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Oraşul este iluminat în culorile alb cald 
şi albastru, iar echipamentele şi ornamen-
tele utilizate pentru pieţele din centrul ora-
şului sunt noi. Toate aparatele de iluminat 
ornamental sunt leduri.

Asocierea Elba – Neon asigură iluminatul 
ornamental. Conform acordului cadru în-
cheiat în anul 2013, se semnează anual 
contracte subsecvente, iar 30% dintre echi-
pamentele furnizate au design nou şi sunt 
utilizate în special pentru pieţele centrale. 

Anul acesta, iluminatul festiv s-a aprins 
în următoarele zone: strada Petru Maior, 
strada Napoca, B-dul Eroilor şi clădirea 
Primăriei, strada Memorandumului, stra-
da Matei Corvin, Piața Avram Iancu, Piaţa 
Ştefan cel Mare, Piaţa Unirii, Piaţa Lucian 
Blaga, B-dul 21 Decembrie 1989, Piaţa Gării, 
strada Horea, strada Bariţiu, Pod Calvaria, 
strada Aurel Vlaicu, strada Unirii, B-dul 1 
Decembrie 1918, strada Maramureşului, 
strada Dâmboviţei, strada Liviu Rebreanu, 
strada Mirăslău, strada Primăverii, strada 
Cetăţii, strada C. Brâncuşi,  B-dul N. 
Titulescu, strada Izlazului, strada C. 
Coposu, Piaţa Mihai Viteazu, cartierul 
Zorilor, cartierul Mănăştur, cartierul 
Grigorescu, Piaţa Cipariu.

Ziua Națională a României a fost sărbătorită în Piaţa Unirii, printr-un spectacol folcloric,  
susţinut de artiştii: Amalia Chiper şi Florin Rupa, Marius Ciprian Pop, Ansamblul folcloric  

„Dor Transilvan”, Ana Ilca Mureşan, Ansamblul folcloric „Mugurelul”, Sava Negrean Brudaşcu, 
Dumitru Fărcaş. Acompaniamentul artiştilor a fost asigurat de orchestra Regal Transilvan.  

Apoi, pe scenă au urcat două trupe consacrate – ZDOB şi ZDUB şi CARGO,  
aceasta din urmă susţinând concertul aniversar de 30 de ani. .

Ca formă de respect şi de exprimare a compasiunii faţă de victimele tragediei de la Colectiv, 
focurile de artificii şi retragerea cu torţe, tradiţionale Zilei Naţionale a României au fost anulate.

Piețele şi străzile oraşului, iluminate festiv
Municipiul Cluj-Napoca a fost decorat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

iluminatul ornamental festiv fiind pornit în data de 1 decembrie.

1 Decembrie - Ziua Națională a României, 
sărbătorită la Cluj-Napoca
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Sisteme care asigură buna funcţionare şi organizare:
Sistem anti-efracţie                          Sistem anti-incendiu

Sistem de control acces                           Sistem de supraveghere video
 Sistem audio centralizat                          Software centralizare date asistaţi social 

Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale la nivelul 
municipiului Cluj-Napoca, în vederea creşterii calităţii vieţii şi a dezvoltării regionale  
durabile din punct de vedere socio-economic.

Obiectivul specific al proiectului:
Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice nr. 1 din 
municipiul Cluj-Napoca în vederea creşterii nivelului de integrare socială a persoanelor 
vârstnice înregistrate la nivelul municipiului.

Proiectul are o valoare totală de 5.399.454,22 
lei, din care 5.328.701,82 lei este asistenţa financia-
ră nerambursabilă, iar 177.326,44 lei reprezintă 
contribuţia Municipiului Cluj-Napoca. 

În cadrul acestui proiect au fost realizate eco-
nomii totale în valoare de 1.260.223,45 lei, în urma 
finalizării procedurilor de achiziţie, valoarea con-
tractată şi executată fiind de 4.139230,77 lei.

Prin modernizarea „Centrului Multifuncţional 
de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane 
Vârstnice nr. 1, str. Şt. O. Iosif, nr. 1-3 ”din 
Municipiul Cluj-Napoca s-a realizat:

Reabilitarea infrastructurii sociale din 
Municipiul Cluj-Napoca prin:

- Creşterea cu 897.60mp a suprafeţei utile rea-
bilitate, modernizate şi extinse a Centrului de Zi 
nr. 1, necesare derulării activităţilor destinate per-
soanelor vârstnice;

- Creşterea capacităţii Centrului de Zi nr. 1 de 
la 70 de locuri la 234 de locuri ca urmare a realiză-
rii investiţiei;

- Crearea  a 5  facilităţi destinate persoanelor 
cu dizabilităţi, respectiv a unui lift accesibil şi per-
soanelor cu mobilitate redusă şi a patru grupuri 
sanitare adaptate necesităţilor persoanelor cu 
dizabilităţi;

- Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor Centrului, specifice desfăşurării ac-
tivităţilor pentru care este acreditat Centrul: dotări 
pentru îmbunătăţirea calitativă a activităţilor de-
rulate şi dotări pentru noi activităţi de educaţie, in-
tegrare/reintegrare socială, recreere (gimnastică 
medicală, fizioterapie, kinentoterapie, informare şi 
consiliere).

Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor de servi-
cii sociale din Municipiul Cluj-Napoca prin:

- Reducerea vulnerabilităţii sociale a persoa-
nelor vârstnice şi creşterea incluziunii sociale a 
acestora, prin activarea şi dezvoltarea capacităţilor 
individuale;

- Crearea de noi spaţii şi echiparea acestora cu 
mobilier şi aparate de specialitate în vederea desfă-
şurării de noi activităţi de educare, recreere, reinte-
grare socială şi recuperare fizică medicală; 

 - Asigurarea accesului gratuit la servicii socia-
le îmbunătăţite; 

- Crearea de noi locuri de muncă – 2 noi locuri 
de muncă permanente, ca urmare a realizării in-
vestiţiei propusă prin proiect (1 kinetoterapeut şi 1 
fizioterapeut).

- Înlesnirea comunicării între persoanele 
vârstnice în scopul creşterii nivelului de socializare 
a acestora.

S-a deschis Centrul Multifuncţional de Servicii 
Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 1 

Municipiul Cluj-Napoca a finalizat 
proiectul ,,Centrul multifuncţional de ser-
vicii sociale integrate pentru persoane 
vârstnice nr. 1, de pe strada Şt. O. Iosif nr.1-3”, 
finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere”, Domeniul de in-
tervenţie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, sub-domeniul ,,Poli de creştere”.

„Centrul Multifuncţional de Servicii 
Sociale Integrate pentru Persoane 
Vârstnice nr. 1, strada Şt. O. Iosif nr. 1-3” 
face parte dintr-un program de proiecte 
propuse şi aprobate prin Planul Integrat de 
Dezvoltare - ZMC şi contribuie în mod di-
rect la realizarea priorităţilor de dezvoltare 
ale infrastructurii sociale.

Perioada de implementare a proiectu-
lui a fost de 34 de luni, iar lucrările au fost 
demarate în 30 ianuarie 2013.

La parterul clădirii (Corp A + Corp B + Corp C) se gasesc zone pentru socializare 
şi petrecerea timpului liber, o sală de reuniuni care poate fi transformată pentru di-
verse ocazii ( zile de naştere, diverse întâlniri etc.), birouri pentru consiliere sau coor-
donatori, un oficiu şi grupuri sanitare. 

La etajul 1 (Corp B + Corp C) se găseşte zona pentru asistenţă medicală, respec-
tiv, spaţii pentru gimnastică medicală, kinetoterapie, fizioterapie şi cabinet pentru 
educaţia sănătăţii, vestiare şi grupuri sanitare. 

