 8L, 24, 
24B, 25N, 30, 47;

-  stația Crinului (Piața Mărăști spre 
centru) - deservește liniile: 4, 5, 6, 7, 
8, 8L, 24,24B, 30, 46B, 47;

-  stația Central - deservește liniile: 3, 
4, 5, 9, 19, 22, 29, 32B, 35, 42.

În vederea punerii în funcțiune a 
acestui proiect a fost echipată cu sisteme 
GPS toată flota de autobuze, troleibuze și 
tramvaie a CTP (370 de mijloace de trans-
port). Până la finalul acestei luni, 86 de 
stații multifuncționale vor fi echipate cu 
harta rețelei de transport public 
Cluj-Napoca.

Până la mijlocul lunii septembrie, ur-
mează să fie echipate cu panouri infor-
mative pentru călători alte 15 stații de 
transport în comun:

1.     Stația Taberei (Billa) - deservește 
liniile: 9, 24, 24B, 29, 52, M23, M26;

2.     Stația Grădini Mănăștur (sens spre 
Calea Florești) - deservește liniile: 1, 
6, 7, 25, 9, 19, 24, 24B, 25N, 29, 42, 
52, M26;

3.     Stația Spitalul de Copii – (sens spre 
Mănăștur) - deservește liniile: 1, 6, 7, 
25, 9, 19, 24, 24B, 25N, 29, 30, 42, 52;

4.     Stația Calea Moților – (sens spre 
centru) - deservește liniile - 1, 6, 7, 
25, 9, 19, 24, 24B, 25N, 29, 30, 42, 52;

5.     Stația (Biserica sf. Petru – sens spre 
Mărăști) - deservește liniile: 4, 5, 6, 7, 
25, 8, 25N, 24, 24B, 30, 47;

6.     Stația Spitalul de Recuperare Nord 
(sens spre Mănăștur) - deservește 35, 
43, 43B, 43P, 46, 46B, 50, 50L;

7.     Stația Observatorului Nord - 
deservește liniile: 35, 43, 43B, 43P, 
46, 46B, 50, 50L;

8.     Stația Silviu Dragomir (Calea Turzii 
sens spre Zorilor) - deservește liniile: 
35, 40, 40S, 46, 46B, 50, 50L, M11, 
M12, M16;

9.     Stația Piața Cipariu Sud (str. C. 
Brâncuși sens spre Alverna) - 
deservește liniile: 20, 21, 32, 32B, 
M13;

10.   Stația Brancoveanu Est (str. C. 
Brâncuși spre centru) - deservește 
liniile: 20, 32, 32B, M13;

11.   Stația Complexul Tempus Sud (str. 
Bună Ziua sens spre oraș) - 
deservește linia 21;

12.   Stația Vitacom Sud (str. Bună Ziua 
sens spre oraș) - deservește linia 21;

13.   Stația Trifoiului Sud (str. Bună Ziua 
sens spre oraș) - deserveste linia 21;

14.   Stația Sinterom Nord (B-dul Muncii 
spre oraș) - deserveste liniile: 23, 
23L, 26, 26L, 46, 48L, 50, 50L;

15.   Stația Vama Chinteni - deservește 
liniile: 39, 39L, M37, M38, M39, 
M39L. 
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După publicarea în Monitorul Oficial a 
Hotărârii de Guvern de trecere în proprie-
tatea municipiului a Parcului Feroviarilor, 
Primăria Cluj-Napoca a început imediat 
acțiunile de curățenie. Prin aceste acțiuni 
s-a vrut, în prima etapă, în special elimina-
rea resturilor menajere și a rampelor clan-
destine, toaletare preliminară, cosire etc.

În perioada următoare, în urma con-
sultării cu societatea civilă și a aprobării 
Comisiei de estetică urbană, se va realiza o 
amenajare temporară a Parcului 
Feroviarilor.

Concomitent, Primăria demarează 
procedura de organizare a unui Concurs de 
soluții în vederea modernizării complete a 
acestuia, care presupune următoarele 
etape:

-  semnare contract pentru realizare 
temă și regulament de concurs;

-  dezbateri publice cu privire la tema de 
proiectare;

-  predare temă și regulament concurs, 
inclusiv documentația aferentă;

-  aprobare buget prin Hotărâre de 
Consiliu Local și transmitere docu-
mentație pentru concurs către ANAP;

-  validare concurs;
-  depunerea soluțiilor de către 

concurenți;
-  jurizare și publicare anunț câștigători;
-  după perioada legală de contestații, 

urmează semnarea contractului de 
proiectare (studiu de fezabilitate, pro-
iect tehnic, documentație tehnică 
pentru autorizația de construcție, asis-
tență tehnică pe perioada derulării 
lucrărilor);

-  lansare licitație publică pentru execu-
ția lucrărilor;

-  execuție lucrări de modernizare.
Termenele concrete pentru fiecare etapă 
vor fi stabilite după consultarea cu specialiștii.

Întreg proiectul de amenajare tempora-
ră și modernizare finală va fi realizat în ca-
drul unui amplu proces de consultare 
publică, cu societatea civilă și cu toți cei care 
doresc să contribuie la reușita proiectului.

Parcul Feroviarilor,
redat clujenilor
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Crearea unui mediu cât mai sănătos 
pentru noi și copiii noștri reprezintă una 
dintre priorităţile administraţiei clujene. 
Primăria a continuat acţiunile anuale de în-
treţinere a spaţiilor verzi din oraș, de toale-
tare și înlocuire a arborilor de pe 
aliniamentele stradale și de plantare de gard 
viu, în cadrul cărora au fost plantate peste 
200.000 de fire de gard viu, peste 450.000 de 
flori (dintre care 1.500 de trandafiri). 
Primăria a achiziţionat și plantat 1.036 ar-
bori și 5.920 de arbuști pe străzile din 
municipiu. 

De asemenea, au fost toaletaţi un nu-
măr de 3.206 arbori cu înălţime mai mare 
de 10 metri și au fost dotate cu grilaje de 
protecţie pentru arbori 10 aliniamente din 
zona centrală a orașului.

Adoptă un spaţiu verde!
Primăria municipiului Cluj-Napoca a 

continuat proiectul „Adoptă un spaţiu ver-
de!”, prin care companiile clujene care do-
resc să se implice în înfrumuseţarea orașului 
pot să ia în grijă, pentru o perioadă de 3 ani, 
un spaţiu verde de pe domeniul public. 
Aceste companii, prin implicarea atât fi-
nanciară cât și creativă, adaugă un plus de 
valoare acestor spaţii, în schimbul unei re-
cunoașteri publice, uniforme și transparen-
te. Acest proiect are la bază intenţia 
municipalităţii clujene de a colabora cu di-
verși agenţi economici/instituţii clujene 
pentru ca spaţiile verzi din intravilanul mu-
nicipiului Cluj-Napoca să corespundă stan-
dardelor de peisagistică urbană europeană. 
În anul 2017, 24 de companii „au adoptat” 
spaţii verzi. 

Întreţinerea și extinderea spaţiilor verzi
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Activităţile de asigurare a unui trafic 
modern, în condiţii de siguranţă, au in-
clus la Cluj- Napoca aplicarea de marcaje 
rutiere atât cu produse clasice (vopsea, 
microbile), cât și cu produse speciale cu 
durată mare de viaţă, inclusiv covoare ro-
șii la trecerile de pietoni din zonele unită-
ţilor de învăţământ și la pistele de biciclete 
existente pe trotuare. Astfel, cu produsele 
clasice s-au aplicat 22.503 mp marcaje 
longitudinale, 9.255 mp marcaje transver-
sale și 2.840 mp marcaje diverse. Pe stră-
zile recent modernizate, au fost aplicate 
marcaje cu produse speciale cu durată de 
viaţă mai mare: 3.108 mp marcaje longi-
tudinale, 922 mp marcaje transversale și 
1.852 mp covoare roșii antiderapante. De 
asemenea, s-au realizat 200 mp de marca-
je tactile pentru nevăzători la treceri de 
pietoni.

În ultimul an au fost montate 1.117 de 
indicatoare reflectorizante noi (cu grad de 

retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp - 
clasa II), 1.405 stâlpișori metalici, precum 
și 84 de segmente de garduri (clasice și 
speciale). Pentru creșterea siguranţei cir-
culaţiei, au fost realizate 9 praguri de sol, 
în urma solicitărilor venite din partea 
cetăţenilor.

