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Începând de luni, 2 octombrie 2017, toți cei care locuiesc, 
muncesc sau studiază în Cluj-Napoca şi au împlinit vârsta de 18 
ani, pot vota proiectele depuse în cadrul procesului de bugetare 
participativă şi declarate eligibile de către Comisia tehnică de 
analiză din cadrul Primăriei, prin intermediul platformei www.
bugetareparticipativa.ro. Din cele 338 propuneri de proiecte care 
au fost analizate de către Comisia tehnică, au fost declarate eligi-
bile 126.

Procedura de vot este următoarea : 
1. În perioada 2-22 octombrie 2017, clujenii pot vota câte 

un proiect din cele şase domenii în care au fost depuse propuneri 
de proiecte : Alei, trotuare şi zone pietonale; Mobilitate, accesibi-
litate şi siguranţa circulaţiei; Spații verzi şi locuri de joacă; 
Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.); 
Infrastructură educațională şi culturală; Oraşul digital. Astfel, în 
această etapă de vot, fiecare cetățean are 6 voturi.

2. În urma acestei prime etape de vot, se vor selecta 30 
proiecte.  Primele trei proiecte clasate în funcție de numărul 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.

3. În perioada 23 octombrie-29 octombrie va avea loc va-
lidarea voturilor pe domenii.

4. În perioada 30 octombrie-19 noiembrie va avea loc 
etapa finală de vot. În cadrul acestei etape, fiecare cetățean poate 
vota un singur proiect din cele 30 proiecte stabilite în prima eta-
pă de vot. 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 do-
meniul din care fac parte. La sfârşitul acestei etape, vor fi selecta-
te un număr de 15 proiecte. 

5. În data de 27 noiembrie vor fi afişate pe platforma 
www.bugetareparticipativa.ro cele mai votate 15 proiecte care 
vor fi implementate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
începând cu anul 2018.

Menționăm faptul că votarea online presupune crearea unui 
cont pe platforma www.bugetareparticipativa.ro sau autentifica-
rea pe platformă cu datele deja introduse. Pot vota doar persoa-
nele care se află în aria teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Persoanele care nu au acces la internet sau nu sunt familiarizați 
cu mediul online vor putea vota cu sprijinul Primăriei. La 
Centrul de Cultură Urbană Casino va fi amenajat un birou unde, 
în fiecare zi lucrătoare din perioada de vot, între orele 13.00-
17.00,  se va acorda sprijin persoanelor care doresc să voteze. 

Pentru informații suplimentare cu privire la procesul de bu-
getare 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 participativa (http://fb.com/

bugetareparticipativa). 
Platforma www.bugetareparticipativa.ro este realizată de 

Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu compania Evozon, prin 
clusterul iTech Transilvania, sub egida Consiliului Consultativ 
pentru Antreprenoriat şi Inovare în IT.

A început prima etapă de vot în cadrul procesului 
Bugetare participativă Cluj-Napoca 2017
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Primăria municipiului Cluj-Napoca a finalizat 
lucrările la sensurile giratorii din oraș

Sensul giratoriu Calea Mănăștur – Câmpului, valoare 276.000 lei +TVA

Sensul giratoriu strada Izlazului, valoare 325.000 lei + TVA

Bretea sens giratoriu Observatorului – str. Viilor, valoare 108.000 + TVA

Bretea sens giratoriu Mărăști – strada Fabricii, 372.000 LEI + TVA

Bretea Piața Cipariu, valoare 180.000 lei + TVA
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Primăria Cluj-Napoca a demarat proiectul 
de amplasare a platformelor subterane pentru 
colectarea deşeurilor menajere.

Astfel, în baza acordului cadru valabil 18 
luni (până în luna noiembrie 2018) şi în baza 
contractelor subsecvente, cele 100 de platforme 
subterane vor fi realizate eşalonat:

- 18 bucăți până în luna noiembrie 2017
- 18 bucăți până în  luna decembrie 2017
- 27 bucăți până în  luna februarie 2018
- 37 bucăți până cel mai târziu noiembrie 

2018.
Menționăm faptul că între acestea se vor re-

gasi şi 20 de platforme subterane în curtea unor 
unități de învățământ din Cluj-Napoca. În ca-
drul contractului se va dota o platformă cu un 
sistem electronic pe bază de card şi monitoriza-
re la umplere, ceea ce va face posibilă accesarea 
punctului gospodăresc doar de către persoane-
le arondate la acesta.

100 de platforme îngropate pentru 
colectarea deșeurilor
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Luni, 2 octombrie 2017, a avut loc festi-
vitatea de anunțare a câştigătorilor concur-
sului „Rethinking SOMEȘ”, care a avut ca 
obiectiv elaborarea unui plan integrat de 
dezvoltare pentru malurile râului Someş pe 
parcursul municipiului Cluj-Napoca.

De asemenea, în aceeaşi zi, membrii 
juriului au susținut o serie de conferințe 
referitoare la subiect. 

Juriul competiției a fost format din  spe-
cialişti de notorietate în domeniul urbanis-
tic, arhitectural şi cultural: Arh. Dietmar 
Steiner (Austria), Alexandre Sorrentino 
(Franța), Arh. Nicolas Triboi (Franța), Arh. 
Darko Polic (Serbia), Arh. Ligia Subțirică 
(România), Arh. Ildiko Mitru (România), 
Arh. Claudiu Salanță (România), Arh. Vlad 
Rusu (România), Ștefan Teişanu.

Preşedintele juriului, arh. Dietmar 
Steiner (Austria) a declarat la finalul proce-
sului: „În experiența mea de aproape 35 de 
ani de participare în calitate de membru al 
unui juriu în competiții peste tot în Europa, 
rar mi-a fost dat să întâlnesc situații precum 
cea pe care am găsit-o la acest concurs de 

idei, care a fost pregătit temeinic, structurat 
pe criterii obiective şi clare şi la care au par-
ticipat membri ai juriului extrem de anga-
jați şi motivați exclusiv de dorința de a găsi 
cea mai bună soluție pentru Someş, râul 
Clujului”.

”Aş vrea să mulțumesc întregii echipe 
care a lucrat la proiectul legat de Someş. 
Este o muncă minuțioasă, serioasă şi pro-
fesionistă. Municipalitatea clujeană a ales 
varianta concursului de soluții tocmai 
pentru a beneficia de cea mai bună ex-
pertiză pentru a putea aduce Someşul în 
Cetate, pentru a ne întoarce fața spre râul 
care ne traversează oraşul şi de a avea o 
soluție europeană, modernă, în concor-
danță cu exigențele urbanistice şi de mo-
bilitate existente la nivel european. Chiar 
dacă această soluție este mai lungă şi pre-
supune un timp mai îndelungat de imple-
mentare, are un mare avantaj al calității şi 
al durabilității. Din această perspectivă 
am ales concursul de soluții ca fiind de 
departe cea mai bună modalitate de im-
plementare a politicii urbane, coerente şi 

pe termen lung. A fost într-adevăr un 
efort de echipă al OAR, al Primăriei Cluj-
Napoca, al membrilor juriului din țară şi 
din străinătate, care sunt convins că au 
luat cea mai bună decizie, înțeleaptă pen-
tru viitorul oraşului. Administrația va fo-
losi această expertiză uriaşă pentru 
folosul şi binele comunității clujene. 
Avem o decizie europeană şi sper să fie pe 
placul clujenilor şi să-i încânte”, a precizat 
primarul Emil Boc.

În urma deliberărilor juriului  
au fost selectate  

cele 3 proiecte câștigătoare: 
Premiul 1 – Proiectul cu nr. de concurs 

60 (premiul este reprezentat de valoarea es-
timată a contractului de proiectare, care se 
cifrează la 1.577.345 lei) 

Autor principal: Jaime Daroca, José 
Mayoral, José Ramon Sierra (PRACTICA) 

Colaboratori arhitectură: Raul Brito, 
Sofia Valdivia, Gonzalo Cortes 

Proiectul este construit în jurul ideii 
fundamentale că Someşul este un 

Rezultatele concursului de Soluții pentru 
râul Someș - „Rethinking SOMEȘ”
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element viu, capabil de a oferi energie în-
tregii comunități.