La etajul 2 (Corp B + Corp C) se găsesc spaţii pentru activităţi diverse, camera 
hobby sau pentru lucru manual, atelier de pictură, zone pentru relaxare şi socializare, 
spaţii tehnice şi de întreţinere (centrală termică şi depozitare), birouri, grupuri sani-
tare şi oficiu pentru personal. 
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Cluj-Napoca, Baia Mare, Timişoara şi 
Bucureşti merg în finala națională pentru 
titlul de Capitală Europeană a Culturii 
2021, au anunțat Vlad Alexandrescu, mi-
nistrul Culturii şi Steve Green, preşedinte-
le juriului european care a evaluat oraşele 
candidate.

În competiția internă au fost înscrise 
14 oraşe, între care şi Cluj-Napoca. Cele 
patru finaliste au la dispoziție circa şase 
luni pentru a pregăti o variantă îmbunătă-
țită a dosarelor de candidatură şi vor fi eva-
luate, în cadrul unor vizite ale juriului, în 
toamna anului 2016. Câştigătorul va fi de-
semnat cel târziu la finalul anului viitor şi 
va împărți titlul european cu un oraş din 
Grecia şi cu unul din țările aflate în proces 
de aderare la Uniunea Europeană.

”Felicitări Clujului, comunității cluje-
ne, pentru calificarea în finală pentru titlul 
de Capitală Europeană a Culturii 2021!!! 
A fost un efort de echipă şi mulțumesc tu-
turor pentru implicare şi suport! A fost o 
onoare pentru mine să fac parte din echipa 
de susținere a candidaturii oraşului nostru 
la titlul de Capitală Europeană a Culturii. 
Mergem mai departe!”, a transmis prima-
rul Emil Boc.

Prezentarea candidaturii oraşului nos-
tru a avut loc în 9 decembrie, echipa care a 
reprezentat oraşul fiind formată din: Emil 
Boc – primarul oraşului, Florin Moroşanu 
– directorul Asociației Cluj-Napoca 2021 
CCE, Rarița Zbranca – manager cultural, 
Ştefan Teişanu - antreprenor, Raluca 
Antonie – sociolog, Petru Fechete – acti-
vist Roma, István Szakáts – artist şi curator, 
Hanna Ugron – expert în programe de ti-
neret, Eugen Pănescu – arhitect şi urba-
nist, Tudor Giurgiu – producător şi regizor 
de film.

”Felicitări oraşelor intrate în finală. 
Însă în egală măsură merită felicitări şi ce-
lelalte oraşe care au luat parte la această 
competiție. Munca de pregătire a dosarelor 

Cluj-Napoca a intrat în finala competiției pentru 
titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021

de candidatură a produs deja efecte în toate 
aceste oraşe. Poziționarea culturii în cen-
trul preocupărilor administrațiilor, realiza-
rea strategiilor culturale, precum şi 
creşterea sprijinului financiar alocat aces-
tui sector sunt doar câteva dintre efectele 
benefice. Dacă măcar o parte mică a fiecă-
rui program cultural va fi implementată, 
atunci România va avea multe de câştigat 
în plan cultural, social şi economic. 
Mulțumim sutelor de clujeni care s-au im-
plicat în pregătirea acestei candidaturi şi 
operatorilor culturali (sectorul indepen-
dent şi instituții de cultură) care au pus 
umărul la elaborarea programului artistic. 
Mulțumim, de asemenea, administrației 
locale şi județene pentru că au oferit secto-
rului cultural libertatea de a decide priori-
tățile culturale ale municipiului 
Cluj-Napoca, devenite parte a conținutului 
dosarului de candidatură. Mulțumim 

mediului universitar clujean pentru exper-
tiza pusă la dispoziție şi sprijinul necondi-
ționat acordat pe parcursul acestui proces. 
Nu în ultimul rând, mulțumim sponsori-
lor, companii locale sau naționale, fără de 
care pregătirea candidaturii oraşului nos-
tru ar fi fost mult mai greu de realizat. În 
aceşti cinci ani pe care i-am investit în pro-
iect, am văzut multe colaborări culturale 
noi şi multe idei care au prins contur în co-
munitatea noastră”, a fost mesajul echipei 
”Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală 
Europeană”.

Proiectul Capitalei Culturale este un 
proiect apolitic, un proiect care reuneşte 
întreaga comunitate. Prin susţinerea aces-
tui proiect, clujenii demonstrează că acolo 
unde e vorba de obiective majore putem fi 
uniţi şi putem susţine împreună o cauză ce 
va fi cu siguranţă în beneficiul nostru, al tu-
turor şi al copiilor noştri.

De ce „East of West”  
şi „Servus 2021”?

Conceptul propus este „East of West”, 
adică locul unde se întâlnesc resursele, 
ocazia istorică de a ne descoperi unii pe al-
ţii şi de a construi modele prin care să în-
deplinim această „maturizare”. De ce „East 
of West”? Pentru că existenţa Clujului la 
confluenţa dintre Est şi Vest defineşte şi fe-
lul unic de a fi al oamenilor, dar e relevantă 
şi pentru procesele care au loc azi în 
Europa, la est şi la vest, deopotrivă.

Motto-ul proiectului este „Servus 
2021”. Termen de origine latină, „servus” 
s-a consacrat în spaţiul cultural al Europei 
Centrale şi este o formulă de salut specifică 
clujenilor. Folosit şi de români, şi de ma-
ghiari, este salutul celor care deja au deve-
nit prieteni, al celor care se simt egali. 

Înseamnă deschidere, familiaritate, dispo-
nibilitate de a te pune la dispoziţia celuilalt pe 
temeiul încrederii şi al unui răspuns similar. 
Este sinteza întâlnirii dintre Est şi Vest.

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

Primăria sprijină zeci de evenimente 
culturale de anvergură internaţională, între 
care Festivalul Internaţional de Film 
„Transilvania” (TIFF), Festivalul Internaţional 
„Toamna Muzicală Clujeană”, Festivalul de 
Jazz „Transilvania”, evenimentele culturale 
din cadrul Zilelor Municipiului Cluj-Napoca 

(cum ar fi concertul reunit al Operei 
Române şi Operei Maghiare), „Seri de Vară 
Clujene” (muzică live, dans, teatru şi pro-
iecţii video desfăşurate în Piaţa Muzeului, 
dar şi în Piaţa Unirii, pe strada Mihail 
Kogălniceanu şi în Mănăştur), evenimentele 
din cadrul Târgului de Crăciun din Piaţa 
Unirii, Noaptea Europeană a Muzeelor, 
Festivalul Internaţional de Film „Comedy 
Cluj”, Festivalul Internaţional de Teatru 
„Interferenţe”, Zilele Culturale Maghiare, 
Festivalul „Colours of Cluj”, Festivalul 
„Temps d’images”, Teatrul Naţional Cluj-
Napoca, Filarmonica de Stat Transilvania, 
Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Fabrica de 
Pensule, Festivalul Internaţional de Muzică 
de Cameră „SoNoRo”, Transylvania Music 
& Art Festival, Festivalul Internaţional al 
Filmului Studenţesc, concursul anual de 
artă în spaţiul public „Oraşul vizibil” şi 
multe altele.
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Târgul de Crăciun din Piaţa Unirii a 
fost inaugurat de Ziua Naţională a 
României. În perioada 1 – 26 decembrie 
2015 atmosfera de sărbătoare a târgului 
este întreţinută de grupuri şi ansambluri 
şcolare, 40 trupe şi artişti de muzică, în-
tr-un decor magic de sărbătoare. Genurile 
de muzică sunt diferite, de la concerte de 
colinde, muzică tradiţională populară, 
până la muzică rock sau folk, pop şi operă.