S-au efectuat permanent lucrările de 
întreţinere a mobilierului rutier și stradal 
existent pe domeniul public ori de ampla-
sare de mobilier rutier și stradal nou, 
achiziţionat de Primărie. Astfel, au fost 
îndreptate sau replantate ţevi suport ale 
indicatoarelor rutiere, au fost refixate, po-
ziţionate corect ori îndreptate indicatoare 
rutiere, oglinzi parabolice, au fost înlocu-
ite oglinzi parabolice sparte, stâlpișori 
metalici rupţi, jardiniere din beton ori se-
paratori de sensuri de circulaţie distruși, 
au fost reparate garduri metalice de pro-
tecţie, parapeţi de protecţie, stâlpișori.

Marcaje tactile pentru nevăzători  
la trecerile de pietoni
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În anul 2017, Primăria Cluj-Napoca a 
demarat o acţiune de refacere a curţilor 
unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
În această vară se va realiza reabilitarea 
curţilor pentru 27 de licee, școli și grădi-
niţe: Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, 
Colegiul Tehnic de Transporturi 
Transilvania, Colegiul Tehnic Energetic, 
Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul 
Tehnologic Alexandru Borza, Liceul 
Teoretic Mihai Eminescu, Liceul 
Tehnologic nr. 1, Colegiul Tehnic Anghel 
Saligny, Colegiul Naţional George 
Coșbuc, Colegiul Naţional Emil Racoviţă, 
Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Liceul 
de Informatică, Seminarul Teologic 
Ortodox, Școala Gimnazială Ioan Bob, 
Școala Gimnazială Alexandru Vaida 
Voievod, Școala Gimnazială Emil Isac, 
Scoala Generala nr. 10, Școala Gimnazială 
Traian Dârjan, Școala Generală Nicolae 
Titulescu, Grădiniţa Raza de Soare, 
Grădiniţa Academia Piticilor, Grădiniţa 
Mica Sirenă, Grădiniţa Dumbrava 
Minunată, Grădiniţa Buburuza, 
Grădiniţa Poieniţa, Grădiniţa Albinuţa și 
Grădiniţa Albă ca Zăpada. 

Repararea curţilor școlilor
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Municipalitatea a avut între 
priorităţi lucrările de 
reabilitare a străzilor, de 
asfaltare a aleilor și 
trotuarelor dintre blocuri și 
de modernizare a unor noi 
artere din municipiu. 

Astfel, în ultimul an, s-au executat lu-
crări de modernizare, reparații și întreținere 
la un număr de 73 de obiective din munici-
piu (străzi, alei, trotuare, pieţe), cu o supra-
faţă totală reabilitată (carosabil și trotuare) 
de peste 250.000 mp. Între obiectivele reali-
zate s-au numărat străzile Dâmboviţei, 
Fabricii, Corneliu Coposu, Tudor 
Vladimirescu, Sindicatelor, Byron, George 
Coșbuc, Fântânele, Odobești, Zorilor, Lucia 
Sturdza Bulandra, Mestecenilor, 
Lăcrămioarelor, Piaţa Cipariu, Ion Vidu, 
Tăbăcarilor, Colinei, Blajului, Iuliu 
Moldovan, Crinului, Breaza, parcarea din 
str. Năvodari, platforma din Piaţa IRA, sen-
sul giratoriu din Piaţa 14 Iulie sau Splaiul 
Independenţei și Piaţa Gării (pentru finali-
zarea proiectului cu finanţare europeană de 
modernizare a tramei stradale de acces la 
zona industrială). 

Modernizarea infrastructurii rutiere 

La acestea se adaugă pietruirea unei 
suprafeţe de peste 200.000 mp pe străzi 
nemodernizate, în special în zonele noi-
lor extinderi (strada Soporului sau strada 
Fânațelor). În ceea ce privește intervenţii-
le punctuale, s-au executat lucrări la un 
număr de 132 de obiective, acolo unde a 
fost necesar. De asemenea, s-au finalizat 
lucrările de consolidare a alunecărilor de 
teren de pe strada Donath (Service). 
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Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu prof. Rada Flavia Mihalcea, cetățean de onoare al municipiului, a organizat cea 
de-a treia ediție a concursului ”Tineri Cercetători în Știință și Inginerie”, care își propune recunoașterea tinerilor cercetători care, prin 
munca lor, au demonstrat excelență și au adus contribuții extraordinare în domeniul lor de specialitate și societății.

Premiile “Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători în Știință și Inginerie” - ediția a III-a au fost repartizate astfel:

Premiul I
Cosmin Farcău, Cercetător științific grad I, Fizică, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Premiul II
Alexandra Palla-Papavlu, Cercetător științific, Fizică, INFLPR, București

Premiul III
Radu Ionescu, Conferențiar universitar, Informatică, Universitatea București
Marc Frincu, Conferențiar universitar, Informatică, Universitatea de Vest Timișoara

Mențiuni speciale
Sanda Boca-Farcău, Cercetător știintific grad I, Fizică, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Adela Chirita Emandi, Asistent universitar, Genetică medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara
Maria Dascălu, Prodecan, Informatica, Universitatea Politehnica București

Concursul a avut loc în perioada 15 aprilie – 15 iunie 2017. Câștigătorii celei de a III-a ediții a concursului au primit premii în 
bani, astfel: Locul I - 1500 $, Locul II - 1000 $ și Locul III - 500 $ și diplome de merit. Acestea au fost înmânate în cadrul unei 
festivități organizate în 21 iulie 2017 de Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu doamna Prof. Rada Mihalcea.

Sponsorii concursului au fost: Fortech (companie membră a clusterului ARIES - Transilvania), iQuest și Coral Impex. 

Premiile “Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători 
în Știință și Inginerie” - ediția a III-a

11



Jurnalul Municipal Cluj-Napoca         Nr. 88 / 2017

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
1. Alei, trotuare și zone pietonale;
2. Mobilitate, accesibilitate și siguranţa circulaţiei;
3. Spații verzi și locuri de joacă;
4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
5. Infrastructură educațională și culturală;
6. Orașul digital.

Primul proces de Bugetare participativă 
online din România

Clujenii invitați să decidă 
proiectele de investiții

În perioada 17 iulie-20 august, cluje-
nii pot propune proiecte pentru orașul 
lor. Proiectele care obțin cel mai mare nu-
măr de voturi vor fi implementate de că-
tre Primăria Cluj-Napoca începând cu 
anul 2018. Este primul proces de Bugetare 
participativă online din România, prin 
care municipalitatea urmărește implica-
rea directă în luarea deciziilor privind 
proiectele orașului a tuturor celor care lo-
cuiesc, muncesc sau studiază în Cluj-
Napoca și au cel puțin 18 ani.

Primăria Cluj-Napoca le propune 
clujenilor implicarea activă în procesul de 
luare a deciziilor în ceea ce privește vii-
toarele proiecte ale municipalității. Acest 
demers se concretizează prin intermediul 
procesului de Bugetare participativă, prin 
care cetățenii sunt invitați să participe la o 
acțiune democratică de deliberare și deci-
zie pentru stabilirea modalității optime 
de cheltuire a unei părți din bugetul local. 
Acest proces este o continuare a proiectu-
lui pilot de bugetare participativă realizat 
în 2013 în cel mai mare cartier al Clujului, 
Mănăștur și a procesului participativ 
pentru tineret desfășurat în anul 2015, 
Com’On Cluj-Napoca.

Începând din 17 iulie 2017, toți cei 
care locuiesc, muncesc sau studiază în 
Cluj-Napoca și au împlinit vârsta de 18 
ani, au ocazia să-și asume rolul de partici-
pant activ în definirea și abordarea pro-
blemelor orașului, implicându-se în  
procesul de bugetare participativă prin 
intermediul platformei www.bugetare-
participativa.ro.
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Bugetarea participativă organizată în Municipiul Cluj-Napoca 
în cursul anului 2017 cuprinde următoarele etape:

1. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma 
online www.bugetareparticipativa.ro, adaptată pentru dispozitivele 
mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri 
de proiecte sau pentru a putea vota.

2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate 
formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect 
pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bugeta-
reparticipativa.ro. Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fie-
care proiect este de 150.000 Euro (inclusiv TVA).

3. Analiza tehnică și legală a proiectelor de către municipalitate: 
propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice și lega-
le ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca. În urma acestei verificări, se va stabili 
lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a 
fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris 
cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeli-
gibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse vo-
tului cetăţenilor.