Propunerea foloseşte forța transforma-
toare a peisajului natural şi se bazează pe 
implicarea comunității în dezvoltarea pro-
iectului şi reuşeşte să pună în valoare com-
plexitatea peisajului, depăşind limitele unor 
soluții urbanistice convenționale.

Proiectul aduce soluții inovatoare 
pentru România şi propune un nou mod 
de a gestiona relația dintre mediul con-
struit şi cel natural şi invită toți actorii ur-
bani să se raporteze la cadrul natural cu 
respect prin practici sustenabile. Este o 
abordare sensibilă a temei de concurs. 

Proiectul de față poate deveni un mo-
del de bune practici în domeniul abordă-
rii cursurilor de apă în mediul urban.

Abordarea în oraşele noastre este de 
obicei agresivă în privința râurilor: ziduri de 
beton, baraje, afectarea vieții sălbatice şi a 
ecosistemului natural. Propunerea de față 
poate reprezenta un adevărat manifest nați-
onal, invitând oraşele din România să îşi re-
gândească atitudinea față de cursurile de 

apă care le traversează. Protejarea ecosiste-
mului natural şi a biodiversității, precum 
şi încetinirea vitezei curgerii râului, sunt 
văzute ca soluții durabile pentru a con-
serva caracterul natural al râului. 
Proiectul foloseşte multidisciplinaritatea 
pentru a lucra „în echipă” cu ecosistemul 
natural, şi nu împotriva acestuia. Aceasta 
este viziunea clară pe care proiectul o 
propune. 

Premiul 2 – Proiectul cu nr. de con-
curs 58 (premiu în valoare de 60.000 lei) 

Autor principal: SC PLANWERK 
ARHITECTURĂ ȘI URBANISM SRL 

Colaboratori specialități: SC Adrian 
Pop BIROU DE ARHITECTURĂ SRL-D   

Premiul 3 – Proiectul cu nr. de con-
curs 52 (premiu în valoare de 30.000 lei) 

Autor principal: Moga Marius Cătălin 
Coautori: Aldea Silviu, Măgeruşan 

Adriana, Miclăuş Marius, Felvinczi 
Anamaria, Constantinescu Teodora 

Colaboratori arhitectură: Nistor 

Alexandru, Susan Roxana, Pop Vlad, 
Knall Arnold, Fülöp Csenge, Apahidean 
Dragoş 

Colaboratori specialități: Horhat Ana 
– peisagistică, Șoflete Marius – structuri     

Concursul a fost lansat în iunie 2017, 
până la data-limită de 25 septembrie 
2017 intrând în comisia tehnică un nu-
măr de 11 proiecte participante.  

Concursul de soluții a fost public, în-
tr-o singură fază, deschis pentru 
România, țările Uniunii Europene şi 
Spațiului Economic European şi 
Confederația Elvețiană.

Acest concurs a fost organizat de că-
tre Filiala Transilvania a Ordinului 
Arhitecților din România în parteneriat 
cu Ordinul Arhitecților din România. 
Promotorul concursului a fost Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, iar eveni-
mentul de anunțare a rezultatelor a fost 
găzduit de Parohia Romano-Catolică Sf. 
Mihail.  Expoziția proiectelor a putut fi 
vizitată în perioada 2-8 octombrie 2017. 
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Elevii premianți sunt: 
• Chiorean Roxana-Maria – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 
• Mărginean Beatrice-Andreea – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Npoca; 
• Pădurean Victor-Alexandru – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 
• Simionescu Luca – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 
• Cîmpean Alexandra-Medeea – Liceul Teoretic “Avram Iancu” Cluj-Napoca; 
• Șuţă Oana Laura – Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca; 
• Gonzales-Popiţa Arianna-Georgeta – Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca.

Profesorii îndrumători premiați sunt: 
a) Limba română 
Columban Monica – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 
Dindelegan Corina – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 
Popa Mihaela – Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca; 
Banciu Gyongyi – Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai” Cluj-Nap;oca 
Popa Alina – Liceul Teoretic “Avram Iancu” Cluj-Napoca. 
b) Matematică 
Văcăreţu Ariana Stanca – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 
Andrea Vasile Adrian – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 
Vlădău Andreea – Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca; 
Sabo Liliana – Liceul Teoretic “Avram Iancu” Cluj-Napoca. 
c) Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 
Miclea Cristina – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 
Manole Filomela – Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca. 
d) Biologie 
Roşca Roxana – Liceul Teoretic “Avram Iancu” Cluj-Napoca. 
e) Filosofie 
Buşe Ion – Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca. 
f) Fizică 
Teodorescu Gabriel – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca. 
g) Informatică 
Ilea Lucian – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca. 
h) Istorie 
Pop Corina – Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca

La începutul lunii septembrie, elevii 
care au obținut nota maximă la examenul 
de Bacalaureat şi profesorii lor îndrumă-
tori au fost premiați de municipalitatea 
clujeană.

Pentru performanțele lor remarcabi-
le, 7 elevi şi 16 profesori au primit recu-
noaşterea comunității noastre, prin 
premiile simbolice care au constat în: 
1.000 lei, o diplomă şi un buchet de flori 
pentru fiecare elev şi cadru didactic 
îndrumător.

La festivitatea care a avut loc în des-
chiderea şedinței de Consiliu Local de 
marți, 5 septembrie 2017, au participat dl. 
prof. Valentin Cuibus, inspector şcolar 
general şi d-na prof. Mariana Pop, inspec-
tor şcolar general adjunct în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

“Felicitări încă o dată tinerilor care au 
înțeles importanța Cărții! Aşa cum am 
spus de fiecare dată, investiția în educație 
este cea mai bună investiție pe care o pu-
tem face pentru viitorul nostru!”, a decla-
rat primarul municipiului Cluj-Napoca, 
dl. Emil Boc.

Premii pentru elevii de 10 la 
Bacalaureat și îndrumătorii lor
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La începutul anului şcolar 2017-2018, Primăria Cluj-Napoca, 
prin Poliția Locală, a distribuit în şcolile clujene 3200 de caiete. Pe 
coperțile acestora sunt trecute informații privind reguli elementare 
de circulație pentru pietoni şi biciclişti.

Caietele au fost realizate la inițiativa Poliției Locale a Municipiului 
Cluj-Napoca şi sunt destinate elevilor de clasa I.

”Este foarte important ca elevii să cunoască de timpuriu regulile 
de circulație, atât în calitate de pietoni, cât şi în calitate de biciclişti. 
Am realizat aceste caiete cu mesaje privind regulile elementare de 
circulație în încercarea de a-i educa pe elevi încă din clasele primare, 
astfel încât să prevenim accidentele rutiere, care sunt, din păcate, 
destul de frecvente în rândul copiilor”, a declarat Marcel Bonțidean, 
directorul Poliției Locale.

La începutul anului şcolar 2017-2018, 
520 de elevi au primit ghiozdane şi rechi-
zite gratuite, prin programul anual al 
Primăriei Cluj-Napoca dedicat şcolarilor 
care provin din familii defavorizate.

Beneficiarii acestui program sunt co-
piii de vârstă şcolară proveniți din familii 
beneficiare ale drepturilor prevăzute de 
Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, ale drepturilor prevăzute 
de Legea nr. 277/2010 privind alocația de 
susținere a familiei, precum şi copiii pro-
veniți din familii beneficiare ale servicii-
lor Centrului social de urgență.

În acest an, din cele 520 de ghiozdane 
cu rechizite pregătite de Direcția de 
Asistență Socială şi Medicală a Primăriei, 
104 sunt destinate elevilor din clasa 0 şi 

clasa I, iar restul de 416 pentru elevii din 
clasele II – XII.

Distribuirea ghiozdanelor s-a desfă-
şurat în perioada 4 - 8 septembrie 2017, la 
Centrul de Incluziune Socială, str. Plevnei 
nr. 158.