În Piaţa Unirii sunt amplasate 40 de că-
suţe, de la care clujenii au ocazia să-şi cum-
pere produse de sezon – migdale şi nuci 
glazurate, cozonaci, ceai sau vin fiert cu 
scorţişoară. Patinoarul este deschis pe toa-
tă durata Târgului de Crăciun, iar intrarea 
este gratuită în anumite zile.

Printre cei care urcă pe pe scenă în 
această perioadă se află Zdob şi Zdub, 
Cargo, Andra, David & The Six Martini, 

Royal Avenue, Grupul Iza, Costi 
Cămărăşan Band, Grigore Leşe, Cristian 
Pomohaci, Magda Puskas şi Rareş Suciu, 
Aminda & Hazard, Hara, Arpi & Zip Band, 
Iris, Incognito şi soliştii ai Operei Române.

La Târgul de Crăciun din acest an are 
loc şi o premieră. În serile de 9, 14 şi 15 de-
cembrie urcă pentru prima oară pe scena 
din Piaţa Unirii corurile bisericilor din mu-
nicipiu – Biserica Ortodoxă, Biserica 
Romano-Catolică, Biserica Greco-
Catolică, Biserica Reformată şi bisericile 
evanghelice din Cluj-Napoca. 

La fel ca şi în anii precedenţi, Căsuţa lui 
Moş Crăciun va fi deschisă tuturor copiilor. 
Vor avea loc ateliere de creaţie pentru cei 
mici, zilnic, între orele 15.00 şi 19.00.

Pe durata târgului, de joi până dumini-
că, de la ora 13.00 şi 16.00, cei mici vor avea 
parte inclusiv de ateliere de gătit, în care 
vor învăţa să prepare bucate tradiţionale, 
alături de bucătari de la Memo 10, La Casa 
şi Moldovan. 

O seară specială în cadrul Târgului de 
Crăciun a fost oferită de cântăreaţa ANDRA, 
care a interpretat cele mai cunoscute piese 
ale sale şi colinde în 5 decembrie. În aceeaşi 
seară, Moş Nicolae a împărţit 1200 de ca-
douri pentru toţi copiii cuminţi prezenţi în 
Piaţa Unirii. 

“În spiritul Crăciunului” este un alt 
eveniment deosebit, care va crea un cadru 
feeric la Târgul de Crăciun. În seara zilei de 
20 decembrie, soliştii Operei Naţionale 
Române din Cluj-Napoca vor încânta pu-
blicul clujean cu arii celebre, care vor evoca 
spiritul Crăciunului.

 Târgul de Crăciun în Piața Unirii, 
1–26  Decembrie 2015
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Peste 1000 de elevi din 26 de şcoli clujene 
au cântat în sincron live cu elevi din nouă țări 
de pe întreg globul (India, SUA, Columbia, 
China, Finlanda, Macedonia, Spania, Marea 
Britanie, Sultanatul Oman) un cântec în inter-
pretare a cappella, pe cinci voci. Corul interna-
țional a  putut fi ascultat pe 10 decembrie, în 
Piața Unirii din Cluj-Napoca, în cadrul 
Târgului de Crăciun.

Evenimentul „EBS - The Voice of Children” 
a fost creat de către profesorul de muzică 
Claudia Anamaria Eli, profesor în cadrul 
Transylvania College. Ea a ales cântecul „That’s 
Christmas to Me”, al celebrei formații america-
ne de muzică “a cappella” Pentatonix, pentru a 
transmite într-un mod inedit mesajul că orice 
copil din această lume are o voce, care, dacă se 
face auzită, poate dărui tuturor speranță, inspi-
rație şi pace şi poate aduce schimbare în jurul 
său.

Copii de toate etniile, religiile şi culturile 
au fost alături de copiii români în direct, iar 
publicul clujean i-a putut vedea şi comunica 
cu ei prin intermediul unui ecran led din ca-
drul Târgului de Crăciun din Piața Unirii.

Alături de ei au fost prezenți artişti precum 
Alexandra Ungureanu, Laura Bobb, de la tru-
pa clujeană „Remakers”, Lucrețiu Nedelea şi 
Octavian Băieş, de la „Hazard”, Dudu Isabel, 
de la „Seven”, precum şi Călin Cozma, bariton, 
colaborator la Opera din Berlin şi la Opera 
Națională Română Cluj-Napoca.

Proiectul este susținut de compania IT 
EBS- an NTT Data Company, Inspectoratul 
Şcolar Județean Cluj şi Federația SHARE, fă-
când parte din evenimentele dedicate „Cluj-
Napoca-  Capitală Europeană a Tineretului 
2015”. 

De asemenea, „The Voice of Children” este 
o continuare a eforturilor profesorului 
Anamaria Eli de a implica cât mai mulți copii 
în proiecte educative creative. Prima inițiativă 
în acest sens a fost proiectul „Cups Song” cu 
Alexandra Ungureanu, al cărui videoclip se 
apropie de 1.000.000 de vizualizări pe Youtube.

  Peste 1200 de elevi clujeni, împreună cu copii     din 9 țări au cântat în sincron live un colind  
   „a capella” pe cinci voci în cea de a zecea zi     a Târgului de Crăciun din Cluj-Napoca
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Calea MoțilorCalea Moților

Calea Moților

Calea Moților

Calea Moților

Calea Moților

Calea Moților

Lucrările de modernizare       de pe Calea Moților

Calea Moților

Calea Moților

Calea Moților

Calea Moților
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Str. HoreaStr. Horea

Str. Horea

Str. Horea

Str. Horea

Str. Horea
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Câştigătorii Galei:
Prichindeii Cetăţii 

Răzvan Gabriel Pop – Grădiniţa „Zâna zorilor”
Raul Cristian Bucur – Grădiniţa „Zâna zorilor”
Daniel Andrei  Gocan – Grădiniţa „Zâna zorilor”
Eric Jurcan  – Grădiniţa „Lumea copiilor”
Maria-Andrada Perţa – Grădiniţa „Lumea copiilor”
Mihnea-Alexandru Botezan  – Grădiniţa „Lumea copiilor”
Farkas Aron  – Grădiniţa „Trenuleţul veseliei”
Ioan Darius Gocan  – Grădiniţa „Zâna zorilor”
Carina Ilinca Pop  – Grădiniţa „Academia Piticilor”
Radu Ştefan Simion  – Happy Kids
Jessica Hutton – Happy Kids
Dora Sztranyiczki  – Grădiniţa „Trenuleţul veseliei”

Elevul Anului
Ruxandra Anca Coţop – Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”
Dragoş-Matei Boeru – Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu”

Profesorul Anului
Prof. Carmen Viorica Coțop – Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”
Prof. Dan Leonard – Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”

Ambasador pentru Cluj
David-Paul Lup  – Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă” (ciclul primar)
Trupa de Teatru a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” (ciclul gimnazial)
Corul de Copii „Junior VIP” (ciclul gimnazial)
Marie-Rose Kristine Pop  – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (ciclul liceal)

Inovaţie
Grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Napoca”

Ştiinţe 
Luca Ioan Trifan  – Transylvania College (ciclul primar)
Tudor Torge  – Liceul Teoretic „Avram Iancu” (ciclul primar)
Mihnea Leonte  – Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” (ciclul gimnazial)
George Cătălin Maier  – Liceul Teoretic „Avram Iancu” (ciclul liceal)

IT
Ioana Gabor – Liceul Teoretic „Avram Iancu” (ciclul gimnazial)
Sebastian Nechita  – Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” (ciclul liceal)

Social
Grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” (ciclul gimnazial)
Dragoş Andrei Cozac  – Colegiul Naţional „George Coşbuc” (ciclul liceal)

Mediu
Grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” (ciclul gimnazial)
Ana Maria Rus – Colegiul Tehnic „Ana Aslan” (ciclul liceal)