4. Votul cetăţenilor: votul are loc în două etape distincte, iar ac-
ţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care obțin cel 
mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul 
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Calendarul propus este următorul:
17 iulie – 20 august - depunere proiecte;
21 august - 1 octombrie - analiză proiecte;
2 octombrie - 22 octombrie - prima etapă de vot;
23 octombrie - 29 octombrie - validare vot I; 
30 octombrie - 19 noiembrie - a doua etapă de vot;
20 noiembrie - 26 noiembrie - validare vot II;
27 noiembrie - afișare rezultate finale.

Pot fi înscrise propuneri de proiecte online, pe platforma www.
bugetareparticipativa.ro.

Persoanele care nu au acces la internet vor putea înscrie propu-
neri de proiecte, în perioada 17 iulie-20 august, cu sprijinul 
Primăriei. La Centrul de Cultură Urbană Casino va fi amenajat un 
birou unde, în fiecare zi lucrătoare din perioada de depunere, între 
orele 13.00-17.00,  doi funcționari ai Primăriei vor ajuta cetățenii să 
depună proiecte pe platformă și vor oferi informațiile necesare.

Vor fi luate în considerare doar propunerile care sunt depuse 
prin intermediul platformei www.bugetareparticipativa.ro. 

Bugetarea participativă are următoarele obiective:
1.  Creșterea nivelului de dialog și de colaborare dintre cetăţeni și 

administraţia publică.
2.  Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţeni-

lor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul 
Cluj-Napoca.

3.  Creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de 
dezvoltare urbană de către cetăţeni.

4.  Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un 
exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga 
comunitate.

5.  Creșterea transparenței activității administraţiei publice 
locale.

Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească criteri-
ile stabilite prin Regulamentul procesului de bugetare participativă, 
disponibil integral pe platformă.

Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, ale cărei servicii verifică con-
formitatea acestora cu standardele Regulamentului și cu alte regle-
mentări legale în vigoare. Propunerile care îndeplinesc condițiile de 
eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca, dacă este necesar.Similitudinea conți-
nutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora poate duce 
la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

Alegerea proiectelor 
Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării 

participative www.bugetareparticipativa.ro , în două etape 
distincte:

a. În prima etapă de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma 
bugetării participative poate alege 6 proiecte (câte unul pentru fieca-
re dintre cele șase domenii stabilite). În această etapă, se vor selecta 
maxim 30 proiecte, primele trei proiecte clasate în funcție de numă-
rul de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapă 
de vot, iar celelalte în funcție de numărul de voturi, indiferent de 
categoria din care fac parte.

b. În a doua etapă de vot, fiecare cetățean poate alege un singur 
proiect din cele maxim 30 stabilite în prima etapă.

La finalul celei de a doua etape de vot, vor fi selectate 15 proiecte. 
Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de 
voturi va fi selectat automat, iar restul proiectelor vor fi selectate în 
ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac 
parte. 

Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare 
participativă vor fi publicate pe platforma www.bugetareparticipati-
va.ro.

Vor fi implementate, începând cu anul 2018,  proiectele  care ob-
țin cel mai mare număr de voturi. 

Pentru informații suplimentare cu privire la procesul de bugeta-
re participativă : 

-  website : www.bugetareparticipativa.ro;
-  email : bugetareparticipativa@primariaclujnapoca.ro;
-  telefon : 0371 376 646 (de luni până vineri între orele 

13.00-17.00)
-  facebook: Bugetare participativă (http://fb.com/

bugetareparticipativa). 

Platforma www.bugetareparticipativa.ro este realizată pentru 
comunitatea clujeană de compania Evozon prin clusterul iTech by 
ARIES Transilvania.
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Primăria Municipiului Cluj-
Napoca emite acorduri de 
funcționare pentru agenții 
economici în format electronic, 
online

Primăria Cluj-Napoca oferă agenților eco-
nomici care desfășoară activități de comerț și ser-
vicii de piață, pe raza municipiului Cluj-Napoca, 
în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Guvern nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață, posibilitatea 
de a solicita emiterea în format electronic, onli-
ne, prin intermediul platformei edirect.e-gu-
vernare.ro, a acordurilor de funcționare. 

Această procedură se adresează celor apro-
ximativ 9.600 de agenți economici înregistrați la 
nivelul municipiului Cluj-Napoca și vizează 
scurtarea termenului de procesare a documen-
tațiilor de la aproximativ 70 de zile la 25 de zile.

Certificate de urbanism emise online
Începând din 4 aprilie 2017, Primăria Cluj-

Napoca oferă cetățenilor municipiului posibili-
tatea de a solicita emiterea în format electronic, 
prin intermediul platformei edirect.e-guverna-
re.ro, a următoarelor documente: certificate de 
urbanism (și prelungirea acestora), prelungirea 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare, avize/
acorduri. De asemenea, cetățenii municipiului 
pot comunica online începerea execuției lucră-
rilor, tot prin intermediul platformei menționa-
te mai sus.

Stadiul soluționării cererii poate fi urmărit 
atât pe platforma edirect.e-guvernare.ro, la sec-
țiunea Solicitările mele, cât și pe site-ul 
Primăriei, folosind numărul de înregistrare in-
tern primit la Rubrica Servicii online/
Registratura. După soluţionarea solicitării și ur-
carea documentelor de către Serviciul de 
Specialitate pe platforma edirect.e-guvernare.
ro, cetăţeanul primește prin email un mesaj 
prin care este înștiințat că solicitarea i-a fost so-
luționată. Documentul final poate fi descărcat 
de pe platformă.

Primăria municipiului Cluj-Napoca oferă 
totodată cetăţenilor posibilitatea de a achita on-
line taxele de urbanism, pe site-ul Primăriei 
www.primariaclujnapoca.ro, secţiunea Plăţi 
online. 

Cluj-Napoca – oraș digital

Noi puncte de acces gratuit la 
internet 

Primăria Cluj-Napoca a extins sistemul 
de internet Wi-Fi gratuit în mai multe zone 
din oraș. Astfel, clujenii se pot loga gratuit la 
internet în Piața Mihai Viteazu – intersecție 
cu strada Horea, Piața Mihai Viteazu – zona 
halei agroalimentare, Piața Ștefan cel Mare 
(parcul Operei), intersecția G. Barițiu – 
Splaiul  Independenței (zona Operei 
Maghiare), Piața Gării, zona Bazei sportive 
Gheorgheni, zona Pieței 14 iulie, Splaiul 
Independenței (zona Sălii Sporturilor 
„Horea Demian”) și Parcul de joacă de lân-
gă Cluj Arena.

Menționăm că în fiecare dintre aceste 
zone, se pot loga simultan până la 250 de ut-
lizatori. În cazul în care va exista interes 
crescut pentru utlizarea acestor noi puncte 
de acces la internet, se va putea suplimenta 

numărul maxim de utlizatori pe fiecare în 
parte. 

Pentru perioada următoare, Primăria 
Cluj-Napoca are în plan extinderea acestui 
sistem de internet wireless gratuit și în alte 
zone din oraș, pentru a se putea bucura de el 
nu doar turiștii sau cei care locuiesc în zona 
centrală. 

În acest moment, WI-Fi gratuit  pus la 
dispoziție de Primărie mai este disponibil în 
Piața Unirii, pe Bulevardul Eroilor și în 
Parcul Central Simion Bărnuțiu.

My Cluj - aplicația Primăriei pentru 
sesizări

Din data de 23 martie 2017, Primăria 
Cluj-Napoca a pus la dispoziția cetățeni-
lor municipiului o aplicație prin interme-
diul căreia pot transmite sesizările direct 
către Primărie. 
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Aplicația My Cluj este gratuită și poate fi 
descărcată de pe dispozitivele de tip smartp-
hone care folosesc sistemele de operare 
Android sau iOS. De asemenea, aplicația 
este disponibilă și în varianta pentru desk-
top și poate fi accesată pe mycluj.e-primari-
aclujnapoca.ro sau de pe website-ul 
Primăriei www.primariaclujnapoca.ro. 

Pentru a asigura o mai mare operati-
vitate în buna gestionare a soluționării se-
sizărilor, aplicația My Cluj este integrată 
cu INFOCET - sistemul intern de mana-
gement al documentelor, ceea ce înseam-
nă că sesizările ajung direct la Serviciul de 
specialitate din cadrul Primăriei respon-
sabil cu soluționarea lor, de la care se va 
primi și răspunsul.