Valoarea ghiozdanelor echipate este 
de 97,58 lei pentru clasele 0-I şi 85,68 lei 
pentru clasele II-XII.

Primăria sprijină elevii din clasa I să învețe regulile elementare de circulație rutieră

Ghiozdane și rechizite gratuite pentru 
elevii clujeni din familii defavorizate
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Amplasate în locuri accesibile cadrelor didactice, paznici-
lor şi elevilor, butoanele de panică pot fi apăsate pentru a trans-
mite un semnal către dispeceratul Poliției municipiului, ceea ce 
determină deplasarea imediată la şcoală a celui mai apropiat 
echipaj de poliție.

Proiectul a fost inițiat în anul 2010, iar butoanele sunt func-
ționale în şcolile din municipiu - 53 de unități de învățământ 
preuniversitar sunt dotate cu unul sau două butoane de panică. 
Primăria a achiziționat centrale de transmisie alarmă pentru 
fiecare, o îmbunătățire a sistemului de securitate cu butoane de 
panică ce a fost realizată anul trecut. De asemenea, au fost 

montate butoane de panică în şcolile/liceele care funcționează 
în clădiri noi.

La ora începerii cursurilor şi la încheierea acestora, la intra-
rea fiecărei şcoli este prezent un polițist local, un polițist din 
poliția națională sau un jandarm. Poliția locală, poliția naționa-
lă şi jandarmeria, în colaborare cu Inspectoratul Școlar 
Județean, efectuează în preajma şcolilor acțiuni pentru preve-
nirea absenteismului şi a consumului de substanțe halucinoge-
ne. Totodată, politiştii locali de la serviciul Inspecție comercială 
verifică chioşcurile din proximitatea şcolilor, pentru a preveni 
vânzarea de alcool şi tutun.

Școlile din Cluj-Napoca sunt 
dotate cu butoane de panică
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În această vară, Primăria Cluj-Napoca a demarat o amplă acţiune 
de refacere a curţilor unităţilor de învăţământ preuniversitar din mu-
nicipiu, inclusiv a terenurilor de sport din cadrul acestora. Până la în-
ceperea anului şcolar, au fost finalizate lucrările la 20 curți pentru elevi, 
iar programul de modernizare a continuat şi după începerea cursurilor 
fără afectarea desfăsurării orelor.

Școlile la care au fost modernizate curțile şi terenurile de sport sunt 
următoarele:

• Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca
•  Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca  

(Calea Turzii, nr. 140-142)
• Școala „Nicolae Titulescu”
• Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”
• Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca
• Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny”
• Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca
• Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca (clasele primare)
•  Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca  

(clasele din ciclul de şcoală generală)
• Colegiul Tehnic „Energetic” Cluj-Napoca
• Colegiul Național „George Coşbuc”
• Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”
• Școala Gimnazială „Emil Isac”
• Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca
• Seminarul Teologic Liceal Ortodox
• Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
• Școala Gimnazială „Ioan Bob” 
• Grădinița „Mica Sirenă”
• Grădinița „Buburuza”
• Creşa „Scufița Roşie”

Primăria a modernizat curțile școlilor și 
terenurile de sport aferente acestora!
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Primăria municipiului Cluj-Napoca in-
vesteşte anual în dotarea şi funcționarea op-
timă a cabinetelor şcolare, preluate în 
administrare în anul 2009. Cabinetele de 
medicină generală şi dentară de pe raza mu-
nicipiului Cluj-Napoca oferă copiilor asis-
tenţă medicală preventivă, curativă şi de 
urgenţă. De la preluarea acestora, am căutat 
să îmbunătăţim condiţiile în care se acordă 
asistenţa medicală în cabinetele medicale 
din reţea, prin dotarea lor cu aparatură me-
dicală de nouă generaţie, instrumentar şi 
materiale de calitate superioară.

În acest sens, după preluare, în anul 
2012, s-a alocat  suma de 700.000 lei  pentru 
reutilarea a 16 cabinete stomatologice cu 16 
statii de lucru cuprinzând unitul dentar, 
compresorul, autoclavul pentru sterilizare, 
sigilator pentru pungi şi s-a  înfiinţat un ca-
binet medical dentar în incinta Seminarului 
Teologic Ortodox. În următorii ani s-au în-
fiinţat încă trei noi  cabinete medicale den-
tare, în incinta fostei şcoli generale „Radu 
Stanca” arondată  acum Liceului de infor-
matică „Tiberiu Popoviciu”, în incinta 
Liceului cu Program Sportiv şi în incinta 
Colegiului Naţional “George Bariţiu”. Astfel, 
la ora actuală, pe raza  municipiului Cluj-
Napoca sunt funcţionale 19 astfel de cabine-
te stomatologice şcolare. 

Pentru studenţi s-a înfiinţat un cabi-
net de medicină dentară care funcţionea-
ză din anul 2013 în spaţiul pus la dispoziţie 
de Universitatea Babeş – Bolyai unde se 
lucrează pe două ture, datorită numărului 
mare de solicitări. Un alt cabinet de medi-
cină dentară este funcţional din acest an 
pentru cei 6000 de studenţi ai Universităţii 
de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 
integrat cu cabinetul nou înființat de me-
dicină generală şi amplasate chiar în in-
cinta universităţii. Pentru acest an ne 
propunem şi înființarea şi dotarea unui 
cabinet de medicină dentară cu adresabi-
litate pentru studenţii Universităţii 
Tehnice. În urma discuțiilor purtate cu 
conducerea universității au fost demarate 
procedurile de identificare a spațiului.

Cabinetele nou înfiinţate respectă toa-
te standardele în vigoare, sunt amplasate 
în spaţii generoase şi autorizate, persona-
lul medical este determinat şi calificat.

 În rețeaua şcolară funcționează 105 
cabinete de medicină generală şi 19 cabi-
nete stomatologice, iar în învățământul 
superior 7 cabinete medicale şi 2 cabinete 
stomatologice. Aceste cabinete sunt de-
servite de 25 de medici şcolari şi 22  de 
medici stomatologi, iar 11 medici  lucrea-
ză în unitățile de învățământ superior.

Investiții în sănătatea elevilor și 
studenților
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Primăria vine în întâmpinarea nevoilor locuitorilor şi asigură condiţii opti-
me de mobilitate pentru toată lumea. Seniorii oraşului se pot deplasa în mod 
gratuit, iar elevii şi studenţii beneficiază de gratuităţi şi reduceri.

Astfel, Primăria Cluj-Napoca a menţinut gratuitatea pe mijloacele de 
transport 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. 

În această toamnă vom propune Consiliului local creşterea plafonului pen-
tru gratuitățile acordate pensionarilor pe mijloacele de transport în comun. 
Astfel, toți pensionarii care au împlinit vârsta de 70 de ani, indiferent de veni-
turi vor beneficia de gratuitate pe toate liniile, pensionarii sub 70 de ani care 
obțin venituri sub 1.700 de lei vor beneficia de gratuitate pe toate liniile, iar 
pensionarii  sub 70 de ani care obțin venituri între 1.701 - 1.900 lei vor benefi-
cia de gratuitate pe 1 linie.

De asemenea, elevii şi studenţii au beneficiat în continuare de abonamente 
gratuite. În urma unei hotărâri aprobate de Consiliul local, la iniţiativa prima-
rului, studenţii beneficiază de două linii gratuite pe mijloacele de transport în 
comun din oraş, în loc de una, iar elevii clujeni beneficiază de abonamente gra-
tuite pentru două linii de transport în comun pentru deplasarea la şcoală sau 
activităţi extracurriculare. Toţi elevii care doresc beneficiază de 50% reducere 
pe o a treia linie.

În prezent, peste 21.000 de elevi beneficiază de această facilitate.
Elevii orfani şi cei proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la 

transport pe toate liniile.
De asemenea, Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia 

Sopor, Valea Fânaţelor şi Colonia Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii nede-
plasabili cu dizabilităţi neuromotorii beneficiază de transport cu microbuze 
special dotate pe trasee stabilite de comun acord de municipalitate şi o serie de 
ONG-uri partenere.