Arte individual
Balog Tonia Beatrice – Transylvania College (ciclul primar)
Oana Larisa Giurgiuman  – Şcoala Gimnazială ”Constantin Brăncuşi (ciclul primar)
Emil-Alexandru Mare  – Şcoala Elf (ciclul gimnazial)
Mariş Rareş Darian – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” (ciclul liceal)

Arte ansambluri
Grupul Ministar (ciclul primar)
Junior Drama Team – Transylvania College (ciclul primar)
Echipa de Majorete Madness UMF – Junioare (ciclul gimnazial)

Sport Individual
Szabo Alexia Gabriela – Şcoala „Horea” (ciclul primar)
Lorena Sabău – Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” (ciclul primar)
Ana Iulia Dascăl – Liceul Teortic „Onisifor Ghibu” (ciclul gimnazial)
Agnes Rebeka Neda – Liceul Teoretic „Bathory Istvan” (ciclul liceal)

Sport echipă
Echipa mixtă de şah a Şcolii „Iuliu Haţieganu” (ciclul primar)
Echipa de fotbal fete a Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” (ciclul gimnazial)
Echipa Knights Of Transylvania Sport echipă (ciclul gimnazial&liceal)

Gala de Excelenţă  
“10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, Speranţele Cetăţii” 

ediția a VII-a
Cea de-a şaptea ediție a Galei de ex-

celenţă “10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, 
Speranţele Cetăţii”, un eveniment organi-
zat de Primăria şi Consiliul local Cluj-
Napoca, cu sprijinul mediului de afaceri şi 
al instituţiilor reprezentative la nivel local a 
avut loc în data de 15 decembrie 2015. În 
cadrul Galei au fost premiați tinerii meri-
tuoşi care au obţinut rezultate deosebite la 
învăţătură pe tot parcursul anului şcolar 
2014-2015.

Gala de excelenţă “10 pentru Cluj - 
Juniorii Clujului, Speranţele Cetăţii” este 
împărţită pe patru secţiuni: 

Secţiunea A: elevi de liceu;
Secţiunea B: elevi din ciclul gimnazial;
Secţiunea C: elevi din ciclul primar;
Secţiunea D: „Prichindeii cetăţii”: 

copii din ciclul preşcolari din cadrul gră-
diniţelor de stat şi particulare.

Categoriile la care pot fi nominalizaţi 
elevii pentru secţiunea A şi B sunt urmă-
toarele :

Ambasador pentru Cluj – pentru cei 
care au făcut Clujul cunoscut în lume, prin 
activitatea desfăşurată în anul şcolar 
2014-2015;

Social – pentru contribuţia la binele 
comunităţii;

Arte, ansambluri – pentru rezultatele 
obţinute în echipă, la balet, muzică, teatru, 
film, pictură, sculptură, fotografie etc.;

Arte, individual – pentru rezultatele 
obţinute la balet, muzică, teatru, film, pic-
tură, sculptură, fotografie etc.;

Sport de echipă – pentru rezultatele 
obţinute la nivel naţional şi internaţional;

Sport individual – pentru rezultatele 
individuale obţinute;

IT – pentru rezultatele obţinute în do-
meniul IT;

Ştiinţe – pentru rezultatele obţinute la 
matematică, fizică, chimie, biologie, limba 
şi literatura română, limbi străine etc.;

Mediu – pentru dezvoltarea unor pro-
iecte în domeniul protecţiei mediului, eco-
logiei etc.;

Inovaţie – pentru realizări deosebite în 
domeniul tehnologiilor. 

 În schimb, pentru secţiunea C, 
categoriile la care elevii pot fi nominalizaţi 
sunt următoarele: Ambasador pentru Cluj, 
Social, Arte, ansambluri, Arte, individual, 
Sport de echipă, Sport individual, Ştiinţe.

Pentru Secţiunea D: Prichindeii cetăţii: 
se pot înscrie în concurs copii preşcolari din 
cadrul grădiniţelor de stat şi particulare, 
care au obţinut rezultate în domeniul artei 
(desen, muzică, dans, sport etc.) sau în alte 
domenii de activitate.

 S-a continuat tradiţia începută 
anii trecuţi şi anume cea de acordare a pre-
miului Profesorul anului., precum şi acor-
darea premiului Elevul anului.

Sponsorii au fost universităţi clujene reputate, com-
panii locale şi internaţionale care desfăşoară activităţi în 
oraşul nostru: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Coral Impex, Testo 
România, EBS -an NTT Data Company, Betfair, Brinel, 
CSI România, Selgros, Banca Transilvania, Napolact, 
Farmec, Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba 
Germana din Transilvania de Nord – DWNT, United 
Business Center -part of Iulius Group, Asociața 
“Susținem valorile”.
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Alături de echipa propusă de Federația 
Română de Baschet, primarul municipiu-
lui Cluj-Napoca, Emil Boc a susținut şi îm-
preună au câştigat organizarea în Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca a unei grupe 
a Campionatului European de Baschet din 
2017! 

Astfel, în 2017 şase echipe naționale de 
baschet masculin din Europa, inclusiv 
România, vor juca în Sala Polivalentă 
Cluj-Napoca!

”Susținerea a avut loc la Munchen în 
fața Federației Internaționale de Baschet. 
Mă bucur încă o dată că realizarea Sălii 
Polivalente în Cluj-Napoca - singura din 
România capabilă să găzduiască eveni-
mente europene şi mondiale de profil - 
aduce beneficii financiare şi de imagine 
minunatului nostru oraş! Mulțumesc clu-
jenilor pentru că din banii lor am realizat 
aceasta bijuterie sportivă, Sala Polivalentă 
din Cluj-Napoca!”, a declarat primarul 
Emil Boc.

Meciul de tenis România-Cehia se 
joacă la Cluj-Napoca

Sala Polivalentă Cluj-Napoca va găz-
dui meciul de tenis România-Cehia din fe-
bruarie 2016. Astfel, clujenii vor avea şansa 
să vadă jucătoare de top mondial precum 
românca Simona Halep şi reprezentantele 
Cehei, Kvitova, Safarova şi Pliskova.

Întâlnirea dintre România şi Cehia va 
avea loc în zilele de 6 şi 7 februarie 2016, în 
Sala Polivelentă din Cluj-Napoca. Partida 
se va desfăşura după sistemul cel mai bun 
din cinci meciuri. Primele două meciuri de 
simplu se vor disputa sâmbătă (6 februa-
rie), iar duminică (7 februarie) celelalte 
două meciuri de simplu şi meciul de dublu 
(în funcție de rezultat).

În sistemul actual de joc, echipa de Fed 
Cup a României participă pentru prima 

Sala Polivalentă  
va găzdui competiții internaționale de anvergură

Cluj-Napoca a câştigat organizarea unei grupe  
a Campionatului European de Baschet Masculin din anul 2017.

dată în Grupa Mondială principală, iar ad-
versara sa din primul tur este campioana 
ultimilor ediții, Cehia.

Biletele pentru partida România-Cehia 
s-au pus deja în vânzare.

Gimnastică artistică în anul 2017
Forul european de gimnastică a acor-

dat un vot de încredere României pentru 
organizarea Campionatului European de 
Gimnastică Artistică din anul 2017. Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca a fost propusă 
oficial ca variantă pentru organizarea 
competiției.

“Clujul este pregătit să primească com-
petiţii internaţionale de mare anvergură, 

inclusiv un Campionat European de gim-
nastică. Pentru mulţi ani de aici înainte, 
Sala Polivalentă din Cluj va fi cea mai bună 
pentru mari evenimente. Pardoseala se 
poate demonta şi repune pentru orice 
sport, inclusiv gimnastică. Există cubul de 
transmisii ca în NBA, unic în România, dar 
şi toate facilităţile, inclusiv posibilitatea să 
extindem capacitatea până la 10.000 de lo-
curi. Sala Polivalentă din Cluj este nu doar 
construită şi funcţională, dar şi deja acredi-
tată de federaţii internaţionale”, a declarat 
Emil Boc. 