Cluj Parking - aplicația care îţi 
arată locurile de parcare libere

Primăria Cluj-Napoca a pus la dispo-
ziția cetățenilor municipiului o aplicație 
care monitorizează locurile de parcare 
disponibile în 6 parcări și parking-uri din 
zona centrală și semicentrală (parking 
Moților, parking Sala Polivalentă, parcare 
Unirii, parking Multiplex Leul, parcare 
Cipariu, parcare Mihai Viteazul), însu-
mând peste 1300 de locuri de parcare.

Cel mai recent update al aplicaţiei 
conține mai multe îmbunătățiri substan-
țiale printre care:

- Aplicația este disponibilă și în limba 
engleză.

- Au fost adăugate tarifele la fiecare 
parcare.

- Au fost incluse informații referitoare 
la distanța și durata estimată până la fieca-
re parking din aplicație, din locația în care 
se află utilizatorul.

- Utilizatorul poate alege să îi fie afișate in-
formații doar despre anumite parking-uri.

Aplicația este realizată de Primăria 
Cluj-Napoca în parteneriat cu Arobs 
Software, cu sprijinul ARIES Transilvania. 
Cluj Parking este disponibilă pentru toți 
cei care utilizează dispozitive mobile cu 
Android și iOS.

Industria IT clujeană este alături de 
Primărie pentru creșterea calităţii 

vieţii
Pentru o colaborare mai strânsă și efi-

cientă între comunitatea de IT și admi-
nistrația locală, Primăria Cluj-Napoca a 
constituit la începutul anului 2017, ală-
turi de cele două clustere clujene de spe-
cialitate, Consiliul Consultativ pentru 
Antreprenoriat și Inovare în IT.

Principalele subiecte abordate în ca-
drul Consiliului Consultativ au fost: 

- actualizarea Strategiei pentru Cluj-
Napoca, un oraș inteligent - componenta 
de e-guvernare și IT din cadrul Strategiei 
de dezvoltare a municipiului 2014-2020;

- organizarea celei mai importante con-
ferințe pe inovare a Comisiei Europene, 
Open Innovation 2.0, ce a fost găzduită de 
Cluj-Napoca în perioada 10-14 iunie a.c.;

- programul de voluntariat pentru inova-
re și IT în cadrul Primăriei, dedicat celor care 
activează în industrie și doresc să se implice 
spre beneficiul tuturor cetățenilor Clujului.

Industria IT clujeană este o forță de ne-
contestat, un motor pentru economia 
Clujului și un avantaj competitiv al nostru pe 
termen lung, alături de Universitate și de tine-
rii care au ales să studieze și să lucreze aici. 
Acest proiect este un nou exemplu de impli-
care pentru dezvoltarea comunității noastre și 
arată faptul că, la Cluj-Napoca, am reușit să 
creăm un model de construcție comunitară 
în care fiecare își oferă expertiza pentru intere-
sul public - dezvoltarea orașului.

Orașul inteligent prevede și optimizea-
ză procesele, crește siguranţa cetăţenilor. El 
presupune ca administraţia locală să fie efi-
cientă, transparentă și să răspundă în timp 
real la nevoile comunităţii. Suntem deschiși 
la orice iniţiativă care ar putea îmbunătăţi 
viaţa de zi cu zi a cetăţenilor și procesele de 
lucru ale instituţiei, ceea ce, până la urmă, 
va fi tot spre beneficiul fiecărui clujean.
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Primăria Cluj-Napoca a acordat și în 
acest an finanțări nerambursabile pentru 
susținerea actului medical clujean, ca o 
formă de respect și apreciere deopotrivă 
față de corpul medical și față de clujeni.

În afara Spitalului Municipal 
“Clujana” (singurul spital din oraș aflat în 
subordinea Primăriei), 11 instituții medi-
cale primesc în 2017 sprijin de la bugetul 
local, prin finanțări nerambursabile ce to-
talizează 4.924.000 de lei.

Aparatură medicală de ultimă 
generație pentru Spitalul de Copii

Prin aceste finanțări nerambursabile, 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
Cluj va beneficia de suma de 539.000 lei, 
destinată achiziționării unui sistem modern 
de chirurgie laparoscopică pediatrică.

Creșterea finanțărilor nerambursabi-
le de la Primărie pentru spitalele clujene 
este de 12,79% față de anul 2016, când 
suma alocată a fost de 4.365.773,36 lei.

Primăria sprijină spitalele clujene  
cu 5 milioane de lei

Lista alocărilor pentru spitalele clujene:
- 150 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, cu destinația „Modernizare cabinete, zona 

,,BAZA DE TRATAMENT” din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj;
- 539.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, cu destinația „Achiziționare 

aparatură medicală - sistem chirurgie laparoscopică pediatrică”;
- 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu destinaţia „Achiziționare 

aparat medical tip ,,DIAPULSE” - generator de câmp electromagnetic cu pulsații de înaltă frecvență”;
- 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, cu destinația 

,,Continuare lucrări de reabilitare, modernizare și extindere Corp Farmacie”;
- 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian 

Fodor” Cluj-Napoca, cu destinația „Lucrări de montare și achiziții de instalații de ridicat – Ascensor persoane imobil Chirurgie 
III-NOU”;

- 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae 
Stăncioiu”, cu destinația „Reparație capitală la doua lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienți 
– Clădire Clinica de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienți – Clădire Clinica de Chirurgie Cardiovasculară”;

- 200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-SMURD, cu destinația 
„Asigurarea necesarului de combustibil, piese auto, reparații și întreținere pentru autospecialele SMURD Cluj și aparatura din dota-
rea acestora”;

- 340.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 
02454) cu destinația „Bloc operator Secția Ortopedie - Dotare cu aparatură medicală”;

- 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție ecograf 
de înaltă performanță”;

- 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, cu destinația „Cheltuieli 
de administrare și funcționare”;

- 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj .
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Primăria Cluj-Napoca a demarat 
două noi proiecte de creșe, una în cartie-
rul Grigorescu (pe strada Donath) și una 
în cartierul Mănăștur (pe strada Grigore 
Alexandrescu). Acestea vor avea atribute-
le unor „clădiri verzi”, urmând să aibă o 
eficienţă energetică ridicată. Pentru creșa 
din Grigorescu au început deja lucrările, 
dar falimentul firmei câștigătoare ne-a 
obligat să refacem licitația, lucrările ur-
mând să fie reluate în această vară.Noile 
creșe vor aduce un plus de 180 de locuri.  
De asemenea, în luna septembrie 2017, se 
vor deschide două grupe noi în cadrul 
Creșei Scufiţa Roșie de pe str. Detunata 
nr. 2, cartierul Gheorgheni (40 de locuri). 
Astfel, va crește  numărul de locuri din 
creșele clujene la 1102. La ora actuală 
Centrul Bugetar de Administrare Creșe 
are în subordine  15 creșe. Finanțarea cre-
șelor este facută integral de la bugetul 
local.

Noi creșe în cartiere 
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Peste 13.000 de persoane au asistat,  la 
începutul lunii iulie, la spectacolele din 
cadrul proiectului Opera Aperta 2017  - 
proiectul artistic ce încheie în mod tradi-
țional stagiunile Operei Naționale 
Române din Cluj-Napoca prin spectacole 
extraordinare în aer liber, deschise publi-
cului larg. Spectacolul de operă  “La 
Traviata” de Giuseppe Verdi a adunat în 
Piața Unirii peste 5000 de spectatori, iar 
spectacolul de balet ”Zorba”, pe muzica 
originală a compozitorului grec Mikis 
Theodorakis și în concepția coregrafică a 
apreciatului artist Lorca Massine, a strâns 
un public incredibil de peste 8.000 de 
spectatori în centrul Clujului, în fața unui 
eveniment unic, cu o atmosferă 
extraordinară.

Opera Aperta este un eveniment al 
Operei Naționale Române Cluj-Napoca 
organizat în parteneriat cu Fundația 
Culturală “Simona Noja” și susținut de 
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. 
Finanțarea nerambursabilă acordată de la 
bugetul local pentru proiectul Opera 
Aperta este de 350.000 de lei.

Opera Aperta 2017 în Piața Unirii!
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Peste 70.000 de participanți 
s-au bucurat, în săptămâna 26 
iunie – 2 iulie 2017, de 
evenimentele Jazz in the Park, 
unul dintre cele mai îndrăgite 
festivaluri clujene.