De asemenea, pe perioada şcolii, există curse speciale pentru elevi cu ple-
cări din cartiere spre zona centrală la orele 7,25 şi reîntoarcerea la orele 14,10.

Gratuități la transportul în comun
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Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a găzduit, în perioada 1-7 septembrie 2017, meciurile din cadrul Grupei 
C a FIBA EuroBasket 2017. La competiție au participat reprezentativele de seniori ale Spaniei, Croației, 

Ungariei, Muntenegru, Cehiei și României. Deși echipa națională a României nu  reușit să cîștige niciunul 
dintre meciurile din grupă, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a fost plină de susținători ai naționalei, 

atingându-se mai multe recorduri de audiență. Astfel, la meciul cu Spania, campioana Europei, peste 8.000 
de spectatori au încurajat naționala României din tribunele sălii, iar la meciul contra reprezentativei 

Ungariei s-a atins un nou record: peste 9000 de persoane. În vederea Campionatului European de Baschet 
Sala Polivalentă a fost extinsă de la 7.200 la 9.300 de locuri.

Eurobasket 2017
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Sâmbătă, 30 septembrie, pe strada 
Mihail Kogălniceanu, în fața Universității 
„Babeş-Bolyai”, membrii Peluzei Șepcile 
Roşii, împreună cu susținători ai diferite-
lor ramuri sportive ale clubului 
Universitatea Cluj au cântat, alături de o 
orchestră simfonică, toate melodiile în-
drăgite de generații întregi de clujeni, în 
cadrul unui spectacol muzical inedit: 
Haide „U” pe Scena Urbană. 

Acest eveniment se adaugă suitei de 
proiecte derulate de Scena Urbană în 
scopul de a reda spatiul oraşului către co-
munitate, de a-l transforma şi redefini 
drept „acel spațiu care aparține tuturor”, 
de a pune în valoare acele trăiri care ne 
aduc împreună, ne definesc ca şi comuni-
tate şi ne ancorează în timp şi spațiu. 

„Știţi de ce se întâmplă toate acestea? 
Pentru că «U» înseamnă în primul rând 
tradiţie, creativitate şi comunitate. 
Niciodată «dă-le gol, hai dă-le gol!» nu va 
putea transmite emoţia generată de 
«Slavă ţie, studenţie» sau «Primul pas pe 
stadion»”, au transmis reprezentanții 
Peluzei „Șepcile Roşii”.

Proiectul este realizat de Scena 
Urbană, cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului Local Cluj-Napoca.

„Haide U pe Scena Urbană”:  
spectacol susținut de susținătorii Universității Cluj, 

alături de o orechestră simfonică
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În şedința Consiliului Local al 
Municipiului Cluj-Napoca din data de 5 
septembrie au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții “Stații de încărcare pentru auto-
vehicule etapa 1” - proiect din inițiativa 
primarului. Investiția vizează amplasarea 
de stații de încărcare pentru autovehicule 
electrice în zona parcării din Piața Unirii 
şi pe str. Moților nr. 1-3, în incinta par-
king-ului primăriei.

Noile stații se adaugă infrastructurii 
existente de alimentare pentru autovehi-
cule electrice, care cuprinde 7 stații priva-
te de încărcare, poziționate în diverse 
zone din oraş: parcare hipermarket Cora, 
parcare supermarket Kaufland Mărăşti, 
Hotel Univers T, Hotel Lol et Lola, Hotel 
Ana Dome, Liberty Technology Park, 
Romstal Cluj.

Valoare investiției Primăriei este de 
330.253,07 lei + TVA.

Primăria Cluj-Napoca 
va amenaja  

stații de încărcare 
pentru mașini electrice
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Joi, 31 august 2017, s-a sărbătorit Ziua 
Limbii Române. Cu această ocazie, din cea-
sul din turnul sediului Primăriei de pe stra-
da Petru Maior a fost intonată melodia 
”Limba Noastră” de Alexandru Cristea, pe 
versurile poetului Alexei Mateevici.

Poezia „Limba noastră”  a fost scrisă de 
poetul basarabean Alexei Mateevici la sfâr-
şitul anului 1917, la Congresul Scriitorilor 
din Basarabia, unde s-a hotărât trecerea la 
alfabetul latin. Poezia „Limba noastră” a 
fost transpusă melodic de către compozito-
rul Alexandru Cristea (1890-1942). 

La 22 iulie 1995, deputații din 
Parlamentul Republicii Moldova au apro-
bat strofele 1, 2, 5, 8 şi 12  ale poeziei 
„Limba noastră” drept imn național şi 
oficial al Republicii Moldova.

De Ziua Limbii Române, Primăria 
municipiului Cluj-Napoca, în parteneriat 
cu Uniunea Scriitorilor, filiala Cluj, Teatrul 
Național Cluj-Napoca şi Universitatea 
„Babeş-Bolyai” a organizat un eveniment 
cultural tematic la clădirea Casino din 
Parcul Central „Simion Bărnuțiu”. Astfel, 
au susținut conferințe despre limba ro-
mână doamna Irina Petraş, preşedintele 
Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj şi dl. aca-
demician Ioan Aurel Pop, rectorul 
Universității „Babeş-Bolyai”, iar actori ai 

Ziua Limbii Române sărbătorită la 
Cluj-Napoca!

Teatrului Național din Cluj-Napoca au 
recitat din lirica română contemporană: 
Ruslan Bârlea şi Diana Buluga, acompa-
niaţi la chitară clasică de Vlad Soare, elev la 
Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, 
laureat internaţional.

Au fost recitate poezii de Mihai 
Eminescu, Lucian Blaga, George Coşbuc 
şi Alexei Mateevici (Imnul de stat Rep. 
Moldova din 1995, melodia: preot 

Alexandru Cristea). Dintre titlurile lirice 
amintim: „Odă în metru antic”, „Glossă”, 
„Gândind la tine” (M. Eminescu), 
„Biografie”, „Laudă suferinţei”, „Cântec în 
doi”, „Amintire” (L. Blaga), „Lordul John”, 
„Nu te-ai priceput”, „Vei plânge mult sau 
vei zâmbi”, „Psalm” (G. Coşbuc) şi „Limba 
noastră” (Alexei Mateevici).

„Limba Română este Patria mea” – 
Nichita Stănescu.
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Peste 2.500 de clujeni au participat în Piața Avram 
Iancu, la concertul extraordinar “La Operă 2017”. Prin 
acest spectacol în aer liber, Opera Națională Română din 
Cluj-Napoca, în parteneriat cu Fundația Culturală 
”Simona Noja” a marcat, alături de comunitate, deschide-
rea noii stagiuni 2017-2018.

Proiectul a fost sprijinit de Primăria şi Consiliul Local 
Cluj-Napoca, suma alocată de la bugetul local fiind de 60.000 
lei. Gala extraordinară, devenită o tradiție anuală aşteptată de 
întreaga comunitate, a fost pusă în scenă în aer liber, în Piața 
Avram Iancu. 

La Operă 2017– concert extraordinar  
în aer liber în deschiderea stagiunii
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Aula Magna a Universității Babeş-Bolyai a găzduit vineri, 29 
septembrie, o dezbatere pe teme europene, la care primarul Emil 
Boc a participat alături de Excelența Sa dl. Cord Meier-Klodt, 
ambasadorul Germaniei în România, omologul său dl. Emil 
Hurezeanu, dl. Vasile Puşcaş, fost negociator-şef al României cu 
U.E., dl. Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerț şi 
Industrie Româno-Germane - AHK, dl. Daniel Buda, europar-
lamentar, reprezentanți ai mediului de business şi universitar.

Temele principale ale dezbaterii au vizat aderarea României 
la Schengen, trecerea la moneda Euro, reformarea şi viitorul 
Uniunii Europene. „În acest cadru, am subliniat faptul că cel mai 
important proiect de ţară pe care îl are România astăzi este pro-
iectul finalizării integrării în Uniunea Europeană.