Cea mai modernă sală din România
Cea mai modernă sală polivalentă din 

România a fost inaugurată la Cluj-Napoca 
în data de 27 octombrie 2014.  Sala are un 
regim de înălţime 1S+P+3E şi un număr 
de 7.308 de locuri, cu anexele sportive şi 
tehnice aferente (inclusiv sală separată de 
antrenamente), un parking pe un nivel cu 
445 de locuri şi o piaţetă pentru intrarea 
publicului dinspre Splaiul Independenţei, 
fiind construită astfel încât să poată găzdui 
competiţii sportive la standarde naţionale 
şi internaţionale. Dispune de o pardoseală 
demontabilă (în urma experienţei organi-
zării Cupei Davis la Cluj am decis să îmbu-
nătăţim acest aspect faţă de proiectul iniţial 
pentru a oferi posibilitatea de a organiza 
orice fel de competiţie sportivă, indiferent 
de terenul pe care îl necesită, de la baschet, 
handbal la gimnastică, box sau tenis pe 
zgură); videobox central pentru afişaj la 
standarde internaţionale; o faţadă translu-
cidă din policarbonat care integrează an-
samblul arhitectural de la Sala Polivalentă 
cu stadionul Cluj Arena, conferind zonei o 
dimensiune modernă.

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a 
găzduit competiţia „Trofeul Carpaţi” la 
handbal feminin, cu participarea echipelor 
României, Braziliei (campioană mondială 
en-titre), Suediei (medaliată cu bronz la 
Europene) şi Germaniei, precum şi meciul 
de calificare la Campionatul Mondial al 
naţionalei feminine de handbal (cu Serbia, 
calificare reuşită).
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La Cluj-Napoca, fiecare cuplu care împlineşte 50 de ani de căsnicie neîntreruptă este 
premiat de municipalitatea clujeană cu prilejul acestei aniversări.  În anul 2015, 440 de 

cupluri clujene au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi au fost premiate de către 
primarul Emil Boc. Fiecare cuplu a primit câte un premiu în valoare de 1000 de lei din 

partea municipalității clujene. Festivitățile de premiere au avut loc într-un cadru festiv, la 
Centrul de Cultură Urbană Casino.

Premii la aniversarea a 50 de ani  
de căsătorie neîntreruptă
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Conținutul unui pachet:
- 1 l ulei de floarea soarelui;
- 1 kg făină albă;
- 1 kg zahăr;
- 1 kg orez;
- 1 conservă carne de porc;
- 1 conservă pate;
- 1 conservă carne de vită.

Orar de distribuție:
Luni, Marţi, Miercuri,  

între orele 08,30 -15,30;  
Joi, între orele 08,30 – 16,30 

Vineri, între orele 08,30 – 14,00.

Primăria Cluj-Napoca a demarat cea 
de-a doua etapă a programului de distribu-
ţie a pachetelor cu alimente oferite persoa-
nelor defavorizate din municipiu. Acest 
proiect este suplimentar celui din fonduri 
europene şi oferă şansa şi altor categorii de 
persoane, în afara celor prevăzute în pro-
gramul european, de a beneficia de ajutoa-
re alimentare. 

În prima etapă a programului, care s-a 
desfăşurat în perioada 27 aprilie – 06 iunie 
2015, s-au distribuit 23000 de pachete cu 
produse alimentare.

A doua etapă a programului a demarat 
la începutul lunii decembrie, în 8 puncte de 
distribuție din municipiul Cluj-Napoca. Pe 
liste sunt înscrise 23.521 de persoane care 
vor beneficia de pachetele cu alimente.

Întocmirea listelor cu categoriile de be-
neficiari s-a făcut cu sprijinul Casei 
Judeţene de Pensii Cluj, Agenţiei Judeţene 
de Ocupare a Forţei de Muncă Cluj şi 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Cluj. 

Toţi beneficiarii programului au primit 
informaţii prin invitaţii scrise, trimise prin 
poştă, să se prezinte la unul dintre centrele 
de distribuţie arondate pentru a ridica 
alimentele. 

Este necesar ca aceştia să se prezinte cu 
buletinul/cartea de identitate, în original, 
pentru ridicarea pachetelor, iar în situația 
în care nu se pot deplasa la punctul de dis-
tribuție vor putea trimite o altă persoană în 
locul lor, cu condiția ca această persoană să 
se prezinte cu buletinul original al benefici-
arului sau o împuternicire.

În cazul în care anumite persoane nu se 
regăsesc pe listele iniţiale, dar se încadrează 
în una din categoriile enumerate mai sus, 
acestea au posibilitatea, pe baza documen-
telor justificative, să se prezinte la punctele 
de distribuţie pentru a fi trecute pe liste su-
plimentare, în vederea ridicării pachetelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la te-
lefon 0264-453056.

Alimente pentru  
persoanele defavorizate din municipiu

Adresele locurilor de unde sunt livrate pachetele Categorii de persoane defavorizate care beneficiază de pache-
te cu  alimente

1 Clubul pensionarilor Mănăştur, str. Arinilor nr 11
* Persoane cu handicap grav şi accentuat  (gradul I şi II)
* Pensionari cu pensii până la 700 lei (inclusiv);
* Şomeri indemnizaţi;
* Şomeri neindemnizaţi;
* Beneficiari de ajutor social şi alte categorii de persoane be-
neficiare de servicii sociale, aflate în evidenţele servicilor de 
specialitate ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;
* Invalizi, veterani,văduvele de război, persoane deportate, 
prizonieri, persecutaţi politic, eroi martiri ai revoluţiei, etc cu 
pensii şi indemnizaţii cumulatate până la 700 lei (inclusiv).

2 Clubul pensionarilor Mărăşti, str. Aurel Vlaicu nr. 3A

3 Clubul pensionarilor Horea, str. Horea nr.108

4 Clubul pensionarilor Grigorescu, str. Eremia Grigorescu nr. 132

5 Clubul pensionarilor Zorilor, str. Louis Pasteur nr. 77

6 Clubul pensionarilor Someşeni, str. Traian Vuia nr. 41

7 Primăria de cartier Gheorgheni, str. Băişoara nr. 4A

8 Primăria de cartier Iris, Piaţa Liebcknecht nr.7-8

În total, cele două firme, SC 
ROSAL GRUP SRL şi SC BRANTNER 
SERVICII ECOLOGICE SRL sunt 
pregătite să intervină pe cele 678 
străzi cu 41 de utilaje. Intervenția se 
va face în funcție de gradul de urgență 
al străzilor.  Există 211 străzi de ur-
gența I, 235 străzi de urgența II şi 232 
străzi de urgența III.

SC ROSAL GRUP SRL va acționa în 
sectorul I, pe 353 străzi (în cartierele 
Mănăştur, Zorilor, Grigorescu, Gruia, 
Dâmbul Rotund şi 80% din zona centrală), 
dintre care 126 pe urgența I, 113 pe urgen-
ța II şi 114 pe urgența III, în timp ce SC 
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE 
SRL va interveni în sectorul II, pe 325 
străzi (în cartierele Gheorgheni, Mărăşti, 
Între Lacuri, Bulgaria, Andrei Mureşanu, 

Comandamentul de deszăpezire  
este activ la Cluj-Napoca

Începând de la finalul lunii noiembrie,  
la Cluj-Napoca funcționează Comandamentul Central de Deszăpezire.