Proiectul a fost sprijinit și în acest an de 
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. 
Alocarea nerambursabilă de la bugetul lo-
cal pentru ediția 2017 a fost de 240.000 lei. 

”Mulțumim pentru Jazz in the Park 
2017! A fost cea mai mare și mai complexă 
ediție a celui mai mare festival cu suflet Jazz 
din România. Cu scene variate, hamace, 
prieteni și multă muzică cântată în toate fe-
lurile, am sărbătorit în natură și aproape de 
ea. Ne-am întâlnit în mijlocul verii, la Cluj, 
în săptămâna 26 iunie – 2 iulie. Festivalul a 
cuprins o secțiune cu bilete și abonamente 
pentru concertele de la Opera Maghiară și 
petrecerile din /Form Space, dar și concerte 
cu intrare liberă și bilete neobligatorii în 
Parcul Central, pe malul Someșului, în cen-
trul orașului și chiar lângă groapa de gunoi 
a Clujului”, au transmis organizatorii Jazz in 
the Park la finalul evenimentului. 

Jazz in the Park 2017 

19



Jurnalul Municipal Cluj-Napoca         Nr. 88 / 2017

Finanțarea de la municipalitate 
a urmărit să subvenționeze 
sectorul cultural independent 
- ONG-urile locale și să susțină 
financiar proiecte specifice ale 
instituțiilor culturale 
importante din oraș. Un număr 
de 440 proiecte au fost sprijinite 
în anii 2016 și 2017 cu peste 
21,426 milioane de lei. 

Primăria a sprijinit numeroase eveni-
mente culturale, între care Festivalul 
Internaţional de Film „Transilvania” (TIFF), 
Festivalul Internaţional „Toamna Muzicală 
Clujeană”, „Seri de Vară Clujene”, Zilele 
Culturale Maghiare, evenimentele din ca-
drul Târgului de Crăciun din Piaţa Unirii, 
Noaptea Europeană a Muzeelor, „Cluj 
Never Sleeps”, Festivalul Internaţional de 
Film „Comedy Cluj”, Festivalul Internaţional 
de Teatru „Interferenţe”, Festivalul „Temps 
d’images”, Jazz in the Park, Opera Aperta, 
evenimente organizate de Teatrul Naţional 
Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat 
Transilvania, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, 
Festivalul Internațional de Carte 
„Transilvania”, Fabrica de Pensule, concur-
sul anual de artă în spaţiul public „Orașul 
vizibil”, noul centru dedicat artei și culturii 
contemporane numit „Centrul de Interes” 
și multe altele.

De asemenea, cultele religioase au fost 
sprijinite de Primărie pentru finalizarea lu-
crărilor de construcţie ale noilor lăcașuri de 
cult sau pentru renovarea celor existente. 

În ultimii 6 ani, în afară de investițiile 
directe alocate operatorilor culturali și insti-
tuțiilor de cultură, Primăria a investit peste 
40 de milioane de euro pentru dezvoltarea 
capacității culturale și turistice. Cele mai 
importante proiecte de investiții au fost: 
construirea Sălii Polivalente și a CREIC-
ului, amenajarea unor noi zone pietonale, 
reamenajarea Parcului Central împreună 
cu renovarea clădirii Casino, redeschiderea 
cinematografelor Dacia și Mărăști.

Sprijin pentru ONG-uri și pentru 
instituţii de cultură

Strategia Primăriei presupune consoli-
darea și dezvoltarea calitativă a actului cul-
tural din Cluj-Napoca, astfel încât orașul să 
fie recunoscut pe plan regional și naţional 
ca o comunitate care preţuiește, sprijină și 
dezvoltă cultura și artele și are un aport cul-
tural valoros pe plan naţional și 

internaţional. Cluj-Napoca este un oraș al 
dialogului intercultural, care aduce un 
amestec bogat de idei și perspective, esenţi-
ale pentru o calitate a vieţii remarcabilă.

Potrivit Strategiei noastre, în intervalul 
2021-2027, bugetul pentru cultură al orașu-
lui este estimat să reprezinte cel puțin 3% 
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din bugetul total. Acest procent reprezintă 
alocări financiare pentru susținerea activită-
ților culturale și bugetul operațional pentru 
noile instituții culturale: Centrul European 
de Artă Contemporană și Centrul Cultural 
„Transilvania” (ce va găzdui și viitorul sediu 
al Filarmonicii clujene).

Conform studiilor realizate de Centrul de 
Consultanţă și Cercetare în Domeniul 
Culturii, Clujul are, după București, cea mai 
mare vitalitate culturală urbană din România. 
Categoriile de indicatori avute în vedere sunt: 
infrastructura sectorului cultural, resurse 
umane specializate, cheltuieli bugetare pentru 

cultură, activităţi culturale - participare, econo-
mia creativă-industrii creative, sectorul 
non-profit (ONG-uri). În ceea ce privește 
sprijinul financiar acordat cluburilor și aso-
ciaţiilor sportive, 49 de structuri sportive au 
beneficiat de finanţare din partea Primăriei 
(12,2 milioane de lei în 2016 și 2017).
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Centrul de Cultură Urbană Cluj-
Napoca reprezintă brandul care reunește 
patru obiective culturale aflate în patri-
moniul orașului: Vechiul Casino din 
Parcul Central, Turnul Croitorilor, 
Cinematografele „Mărăști” și „Dacia”. 
Reabilitate de municipalitate în ultimii 
opt ani, aceste obiective au fost redate cir-
cuitului cultural. Astăzi, găzduiesc o pale-
tă largă de evenimente, generând 
diversitate, emoție și efervescență cultu-
rală. Enumerăm aici câteva din principa-
lele teme ale evenimentelor: conferințe și 
colocvii, expoziții și vernisaje, concerte și 
diverse momente artistice, proiecții de 
film, reprezentații de teatru și dans, fol-
clor și artă urbană etc., un total de peste 
1.200 de evenimente în ultimul an.

Dintre evenimentele găzduite de 
Centrul de Cultură Urbană Casino amin-
tim: Bookfest - Salonul internațional de 
carte, Photo România Festival, Tango 
Cazino, Jazz in the Park, Alandala @ 
Casino, Noaptea Europeană a Muzeelor 
la Casino, Târg multicultural - AIVI Cluj, 
Fashion Story at Untold, Cluj Design 
Resort, Cluj Life Awards, expoziții de pic-
tură și fotografie, evenimentul de start al 
Campionatului European de Gimnastică, 
Art for Broken Heart - eveniment carita-
bil cu licitație de tablouri, Atipic Beauty, 
Ziua Franței, Bienala de Arhitectură.

La Turnul Croitorilor, vechi bastion 
medieval de apărare a Cetății Clujului, s-au 
desfășurat Noaptea Europeană a Muzeelor, 
Festivalul internațional de Teatru de Păpuși, 
expoziții de artă plastică, expoziții de foto-
grafie, expoziții multimedia, conferințe, 
dezbateri, simpozioane, workshop-uri, lan-
sări de carte, proiecte ale asociațiilor nongu-
vernamentale cu tematică diversă 
- voluntariat, fonduri europene, incluziune 
socială. 

Cinematograful Mărăști, primul ci-
nematograf gratuit din țară, a găzduit 
proiecții regulate de film, dar și proiecții 
în colaborare cu institutele culturale 

Peste 1.200 de evenimente în centrele 
culturale administrate de Primărie
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- francez, rus, german, italian - Centrul de 
Turcologie, proiecțiile din cadrul TIFF și 
Comedy Cluj. Aici s-au desfășurat nume-
roase alte activități culturale, printre care 
spectacole folclorice, spectacole de teatru, 
de stand-up comedy, expoziții de pictură 
și fotografie, spectacole organizate de gră-
dinițe și școli generale, conferințe, mani-
festări privind sprijinul persoanelor cu 
dizabilități. 