Aderarea e una, integrarea e alta. Suntem departe de a finali-
za procesul de integrare europeană, iar dacă această componen-
tă care ţine de zona euro nu se va finaliza cu un obiectiv coerent 
al guvernanţilor - Guvern-BNR-Parlament, o decizie coerentă şi 
care să stabilească calendarul de urmat, riscăm toate şansele să 
rămânem într-o zonă de liber schimb. Depinde numai de noi!”, 
a subliniat primarul Emil Boc

Dezbaterea a avut loc în cadrul celei de a şasea ediții a eveni-
mentului, organizat anual de comunitatea germană la Cluj-Napoca, 
Festivalul de Toamnă al Economiei Germane - Herbstfest.

„10 ani de la aderarea României la 
Uniunea Europeană” - dezbatere 

româno-germană la UBB

20



Jurnalul Municipal Cluj-Napoca         Nr. 90 / 2017

Municipiul Cluj-Napoca a intrat în 
acest an în asociația europeană Eurocities, 
una dintre cel mai puternice forme de re-
prezentare nonguvernamentală a nivelu-
lui local din Uniurea Europeană, în relația 
cu instituțiile europene.

În 28-29 septembrie a avut loc  prima 
întâlnire la Cluj-Napoca a grupului de lucru 
pe incluziune socială al acestei rețele şi toto-
dată primul eveniment găzduit de oraşul 
nostru în cadrul acestui nou parteneriat. 

La eveniment au participat reprezen-
tanți ai Comisiei Europene, din cadrul 
DG Employment and Social Affairs, pre-
cum şi preşedintele, respectiv vice-preşe-
dintele grupului de lucru de incluziune 
socială al Eurocities, alături de experți din 
oraşe membre precum Ghent, Leeds, 
Barcelona, Berlin, Gothenburg sau Viena. 

Obiectivul nostru de la colaborarea cu 
Euricities pe grupul de lucru de incluziune 
socială este de a valorifica oportunitățile de 
depunere a unor proiecte împreună cu alte 
municipalități în cadrul apelurilor deschise 
de Comisia Europeană în domeniul 

anti-discriminării şi în cadrul programului 
Orizont 2020. Totodată, împărtăşirea ex-
pertizei şi a bunelor practici între membri şi 
parteneri în vederea consolidării rolului im-
portant pe care autoritățile locale îl dețin în 
managementul provocărilor strategice la 
nivel local. 

În problematica incluziunii populați-
ei vulnerabile din oraşe, Clujul are ca 
exemplu de bună practică abordarea 
pragmatică şi durabilă, prin proiectul-pi-
lot finalizat cu succes, Pata -Cluj. 

Conştientizarea rolului esențial pe care 
autoritățile locale îl au în implementarea 
strategiilor naționale pentru incluziunea ro-
milor (“Strategiei Guvernului României de 
Incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome pentru perioada 2014-
2020”) şi în atingerea obiectivelor în dome-
niul combaterii sărăciei şi incluziunii sociale 
prevăzute în programele naționale de refor-
mă şi conlucrând la atingerea obiectivelor 
de țară aferente Strategiei Europa 2020.

Prioritizarea atragerii finanțărilor ne-
rambursabile în domeniul incluziunii 

sociale complementar cu alocări necesare 
din resurse proprii

Clujul este un centru al inovării şi 
poate deveni şi un centru al inovării soci-
ale - proiectul Pata-Cluj al ADIZMC şi 
mai ales abordarea aleasă în domeniul in-
cluziunii sociale.

Dincolo de aspectele administrative 
care sunt în controlul Primăriei, proble-
ma incluziunii romilor este una în mod 
esențial culturală, ținând de capacitatea 
comunităților roma şi nonroma de a se 
cunoaşte, înțelege şi accepta reciproc.

În acest sens, abordarea problemei inclu-
ziunii se face structural şi nu strict administra-
tiv. După proiectul Pata-Cluj, un model de 
colaborare între administrație şi sectorul inde-
pendent care a produs rezultate concrete în 
Pata Rât, comunitatea roma cel mai puternic 
afectată de probleme sociale, în oraş se va 
pune în practică, prin intermediul Centrului 
Cultural Clujean, un proiect cultural de anver-
gură, menit să construiască locuri de întâlnire, 
dezbatere şi colaborare concretă între comu-
nitățile roma şi nonroma ale oraşului.

Prima întâlnire la Cluj-Napoca a 
grupului de lucru pe incluziune 

socială a rețelei europene 
Eurocities – cea mai puternică 

asociere între orașele din 
Uniunea Europeană
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Directorul Institutului Francez din 
Cluj-Napoca, dl. Benoît Bavouset şi-a în-
cheiat mandatul la conducerea instituției. 
”Am avut plăcerea de a avea o întâlnire, în 
cadrul căreia i-am mulțumit pentru spri-
jinul acordat în susținerea actului de cul-
tură din municipiul nostru şi în 
dezvoltarea şi consolidarea relațiilor ro-
mâno-franceze”, a declarat primarul Emil 
Boc.

Institutul Francez din Cluj – Institut 
Français de Cluj – şi-a deschis porţile în 
1991 sub numele de Centru 
Cultural Francez, pe care l-a purtat 
până la transformarea sa în Institutul 

Francez din România, la sfârşitul anului 
2011. Domnul Benoît Bavouset a fost 
directorul regional al Centrului înce-
pând cu data de 1 septembrie 2013.

Principalele misiuni ale Institutului 
Francez din Cluj-Napoca sunt: stimularea 
dialogului şi a schimbului între Franţa şi 
Transilvania în toate domeniile, promo-
varea ideilor şi a valorilor Franţei şi a fran-
cofonei, promovarea excelenţei şi a 
inovaţiei în domeniul culturii, difuzarea 
unei culturi francofone deschise, inclusă 
în modernitate şi în diversitate şi susţine-
rea învăţării şi a practicării limbii 
franceze.

Institutul Francez este totodată unul dintre 
cele mai active institute culturale din munici-
piul Cluj-Napoca, organizând evenimente şi 
activităţi culturale pe tot parcursul anului 
(Întâlnirile Europene din Transilvania / Les 
Rencontres de Cluj în colaborare cu munici-
palitatea clujeană, Ziua porţilor deschise, 
Toamna Institutului Francez, Târgul de 
Cariere, Forumul ONG-urilor, etc.). Pe toată 
durata mandatului, domnul Benoît Bavouset a 
asigurat o creştere continuă a vizibilității 
Institutului Francez şi a avut o contribuție ma-
joră la viața culturală a oraşului, la susținerea şi 
dezvoltarea relațiilor de colaborare cu oraşele 
noastre înfrățite, Nantes şi Dijon.

Final de mandat pentru Benoît Bavouset 
în fruntea Institutului Francez din Cluj

22



Jurnalul Municipal Cluj-Napoca         Nr. 90 / 2017

Primarul Emil Boc a primit vizita E.S. doamna Michèle 
Ramis, Ambasador al Republicii Franceze în România, fiind pri-
ma vizită oficială a Excelenței Sale la Primăria municipiului 
Cluj-Napoca.

„În cadrul întrevederii am abordat dimensiunea universitară 
a oraşului, alături de ceilalți factori strategici cheie în dezvoltarea 
municipiului Cluj-Napoca, inovare şi participare. Clujul este re-
cunoscut ca un centru al francofoniei în Europa Centrală şi de 
Est, prin numărul mare de tineri francofoni care aleg an de an să 
studieze în oraşul nostru, prin companiile, oamenii de afaceri 
care activează aici şi, nu în ultimul rând, prin cooperările în do-
meniul cultural. Municipalitatea clujeană va continua să sprijine 
colaborările culturale, economice şi universitare între comunită-
țile noastre”, a declarat primarul Emil Boc.  

Pe durata vizitei la Primăria municipiului Cluj-Napoca, E.S. 
D-na. Michèle Ramis a fost însoțită de dl. Christophe Gigaudaut, 
Director al Institutului Francez din România şi Consilier de coo-
perare şi acțiune culturală, dl. Mehmet Meydan, Consul al 
Ambasadei Franței în România, d-na Dana Gruia Dufaut, 
Consilier consular, dl. Pascal Fesneau, Consul onorific al Franței 
la Cluj-Napoca, dl. Xavier Leroux, noul director al Institutului 
Francez la Cluj-Napoca şi d-na Ioana Costaş, Responsabil de co-
operare universitară, Institutul Francez Cluj-Napoca.

Întrevedere cu  
Ambasadoarea Franței în România 
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La mijlocul lunii septembrie, s-a desfă-
şurat la Cluj-Napoca prima ediție a festiva-
lului stradal Wonder Puck, eveniment 
dedicat în primul rând copiilor. Festivalul 
organizat în Piața Unirii,  în aer liber a mar-
cat într-un mod inedit deschiderea stagiu-
nii 2017-2018 a Teatrului de Păpuşi Puck.

Mii de copii şi părinți s-au bucurat de 
spectacolele de teatru, concerte, momente 
de dans şi jonglerie, ateliere de creaţie şi ex-
poziții. „Wonder Puck” este un eveniment 
de tip open-air adresat întregii familii, care 
îşi propune să aducă laolaltă domenii de in-
teres artistic, precum: teatru, muzică, dans, 
artă vizuală şi artizanală. Aşadar, pe toată 
durata festivalului au avut loc o mulțime de 
activități educative şi recreative dedicate co-
piilor şi familiilor lor.  

Evenimentul a fost sprijinit de Primăria 
Cluj-Napoca, alocarea de la bugetul local 
pentru această ediție fiind de 20.000 lei.

Festivalul este organizat de Teatrul de 
Păpuşi Puck, alături de Consiliul Judeţean 
Cluj şi în parteneriat cu fundaţia ESUA şi 
fundaţia LIONS.

Festivalul 
Wonder Puck - 

lumea copiilor în 
centrul Clujului!
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Primăria Cluj-Napoca a continuat și în această 
toamnă tradiția premierii cuplurilor clujene care 

au aniversat 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Au fost premiate 42 de cupluri clujene, fiecare 

premiu constând în suma de 1.000 lei, 
o diplomă aniversară și o floare.
„În numele comunității noastre,  

le-am transmis seniorilor mulțumiri pentru 
contribuția lor la ceea ce este astăzi Clujul și 
cele mai calde urări. La mulți ani, tuturor!”,  

a transmis primarul Emil Boc.

Premierea cuplurilor clujene cu ocazia 
aniversării a 50 de ani de căsătorie
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Ediția 2017 a Zilelor Recoltei, desfăşurată în 
weekendul 15-17 septembrie, a însemnat, în ci-
fre, aproximativ 200 de expozanți şi circa 400 de 
tone de fructe şi legume comercializate. 

Organizată pentru a cincea oară de 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Asociația 
Produs de Cluj, în parteneriat cu Consiliul 
Județean Cluj, sărbătoarea  Zilelelor Recoltei a 
reunit pe platoul Sălii Sporturilor ”Horia 
Demian” mici fermieri şi întreprinzători indivi-
duali care au oferit zecilor de mii de vizitatori ai 
târgului posibilitatea de a-şi finaliza proviziile 
pentru iarnă cu legumele şi fructele de sezon. 
De asemenea, clujenii au putut achiziționa pro-
duse din carne şi lapte provenite din fermele 
clujene, miere de albine, sucuri, siropuri şi dul-
cețuri naturale, uleuri presate de rece, lavandă şi 
articole pe bază de lavandă, cojoace şi haine de 
piele, costume populare, curele şi chimire, pre-
cum şi jucării şi obiecte sculptate în lemn. De 
mare succes s-au bucurat strugurii şi mustăria 
tradițională, la standurile căreia s-a înregistrat 
un mare număr de cumpărători şi după trece-
rea furtunii. 

Zilele Recoltei la Cluj-Napoca au fost o 
bună ocazie de a oferi un sprijin în produse ali-
mentare persoanelor care au nevoie de solidari-
tatea noastră. Astfel, cu acest prilej, producătorii 
prezenți la eveniment au donat o parte din pro-
dusele lor de sezon. Acestea au fost distribuite 
pentru copiii îngrijiți la Casa de Copii Căsuța 
Bucuriei şi Centrul rezidențial “Maria-Gabriel”.

Zilele Recoltei 
2017
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Piața Unirii a găzduit, în perioada 29 
septembrie – 1 octombrie 2017, cea de-a 
şasea ediție a  Festivalului de Toamnă al 
Economiei Germane – Herbstfest 2017.  
Potrivit organizatorilor, aceasta a fost cea 
mai reuşită ediție a festivalului şi a însem-
nat aproape 18.000 de oaspeți, peste 6.000 
de litri de bere, 2 tone de carne, 5.500 me-
tri de wursti, 3.000 de bucăti din celebrii 
covrigi bavarezi Bretzel. În cadrul 
Festivalului de Toamnă al Economiei 
Germane- Herbstfest 2017 au fost orga-
nizate 4 dezbateri publice, pe teme de po-
litică, învățământ, economie şi cultură. 
Sala Aula Magna a Universității Babeş-
Bolyai, partener al festivalului, s-a dove-
dit neîncăpătoare pentru participanții la 
aceste dezbateri. Festivalul de Toamnă al 
Economiei Germane – Herbstfest a fost or-
ganizat de Clubul Oamenilor de Afaceri de 
Limbă Germană din Transilvania de Nord 
– DWNT şi Avalon Events, cu sprijinul 
Primăriei, al Consiliului Local Cluj-
Napoca, al Consiliului Județean Cluj, al 
Universității Babeş-Bolyai şi al Camerei de 
Comerț şi Industrie Româno-Germane 
– AHK.

Festivalul de Toamnă al Economiei 
Germane în Piața Unirii
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Congresul Societății Sud Est 
Europene de Neurochirurgie a reunit la 
Cluj-Napoca peste 400 de experți în do-
meniu din toată lumea, fiind cel mai 
mare congres de neurochirurgie orga-
nizat vreodată în România. Prin perfor-
manțele remarcabile ale specialiştilor 
noştri, Clujul îşi consolidează statutul 
de centru al excelenței în neurochirur-
gie. Cu acest prilej, primarul Emil Boc 
l-a felicitat pe prof. dr. Ștefan Florian, în 
dubla sa calitate de Preşedinte al 
Societății Române de Neurochirurgie şi 
Vicepreşedinte al Federației Mondiale 
de Neurochirurgie. 

De asemenea, la Cluj-Napoca s-au 
reunit specialişti în aria bolilor neuro-
logice rare, în cadrul cursului special 
„Actualități în Diagnosticul şi 
Tratamentul Bolilor Neurologice Rare”.

Conferința a fost organizată de 
Departamentul de Neuroştiințe a 
Universității de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, sub 
egida European Academy of Neurology 

Task Force for Rare Neurologic Diseases 
(EAN).

Coordonatorii programului sunt 
Antonio Federico - Preşedinte al 
Comitetului ştiințific EAN, Dep. de 
Medicină, Chirurgie şi Neuroştiințe, 
Facultatea de Medicină, Universitatea 
din Siena, Italia şi Preşedinte al EAN 
Rare Neurological Diseases Task Force 
- şi Dafin F. Mureşanu - Co-preşedinte 
EAN Scientific Neurorehabilitation 
Panel, Vicepreşedinte EAN European 
Federation of NeuroRehabilitation 
Societies (ENFR), fost preşedinte al 
Societății Române de Neurologie şi 
Preşedinte al departamentului de 
Neuroştiințe din cadrul UMF Iuliu 
Hațieganu Cluj-Napoca.

Facultatea de medicină de la Cluj 
este una dintre cele mai importante in-
stituții de profil din România şi Europa 
Centrală şi de Est şi un pilon esențial în 
evoluția Clujului ca centru de excelență 
în medicină, de la educație şi cercetare 
în domeniu la servicii medicale. 

Evenimente științifice de excepție  
la Cluj-Napoca
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Cel de-al XII-lea Congres Național de 
Medicină Veterinară s-a desfăşurat în 
luna septembrie la Cluj-Napoca.. ”În ca-
drul evenimentului de deschidere am 
adresat un cuvânt de bun-venit specialiş-
tilor în domeniu din întreaga țară şi am 
subliniat importanța USAMV Cluj-
Napoca - Universitatea de Științe Agricole 
şi Medicină Veterinară - în cadrul învăță-
mântului universitar clujean. În ultimii 
ani, Clujul a cunoscut o dezvoltare puter-
nică a componentei medicinei veterinare, 
care vizează animalele de companie. 
Această direcție demonstrează nu doar 
creşterea interesului clujenilor pentru 
animalele de companie, ci este un indica-
tor al creşterii calității vieții în municipiul 
nostru”, a transmis primarul Emil Boc.

 Congresul Național de 
Medicină Veterinară 2017  

a avut loc 
 la Cluj-Napoca

29



Jurnalul Municipal Cluj-Napoca         Nr. 90 / 2017

În perioada 19-20 septembrie 2017, a 
avut loc la Cluj-Napoca vizita delegației 
Comisiei de Dezvoltare Regională din 
Parlamentul European, fiind prezenți la 
Cluj-Napoca membrii din Germania, 
Olanda, Portugalia şi Austria.

 Delegația europeană a apreciat diver-
sitatea proiectelor implementate la Cluj. 
Totodată, oficialii europeni au apreciat 
angajamentul pe care municipiul Cluj-
Napoca l-a luat în domeniul mobilității 
urbane sustenabile prin proiectele reali-
zate, dar şi prin cele pe care le avem în 
lucru pentru exercițiul de programare ac-
tual. Astfel, doar pe această dimensiune 
de mobilitate, Primăria Cluj-Napoca pre-
găteşte până în 2023 proiecte în valoare 
de aprox. 100 de milioane de euro. Este 
vorba despre proiecte precum: achiziția 
de noi mijloace de transport în comun 
(troleibuze, tramvaie, autobuze electrice 
etc.), dezvoltarea de noi zone pietonale în 
municipiu - pietonalizarea străzii M. 
Kogălniceanu, modernizarea Pieței 
Lucian Blaga şi a străzii Napoca, extinde-
rea rețelei de piste de biciclete, dezvolta-
rea sistemului de bike-sharing (ClujBike 
2), inclusiv cu biciclete electrice, sistem 
integrat de management al traficului - 
trafic adaptativ ş.a. 

Delegația europeană a participat în 
perioada 18-20 septembrie 2017 la o serie 

Cluj-Napoca: model de bune practici 
 în absorbția de fonduri europene

de evenimente la Cluj-Napoca, alături de 
membri ai Parlamentului European, func-
ționari de nivel înalt din cadrul Comisiei 
Europene, Parlamentului European şi re-
prezentanți ai autorităților şi instituțiilor 
guvernamentale şi locale, ai mediului de 
business şi societății civile. De asemenea, 
programul delegației a cuprins vizite la 
centre de cercetare, obiective turistice şi la 
variate proiecte realizate cu fonduri euro-
pene în municipiu. Conferinţa Smart 

Regional Development – Investiţii 
Inteligente Pentru Dezvoltarea Comunitatii 
Regionale - a fost unul dintre evenimen-
tele principale din program, parte a seriei 
de evenimente Zilele REGIO 2017. 
Conferinta a fost organizată de Agenția 
de Dezvoltare Regională Nord-Vest îm-
preună cu Comisia Europeană, Comisia 
de Dezvoltare Regională a Parlamentului 
European, Reprezentanţa Comisiei 
Europene şi Primăria Cluj-Napoca. 
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Reprezentanți ai sectoarelor culturale 
din Eleusis (Grecia), Aveiro, Braga şi 
Guimaraes (Portugalia), Košice (Slovacia), 
Debrecen (Ungaria), Klaipeda şi Plunge 
(Lituania), Leeds (Marea Britanie), precum 
şi din Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu 
Mureş, Baia Mare, Alba Iulia şi Sfântu 
Gheorghe s-au întâlnit  la Cluj-Napoca 
pentru a pune bazele unei rețele culturale 
europene pentru dezvoltarea oraşelor.

Oraşele invitate să devină co-fonda-
tori ai rețelei vin din rândul celor care au 
fost sau sunt candidate în competiția de 
Capitale Europene ale Culturii. Aceste 
oraşe şi-au dovedit angajamentul pentru 
tema transformării sociale şi urbane prin 
cultură şi şi-au dezvoltat deja planuri şi 
proiecte concrete în acest sens, astfel încât 
colaborarea între ele se poate produce cu 
uşurință şi eficiență.

Până la finalul acestui an, rețeaua va 
comunica public planurile pentru anul 
viitor, invitând şi alte oraşe europene să se 
alăture inițiativei. Activitățile rețelei vor fi 
conduse de la Cluj, care va găzdui secre-
tariatul general şi va administra un pro-
gram de creştere a capacității rețelei şi a 
organizațiilor membre. Începând cu 
2018, două conferințe anuale vor oferi 

Rețea europeană culturală inițiată la 
Cluj-Napoca

18 orașe din Europa au răspuns pozitiv invitației Centrului Cultural Clujean de a participa la 
conferința specială organizată la Cluj-Napoca în perioada 22-23 septembrie 2017.

membrilor rețelei ocazii de a se întâlni şi 
a discuta subiecte şi proiecte comune. În 
anul viitor cele două conferințe vor fi or-
ganizate la Cluj-Napoca, în luna mai, şi la 
Aveiro (Portugalia), în luna septembrie.

La conferința din acest week-end au 
participat Emil Boc, primarul municipiu-
lui Cluj-Napoca, Ioan Sbârciu, preşedin-
tele Universității de Artă şi Design din 
Cluj, precum şi, în calitate de vorbitori, 
Steve Green, fostul preşedinte al juriului 
Capitalelor Europene ale Culturii, András 
Farkas, director executiv al Rețelei 
Europene a Capitalelor de Tineret şi 
Norbert Petrovici, sociolog la Universitatea 
Babeş-Bolyai.

În deschiderea conferinței, primarul 
Emil Boc a subliniat dimensiunea cultu-
rală a Clujului, precum şi angajamentul 
autorităților de a susține politicile cultu-
rale stabilite prin strategia municipiului.

„Salut inițiativa echipei Clujului! 
Acest proiect dovedeşte că oraşul nostru 
este respectat în Europa pentru eforturile 
pe care le face, de a consolida cultura ca 
factor strategic pentru dezvoltarea urba-
nă”, a declarat primarul Emil Boc.

Conferința a fost organizată de Centrul 
Cultural Clujean şi Casa de Cultură a 
Municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul 
Primăriei şi Consiliului Local Cluj-
Napoca, al Consiliului Județean Cluj.
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”

”

”

”

Este logic,  
normal și benefic  

să învățăm unii de la alții
Astrid Fodor,

primarul municipilui  
Sibiu

Un eveniment de o 
importanță absolută  

pentru România
Marcel Heroiu 

 (Banca Mondială)

Centrul Cultural Clujean a găzduit în 24 
septembrie, prima conferință de bune practici în 
administrația locală – sectoarele creativ şi cultu-
ral – din România, o întâlnire cu format unic în 
peisajul întâlnirilor la nivel înalt din țară. 
Reprezentanții unora dintre cele mai perfor-
mante administrații locale din țară au prezentat 
la Cluj proiecte considerate de Centrul Cultural 
Clujean modele de bune practici, demne de re-
plicat, în domeniile cultural şi creativ.

Alături de primarul Clujului, domnul Emil 
Boc, la conferință au mai participat doamna 
Astrid Fodor - primar al municipiului Sibiu, 
domnul Ilie Bolojan - primar al municipiului 
Oradea, reprezentanți ai ARCUB Bucureşti şi 
experți ai Băncii Mondiale.

„Am ascultat cu mare interes prezentările fie-
cărui vorbitor şi m-am bucurat să putem împăr-
tăşi cu alte oraşe experiența noastră în ceea ce 
înseamnă Bugetare participativă şi abordarea 
digitalizării proceselor administrative la nivel lo-
cal, dar şi să învățăm de la alte comunități competi-
tive modul în care gestionează problemele cu care 
se confruntă oraşele României. Totodată, am avut 

ocazia în acest context, să răspund la o serie de în-
trebări ale publicului legate de etapa de vot a proce-
sului Bugetare participativă Cluj-Napoca 2017”, a 
explicat primarul Emil Boc.

Reprezentanții administratiei clujene au 
vorbit despre procesul de bugetare participativă 
implementat la scară mare pentru prima oară în 
România în 2017. Modelul a fost „importat” din 
oraşul portughez Braga şi a fost apreciat la scară 
largă în acest an. 

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a 
explicat audienței procesul de obținere a aprobă-
rilor şi de colaborare dintre instituția pe care o 
conduce şi organizatorii Sibiu International 
Street Art Festival, colaborare care a avut ca fina-
litate realizarea a aproximativ 30 de grafitti-uri 
de mari dimensiuni pe pereții unor şcoli din 
Sibiu. Această realizare a inclus Sibiul pe lista 
oraşelor europene care se bucură de un circuit 
de artă stradală, listă pe care mai regăsim Berlin, 
Amsterdam, Londra, Paris, Copenhaga şi 
Barcelona. Sibiu este primul oraş din România 
care are un asemenea circuit de artă stradală.

Reprezetantul municipiului Oradea, prima-
rul Ilie Bolojan, a prezentat modul în care 

Conferința de Bune Practici  
în Administrația Locală - 

organizată pentru prima dată  
la Cluj-Napoca
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”

”
Oradea 

implementează  
în 2018 bugetarea  

participativă
Ilie Bolojan,  

primarul municipilui  
Oradea

Primăria a desfăşurat programul de reabilitare a 
fațadelor şi de revitalizare a centrului istoric în-
tr-un termen relativ scurt pentru România, în 
condițiile în care din 2009 şi până în prezent 
aproximativ 80% din centrul istoric a fost sau 
este în curs de reabilitare.

„Dezvoltarea economică a unui oraş merge 
mână în mână cu vitalitatea culturală şi cu un 
centru de oraş distinctiv european. Vom conti-
nua proiectul de revitalizare a centrului istoric, 
vom începe de anul viitor şi noi proiectul de bu-
getare participativă în Oradea, în aşa fel încât cel 
puţin 10 proiecte să fie realizate în baza propu-
nerilor cetăţenilor”, a transmis pe Facebook pri-
marul municipiului Oradea, Ilie Bolojan.

Totodată, reprezentații grupului Banca 
Mondială Marcel Heroiu şi Marius Cristea, au 
discutat pe larg despre studiul lansat în acest an 
intitulat „Oraşe Magnet”, punctând punctele tari 
ale fiecărui oraş prezent la Conferința de Bune 
Practici în Administrația locală.

„Un astfel de eveniment organizat de Centrul 
Cultural Clujean este de o importanță absolută 
pentru România pentru că permite diseminarea 
inovării şi a ideilor creative de la administrație 

locală la administrație locală. Un astfel de eveni-
ment încurajează un dialog viu între administrații 
locale care au realizări aparte în anumite domenii, 
iar aceste realizări au potențial de replicare mult 
mai mare față de realizări ale oraşelor din afara țării. 
Noi sperăm ca un astfel de eveniment să continue 
cu alte ediții, să devină o normă şi să fie replicat în 
toată țara, a declarat Marcel Heroiu, consultant se-
nior al Băncii Mondiale.

Raluca Ganea, coordonatorul de programe al 
ARCUB, a prezentat modelul instituțional după 
care funcționează Centrul Cultural al Municipiului 
Bucureşti, unul dintre cele mai performante servi-
cii publice de cultură din țară. ARCUB adminis-
trează pentru Primăria Municipiului Bucureşti atât 
o serie de evenimente şi programe tradiționale din 
programul Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, cât şi programe inovatoare proprii, pre-
cum ateliere de creație cultural – artistică, activități 
de studiu şi cercetare şi utilizări culturale ale unor 
spații neconvenționale.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul 
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca şi  al 
Consiliului Județean Cluj.

”

”
M-am bucurat 

să putem împărtăși
 cu alte orașe 

experiența noastră
Emil Boc,

primarul municipilui  
Cluj-Napoca
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Conferinţa Smart Regional Develop- 
ment, organizată de Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest, a adunat în luna 
septembrie la Cluj-Napoca cei mai rele-
vanţi vorbitori de la nivel european şi na-
ţional pe teme ca dezvoltarea regională, 
în termeni de mobilitate, conectivitate, 
proiecte green şi smart.

Lideri ai Parlamentului European, re-
prezentanţi ai Direcţiilor Generale ale 
Uniunii Europene, ai ministerelor româ-
neşti, precum şi reprezentanţi ai organi-
zaţiilor româneşti şi străine implicate în 
dezvoltare regională şi urbană au dezbătut  
la Cluj-Napoca modul în care proiectele de 
investiţii finanţate prin REGIO construiesc 
inteligent prosperitate la nivelul comuni-
tăţii regionale şi ale comunităţilor locale.

Zilele REGIO 2017

Conferinţa face parte din Zilele 
REGIO 2017, o suită de evenimente co- 
organizată împreună cu Comisia Europeană, 
Comisia de Dezvoltare Regională a 
Parlamentului European, Reprezentanţa 
Comisiei Europene, Primăria Cluj-Napoca

Cu această ocazie, primarul Emil Boc  
a susținut un discurs în care a abordat 
teme precum:

• Proiectele majore ale Clujului - 
Centura metropolitană;

• Necesitatea de a depune online cere-
rile şi documentațiile pentru proiectele 
cu finanțare europeană;

• Importanța finalizării proiectului de 
regionalizare a României;

• Continuarea politicii de coeziune a 
Uniunii Europene, necesitatea admiterii 
României în Schengen şi continuarea pro-
iectului unei Europe cu o singură viteză.
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Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca 
aniversează împlinirea a 40 de ani de la momentul oficializării edu-
cației superioare în horticultură la Cluj, prin înființarea Secției de 
Horticultură în cadrul Facultății de Agronomie.

Evenimentele dedicate aniversării au reunit la Cluj-Napoca spe-
cialişti internaționali în domeniu şi confimă recunoaşterea Facultății 
de Horticultură în ceea ce înseamnă pregătirea profesioniştilor şi 
cercetare.

În acest cadru, au fost oferite titlurile de Doctor Honoris Causa 
Profesorilor Dimitrios Bilalis şi Oscar Vicente.

Începuturile învăţământului superior horticol clujean au coincis cu 
înfiinţarea, în anul 1869, a Institutului de Agricultură din Cluj, devenit 
astăzi Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. În anul 1977, în cadrul Facultăţii de Agronomie s-a înfiinţat 
Secţia de Horticultură. Dezvoltarea resursei umane şi a unor noi disci-
pline şi laboratoare de cercetare în cadrul acestei secţii a permis înfiinţa-
rea Facultăţii de Horticultură, în anul 1990.

În prezent, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca studi-
ază la învăţământul de zi, licenţă şi master peste 1600 de studenţi, la 
care se adaugă studenţii de la învăţământul la distanţă şi doctoranzii 
la zi sau fără frecvenţă. Facultatea dispune de o bază tehnico-didactică 
şi de cercetare modernă, de cadre didactice de specialitate, titulare şi 
asociate, care formează un corp academic recunoscut în ţară şi 
străinătate.

40 de ani de învățământ superior 
horticol clujean
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