Problemele vor putea fi semnalate la numărul de telefon: 0264/431753 (Dispeceratul 
Central al Primăriei), dar şi la dispecerantele celor două firme S.C. ROSAL GRUP 
S.R.L.: 0786-429557, respectiv S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL: 
0737-770.428.

Someşeni şi 20% din zona centrală), dintre 
care 85 pe urgența I, 122 pe urgența II şi 
118 pe urgența III.

Prin activitatea de deszăpezire se va 
asigura înlăturarea zăpezii căzute pe partea 
carosabilă a arterelor de circulație şi com-
baterea poleiului pe toată perioada iernii 
2015-2016.

Intervențiile pentru înlăturarea impe-
dimentelor cauzate de căderile de zăpadă şi 
formarea poleiului trebuie efectuate în ve-
derea asigurării transportului în comun, 
aprovizionării unităților vitale ale munici-
piului, asigurarea asistenței medicale, a ac-
cesului la şcoli, grădinițe, cămine, a 

fluidizării circulației şi punerea în funcțiu-
ne şi a altor căi de circulație.

Activitatea de deszăpezire constă în:
- înlăturarea zăpezii de pe partea caro-

sabilă a străzilor cu mijloace mecanizate;
- curățarea manuală a zăpezii din piețe 

şi de pe trotuare;
- combaterea poleiului prin răspândi-

rea materialelor antiderapante cu mijloace 
mecanizate şi manuale;

- evacuarea zăpezii şi a gheții rezultate 
în urma curățirii carosabilului şi a 
trotuarelor;

- spargerea lentilelor şi podurilor de 
gheață aparute pe căile de acces.
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Valoarea totală a premiilor oferite este de 3000 de lei.

PREMIUL  1 – 1000 lei + 1 voucher în valoare de 200 lei oferit de Yellow Store
PREMIUL  2 – 600 lei+ 1 voucher în valoare de 100 lei oferit de Yellow Store
PREMIUL  3 – 400 lei + 1 voucher în valoare de 100 lei oferit de Yellow Store
Premiul special “Ioan Petcu” – un voucher în valoare de 400 lei oferit de Yellow Store
Mențiune specială Nikon – un voucher în valoare de 200 lei oferit de Yellow Store

Primăria Cluj-Napoca organizea-
ză şi în acest an concursul de fotografie 
„CLUJ-NAPOCA ORAŞUL COMOA-
RĂ, CAPITALA EUROPEANĂ A TINE-
RETULUI 2015”, ca urmare a succesului 
de care s-a bucurat evenimentul la ediții-
le precedente, fiind înregistrat un număr 
mare de participanți. Sub un nume su-
gestiv „CLUJ-NAPOCA ORAŞUL CO-
MOARĂ, CAPITALA EUROPEANĂ A 
TINERETULUI 2015” invităm fotogra-
fii profesionişti şi amatori să îşi înscrie 
în concurs acele fotografii realizate la di-
verse evenimente care s-au întâmplat în 
Capitala Europeană a Tineretului 2015.

Cluj-Napoca 2015 nu este numai 
despre festivaluri, este despre artă, expo-
ziții, sport, voluntariat, implicare, cultu-
ră, multiculturalitate.

Anul acesta, concursul de fotografie 
are o singură categorie, fotografie reali-
zată cu aparatul foto, participanţii având 
posibilitatea să trimită maxim 2 fotografii. 
Subiectul şi modul în care sunt surprin-
se fotografiile sunt la alegerea fiecăruia, 
dar imaginile trebuie să se încadreze în 
tema concursului, acestea fiind apreciate 
în funcţie de următoarele criterii: creati-
vitate, estetică şi originalitate.

Fiecare participant va depune un do-
sar care va cuprinde formularul de în-
scriere şi fotografiile în format digital, 
la sediul Centrului de Informare pentru 
Cetăţeni din cadrul Primăriei, str. Moţilor 
nr. 7 sau la sediile primăriilor de cartier, 
prin poştă - în atenţia Direcţiei Comu-
nicare, Relaţii Publice şi Turism sau pe 
e-mail, la adresa concurs@primariacluj-
napoca.ro, până la data de 21 decembrie 
2015.

Partenerul principal al concursului 
este Yellow Store, care oferă vouchere în 
valoare de 1000 de lei. 

      Concursul de fotografie 
“Cluj-Napoca Oraşul Comoară,     Capitala Europeană a Tineretului 2015”
  Foto: Dan Tautan

Foto: Cosmin Ignat

Foto: Septimiu Daniel Balica

Foto: Marius Neag 
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Aparatele de fitness amplasate de 
Primărie în mai multe parcuri şi zone verzi 
din oraş au avut mare succes in randul clu-
jenilor. Zilnic, clujeni de toate vârstele folo-
sesc aceste aparate din dorința de a face 
sport în natură. Prin urmare, Primăria 
Cluj-Napoca extinde în fiecare an acest 
prorgam de amplasare a aparatelor de fit-
ness, atât în cartiere, cât şi în zona 
centrală.

Astfel, în luna decembrie 2015 a avut 
loc amplasarea de noi aparate de fitness în 

patru amplasamente din municpiu. În to-
tal, în această lună au fost montate 30 de 
noi aparate, în următoarele zone:

Parcul Central ”Simion Bărnuțiu”– în 
extinderea actualului spațiu de fitness – 6 
noi aparate;

B-dul 1 Decembrie 1918 – în zona in-
tersecției cu str. Sinaia, s-a amenajat un 
spațiu nou, unde s-au amplasat 8 aparate;

B-dul 1 Decembrie 1918 – pe malul 
Someşului s-a extins spațiul actual prin am-
plasarea a 8 noi aparate pe str. Timisului/

Blajului, în zona cartierului de locuințe so-
ciale ”Oser”, s-a amenajat un spațiu, unde 
au fost montate 8 noi aparate pentru prac-
ticarea sportului în aer liber.

Aparatele au fost furnizate de către fir-
mele SC Dupex SRL şi SC King SRL, valoa-
rea totală a acestora fiind de 238.454.90 lei.

În primăvara anului 2016, în toate cele 
patru amplasamente se va monta şi pavajul 
de cauciuc necesar pentru buna funcționa-
re a spațiilor menționate.

Noi aparate de fitness puse la dispoziția  
clujenilor amatori de sport în aer liber

n Avizarea planului de semnalizare 
rutieră pe străzile A. Iancu, Calea Baciului, 
B-dul Muncii şi Oaşului.

n Până la soluţionarea realizării unui 
sens giratoriu pe Calea Baciului, la inter-
secţia cu strada Valea Seacă, prin identifi-
carea proprietarului terenului şi 
achiziţionarea acestuia de Primărie, s-a 
aprobat refacerea marcajului longitudinal 
pe Calea Baciului, în dreptul numărului 
47, astfel încât să permită virajul la stânga 
şi se va realiza marcaj cu insulă haşurată.

n Înfiinţarea unor treceri de pietoni pe 
străzile:

Plevnei nr. 57
Banilor – Fabricii de Zahăr
Aleea Stadion – Uzinei Electrice
Lunii – Rapsodiei şi Lunii – Meteor
Traian Moşoiu – Rubin Patiţia
Alee acces şcoală – Băişoara nr. 2A

n Realizarea unor sensuri giratorii cu 
caracter experimental, într-o primă etapă, 
urmând a se trece la amenajarea în formă 
definitivă, dacă îşi dovedesc utilitatea. Este 
vorba despre intersecţiile:

C-tin Brâncuşi – Barbu Ştefănescu 
Delavrancea – Take Ionescu

Calea Dorobanţilor – T. Mihali
Maramureşului – G. Bruno – Sanatoriului
Gorunului – Scorţarilor 
Piaţa Lucian Blaga – strada Petru 