Cinematograful Dacia și-a reînceput 
activitatea cu un program ambițios, care 

include diverse activități culturale și edu-
caționale, dar și numeroase activități pen-
tru copii, revigorând cultural comunitatea 
din zonă. Cinematograful Dacia a găzduit 
proiecții de film, incluzând proiecții în ca-
drul TIFF, Comedy Cluj, Kinodiseea - 
Festivalul Internațional de Film pentru 
Copii, DocuArt, respectiv proiecții în 
parteneriat cu Casa Municipală de 
Cultură, Centrul Cultural German, 
Centrul de Turcologie, Institutul Cultural 
Francez. În paralel cu proiecțiile de film, 

s-au desfășurat alte evenimente dintre 
care enumerăm: concerte, teatru, dans, 
spectacole organizate de grădinițe și școli, 
conferințe tematice, ateliere și concursuri, 
evenimente desfășurate în cadrul unor 
festivaluri cum ar fi: AnimaFest - festival 
internațional independent de teatru de 
păpuși și animație; Festivalul Internațional 
al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck; 
Festivalul Internațional de Stand-up 
Comedy, Noaptea Europeană a Muzeelor 
la Cinematograful Dacia etc.
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Municipalitatea a menținut 
politica educațională prin care 
toți elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu media 
peste 8,50 și nota 10 la purtare, 
primesc bursă.
Astfel, peste 13.000 de elevi  
beneficiază de burse în 2017. În 
bugetul local pentru anul în 
curs a fost prevăzută pentru 
acestea suma de 11.400.000 lei.

Peste 13.000 de burse pentru elevii 
clujeni în anul 2017!

Astfel, un număr de 13.101 de elevi beneficiază de burse în 2017:
- 223 de burse de performanţă (în cuantum de 120 de lei);
- 9.784 de burse de merit (în cuantum de 90 de lei);
- 570 de burse de studiu (în cuantum de 75 de lei);
- 2.524 de burse de ajutor social (în cuantum de 70 de lei).
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Primăria vine în întâmpinarea 
nevoilor locuitorilor și asigură 
condiţii optime de mobilitate 
pentru toată lumea. Seniorii 
orașului se pot deplasa în mod 
gratuit cu mijloacele de 
transport în comun, iar elevii și 
studenţii beneficiază de 
gratuităţi și reduceri. 

Astfel, Primăria Cluj-Napoca a men-
ţinut gratuitatea pe mijloacele de trans-
port în comun pentru persoanele 
vârstnice, o măsură de care beneficiază 
peste 50.000 de clujeni care merită să fie 
respectaţi după o viaţă de muncă. De ase-
menea, elevii și studenţii au beneficiat în 
continuare de abonamente gratuite. În 
urma unei hotărâri aprobate de Consiliul 
local, la iniţiativa primarului, studenţii 
beneficiază de două linii gratuite pe mij-
loacele de transport în comun din oraș, în 
loc de una, iar elevii clujeni beneficiază de 
abonamente gratuite pentru două linii de 
transport în comun pentru deplasarea la 
școală sau activităţi extracurriculare. Toţi 
elevii care doresc beneficiază de 50% re-
ducere pe o a treia linie.

În prezent, peste 21.000 de elevi 
beneficiază de această facilitate.

Elevii orfani și cei proveniţi din casele 
de copii beneficiază de gratuitate la trans-
port pe toate liniile.

De asemenea, Primăria subvenţio-
nează transportul elevilor din Colonia 
Sopor, Valea Fânaţelor și Colonia Pata 
Rât spre școlile din oraș. Tinerii nedepla-
sabili cu dizabilităţi neuromotorii benefi-
ciază de transport cu microbuze special 
dotate pe trasee stabilite de comun acord 
de municipalitate și o serie de ONG-uri 
partenere.

De asemenea, pe perioada școlii, exis-
tă curse speciale pentru elevi cu plecări 
din cartiere spre zona centrală la orele 
7,25 și reîntoarcerea la orele 14,10. 

Gratuităţi și facilităţi  
la transportul în comun

Astfel, un număr de 13.101 de elevi beneficiază de burse în 2017:
- 223 de burse de performanţă (în cuantum de 120 de lei);
- 9.784 de burse de merit (în cuantum de 90 de lei);
- 570 de burse de studiu (în cuantum de 75 de lei);
- 2.524 de burse de ajutor social (în cuantum de 70 de lei).
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În anul 2016, în municipiul Cluj-
Napoca, s-au înregistrat 369.975 turiști, 
cu 15,90% mai mulţi decât în 2015. De 
asemenea, numărul înnoptărilor a cres-
cut de la 608.620 la 702.634 (+15,45%), 
conform datelor furnizate de INSSE.

În primele 4 luni ale anului 2017, în 
municipiul Cluj-Napoca, s-au înregistrat 
127.583 turiști, cu 27,79% mai mulţi faţă 
de aceeași perioadă a anului 2016 (99.834 
turiști). De asemenea, numărul înnoptă-
rilor a crescut de la 190.673 la 239.155 
(+25.42%), conform datelor furnizate de 
INSSE.

Centrul de Informare Turistică al 
municipiului Cluj-Napoca oferă infor-
mații, acces gratuit la internet și pune la 
dispoziţia turiștilor, unităților de cazare și 
organizatorilor de evenimente, conferin-
țe etc., cu participare națională și interna-
țională, materiale de informare și 
promovare turistică: hărți, pliante și bro-
șuri informative, în mai multe limbi de 
circulaţie internaţională și regională (en-
gleză, franceză, germană, italiană, spani-
olă, maghiară, ebraică, poloneză). În 
ultimul an, au beneficiat de serviciile 
Centrului de Informare Turistică peste 
30.000 persoane. 

Informaţiile solicitate de turiștii ro-
mâni și străini care se adresează direct 
Centrului de Informare Turistică se refe-
ră la obiectivele turistice din oraș și din 
împrejurimi, orarul de vizitare, posibilită-
ţile de transport, orarul trenurilor și auto-
buzelor, oferta de cazare și agrement, 
programul evenimentelor, restaurante 
tradiţionale, magazine de antichităţi și ar-
tizanat, librării, teatre, operă, pieţe și 
mall-uri, schimb valutar, rent-a-car, tu-
ruri de o zi și trasee montane, campinguri 
etc. Marea majoritate a turiștilor care se 
adresează direct Centrului de Informare 
Turistică al Municipiului Cluj-Napoca 
sunt străini (71%), pincipalele ţări de pro-
venienţă ale acestora fiind Franţa, 
Germania, Spania, Marea Britanie, Italia, 
Polonia, Israel, Ungaria și alte ţări din 
Europa, dar și din America de Nord și de 
Sud, Africa, Asia și Australia.

Mai mulți turiști decât locuitori la Cluj-Napoca

Centrul de Informare Turistică a pre-
gătit și a distribuit materiale de promova-
re turistică la toate evenimentele cu 
impact turistic semnificativ - Untold 
Festival, Electric Castle, TIFF, Zilele 
Clujului etc., precum și la competiţiile 
sportive internaţionale (meciul internaţi-
onal de fotbal România-Spania, Trofeul 
Carpaţi la handbal feminin și 
Campionatul European de Gimnastică).

Prin paginile de web www.visitclujna-
poca.ro și www.visitcluj.ro, Serviciul 
Relaţii Comunitare și Turism pune la dis-
poziţia celor interesaţi informaţii de natu-
ră turistică, în mai multe limbi (engleză, 
franceză, germană, maghiară).

Centrul de Informare Turistică al 
Municipiului Cluj-Napoca a participat la 
cele mai importante târguri internaționa-
le de turism (Berlin, Madrid, Viena, Paris, 
Milano), care se adresează atât specialiști-
lor cât și publicului larg și atrag un număr 
mare de expozanţi și de vizitatori.

Municipiul Cluj-Napoca a fost pro-
movat și în cadrul mai multor manifestări 
organizate de către Ministerului 
Turismului (spre exemplu, Caravana 
Google România) la Constanța, 
Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Suceava, 
București, unde au fost expuse partici-
panţilor modele de bune practici în tu-
rism. De asemenea, Centrul de Informare 
Turistică a fost invitat să promoveze ofer-
ta turistică locală la evenimentele organi-
zate de companiile aeriene pentru 
lansarea noilor rute, Blue Air: Cluj-
Napoca - București, Constanța, 
Timișoara, Iași, Liverpool, Dublin, 
Birmingham, Londra, Larnaca, Hamburg, 
Nisa, respectiv Turkish Airlines spre 
Istanbul.

Printr-un alt proiect de promovare 
turistică, au fost organizate tururi ghidate 
gratuite în centrul istoric al municipiului 
Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația 
Cluj Guided Tours. 
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În ultimul an, Primăria Cluj-Napoca a continuat două proiecte de suflet: premierea clujenilor care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie (369 de cupluri) și a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani 
(3 concetăţeni centenari). 

Premierea clujenilor care au împlinit  
50 de ani de căsătorie și  

a celor care au ajuns la 100 de ani
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Primăria Cluj-Napoca consideră o 
prioritate subiectul eficienței energetice a 
clădirilor aflate în administrarea 
Consiliului Local, inclusiv clădirile în 
care funcționează școlile și grădinițele. În 
acest sens, în anul 2016, a fost încheiat un 
contract cu Universitatea Tehnică și cu 
Centrul Regional pentru Eficiență 
Energetică, având următoarele rezultate:

1. A fost realizat Programul de 
Îmbunătațire a Eficienței Energetice afe-
rent Municipiului Cluj-Napoca, care se 
reactualizează anual.

2. A fost realizată o bază de date a 
consumurilor de energie pentru clădirile 
publice la care acestea sunt achitate din 
bugetul local.

3. A fost elaborat și distribuit un ghid 
pentru utilizarea eficientă a energiei în 
clădirile publice - 300 de ghiduri distribu-
ite la licee, școli, grădinițe, creșe.

4. Au fost realizate rapoarte individu-
ale de evaluare energetică preliminară 
pentru 63 de clădiri publice.

5. Pentru fiecare clădire din domeniul 
public al primăriei (grădinițe, școli, licee, 
etc.) s-a desemnat un responsabil cu efici-
ența energetică (energie electrică și 
termică).

6. S-au desfășurat 5 întâlniri de lucru/
instruiri cu responsabilii energetici din 
partea unităților de învățământ și ai servi-
ciilor subordonate.

7. Achiziţia de energie electrică pen-
tru iluminatul public și pentru clădirile 
din patrimoniul Primăriei s-a făcut prin 
Bursa Română de Mărfuri, ceea ce a dus 
la o economie de 356.242 lei.

Parteneriat cu Clusterul TREC - 
Transylvania Energy Cluster
Primăria este partener al clusterului 

TREC în proiectul „Cluster Inovativ pen-
tru Tehnologii Avansate Pilot in Energii 
Alternative”, proiect care a obţinut finan-
ţare la competiţia naţională POC 2014-
2020, Acţiunea 1.1. Mari Infrastructuri 
de Cercetare - Clustere de inovare. 

Managementul energetic  
al clădirilor municipale

Proiectul va genera un laborator/centru 
de testare de soluţii inovative în domeniul 
energiei, ce se va construi pe o suprafaţă 
de aproximativ 3,2 hectare (în zona 
Lomb), cu sprijinul Primăriei Cluj-
Napoca și a Cluj Innovation Park. Între 
obiectivele proiectului se numără furniza-
rea de energie pentru Centrul Regional 

de Excelenţă pentru Industrii Creative și 
Centrul de sprijinire a afacerilor T.E.A.M. 
(Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, 
Microîntreprindere), pentru viitoarea 
zonă de dezvoltare din Lomb și instalarea 
a două puncte de încărcare gratuită a acu-
mulatorilor pentru autobuze și automobi-
le electrice. 
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Miercuri, 12 iulie 2017, a fost organi-
zată la Cluj-Napoca o ceremonie în ca-
drul căreia a avut loc inaugurarea spațiului 
verde și a monumentului simbol «Dijon 
la Cluj-Napoca». Acestea au fost amenaja-
te în zona dedicată orașelor înfrăţite de pe 
malul râului Someș, alături de alte con-
strucții sau obiecte simbolice pentru ora-
șe cu care Clujul are relații de înfrățire, 
precum cabina telefonică britanică – ofe-
rită de către orașul înfrățit din UK, 
Rotherham, masa din granit de la Namur, 
Belgia, sau panourile cu reproduceri isto-
rice din Suwon, Coreea de Sud. 

De asemenea, cu aceeași ocazie a avut 
loc întâlnirea de final de proiect a unui 
schimb de tineri organizat între cele două 
orașe înfrățite, Cluj-Napoca și Dijon, re-
spectiv localitatea italiană Reggio Emilia. 
În perioada 2016 – 2017, în contextul re-
lațiilor de colaborare cu orașul înfrățit 
Dijon (Franța) s-a desfășurat  proiectul de 
mobilitate internațională a tinerilor 
“Voluntariat, Tineret și Reciprocitate”, 
susținut de Ministerul Afacerilor Externe 
și al Dezvoltării Internaționale din Franța. 

În cadrul acestui proiect internațional au 
participat 6 tineri din trei orașe: Dijon 
(Franța), Cluj-Napoca (România) și 
Reggio Emilia (Italia). Proiectul a debutat 
cu o perioadă de formare la Dijon în peri-
oada 10-14 octombrie 2016 pentru tinerii 
participanți la proiect și a continuat în 
cele trei țări participante pe o perioadă de 
9 luni calendaristice, începând cu data de 
17 octombrie 2016.

Astfel, două tinere din Cluj-Napoca 
și-au desfășurat activitatea în cadrul pro-
iectului pe tema mediu și ecologie urbană 
la Serviciul de ecologie urbană din cadrul 
Primăriei din Dijon și la Grădina de 
Științe din Dijon, respectiv pe tema impli-
carea tinerilor la nivel internațional în ca-
drul Fundației l’Atelier Mobilité Léo 
Lagrange. 

La Cluj-Napoca, doi tineri din Dijon 
și-au desfășurat activitatea în jurul temei 
biodiversității. Misiunile propuse au vizat 
implicarea și participarea lor în proiecte 
derulate de Primăria municipiului Cluj-
Napoca, Institutul Francez, precum și alte 
organizații și parteneri locali. 

Concret, în cadrul acestui proiect in-
ternațional, în jurul temei biodiversității, 
s-a dorit realizarea unor spații verzi în cele 
două orașe partenere, de către tinerii par-
ticipanți la proiect.  Astfel, Ioana Balabuc, 
o tânără din Cluj-Napoca care a făcut par-
te din acest proiect, a obținut alocarea 
unui teren pentru realizarea unui spațiu 
verde «Cluj-Napoca la Dijon». La rândul 
lor, cei doi tineri din Dijon aflați la Cluj-
Napoca au contribuit la realizarea unui 
spațiu verde «Dijon la Cluj-Napoca». În 
acest sens, un spațiu a fost alocat pe malul 
Someșului, pe aleea orașelor înfrățite și un 
soclu a fost construit pentru realizarea 
unui monument simbol al orașului Dijon. 
Pentru decorarea acestui monument sim-
bol am primit de la Primăria din Dijon 
patru plăci din bronz cu imaginea bufni-
ței, simbolul orașului înfrățit. 

La evenimentul din 12 iulie au fost pre-
zenți reprezentanți din partea Ambasadei 
Franceze și a Institutului Francez din Cluj-
Napoca, precum și  participanții la proiect 
din cele trei orașe: Cluj-Napoca, Dijon și 
Reggio Emilia (Italia). 

Inaugurarea  monumentului simbol 
«Dijon la Cluj-Napoca»  

pe Aleea Orașelor Înfrățite
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Mii de clujeni au participat, în weekend-ul 
8-9 iulie 2017, la prima ediție a festivalu-
lui Cluj Symphony Experience, un pro-
iect cultural unic.

Evenimentul a adus în fața publicului 
artiști valoroși, nume recunoscute din 
muzica românească ce abordează variate 
stiluri muzicale și care, pentru acest pro-
iect, și-au interpretat piesele într-o mani-
eră cu totul diferită, acompaniați de Bigg 
Dimm a’Band- o orchestră simfonică for-
mată din 50 de muzicieni din Cluj - și de 
către DJ.

Pe scena din inima Clujului au urcat 
artiști îndrăgiți precum Dan Bittman, 
Adrian Despot, Dan Teodorescu sau 
Laura Bretan, câștigătoarea ediției de 
anul trecut a concursului “Românii au ta-
lent” și finalistă a celebrei competiții 
“America’s Got Talent”.

În acest cadru, Trupa Hara a sărbăto-
rit alături de clujeni 15 ani de activitate, 

„Ne vedem la Cluj!” - melodie lansată de Hara  
în cadrul proiectului Cluj Symphony Experience

lansând piesa “Ne vedem la Cluj” în Piața 
Unirii. La mulți ani, Hara!!

Videoclipul melodiei a fost filmat în 
diferite locuri din orașul nostru și va fi 
publicat în curând.