Maior – pentru această locaţie se va realiza 
o simulare care să arate dacă măsura sen-
sului giratoriu este mai avantajoasă regle-
mentării actuale de circulaţie. Rezultatele 
simulării vor fi prezentate într-o şedinţă 
viitoare a comisiei.

n Deschiderea circulaţiei autovehicu-
lelor pe breteaua adiacentă străzii 

Noi măsuri instituite  
pentru desfăşurarea traficului 

Comisia Municipală de Sistematizare a Circulaţiei a reglementat o serie de măsuri în ceea ce 
priveşte desfăşurarea traficului în oraş. Acestea sunt următoarele:

Brăduţului, astfel încât autovehiculele care 
coboară pe Calea Turzii la sensul giratoriu 
de la intersecţia cu strada Observatorului, 
spre centru să nu mai intre pe calea inelară 
a sensului giratoriu. În această situaţie, sta-
ţia de transport interurban trebuie retrasă 
spre strada Bună-Ziua, la intrarea în alveo-
la existentă. Alte măsuri adoptate în urma 
acestei reglementări: relocarea trecerii de 
pietoni de la intersecţia străzilor Calea 
Turzii-Observatorului, prin retragere 
uşoară spre Turda, amplasarea unui prag 
de sol pe breteaua adiacentă străzii 
Brăduţului, spre iesirea în circulaţia princi-
pală din Calea Turzii.

n Redeschiderea circulaţiei pentru tra-
ficul general pe strada Paris, pe tronsonul 
cuprins între B-dul 21 Decembrie 1989 şi 
strada Argeş, prin permiterea virajului la 
dreapta, de pe B-dul 21 Decembrie 1989 
spre strada Paris. 

n Permitearea circulaţiei bicicliştilor 
pe strada Dragalina, pe banda dedicată 
transportului în comun între Piaţa Horea, 
Cloşca şi Crişan şi strada Mamaia. Această 
măsură va avea caracter general şi se va 
aplica la toate benzile dedicate transportu-
lui în comun.

n Restricţionarea accesului auto de pe 
strada Regele Ferdinand pe strada Emile 
Zola, respectiv de pe strada Emile Zola pe 
strada Sextil Puşcariu, prin montarea de 
bariere. 

n Amplasarea unui rastel de biciclete 
pe strada Sindicatelor nr. 7, cu dispunere 
biciclete paralel cu axul străzii astfel încât 
să se asigure şi trotuar liber pentru pietoni.

n Înfiinţarea unor staţii de transport în 
comun pe strada Kos Karoly.

n Rezervarea a 2 locuri de parcare pen-
tru persoanele cu dizabilităţi pe strada I.C. 
Brătianu, nr. 45.

n Relocarea trecerii de pietoni de pe 
strada Aurel Vlaicu din zona sensului gira-
toriu Mărăşti spre pod, atât cât permite sta-
ţia de transport în comun, astfel încât 
traversarea pietonilor de pe strada Aurel 
Vlaicu să fie în 2 etape, aferente fiecărui 
sens de circulaţie.

n Amplasarea unor praguri de sol pe 
străzile Bistriţei nr. 12-19, Războieni nr. 65 
– Călugăreni nr. 24 şi Călugăreni nr. 24-25, 
Septimiu Albini-Take Ionescu.
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La mijlocul lunii noiembrie, la Cluj-
Napoca a avut loc lansarea reţelei de staţii 
self service de închiriere de biciclete.

Primăria Cluj-Napoca a organizat, cu 
această ocazie, în zona Sălii Sporturilor 
“Horia Demian”, un marş de promovare şi 
încurajare a utilizării bicicletei ca mijloc al-
ternativ de transport, în vederea îmbunătă-
ţirii mobilităţii urbane în zona 
metropolitană Cluj.

Valoarea totală a proiectului „Reţea de 
staţii self-service de închiriere biciclete” 
este de 14.422.085,74 lei, din care 98% re-
prezintă valoarea nerambursabilă.

”Îi invităm pe clujeni să folosească bici-
cleta ca mijloc alternativ de deplasare prin 
municipiu, fie pentru a merge la locul de 
muncă, fie pentru a petrece timpul printr-o 
plimbare pe 2 roți. Punem acum la dispozi-
ţie primele 470 de biciclete, care pot fi în-
chiriate gratuit, cu scopul de a încuraja 
transportul alternativ cu acest mijloc eco-
logic, pentru că suntem un oraş în care 
sunt foarte multe maşini. Pe zonele dedica-
te de transport în comun din oraş vor pu-
tea fi folosite şi bicicletele, astfel încât 

traseele vor fi mult mai sigure”, a precizat 
primarul Emil Boc.

Proiectului european „Reţea de staţii 
self-service de închiriere de biciclete” pre-
supune realizarea a 50 de staţii de închirie-
re, dintre care 42 de staţii în municipiul 
Cluj-Napoca, 4 staţii în comuna Floreşti şi 
3 staţii în comuna Apahida. De asemenea, 
clujenii vor avea la dispoziţie pentru depla-
sare 540 biciclete. 

Bicicletele vor putea fi închiriate pe 
bază de carduri. Clujenii care doresc să in-
tre în posesia acestor carduri, se vor pre-
zenta la Centrul de Informare pentru 
Cetăţeni sau la primăriile de cartier, iar eli-
berarea acestora se face pe baza cărţii de 
identitate.

Regulamentul de utilizare a serviciului 
de închiriere a bicicletei în regim self-service 
a fost stabilit prin Hotărârea de Consiliu 
Local nr. 379/2015.

Din data de 17 noiembrie 2015, de 
când a devenit funcţional sistemul şi până 
în prezent, au fost emise 953 de carduri 
pentru clujenii interesaţi să circule cu bici-
cleta. În total aceştia au efectuat 2046 de 
trasee în municipiul Cluj-Napoca.

 Lansarea oficială a reţelei de staţii self service 
de închiriere de biciclete

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, funcţionalitatea sistemului de 
închiriere biciclete a fost suspendată începând din data de 14 decembrie 2015.  

Sistemul va redeveni funcţional la începutul lunii martie 2016.
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Primăria municipiului Cluj-Napoca a 
inițiat, începând cu anul 2009, un parteneriat 
cu Fundația Alt Art în vederea promovării 
artei în spațiile publice şi a creşeterii accesului 
publicului larg la cultură. Astfel, unul dintre 
cele mai apreciate proiecte în cadrul acestui 
parteneriat este „Oraşul Vizibil”, un concurs 
de proiecte de artă contemporană dedicat ti-
nerilor artişti locali, dar şi din alte oraşe sau 
chiar alte țări. În acest an, în cadrul celei de a 
şasea ediții a proiectului, vernisajul expoziției 
de lucrări şi intervenții artistice în spațiul pu-
blic a adus publicului în atenție lucrări cu 
tema “Share/Utilizare comună”. În urma juri-
zării au fost desemnate câştigătoare urmă-
toarele lucrări: Adrian Dohotaru/SOS 
– ”Celălalt. 3 zile şi 3 nopți în Pata Cluj”, Blajin 
– ”Vestigiu”, Casa de Cultură Permanentă – 
”Repair Café”, Instinctiv (Trupa de teatru 
Citit In) – ”Priveşte cu ochii închişi”, 
Monotremu – ”Tot ce-i aici e al meu / Itt 
minden az enyem”, Marina Melenti – ”Scris 
Oare”, Paula-Domnica Boarță, Simona Or-
Munteanu – ”Cabina de probă”. 

”Conform unei statistici, maşinile din 
America stau nefolosite 92% din timp... Aici, 
la Cluj, oare câte resurse stau degeaba? Avem 
parcuri şi curți interioare închise, străzi pri-
vate. Mai avem şi cărți, haine, hrană, rețete 
sau adevăruri istorice care ar putea fi date în 
folosință, împărtăşite, folosite.

O vorbă veche spune că unele lucruri pe 
lumea asta nu se împrumută. Dar toate cele-
lalte? Pe acelea de ce nu le-am împărtăşi? De 
ce nu am activa mai des vechile obiceiuri de a 
folosi lucruri în comun şi, mai ales, de ce nu 
am imagina metode noi de a utiliza împreu-
nă lucruri, spații şi alte resurse?

Dacă ar fi să împărțim lumea - odată 
de-a lungul axei dintre individual şi colectiv 
şi încă odată de-a lungul axei dintre acumu-
lare şi redistribuire - azi, foarte mulți dintre 
noi ne-am regăsi într-un singur sfert: indivi-
dul şi acumularea.

Oare dorim şi avem capacitatea de a găsi 
tactici şi traiectorii pentru a ieşi din această 
zonă a acumulării individuale şi să ne 

A şasea ediție a proiectului de artă contemporană în spațiul public 
„Oraşul Vizibil” 2015 - SHARE/UTILIZARE COMUNĂ

Foto: Călin Ilea

Foto: Călin Ilea

Foto: Călin Ilea

Foto: Roland Vaczi

Foto: Roland Vaczi

orientăm spre celelalte sectoare? Dacă răs-
punsul nostru este că dorim, putem şi deci-
dem să acționăm în acest sens, mai merită să 
ne întrebăm: care este limita dărniciei - pen-
tru fiecare în parte, pentru fiecare situație în 
parte?

Întrebările mari cer răspunsuri mici. În 
acest an tema Oraşului Vizibil este utilizarea 
comună – în relație directă cu SHARE, con-
ceptul proiectului Cluj-Napoca 2015 Capitală 
Europeană a Tineretului. Oraşul Vizibil 2015 
este o invitație de a explora, produce şi îm-
părtăşi gânduri şi acțiuni despre însăşi ideea 
şi acțiunea de a împărtăşi”, a explicat preşe-
dintele Alt Art, Istvan Szakats.

”Oraşul Vizibil” este organizat de 
Fundația AltArt. Ediția 2015 a proiectului 

este realizată cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului Local Cluj-Napoca şi al 
Programul Cultura 2007-2013 al Uniunii 
Europene. Proiectul susţine candidatura ora-
şului Cluj-Napoca la titlul de Capitală 
Europeană a Culturii 2021. Oraşul Vizibil 
face parte din proiectul ”Create to Connect” 
derulat în perioada 2013-2018 de Fundația 
AltArt împreună cu Bunker Ljubljana (Sl), 
Artsadmin (GB), Arts and Theatre Institute 
(CZ), Empresa de Gestao de Equipamentos e 
Animacao Cultural (PT), Parc et Grande Halle 
de la Villette (FR), Rotterdamse Schouwburg 
(NL), Santarcangelo dei Teatri (IT), Stichting 
Noorderzon Groningen (NL), Walking Theory 
(RS), cu sprijinul financiar al programului 
Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene 
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Sărbători Fericite!
Fie ca sărbătoarea Crăciunului să vă umple sufletul de 

bucurie, să vă aducă pace şi linişte în suflet, iar Anul Nou 
să vină în casa dumneavoastră cu veşti bune şi gânduri senine.

La Mulţi Ani!

Horváth Anna,

Viceprimar al municipiului Cluj-Napoca

         Sărbători  
           Fericite!

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă, 
vă doresc să aveţi parte de zile minunate şi 

linişte sufletească, de un Moş Crăciun bogat 
şi bun, să vă bucuraţi de un An Nou fericit,  
cu aspiraţii frumoase şi plin de succese pe plan 

personal şi profesional.

    Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

              Gheorghe Şurubaru

             Viceprimar al municipiului  
              Cluj-Napoca

Sărbător
i Fericite!

De Sfânta Sărbătoare a
 Nașterii Domnului   

și în pragu
l Anului Nou 2016, 

vă doresc m
ultă sănăta

te, tihnă  ș
i voie bună

 alături de
 cei dragi!

Crăciun F
ericit și un 

An Nou Binecuvântat!

Emil Boc

Primarul municipiului
 Cluj-Napoca

Day 15 a fost încă din luna ianuarie a 
Capitalei Europene a Tineretului 2015, un 
proiect pentru comunitate. Prin acțiuni 
simple desfăşurate lună de lună, în mai 
multe locuri din Cluj-Napoca, a schimbat 
câte puțin fața oraşului. 

Ediția din luna decembrie a fost dedi-
cată unui spațiu care pe timpul verii este 
activat constant de clujeni şi turişti, dar 
care pe timpul iernii rămâne gol. Prin 
Târgul de fapte bune, echipa Day 15 a reac-
tivat acest loc din Cluj şi în anotimpul rece. 
Târgul de fapte bune Day 15 fiind un eve-
niment realizat cu implicarea comunității, 
fiecare activitate desfăşurată aici s-a trans-
format într-o acțiune menită să influențeze 
viețile altor persoane în bine. 

La târg au fost amenajate căsuțe din 
lemn frumos decorate, lucruşoare, bună-
tăți şi activități pentru cei mici şi cei mari 
realizate de ONG-urile participante. 
ONG-urile de la Târgul de fapte bune Day 
15 au ales fiecare câte un proiect pentru 
care au strâns donații din partea vizitatori-
lor. Orice acțiune sau produs luat de aici 
s-a materializat în sume de bani necesare 
pentru reuşita acestor inițiative. 

Organizațiile şi proiectele participante:
- ASTRU Cluj desfăşoară un proiect de 

educație non-formală în mai multe locali-
tăți rurale din județul Cluj

-Cluburile Rotaract din Cluj-Napoca  
au invitat clujenii la „O cană de poveste”, 
prin care au contribuit la amenajarea unei 
biblioteci la o şcoală din mediul rural

- Fundația pentru Implicarea Tinerilor, 
prin Fondul YouthBank Cluj a încurajat 
elevii să creeze proiecte pentru dezvoltarea 
comunității

- Asociația KIFOR l-a adus la târg pe 
Moşul lui KIFOR, şi a donat sumele strân-
se în cadrul evenimentului pentru copii 
orfani 

Piața Muzeului s-a transformat în târg de fapte bune 
#Day15

Timp de 10 zile, între 11 şi 20 decembrie, în Piața Muzeului a fost deschis  
Târgul de fapte bune Day 15 - locul unde orice acțiune sau produs cumpărat  

s-a transformat într-o faptă bună pentru ceilalți. 

- Fundația Părinți din România a pro-
pus clujenilor proiectul „Susține continua-
rea PEDITEL 1791” - primul call center 
non-stop, unde un medic specialist răs-
punde întrebărilor legate de sănănătatea 
copiilor

- Asociația Preventis doreşte să pună 
piedică la droguri şi a adunat bani pentru 
un program de prevenire a consumului de 
droguri

- Organizația Studenților din 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 
(OSUT), „Din suflet de student” a strâns 
bani pentru mai multe familii nevoiaşe

- Road Runner Society a dorit să dez-
volte cu ajutorul comunității proiectul 
HAMBAR.LiVE - un loc pentru relaxare şi 
socializare în satul Duruşa, dar şi cămara 
produselor Duruşa Flavour

 La târg au fost comercializate decorați-
uni de Crăciun, dar au avut loc şi ateliere în 
cadrul cărora copiii, şi nu numai, au putut 
să confecționeze decorațiuni, căni de po-
veste, obiecte realizate manual, felicitări de 
Crăciun, modele din baloane, facepain-
ting, ateliere de scris scrisori lui Moş 
Crăciun, „blind date” cu o carte, prăjituri, 
muzica live şi recital de colinde.
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