Cluj Symphony Experience a fost 
sprijinit de Primăria și Consiliul Local 
Cluj-Napoca. Alocarea de la bugetul local 
pentru acest proiect cultural a fost de 
180.000 lei.

Concert de excepție Andrea 
Bocelli la Cluj-Napoca

Celebrul tenor italian Andrea Bocelli a încântat publicul clujean cu un 
concert extraordinar pe Cluj Arena. Alături de artistul tialian, pe scenă au 
urcat invitați speciali, printre care și maestrul Gheorghe Zamfir.
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Timp de 4 zile, în perioada 6-10 iulie 
2017, pe aleea Stadionului a avut loc 
Street Food Festival - primul festival de 
street food din România, o experiență cu-
linară unică și multiculturală care a debu-
tat în 2016 la Cluj-Napoca și care a reușit 
să încânte papilele gustative a peste 180 
de mii de gurmanzi din întreaga țară.

Ediția din 2017 a Street Food Festival 
a adus la Cluj-Napoca zeci de standuri cu 
mâncare apetisantă gătită de cei mai re-
numiți chefi din țară și nu numai, dar și 
concerte live de jazz și blues ale celor mai 
buni artiști români și internaționali, cine-
ma în aer liber și workshopuri culinare.

Street Food Festival 
2017
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Primarul Emil Boc a fost invitat la eveniment pentru a 
prezenta experiența municipiului Cluj-Napoca în privința 
eforturilor pe care instituția le face pentru a transforma ora-
șul nostru într-un spațiu cât mai prietenos pentru investi-
tori, pentru a atrage capital la Cluj-Napoca.

”La invitația Băncii Mondiale, am participat la Sofia 
la prezentarea Raportului ”Doing Business in the 
European Union 2017: Bulgaria, Hungary and Romania”. 
De asemenea, în cadrul panelului "Removing obstacles 
for SMEs on local level" am prezentat ultimele proiecte 
implementate de Primăria Cluj-Napoca în materie digi-
tală: emiterea în format electronic a certificatelor de ur-
banism (și a altor avize conexe documentațiilor de 
urbanism) și emiterea în același format electronic a 
Acordului de funcționare pentru societățile comerciale 
care desfășoară activități de comerț. Raportul Băncii 
Mondiale, prin modelele de bune practici descrise, re-
prezintă un instrument extrem de eficient pentru îmbu-
nătățirea performanței administrative la nivel național și 
local în materia susținerii mediului de afaceri și a locuri-
lor de muncă”, a explicat primarul Emil Boc.

Banca Mondială a organizat în luna iulie la Sofia o întâlnire cu tema ”Doing Business in the 
European Union 2017: Bulgaria, Hungary and Romania”, în cardul căreia s-a discutat pe marginea 

unui raport comparativ realizat de această instituție în principalele orașe din cele trei țări.

Banca Mondială a studiat Clujul  
ca destinație de investiții
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Primarul Emil Boc s-a întâlnit 
cu vicepremierul Ucrainei, 
Stepan Kubiv.

La invitatia organizației Joint Efforts 
Agency, primarul Emil Boc a prezentat 
primarilor din Ucraina, în cadrul progra-
mului “Școala Primarilor” (School of 
Mayors), modelul de dezvoltare a orașu-
lui nostru. 

”Am accentuat dimensiunea universi-
tară, de inovare, culturală și de smart city. 
În cadrul programului, am avut o întâlni-
re și cu vicepremierul Ucrainei, Stepan 
Kubiv, premier în exercițiu (premierul se 
află în concediu). Am abordat aspecte 
comparative ale actului de guvernare în 
perioade dificile precum și posibile teme 
de colaborare la nivel economic și cultu-
ral între comunitățile noastre. La 
Parlament, în cadrul unei întâlniri cu de-
putați și reprezentanți ai mediului de afa-
ceri, am prezentat experiența noastră în 
materie de dezvoltare economică la nivel 
național și local. De asemenea, am parti-
cipat la o emisiune tv a postului național 
din Ucraina. A fost o plăcere să prezint 
orașul nostru, cu exemplele de bune 
practici pe care le avem la nivel adminis-
trativ și să discut cu partenerii ucraineni 
posibile soluții la problemele comune pe 
care orice administrație publică le are. Pe 
de altă parte, după părerea mea, Ucraina 
este o Națiune creativă cu vocație euro-
peană.. Cu oameni ospitalieri și deschiși 
Ucraina, în ciuda greutăților mari din 
partea de Est a țării, sunt convins că își va 
continua orientarea și parcursul euro-
pean. Am fost impresionat să văd  în 
Piața Centrală a orașului (Maidan) mesa-
jul unei Națiuni dornice să-și apere 
Libertatea cu orice preț: “Freedom is our 
Religion”!”, a spus primarul Emil Boc. 

Modelul de dezvoltare a Clujului 
prezentat la Kiev, în Ucraina 
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Pe lângă cele cinci hale pe care le ad-
ministrează (Flora, Zorilor, Grigorescu, 
IRA și Hermes), Primăria administrează 
Piaţa Abator și organizează pieţe volante 
în cartiere, la care participă în fiecare an 
peste o sută de producători locali. În to-
tal, prin intermediul pieţelor volante se 
vând în fiecare an, în medie, peste 500 de 
tone de produse, direct de la producători 
către aproximativ 12.000 de clienţi. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca 
organizează piață volantă în cartierul 
Grigorescu, în parcarea de la intrarea în 
Complexul Sun, în fiecare zi de  marți, 
începând din data de 11 iulie 2017, între 
orele 15:00-19:00, cu accesul producăto-
rilor de la ora 14:00.

Această  piață volantă se adaugă celei 
de pe platoul Sălii Sporturilor ”Horia 
Demian”, care se organizează în fiecare zi 
de sâmbătă, între orele 7.00 și 15.00 și ce-
lei din cartierul Gheorgheni  (strada 
Unirii fn, capătul liniei 3), care se organi-
zează în fiecare zi de joi, între orele 15.00 
-19.00.

Primăria a redeschis piețele volante

34



Jurnalul Municipal Cluj-Napoca         Nr. 88 / 2017

Tarifele de acces în ștrand sunt următoarele:

Acces bazinele exterioare Tarife
Bilet intrare adulţi + copii peste 12 ani 15 lei/zi
Bilet intrare copii 6 lei /zi
Copii cu vârsta sub 3 ani Acces gratuit

De asemenea, sunt disponibile și următoarele pachete de abonamente:
- abonament familial cu 10 intrări pentru 2 adulți și un copil – 300 lei;
- abonament individual pentru copii de peste 10 ani – 150 lei;
- abonament individual pentru copii, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități – 100 lei.
În limita disponibilă, în prețul de intrare este inclus și un sezlong.

Sâmbătă, 24 iunie 2017, 
ștrandul Grigorescu a fost  
deschis.

Programul de funcționare este de luni 
până duminică între orele 9.00 și 20.00. 
Sunt disponibile  două bazine, unul cu o 
adâncime de 1,50, iar cel de al doilea de 
0,60 m. De asemenea, este disponibil și 
un tobogan acvatic pe două nivele, singu-
rul de acest fel din Cluj Napoca, dar și o 
trambulină pentru salturi, destinată 
copiilor.

Ștrandul este dotat și cu mobilier 
pentru jocuri de copii, unde a fost montat 
pavaj special. 

S-a redeschis Ștrandul Grigorescu 
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Dacă ai peste 18 ani, locuieşti, lucrezi sau studiezi la Cluj-Napoca

WWW.BUGETAREPARTICIPATIVA.RO

PROPUNE ONLINE PROIECTUL TĂU
PENTRU ORAȘUL NOSTRU!

17 IULIE  20 AUGUST 2017

Perioadă depunere proiecte:

Primul proces de Bugetare participativă online din România

Alei, trotuare şi 
zone pietonale

Mobilitate, accesibilitate 
şi siguranţa circulaţiei

Spaţii verzi şi 
locuri de joacă

Amenajare 
spaţii publice

Infrastructură 
educaţională şi culturală Oraşul digital

Fiecare persoană poate depune câte un proiect pentru fiecare domeniu de mai sus.
Proiectele care vor obţine cele mai multe voturi vor fi finanţate prin bugetul local. 

/Bugetare participativă bugetareparticipativa@primariaclujnapoca.ro
www.bugetareparticipativa.ro 0371 376 646 de luni până vineri între orele 13.00-17.00

Pentru informaţii suplimentare cu privire la procesul de Bugetare participativă:


