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Cele două proiecte se încadrează în strategia pe termen lung a municipiului de a creşte 
numărul de spații cu destinație culturală, de a multiplica infrastructura de cultură a 
oraşului, un obiectiv major în procesul de a obține recunoaşterea internațională pe care 
ne-o dorim prin ambițiosul proiect al depunerii în anul 2016, a unei candidaturi oficiale 
pentru obținerea titlului de „Capitala Culturală Europeană 2021”. 

Muzeul Farmaciei este un obiectiv cultural unic în România, de 
interes internațional, care reunește obiecte specifice domeniului încă 
din Evul Mediu. Este, fără îndoială, unul dintre principalele puncte de 
interes pentru turiștii care ne vizitează orașul, dar și un spațiu extraor-
dinar pentru a trăi istoria și a transmite tinerelor generații valorile ine-
stimabile ale Clujului. Acest muzeu funcționează de la mijlocul 
secolului XX într-o clădire de patrimoniu, Casa Hintz, imobil retrocedat 
urmașilor proprietarilor și pe care aceștia încearcă în această perioadă 
să îl înstrăineze. Conform legilor privind schimbarea proprietarului 
imobilelor din lista de patrimoniu, procesul de vânzare nu poate avea 
loc fără consultarea prealabilă a Ministerului Culturii, respectiv a au-
torității locale, pentru a uza de dreptul de preempțiune. Dacă 
Ministerul Culturii a renunțat la dreptul său de preempțiune, moti-
vând lipsa de fonduri pentru achiziția clădirii, Consiliul local Cluj-
Napoca și-a dat acordul în cadrul unei ședințe de plen pentru inițierea 
procedurilor de exercitare a dreptului de preempțiune, intenționând 
să achiziționeze această clădire, pentru a putea permite găzduirea 
Muzeului Farmaciei în acest spațiu, atât de potrivit epocii istorice din 
care provin obiectele care alcătuiesc colecția Muzeului. Astfel, urmea-
ză o serie de proceduri care să permită o evaluare a valorii de piață a 
imobilului și ulterior o negociere cu proprietarii de drept ai casei, în 
vederea perfectării unui contract de achiziție a acestui imobil din cen-
trul Clujului. 

Primăria a făcut primii paşi pentru îmbogățirea 
infrastructurii culturale a Clujului  

cu Muzeul Farmaciei şi Depozitul de Filme Primăria municipiului Cluj-Napoca derulează 
în această perioadă simultan un număr record de 
proiectele de reabilitare a infrastructurii și de mo-
dernizare a sistemelor de comunicații. În total, la 
Cluj-Napoca au ajuns prin proiectele câștigate de 
către Primărie, finanțări nerambursabile de peste 
152 de milioane de euro, bani cu care putem reali-
za modernizarea unor drumuri, a unor imobile 
sau implementarea unor investiții pentru crearea 
de infrastructură economică. 

Ne cerem scuze pe această cale tuturor locuito-
rilor municipiului pentru întreg disconfortul creat 
de existența șantierelor de lucrări! Având în vedere 
amploarea programelor și ritmul alert în care se 
lucrează - pentru a încerca reducerea la maximum 
a problemelor de accesibilitate a clujenilor - în aceste 
luni avem nevoie de răbdarea și înțelegerea acestora, 
pentru a finaliza cât mai repede proiectele. 

Motivul principal al numărului ridicat de șam-
tierelor deschise în această vară, îl constituie pro-
iectele cu finanțare nerambursabilă europeană, 
pentru care abia în acest an s-au finalizat etapele 
legale în cadrul ministerelor și organizațiilor im-
plicate în aprobarea și monitorizarea acestora. 
Astfel, anul 2015 este ultimul în care clujenii pot 
beneficia de aceste investiții din bani nerambursa-
bili. În cazul în care am fi amânat aceste lucrări, ar 
fi fost necesar să identificăm resurse financiare lo-
cale, pe care să le luăm de la alte capitole bugetare, 
pentru a susține investițiile necesare în 
infrastructură.

Jurnalul Municipal vă prezintă în acest număr 
situația celor mai importante 20 de investiții care 
se realizează pentru clujeni din bani europeni, pre-
cum și a altor 20 de investiții care sunt puse în 
practică cu ajutorul banilor proveniți din taxe și 
impozite locale. 

Efectele  acestor investiții în viața comunității 
se vor regăsi într-o creștere a calității vieții clujeni-
lor și un pas înainte pentru municipalitate în atin-
gerea obiectivului de a face din Cluj-Napoca orașul 
cel mai potrivit pentru a locui, a pune bazele unei 
familii, a avea acces la educație de calitate și a trăi 
într-un mod plăcut și în siguranță.

Clujul în plin şantier în această vară

Depozitul de Filme legătura istorică a Clujului cu 
cinematografia 

Un alt imobil pe care Consiliul local Cluj-Napoca și-a dat acor-
dul pentru a se încerca preluarea în administrarea Primăriei cluje-
ne este imobilul de pe str. Septimiu Mureșan, fostă Maiakovski, în 
care a funcționat în perioada comunistă depozitul de filme al ora-
șului. Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și 
Asociația Film și Cultură Urbană au solicitat municipalității pro-
movarea unui dialog cu RADEF (instituția de stat care are în ad-
ministrare acest imobil) pentru a solicita preluarea de către 
Primărie a clădirii, în vederea deschiderii acolo unui Muzeu al 
Filmului. Acest obiectiv cultural ar putea fi gestionat  de către ad-
ministrația locală în parteneriat cu cele 2 asociații - după model de 
bună practică pe care l-au probat deja în cazul administrării 
Cinema Victoria - un alt imobil preluat de la RADEF de către 
Primărie și dat în administrarea celor două asociații (cele care or-
ganizează Festivalul Internațional de Film Transilvania, TIFF, re-
spectiv Festivalul Filmului de Comedie, Comedy Cluj). Primul pas 
a fost făcut, administrația locală urmând să ceară RADEF darea în 
administrare a acestui imobil, aflat azi într-o stare deplorabilă, cu 
menținerea obiectului de activitate în domeniul cinematografic. UNIUNEA EUROPEANĂ
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I. Reabilitarea infrastructurii  
„Oraşului comoară”

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infras-
tructurii de transport conexe obiectivelor de patrimoniu din Cluj-
Napoca (cunoscut și sub numele de „oraș comoară”), atât în scopul 
promovării turismului, dar și pentru asigurarea mobilităţii pentru 
bunuri și persoane.
Proiectul vizează modernizarea infrastructurii străzilor din zona 
centrală: str. Memorandumului, Calea Moţilor, str. Avram Iancu, 
str. I.C. Brătianu, iar lucrările de modernizare străzi urmăresc rea-
lizarea structurii rutiere, refaceri drumuri laterale, parcaje, staţii de 
autobuz și refugii cu/fără alveole, refaceri de trotuare și zone verzi 
pe o suprafaţă de 20.109 mp, realizarea unor măsuri de siguranţă a 
traficului - semnalizări și marcaje, semnalizare verticală, măsuri 
privind traficul pietonal. Lungimea străzilor modernizate este de 
2.820,11 ml.

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 23.754.756,87 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 21.021.852,83 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
7.338.093,60 lei
Termene intermediare: 
Str. I.C. Brătianu: Finalizare lucrări trotuare - 25.06.2015
Str. Memorandumului: Finalizare carosabil și trotuare - 15 iunie 2015
Str. Avram Iancu: Finalizare carosabil și trotuare - septembrie 2015
Str. Moţilor: Finalizare carosabil și trotuare - 30 noiembrie 2015 
(cu deschiderea anterioară a circulaţiei)
Termen final proiect: 30 noiembrie 2015

II. Modernizarea tramei stradale de acces  
la zona industrială

Proiectul vizează reabilitarea si modernizarea tramei stradale de 
acces la zona industrială, în vederea fluidizării traficului rutier și 
creșterii mobilităţii populaţiei, cu impact asupra dezvoltării dura-
bile a municipiului Cluj-Napoca.
Proiectul propune modernizarea următoarelor obiective: Strada 
Calea Baciului, Strada Primăverii, Strada Plopilor, Splaiul 
Independentei, Strada Emil Isac (parțial), Strada George Barițiu, 
Strada Horea, Piața Gării, Strada I.L. Caragiale, Strada Căii Ferate, 
Strada Decebal, Strada Oașului și B-dul Muncii, Strada Cpt. 
Grigore Ignat, Strada Regele Ferdinand (parțial), incluzând 4 po-
duri: Podul peste canalul Morii, Podul Horea, Podul peste Nadăș, 
Podul peste valea Chintăului.
Număr de kilometri modernizaţi și reabilitaţi: 14,052 km.
Suprafaţă spaţii verzi reamenajate: 11.640 mp.
Număr de poduri reabilitate și modernizate: 4.
Număr intersecţii amenajate: 86.
Facilităţi pentru creșterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi: 
Rampe de acces - 208; Locuri de parcare - 147.
Valoare actualizată a contractului de finanţare: 86.078.030,31 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 73.609.754,76 lei 
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
9.053.395,87 lei
Termene intermediare: 
B-dul Muncii: 31 august 2015
Str. Oașului: 30 iulie 2015
Piaţa Gării: 1 octombrie 2015
Horea: 15 septembrie 2015
Str. Căii Ferate: 15 iulie 2015
Str. Decebal: 1 iulie 2015
Str. I.L. Caragiale: 20 iunie 2015
Intersecţia Regele Ferdinand: 15 august 2015
Str. G. Bariţiu: 15 octombrie 2015
Intersecţia Emil Isac - Bariţiu - Opera Maghiară: 15 octombrie 
2015
Str. Splaiul Independenţei: 10 noiembrie 2015
Str. Plopilor: 1 august 2015
Str. Primăverii: 15 octombrie 2015
Termen final proiect: 30 noiembrie 2015

III. Modernizarea liniei de tramvai  
pe ruta Piaţa Gării - Bd. Muncii 

Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea și modernizarea li-
niei de tramvai pe ruta Piaţa Gării-Bulevardul Muncii, în vederea 
creșterii siguranţei rutiere și a mobilităţii populaţiei. În urma im-
plementării, avem 14.149 m de linie de tramvai cale simplă mo-
dernizată, timpul de călătorie în zona vizată s-a redus cu 48% și 
costurile cu energia electrică aferente liniei de tramvai pe această 
rută s-au redus cu 38%.
Valoare actualizată a contractului de finanţare: 86.205.579 lei 
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 64.771.768,38 lei 
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
9.589.289,82 lei
Termen final proiect: 15 iunie 2015

20 de proiecte europene
Atragerea fondurilor europene a reprezentat o prioritate a Primăriei în ultimii ani, deoarece resursele 
europene sunt esenţiale pentru realizarea investiţiilor de care oraşul nostru are nevoie. Municipiul 
nostru este astăzi pe primul loc în ţară între polii de creştere în ceea ce priveşte proiectele depuse pentru 
a fi finanţate din fonduri europene nerambursabile. Valoarea totală a contractelor de finanţare pentru 
municipiul Cluj-Napoca este de 152.957.254 euro. 
Menţionăm că municipiul Cluj-Napoca este singurul pol de creştere nominalizat de către AM POR, în 
urma evaluării Interim a POR, ca exemplu de bune practici la categoria „Poli de Creştere”, datorită 
portofoliului de proiecte finanţate şi a impactului acestora în dezvoltarea oraşului. În urma licitaţiilor, 
pentru proiectele realizate în cadrul Programului Operaţional Regional - POR, Axa 1.1 destinată polilor 
de creştere, s-au realizat economii de aproximativ 97 de milioane de lei faţă de valorile estimate iniţial, ceea 
ce ne-a permis contractarea de noi proiecte în 2015, spre exemplu drumurile din Făget şi Lomb.
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IV. Modernizare strada Făget
Modernizarea străzii Făgetului cu lungime de 3.024 m, respectiv a unei 
rețele de apă si canalizare (1566 ml), sistem de iluminat (105 stâlpi de ilu-
minat) și piste pentru bicicliști (5090 mp). În total vor fi modernizati 
22.758 mp de drum cu o bandă pe sens, 5090 mp de piste pentru bicicliști, 
4453 mp de spaţii verzi amenajate, 7076 mp de trotuare pentru pietoni 
amenajate, un sistem de iluminat public și o reţea de canalizare.
Valoare contract de finanţare: 20.155.149,04 lei 
Licitaţia este în stadiul de evaluare tehnică a ofertelor
Termen intermediar: finalizare licitaţie - iulie 2015
Estimare finalizare proiect: martie 2016
Acest proiect este realizat din economiile la fondurile europene rezul-
tate în urma licitaţiilor publice. Chiar dacă termenul contractual este 
în anul 2016, Primăria încearcă să finalizeze acest proiect în anul 2015 
pentru ca orașul să beneficieze de cât mai mulţi bani europeni.

V. Acces din strada Oaşului la cartierul 
Lomb din Cluj-Napoca

Edificarea unui drum de acces la zona Lomb, zona investiţională 
în care se construiesc Centrul Regional pentru Industrii Creative 
și Centrul de sprijinire a afacerilor T.E.A.M. (Tehnologie, Evoluţie, 
Antreprenoriat, Microîntreprindere).
Proiectul urmărește, prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport ur-
ban, creșterea atractivităţii zonei pentru investiţii coroborat cu ansamblul 
de politici și strategii de dezvoltare economică și socială existente la nivel 
local. Propune edificarea unui drum nou în lungime de 1.660 ml, proiec-
tat pe o lățime de 25 m cu 2 benzi pe un sens de circulație, piste pentru ci-
cliști, spaţii verzi și trotuare pentru pietoni, respectiv a unei reţele de apă și 
canalizare menajeră, având conductele amplasate pe partea necarosabilă a 
drumului, sub trotuar (conducta de alimentare cu apă) și sub zona verde 
dintre cele două sensuri de circulație (conducta de canalizare) și a unui 
sistem de iluminat public care se va întinde pe lungimea drumului propus.
În ceea ce privește licitaţia de execuţie a proiectului, decizia 
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 766/
C2/607, 616 din data de 28.05.2015, a dispus continuarea procedu-
rii de atribuire și a respins ca nefondate contestaţiile formulate.
Valoare contract de finanţare: 39.768.395,96 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 22.259.501,19 lei
Economii: 13.235.818,23 lei
Termen final proiect: martie 2016
Acest proiect este realizat din economiile la fondurile europene rezul-
tate în urma licitaţiilor publice. Chiar dacă termenul contractual este 
în anul 2016, Primăria încearcă să finalizeze acest proiect în anul 2015 
pentru ca orașul să beneficieze de cât mai mulţi bani europeni.

VI. Reabilitare termică - grupurile 3 şi 4
Două dintre cele 9 grupuri de blocuri de locuinţe care au intrat în imple-
mentare pentru creșterea eficienţei energetice. Grupul 3 are 8 blocuri cu 
341 de apartamente, iar grupul 4 - 5 blocuri cu 110 apartamente.
Valoare contract de finanţare Grup 3: 6.159.273,01 lei 
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 5.085.501,33 lei
Valoare contract de finanţare Grup 4: 2.769.275,04 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 1.803.883,09 lei 
Potrivit contractelor rezultate în urma licitaţiei, cele două grupuri 
de blocuri vor fi finalizate până în luna august 2015.

VII. Reabilitare termică - grupurile 5, 6, 7 şi 8

Grupul 5 - 6 blocuri cu 245 de apartamente
Valoare contract de finanţare Grup 5: 4.957.214,43 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 3.847.790,69 lei
Grupul 6 - 5 blocuri cu 209 de apartamente
Valoare contract de finanţare Grup 6: 3.009.985,33 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 2.157.181,18 lei
Grupul 7 - 5 blocuri cu 226 de apartamente
Valoare contract de finanţare Grup 7: 4.498.209,32 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 3.394.279,48 lei
Grupul 8 - 5 blocuri cu 183 de apartamente
Valoare contract de finanţare Grup 8: 3.351.046,40 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 2.477.267,27 lei
Potrivit contractelor rezultate în urma licitaţiei, toate blocurile vor 
fi finalizate până în luna noiembrie 2015.

VIII. Reabilitare termică - grupul 9
Grupul 9 - 3 blocuri cu 103 apartamente.
Valoare contract de finanţare Grup 9: 2.233.255,56 lei
Licitaţia este în stadiul de evaluare tehnică a ofertelor.
Termen final proiect: 31 decembrie 2015.
În ceea ce privește reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 
fonduri europene, la nivelul municipiului Cluj-Napoca au fost 
semnate 9 contracte de finanţare, au intrat în implementare un to-
tal de 44 de blocuri cu 1617 apartamente, dintre care au fost finali-
zate deja 7 blocuri cu 200 de apartamente, restul urmând a fi 
realizate până în decembrie 2015.
Alte 3 proiecte vizând creșterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe au fost depuse (20 de blocuri cu 924 apartamente), însă 
acestea vor fi finanţate doar în viitoarea perioadă programatică.

IX. Centrul Regional de Excelenţă  
pentru Industrii Creative

Având 11.000 mp suprafaţă construită și 110.000 mp teren amena-
jat, Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative își 
propune facilitarea comunicării și a transferului tehnologic dintre 
mediul de afaceri, cel academic și cel instituţional, în vederea dez-
voltării antreprenoriatului din domeniile industriilor creative. 
Centrul pentru Industrii Creative va oferi companiilor oportuni-
tatea de a-și desfășura activitatea într-o structură unică la nivel re-
gional datorită complexităţii și diversităţii facilităţilor și serviciilor. 
Centrul va oferi servicii integrate pentru afaceri, servicii de asis-
tenţă gratuită (tip help desk) oferite de personalul structurii de 
sprijinire a afacerilor în următoarele domenii: consultanţă și servi-
cii IT, consultanţă juridică, financiară, în domeniul investiţiilor, în 
marketing și vânzări. Proiectarea întregii structuri este una dina-
mică, fiind creată pe o bază participativă, răspunzând astfel nevoi-
lor reale ale potenţialilor clienţi, în termeni de amplasare, funcţiuni, 
suprafeţe, servicii, parcări, dotare și echipare. Investiția are în ve-
dere producerea unui efect de cluster care va permite creșterea 
competitivităţii companiilor găzduite prin schimbul de informaţii, 
facilitarea parteneriatelor de afaceri, economiile realizate prin uti-
lizarea în comun a unor spaţii și echipamente. 
Centrul vine în sprijinul necesităţii firmelor de a fi la curent cu ul-
timele evoluţii tehnologice, prin crearea unui corp consultativ al-
cătuit inclusiv din reprezentanți ai mediului academic. Aceștia vor 
putea comunica cu reprezentanții firmelor care activează în dome-
niul industriilor creative, în funcţie de specificul fiecărei 
companii.
Valoare actualizată a contractului de finanţare: 58.398.210,63 lei
Valoare parţială rezultată în urma licitaţiei: 42.060.131 lei
Termene intermediare: finalizare licitaţie pentru continuarea lu-
crărilor - octombrie 2015
Estimare finalizare proiect: iulie 2016
Compania care a executat 60% din lucrare, S.C. Valve International 
S.A., a intrat în insolvenţă, iar Primăria a cerut rezilierea contractului 
de la administratorul judiciar pentru întârzierea lucrărilor, ur-
mând să se deruleze o nouă licitaţie pentru finalizarea lucrărilor.

X. Centrul de sprijinire a afacerilor T.E.A.M. 
(Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, 

Microîntreprindere)

Proiectul vizează realizarea unei infrastructuri pentru sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri din domenii identificate ca indus-
trii motoare în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană - domeniul 
IT, electronic și electrotehnic. 
Ansamblul va fi alcătuit dintr-un corp de clădire pentru birouri și 
servicii suport: la parter prevăzut cu sală de ședinţe, birouri admi-
nistrative, sală de mese, birouri cu posibilitate de compartimentare 
în celule modulate etc., toate fiind conectate la o reţea broadband 
și la un sistem de securitate interioară și exterioară. Spaţiile de mi-
croproducţie se vor realiza din module de tip hală, prevăzute cu un 
sistem de compartimentare flexibil din pereţi/panouri mobile în 
așa fel încât compartimentările să poată fi adaptate necesităţilor, 
fiecare modul va fi dotat cu o macara tip pod rulant. Astfel, se rea-
lizează 100.000 mp teren (parcelat) amenajat, din care 1000 ml 
drumuri acces cu utilităţi aferente: reţea apă, reţea canalizare me-
najeră, pluvială, reţea hidranţi, reţea gaz natural, electricitate, reţea 
curenţi slabi, 1 centru de sprijinire a afacerilor cu o suprafaţă con-
struită 488 mp și o suprafaţă utilă (S+P+2E) 1952 mp.
Valoare actualizată a contractului de finanţare: 37.436.728,18 lei 
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 34.708.282 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
9,898,221,53 lei
Termen final proiect: noiembrie 2015
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XI. Modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului  

Clinic Municipal Cluj-Napoca

Modernizarea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului 
Clinic Municipal în vederea oferirii de servicii complexe și de cali-
tate pacienţilor. Rezultatele proiectului: 1 ambulatoriu de spital 
modernizat și supraetajat, având 3.014,18 mp (suprafață utilă) de 
ambulatoriu modernizaţi prin proiect (3.263,21 mp suprafață utilă 
totală), 4 cabinete medicale noi: cabinet nefrologie, cabinet radio-
logie și imagistică medicală, cabinet de reumatologie, cabinet ana-
lize medicale; 174 de echipamente achiziţionate, din care: 15 
sisteme funcţionale de consultaţie/tratament, 17 echipamente IT 
de uz medical, 142 de echipamente medicale.
Valoare contract de finanţare: 31.907.100 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 10.617.824,88 lei 
pentru lucrări de construcţii
Termene intermediare: 
Predare parţială a clădirii (jumătate din clădirea la care se lucrea-
ză) - 31 iulie 2015
Finalizare licitaţie pentru echipamente medicale - septembrie 2015
Termen final proiect: decembrie 2015

XII. Centrul Multifuncţional de Servicii 
Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice 

nr. 1 - Str. Şt.O. Iosif nr. 1-3
Proiect pentru reabilitarea și modernizarea Centrului de Zi pentru 
Persoane Vârstnice nr. 1, în vederea creșterii nivelului de integrare 
socială a persoanelor vârstnice. 
În urma realizării investiţiei, va crește capacitatea Centrului de Zi 
nr. 1 (str. Şt.O. Iosif nr. 1-3) de la 70 de locuri în prezent, la 234. De 
asemenea, vor fi create 5 facilităţi destinate persoanelor cu dizabi-
lităţi, respectiv un lift accesibil și persoanelor cu mobilitate redusă 
și patru grupuri sanitare adaptate necesităţilor persoanelor cu 
dizabilităţi. 

Se va realiza și dotarea cu echipamente adaptate nevoilor benefici-
arilor Centrului, specifice desfășurării activităţilor pentru care este 
acreditat Centrul: dotări pentru îmbunătăţirea calitativă a activită-
ţilor derulate în prezent și dotări pentru noi activităţi de educaţie, 
integrare/reintegrare socială, recreere (gimnastică medicală, fizio-
terapie, kinetoterapie, informare și consiliere).
Realizarea proiectului va servi drept exemplu pentru comunitate și 
va acţiona ca un factor accelerator în direcţia adoptării unei atitu-
dini de sprijinire a activităţilor socio-educative pentru persoane 
vârstnice.
Valoare actualizată a contractului de finanţare: 5.399.454,22 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 4.196.420,40 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
625.128,42 lei
Termen final proiect: septembrie 2015

XIII. Centrul Multifuncţional de Servicii 
Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice 

nr. 2 (reabilitare şi dotare a două sedii:  
Str. Decebal nr. 21 şi B-dul 21 Decembrie 

1989 nr. 108)

Proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate 
pentru Persoane Vârstnice nr. 2” propune modernizarea infras-
tructurii sociale a municipiului prin reabilitarea și dotarea celor 
două sedii ale Centrului, din str. Decebal nr. 21 și B-dul 21 
Decembrie 1989 nr. 108.
Ambele imobile au fost extinse pe verticală, refăcându-se structura 
de rezistenţă, au fost recompartimentate, s-au înlocuit toate ele-
mentele de tâmplărie, s-au efectuat termoizolaţii, s-au refăcut in-
stalaţiile, s-au montat rampe pentru accesul persoanelor cu 
handicap motor. De asemenea, proiectul include dotări cu mobili-
er și echipamente de tehnică medicală pentru fizioterapie, kineto-
terapie, gimnastică medicală.
Valoare actualizată a contractului de finanţare: 5.008.344,98 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 4.254.143,63 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
1.408.391,70 lei
Termen final proiect: 30 iulie 2015

XIV. Educaţie la standarde europene în 
învăţământul preuniversitar din Cluj-Napoca

Proiectul își propune creșterea calităţii și accesibilităţii procesului edu-
caţional în 3 unităţi școlare din învăţământul preuniversitar și anume: 
Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram 
Iancu” și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, prin reabilitarea și echipa-
rea acestora. Prin lucrările efectuate, 10 corpuri de clădire destinate 
procesului educaţional vor fi reabilitate, modernizate și extinse. două săli 
de sport vor fi reabilitate, extinse, modernizate și dotate, iar 2  terenuri 
de sport vor fi reabilitate și modernizate (1800 mp). 3000 mp incintă 
curte vor fi reabilitaţi și 11.500 mp de spaţii verzi vor fi amenajate.
Este prevăzută și dotarea corespunzătoare a celor 3 unităţi din învăţămân-
tul preuniversitar după cum urmează: Şcoala cu clasele I-VIII „Ion 
Agârbiceanu” - 158 echipamente IT; Liceul Teoretic „Avram Iancu” - 209 
echipamente IT; Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” - 119 echipamente IT. 
Proiectul vizează și îmbunătăţirea accesului la infrastructura edu-
caţională pentru persoanele cu dizabilităţi, ca urmare a creșterii cu 
13 a facilităţilor destinate acestora în cele 3 unităţi școlare.
Valoare contract de finanţare: 56.130.427,94 lei 
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 47.199.926,08 lei
Termen final proiect: martie 2016
Acest proiect este realizat din economiile la fondurile europene rezul-
tate în urma licitaţiilor publice. Chiar dacă termenul contractual este 
în anul 2016, Primăria încearcă să finalizeze acest proiect în anul 2015 
pentru ca orașul să beneficieze de cât mai mulţi bani europeni.

XV. Incluziunea grupurilor defavorizate 
prin crearea de locuri de muncă durabile  

în zona Pata Rât 
Obiectivul general al proiectului vizează crearea de locuri de muncă prin 
atragerea a două IMM-uri având ca obiect de activitate compactarea hâr-
tiei, plasticului/ PET-uri și aluminiului (doze) contribuind astfel la incluzi-
unea socială și la protecția mediului în zona Pata Rât. 
Obiective specifice:
- Construcția unei clădiri cu o suprafață utilă de 732 metri pătrați.
- Sprijinirea a 2 IMM-uri care desfășoară activități în domeniul 
serviciilor de compactare a deșeurilor prin crearea unui mini-in-
cubator unde ele își vor desfășura activitatea. 
- Crearea a 10 noi locuri de muncă durabile destinate persoanele 
defavorizate din zona Pata Rât.
Valoare contract de finanţare: 1.822.967,80 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 1.568.707,35 lei
Economii rezultate în urma atribuirii: 11.405,62 lei
Termen intermediar: Finalizare execuţie hală - 16 iulie 2015
Termen final proiect: 24 august 2015

XVI. Modernizarea şi extinderea sistemului 
de transport public în comun în ZMC - 

etapa I (ticketing)

Dezvoltarea durabilă a sistemului de transport public de călători în 
municipiul Cluj-Napoca se va realiza prin: 
- Modernizarea a 87 staţii de transport public călători existente 
în municipiu și alinierea acestora la standardele internaţionale în 
domeniu (din punct de vedere al parametrilor tehnici și operaţio-
nali), în vederea asigurării unui grad mai mare de confort și sigu-
ranţă; realizarea unui design atractiv al staţiilor și dotarea acestora 
cu bănci, coșuri de gunoi și panouri de afișaj.
- Montarea unui sistem automat de eliberare a legitimaţiilor de că-
lătorie; amplasarea în zonele cu un flux important de călători a 61 
de automate pentru eliberarea legitimațiilor de călătorie non 
stop; amplasarea a 136 de validatoare a legitimațiilor de călătorie în 
staţii și a 327 de validatoare în mijloacele de transport în comun.
- Asigurarea iluminatului în 35 din staţiile modernizate, în vederea 
asigurării unui trafic sigur și eficient;
- Montarea de panouri de afișaj ce vor furniza informaţii legate de 
timpul estimat de sosire în staţie a mijloacelor de transport în 
comun. 
- Creșterea confortului călătorilor prin posibilitatea implementării 
conceptului de tarifare orară și posibilitatea folosirii titlurilor de 
călătorie pe orice mijloc de transport în comun și pe o anumită pe-
rioadă de timp, indiferent de traseul parcurs.
Valoare actualizată a contractului de finanţare: 33.679.814,16 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 26.107.319,59 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
9.066.892,17 lei
Termen intermediar: încheierea verificărilor și recepţionarea lu-
crărilor - 2 septembrie 2015
Termen de finalizare: toamna 2015
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XVII. Reţea de staţii self-service de 
închiriere de biciclete

Realizarea unei reţele de 50 de staţii de închiriere de biciclete în regim 
self-service, dotate cu 500 de biciclete și dezvoltarea unei reţele coe-
rente de piste și trasee destinate bicicliștilor, pe teritoriul municipiului 
Cluj-Napoca, al comunei Florești și al comunei Apahida.
Pe lângă îmbunătăţirea mobilităţii urbane, prin încurajarea și dez-
voltarea infrastructurii de transport cu bicicleta este promovată o 
formă de deplasare care implică un minim necesar de efort fizic, 
pretabil la toate categoriile de vârstă, cu implicaţii importante pe 
termen mediu și lung la păstrarea sau îmbunătăţirea stării de sănă-
tate a populaţiei.
Valoare contract de finanţare: 17.646.598,87 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 14.840.645,33 lei
Termene intermediare: 
- Demararea proiectului-pilot având ca scop testarea sistemului - 
iulie 2015
- Montarea ultimei staţii (corelare cu proiectul de reabilitare a tra-
mei stradale în perimetrul str. Emil Isac - zona Operei Maghiare) 
- iulie 2015
- Finalizarea lucrărilor de trasare a pistelor dedicate în Cluj-
Napoca, respectiv delimitarea lor cu stâlpișori - 30 iulie 2015
Termen final proiect: octombrie 2015

XVIII. Autobuze electrice 
Proiectul vizează achiziţionarea a 10 autobuze electrice și constru-
irea a 3 staţii de încărcare din care: 2 staţii se vor construi pentru 
deservirea zilnică a autobuzelor și o staţie se va construi în depoul 
de reparaţii (la capatul liniei 3) și va servi activităţilor de reparaţii 
și întreţinere.
Finanţarea se realizează prin Programul de Cooperare Elveţiano-
Român, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea me-
diului înconjurător.
Valoare estimată: 27.449.142.00 lei
Termen intermediar: Se estimează semnarea contractelor de fi-
nanţare în cursul lunii iulie, acestea fiind în procedură de semnare 
la Ministerul Finanţelor Publice.

XIX. Modernizarea şi extinderea reţelei  
de iluminat public şi modernizarea 

sistemului de iluminat în două clădiri ale 
Primăriei municipiului Cluj-Napoca 

folosind tehnologia LED
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal presupune în-
locuirea aparatelor de iluminat existente utilizând lămpi cu sodiu 
cu aparate de iluminat moderne bazate pe tehnologia LED, mai 
eficiente din punct de vedere energetic. Aparatele de iluminat vor 
fi echipate cu componente de comunicaţie wireless și cu dispoziti-
ve electronice ce permit programarea acestora pentru funcţiona-

rea pe diferite nivele de putere, respectiv pe diferite paliere orare.
Se propune modernizarea iluminatului interior pentru două clă-
diri ale Primăriei Cluj-Napoca (Calea Moţilor, numărul 3-5-7 și 
clădirea anexă aferentă parking-ului, situată în curtea interioară; 
respectiv Piaţa Unirii, numărul 1-2), dar și a iluminatului public 
stradal pentru un număr de 22 de străzi.
Se propune înlocuirea unui număr de 1094 aparate de iluminat in-
terior și 1358 aparate de iluminat public. Din comparaţia puterilor 
instalate a sistemului de iluminat existent cu cel propus rezultă o 
economie de energie de 44%  pentru sistemul de iluminat interior, 
respectiv 42% pentru sistemul de iluminat exterior.
Finanţarea se realizează prin Programul de Cooperare Elveţiano-
Român, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea me-
diului înconjurător.
Valoare estimată: 7.028.064,33 lei
Termen intermediar: Se estimează semnarea contractelor de fi-
nanţare în cursul lunii iulie, acestea fiind în procedură de semnare 
la Ministerul Finanţelor Publice.

XX. Reabilitarea termică a unităţilor 
preuniversitare din Cluj-Napoca  

(Colegiul Naţional „George Coşbuc” şi 
Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”)

Proiectul vizează reabilitarea și eficientizarea energetică a două 
unităţi de învăţământ preuniversitar: Colegiul Naţional „George 
Coșbuc” și Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”.
Principalele lucrările care se vor executa sunt: consolidarea struc-
turală a clădirilor acolo unde este necesar; anveloparea clădirilor 
cu termosistem pentru reducerea cantității de energie termică 
pierdută, conform auditului energetic; schimbarea ferestrelor cu 
tâmplărie din lemn și geam simplu cu tâmplărie din lemn stratifi-
cat sau PVC și geam tip termopan pentru reducerea pierderilor de 
căldură; schimbarea instalațiilor termice cu unele noi și cu randa-
ment ridicat și racordarea clădirilor la sistemul centralizat de în-
călzire; instalarea unui sistem de climatizare cu recuperare de 
căldură în clădiri; instalarea de panouri fotovoltaice pentru asigu-
rarea independenței energetice și folosirea resurselor regenerabile; 
instalarea de corpuri de iluminat tip LED eficiente din punct de 
vedere al reducerii consumului de energie electrică; diverse lucrări 
de ridicare a confortului în interiorul clădirilor (obiecte sanitare 
noi, zugraveli noi, pardoseli noi etc).
Finanţarea se realizează prin Programul de Cooperare Elveţiano-
Român, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea me-
diului înconjurător.
Valoare estimată: 6.102.245,60 lei
Termen intermediar: Se estimează semnarea contractelor de fi-
nanţare în cursul lunii iulie a.c., acestea fiind în procedură de sem-
nare la Ministerul Finanţelor Publice.

Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate - „Ţara Minunilor”  
(Str. Înfrăţirii nr. 15)

Proiectul european care a vizat reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Centrului de Zi „Ţara Minunilor” (str. Înfrăţirii 
nr.15) a fost finalizat în luna martie 2015. Proiectul a fost realizat în vederea creșterii calităţii serviciilor sociale destinate copiilor care 
provin din familii aflate în situaţii de risc de marginalizare.

Activităţile derulate la Centrul de de Zi „Ţara Minunilor” sunt în principal orientate pe trei mari componente:
- Integrare socio-educativă - activităţi educative și sociale pentru copii, consiliere psihopedagogică, psihologică și educaţie/recupe-

rere limbaj.
- Servicii de asistenţă medicală și asigurarea bunăstării copilului. Centrul asigură pentru beneficiarii săi două mese pe zi și o 

gustare.
- Servicii de re/integrare socială pentru familiile copiilor - consiliere socială a părinţilor, mediere/accesare servicii comunitare.
Pe lângă aceste activităţi, Centrul de zi realizează periodic campanii de informare în comunităţile de adresabilitate cu privire la ser-

viciile oferite în cadrul centrului, organizează ședinţe în care părinţii sunt consultaţi cu privire la activităţile derulate și sunt informaţi cu 
privire la evoluţia copiilor în cadrul centrului, dar și cu privire la posibilităţile de inserţie școlară a copiilor.

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 2.550.281,37 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 1.691.111,60 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 1.446.364,26 lei

Proiect european finalizat anul acesta
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Case sociale integrate pentru comunitate 
(str. Iuliu Coroianu nr. 5)

În luna ianuarie 2015, cele 46 de locuinţe realizate prin proiectul 
Case sociale integrate pentru comunitate (str. Iuliu Coroianu nr. 5) 
au fost predate beneficiarilor.
Valoare actualizată a contractului de finanţare: 5.906.528,19
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 4.946.016,47 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
3.624.053,53 lei

Reabilitare termică - grupurile 1 şi 2

Primele două din totalul 9 de grupuri de blocuri de locuinţe care 
au intrat în implementare pentru creșterea eficienţei energetice au 
fost finalizate în 2014, cu un total de 7 blocuri cu 200 de 
apartamente.
Valoare contract de finanţare Grup 1: 2.257.441,30 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei Grup 1: 1.609.604,21 lei
Valoare contract de finanţare Grup 2: 2.710.102,40 lei
Valoarea lucrări rezultată în urma licitaţiei Grup 2: 1.743.475,56 lei

Reabilitarea liniei de tramvai  
Mănăştur - Gară

11,496 km linie de tramvai cale simplă modernizată, reducerea cu 
57% a costurilor de mentenanţă aferente liniilor de tramvai pe 
această rută;  reducerea cu 40% a consumului de energie electrică; 
reducerea nivelului de zgomot.
Valoare contract de finanţare: 76.494.695,98 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 64.216.582,25 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
8.764.305,41 lei

Reabilitarea Parcului Central şi a clădirii 
Casino

Proiectul prin care ansamblul monument istoric Parcul Central 
„Simion Bărnuţiu” și clădirea Casino și-au regăsit strălucirea de 
odinioară.
Valoare contract de finanţare: 40.054.575,96 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 21.134.731,68 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
13.079.169,61 lei

Locuinţe sociale de calitate  
(Str. Albac nr. 21)

24 de locuinţe sociale realizate prin reabilitarea unui imobil din str. 
Albac nr. 21.
Valoare contract de finanţare: 2.062.312,00 lei
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 958.760,56 lei
Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 
766.899,76 lei

Implementare Sistem Informatic Integrat  
în cadrul Primăriei Cluj-Napoca

Realizarea unui sistem informatic integrat de tip e-administraţie 
care să sprijine activităţile tuturor entităţilor/departamentelor din 
cadrul Primăriei și facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile pu-
blice oferite de către Primărie.
Valoare contract de finanţare: 6.959.182,56 lei

La pas prin „Oraşul Comoară”  
(proiect de turism)

Proiect multianual care a avut ca obiectiv general creșterea gradului 
de atractivitate al municipiului Cluj-Napoca prin promovarea pro-
duselor sale turistice specifice, grupate în patru pachete: Centrul 
istoric al municipiului Cluj-Napoca („Clujul de lângă noi”), muze-
ele din Cluj-Napoca („Moștenire pentru viitor”), Grădina Botanică 
„Alexandru Borza” („Oaza din mijlocul orașului”) și Parcul 
Naţional Etnografic „Romulus Vuia” („Memoria vie a satului tran-
silvănean”). În cadrul acestui proiect a fost realizat primul ghid tu-
ristic al orașului în alfabetul Braille, cu sprijinul profesorilor de la 
Liceul pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca.
Valoare contract de finanţare: 1.038.863,19 lei

Proiecte finalizate în anii anteriori
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I. Lucrări de investiţii străzi

Municipalitatea are între priorităţi lucrările de reabilitare a străzi-
lor, de asfaltare a aleilor și trotuarelor dintre blocuri și de moderni-
zare a unor noi artere. 
În acest an au fost finalizate 16 obiective de investiţii, respectiv 
străzile: Nicolae Bălcescu, Bistriţei, Burebista, Câmpeni, Caracal, 
Cioplea, Cloșca, Craiova, Dacia, Dumbrava Roșie, Antonio Gaudi, 
Gurghiu, Ilie Măcelaru, Mioriţei, Moldovei și Peana. 
De asemenea, pentru alte 8 obiective de investiţii au început deja 
lucrările, pentru alte 2 obiective urmând să înceapă în această vară.
Termene de finalizare:
Romul Ladea - 30 iunie 2015
Voievodul Gelu - 30 iunie 2015
A. Einstein - 30 iunie 2015
Bisericii Ortodoxe - 30 iulie 2015
Bega - august 2015
Branului - august 2015
Anatole France Tronsonul Nr. 1-50 - august 2015 (corelat cu lucră-
rile de la apă și gaz)
Gh. Marinescu - august 2015 (corelat cu lucrările de la apă și gaz)
Viile Nădășel - octombrie 2015
Orăștie - octombrie 2015

II. Extindere pasaje Gară

Proiectul de refacere a pasajelor de la Gară se derulează în două 
etape. Prima s-a referit la modernizarea pasajelor din faţa Gării și 
a fost încheiată în 2014, iar a doua etapă se referă la conectarea cu 
pasajul care este în proprietatea gării. Primăria a pregătit proiectul 
pentru construirea unui pasaj pietonal subteran de legătură între 
pasajele existente, astfel încât pietonii să poată ajunge cât mai ușor 
la gară și să se asigure accesul rapid la toate mijloacele de transport 
către centru, aeroport și restul orașului, iar circulaţia rutieră să se 
desfășoare în condiţii optime. Practic, se va face legătura între ac-
cesul pasajului pietonal de pe strada Horea situat pe trotuarul din 
faţa gării și accesul pasajului pietonal al CFR care duce spre liniile 
de tren. Modernizările vor presupune supraveghere video și tot 
ceea ce este necesar pentru asigurarea unui flux modern al călăto-
rilor prin pasaje.
Valoare lucrări în urma licitaţiei: 4.964.853 lei (fără TVA)
Termen intermediar: Partea de suprastructură se va termina până 
în septembrie pentru a se finaliza corelat cu aceasta și Piaţa Gării.
Termen finalizare: martie 2016

III. Piaţa Unirii - etapa 2

Continuarea proiectului de amenajare a Pieţei Unirii rezultat în 
urma concursului organizat de Primăria Municipiului Cluj-
Napoca în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România - 
Transilvania în anul 2006.
Cadrul general este constituit de proiectul câștigător, dar lucrările 
vor trebui să fie corelate cu implementarea proiectului "Reabilitarea 
infrastructurii Orașului Comoară". Etapa a doua a proiectului in-
clude închiderea circulaţiei auto pe latura vestică, aceasta urmând 
să devină pietonală. De asemenea, trotuarele de pe celelalte laturi 
vor fi refăcute astfel încât să se încadreze cu restul pieţei. Circulaţia 
auto va fi menţinută în continuare pe latura estică, aceasta urmând 
să fie închisă doar pe termen mediu, în etapa a treia de 
modernizare.
În acest moment, este în elaborare proiectul tehnic, urmând să se 
desfășoare licitaţia pentru lucrări.
Estimare finalizare proiect: iulie 2016

IV. Podul Traian

Podul Traian va fi reconstruit de la zero, urmând să aibă 2 benzi pe 
sens, benzi pentru biciclete și trotuare . Va fi un pod potrivit cen-
trului istoric, care să răspundă nevoilor de stabilitate și de trafic.
Derularea lucrărilor se va face doar după o analiză privind circula-
ţia rutieră și condiţiile desfășurării transportului public în oraș, 
care se realizează în prezent, precum și după încheierea unui 
Protocol cu Apele Române.
Valoare contract de execuţie lucrări: 6.546.309,6 lei (fără TVA)
Estimare finalizare proiect: 2016 (6 luni de la începerea 
lucrărilor)

V. Podul Porţelanului

Podul Porţelanului din cartierul Iris, în prezent un pod cu un sin-
gur sens, de peste Nadăș, a fost preluat în patrimoniul municipiu-
lui și urmează să fie refăcut complet, urmând să aibă două benzi de 
circulaţie. În acest moment, este în elaborare proiectul tehnic, ur-
mând să se desfășoare licitaţia pentru lucrări.
Estimare finalizare proiect: 2016

VI. Modernizarea şi consolidarea clădirii  
din str. Memorandumului nr. 22

Prin proiectul privind modernizarea și consolidarea clădirii din 
str. Memorandumului nr. 22 se vor realiza 14 săli de clasă și două 
laboratoare, grupuri sanitare, spaţii tehnice, pentru Colegiul 
Economic „Iulian Pop” și Şcoala „Ioan Bob”. Imobilul va avea regi-
mul de înălţime S + P +1E + Mansardă și, având în vedere faptul că 
este situat în centrul istoric al orașului, va păstra forma arhitectu-
rală a construcţiei existente.
Valoare contract de lucrări: 5.122.457,84 lei (fără TVA)
Termen de finalizare: 20 ianuarie 2016 (stadiul de execuţie este de 25%)

20 de proiecte ale Primăriei  
realizate din bugetul local
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VII. Lucrări reparaţii şcoli 2015

Primăria efectuează în fiecare vară lucrări de reparaţii la toate uni-
tăţi de învăţământ preuniversitar din oraș care necesită astfel de 
intervenţii, creșe, grădiniţe, școli și licee. Lucrăm în fiecare an pen-
tru a asigura o infrastructură adecvată desfășurării orelor și pentru 
a permite elevilor și dascălilor să înceapă noul an școlar în condiţii 
cât mai bune. Primăria Cluj-Napoca efectuează și în această vară 
lucrări de reparaţii și întreţinere la 84 de unităţi școlare. Dorim să 
fim cel mai bun oraș din ţară în materie de educaţie preuniversita-
ră, de la sprijinirea materială a școlilor, la reparaţii, până la susţine-
rea burselor și a calităţii actului educaţional.
Buget alocat pentru anul 2015: 7.092.000 lei
Termen finalizare: 1 septembrie 2015

VIII. Lucrări de amenajare a clădirii din 
B-dul Eroilor nr. 16 pentru Şcoala „Ioan Bob”

Lucrările constau în recompartimentări interioare, refacere înveli-
toare, reparaţii fațade, reparaţii acces, refacerea tuturor instalaţiilor 
interioare, amenajări grupuri sanitare, înlocuirea sistemului de în-
călzire (se vor monta centrale termice pe fiecare nivel).
Valoare contract de lucrări: 678.568 lei (fără TVA)
Termen finalizare: 11.09.2015

IX. Creşă nouă pe str. Ep. Nicolae Ivan nr. 18

Noua creșă "Vrăjitorul din Oz" de pe str. Ep. Nicolae Ivan nr. 18 va 
avea 6 grupe cu cameră de joacă, dormitor și grup sanitar indivi-
dual, un bloc alimentar și 3 oficii pentru primirea alimentelor, un 
cabinet medical și un izolator, spălătorie, uscătorie, călcătorie și 
alte spaţii adiacente, urmând să primească 120 de copii.
Valoarea estimată a investiţiei este de 3.781.945 lei. Lucrările de 
construcţie au început în luna martie 2014, însă cu data de 
29.05.2015 a fost reziliat contractul ca urmare a imposibilităţii fi-
nalizării lucrărilor contractate de către executant. Până în prezent, 
pentru acest obiectiv de investiţii s-a cheltuit suma de 1.709.975 
lei, din care cheltuieli de proiectare: 109.225 lei, iar cheltuieli de 
execuţie: 1.600.750 lei.
Partea de lucrări neexecutată până în prezent (aproximativ 40%), 
urmează să facă obiectul unei noi licitaţii, astfel încât finalizarea 
construcţiei să se poată face până la sfârșitul anului 2015.

X. Creşă nouă pe str. Donath nr. 238

Centrul Bugetar de Administrare Creșe urmează să contruiască o 
creșă nouă cu cel puţin 100 de locuri pe str. Donath nr. 238. Potrivit 
proiectului, creșa va avea atributele unei "clădiri verzi", urmând să 
aibă o eficienţă energetică ridicată, să utilizeze energie regenerabi-
lă pentru încălzit și iluminat (parţial) și să folosească materiale 
ecologice. 
Valoarea construcţiei este estimată la 3.842.791 lei, în prezent fiind 
în derulare licitaţia pentru atribuirea lucrărilor de execuţie. Acest 
proiect urmează să fie finalizat în cursul anului 2016.

XI. Modernizare şi reconversie  
Cinema Dacia

Primăria a demarat procesul de reabilitare a cinematografului 
„Dacia” din Mănăștur. Așa după cum au cerut cetăţenii cartierului, 
acesta va deveni un spaţiu multifuncţional în care se vor putea or-
ganiza diverse activităţi culturale și educaţionale, activităţi pentru 
copii, întâlniri ale cetăţenilor, un adevărat centru al comunităţii 
din zonă. Clădirea, dată în folosinţă în 1981, are o suprafaţă con-
struită de 960 de metri pătraţi - subsol, parter și etaj. 
Evaluarea situaţiei existente a clădirii a evidenţiat necesitatea reali-
zării unor lucrări de reabilitare exterioare și interioare. Procesul de 
bugetare participativă desfășurat de Primăria Cluj-Napoca a servit 
ca premisă determinantă în realizarea proiectului pentru finisarea 
și cizelarea funcţională a spaţiului. La nivelul parterului unde se 
găsesc cele două săli de cinema, proiectul prevede o soluţie flexibi-
lă, de amenajare a sălii mari de cinematograf astfel încât aceasta să 
poată servi și ca sală de spectacole și teatru. Scena va fi extinsă, iar 
spatele scenei a fost prevăzut cu spaţii destinate actorilor, respectiv 
cabine cu vestiare și grupuri sanitare. Pereţii și tavanul au fost stu-
diaţi din punct de vedere acustic și s-a propus tratarea acestora cu 
material fonoabsorbant în funcţie de coeficientul de reverberaţie 
existent al sălii. Sala mică - aflată într-o stare de degradare majoră 
datorită incendiului - se va tranforma într-o sală cu pardoseală 
plată, fără gradene, de asemenea pentru a se acorda flexibilitate 
mare în alegerea funcţiunilor. Astfel, în sala mică vor putea avea 
loc o multitudine de evenimente din cele mai variate, de la confe-
rinţe și întruniri până la concursuri și serate de dans. Holul princi-
pal va fi destinat expoziţiilor de artă și evenimentelor sociale și este 
prevăzut cu garderobă. Etajul va fi reorganizat integral, fiind pre-
văzută o compartimentare semiflexibilă cu pereţi ușori.
Valoare contract de execuţie lucrări de modernizare şi recon-
strucţie: 2.285.438,37 lei (fără TVA)
Licitaţia pentru dotare cu mobilier și echipament se află în 
derulare.
Termen finalizare proiect: 30 octombrie 2015 (în prezent, stadiul 
lucrărilor a depășit 35%)

XII. Parking Negoiu

Parkigul Negoiu urmează să aibă 372 de locuri de parcare și va fi 
organizat în demisol, parter și cinci etaje. Valoarea contractului de 
execuţie este de 6.488.032,00 lei (fără TVA). În prezent, există o în-
târziere de aproximativ 3 luni faţă de graficul asumat de executant 
și care presupune finalizarea în acest an a parkingului, dar șantie-
rul este în permanenţă monitorizat pentru a verifica stadiul și cali-
tatea lucrărilor. 

XIII. Parkinguri de cartier: Primăverii, 
Haşdeu, Dorobanţilor

Primăria municipiului a demarat alte trei proiecte pentru realiza-
rea unor parkinguri de cartier. 
Astfel, au fost realizate studiile necesare pentru realizarea unui nou 
parking în Hașdeu, cu un numar de 300 de locuri, în parteneriat 
cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, studiul de fezabilitate și PUD-ul 
fiind realizate. 
În cartierul Mănăștur, pe strada Primăverii nr. 20, a fost identifica-
tă o zonă de aproximativ 2.000 m unde e posibilă construcţia unui 
nou parking suprateran, iar Primăria a demarat procedurile legale 
necesare și suntem la faza de realizare a proiectului pentru o con-
strucţie cu minim 400 de locuri. În prezent, PUD-ul este în avizare 
la Agenţia de Protecţia Mediului Cluj, urmând ca apoi să fie supus 
aprobării Consiliului local, ca o etapă necesară pentru realizarea 
studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic.
De asemenea, Primăria a identificat un teren potrivit pentru un 
parking în cartierul Mărăști, în incinta formată la sud de blocul 10 
de pe Calea Dorobanților nr. 105-107, la est de blocul M3 situat pe 
Aleea Bibliotecii, la nord de blocurile 2A și 2B situate pe Bulevardul 
21 Decembrie 1989 nr. 150-152. Viitorul parking va avea o capaci-
tate minimă de 400 locuri, iar Primăria a iniţiat o acțiune de con-
sultare preliminară a cetățenilor interesați. 
Prin amenajarea noului parking se are în vedere organizarea efici-
entă, funcțională și estetică a spațiului, eliminarea construcțiilor si 
a amenajărilor parazitare, asigurarea unui număr suficient de lo-
curi de parcare, fluidizarea circulațiilor auto și decongestionarea 
arterelor principale, crearea și dezvoltarea de spații verzi, locuri de 
joacă, de odihnă și petrecerea timpului liber și, implicit, creșterea 
semnificativă a calității vieții.
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XIV. Refaţadizarea clădirilor din centrul istoric

Primăria a iniţiat cel mai important proiect multianual de înfru-
museţare a orașului: refaţadizarea clădirilor din centrul istoric. 
Primăria a realizat o primă acţiune de inventariere a problemelor, 
iar proprietarii au fost notificaţi că au obligaţia de a-și repara 
proprietăţile.
Primăria acordă facilităţi pentru realizarea lucrărilor de protejare 
și intervenţie la astfel de clădiri. Astfel, proprietarii imobilelor de-
gradate au posibilitatea de a realiza lucrările din resurse financiare 
proprii sau pot apela la sprijinul financiar rambursabil oferit de 
Primărie, practic un program de împrumut cu rambursare eșalo-
nată, în termen de 10 ani.
Până în prezent, șase imobile au documentaţia completă, întocmi-
tă în conformitate cu cerinţele din Legea 153/2011 și din HCL 
358/2013 și urmează să fie iniţiate procedurile necesare, iar pentru 
alte 7 imobile s-au cerut autorizaţii de refaţadizare pe cheltuiala 
proprie (spre exemplu, Academia de Muzică).

XV. Reabilitare Cetăţuie şi Teatru de Vară

Primăria a început demersurile pentru a prelua în administrare 
zona pietonală aflată în proprietate privată de pe Cetăţuie, pentru 
a putea astfel realiza reabilitarea Cetăţuii ca monument istoric și ca 
loc de promenadă tradiţional al clujenilor.
Pentru a putea face amenajările necesare, Primăria intenţionează 
să achiziţioneze un teren și unul dintre imobilele monument isto-
ric de aici.
Mai specific, Primăria intenţionează ca în această vară să achiziţioneze 
și apoi să demareze studiile necesare pentru amenajarea/reabilitarea 
unei clădiri (pavilionul G din fosta Cetate - parter cu două camere și 
gang de trecere și la etaj patru camere și teren de 219 mp) și a unui te-
ren în suprafaţă de 10.000 mp. Pe terenul aflat în zona de nord-vest a 
hotelului urmează să fie amenajat un Teatru de Vară.

XVI. Baza Sportivă Gheorgheni

Primăria a demarat realizarea unui nou complex sportiv și de 
agrement în cartierul Gheorgheni, pe strada Alexandru Vaida 
Voevod f.n. (zona fostului cartodrom). Un complex în care clujenii 
să poată juca fotbal, baschet, volei, tenis, să se poată bucura de un 
nou skatepark, o pistă pentru jogging, un perete de escaladări sau 
de un parc pentru plimbări. Pe o suprafaţă de 9,4 hectare se vor 
realiza terenuri pentru practicarea diverselor discipline sportive, 
se vor amenaja spaţii verzi, construcţii ușoare pentru sport, un 
club de tineret cu o sală multifuncţională cu 280 locuri și spaţii au-
xiliare. De asemenea, se va amenaja o zona de picnic și o parcare.
Proiectul tehnic pentru acest nou parc este finalizat, iar realizarea 
efectivă a ansamblului se va face prin intermediul Companiei 
Naţionale de Investiţii. Aceasta a lansat licitaţia de execuţie, iar 
ofertele se află în evaluare.

XVII. 56 de locuinţe sociale pe strada 
Sighişoarei

Pe lângă locuinţele sociale realizate din fonduri europene neram-
bursabile, Primăria a demarat un proiect de realizare de locuinţe 
sociale din fonduri de la bugetul local. Astfel, pe un amplasament 
situat pe strada Sighișoarei urmează să fie realizat un bloc cu 56 de 
locuinţe. În prezent, a fost realizată achiziţia publică pentru actua-
lizarea proiectului tehnic, urmând ca până la 15 septembrie să fie 
demarată licitaţia de execuţie efectivă a lucrărilor. 

XVIII. Concursuri pentru amenajarea 
Someşului şi pentru reabilitarea Turnului 

Pompierilor

Primăria municipiului și-a propus să organizeze în acest an două 
concursuri internaţionale de arhitectură, unul vizând punerea în 
valoare a râului Someș și altul pentru reabilitarea Turnului 
Pompierilor, amândouă urmând să fie realizate în parteneriat cu 
Ordinul Arhitecţilor din România și cu OAR - filiala Transilvania.
Prezenţa unor cursuri de apă în oraș are un important potenţial 
din punct de vedere ecologic, ambiental și urbanistic și amenajarea 
și întreţinerea lor este legată de creșterea calităţii vieţii. Primăria 
are în vedere reabilitarea malurilor Someșului și transformarea lor 
într-o zonă de agrement prin proiecte finanţate din fonduri euro-
pene. Pentru amenajările necesare pentru ca orașul să-și întoarcă 
faţă către râu, Primăria va lansa un concurs internaţional în acest 
an.
De asemenea, dorim reabilitarea și repunerea într-un circuit cultu-
ral și turistic a Turnului Pompierilor, numit anterior și Turnul 
Lăcătușilor, monument istoric situat pe strada Tipografiei. În pre-
zent, este în elaborare tema de concurs cu sprijinul OAR. Pentru 
proiectul care va rezulta în urma concursului, sunt vizate ca surse 
de finanţare fondurile europene nerambursabile.

XIX. Cimitir nou

Avem nevoie de un cimitir nou în Cluj-Napoca, pentru că cele 
existente nu mai pot face faţă nevoilor orașului pe termen mediu și 
lung. Noul Plan Urbanistic General, aprobat la sfârșitul anului tre-
cut, prevede ca acesta să se realizeze pe un teren de aproximativ 30 
de hectare, situat în Someșeni, în zona Moș Ion Roată.
În prezent, s-a realizat procedura de achiziţie publică pentru pro-
iectarea acestui obiectiv, până la sfârșitul acestui an urmând să fie 
realizat proiectul tehnic. 

XX. Puncte de acces wireless gratuit la 
Internet în zona centrală

Primăria Cluj-Napoca a instalat WiFi gratuit în Piaţa Unirii și pe 
B-dul Eroilor. Pentru punerea în practică a acestui proiect, 
Primăria (prin Serviciul Strategii de Informatizare) a colaborat cu 
Universitatea Tehnică și Clusterul IT. Accesul la internet se face pe 
baza unui portal în care turiștii și clujenii trebuie să se înregistreze 
cu o adresă valabilă de email. Portalul este disponibil în limbile: 
română, maghiară, engleză, franceză, germană, iar înregistrarea se 
face cu adresă de email.
Prin acest proiect, muncipalitatea clujeană vine în sprijinul tineri-
lor doritori de a accesa internetul, oferindu-le posibilitatea de a 
face acest lucru gratuit în Piaţa Unirii. În luna iunie, proiectul se va 
extinde și în Parcul Central.
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40 de autobuze noi pentru clujeni 

Primăria muncipiului Cluj-Napoca urmărește în permanenţă ten-
dinţele de dezvoltare ale orașului și sprijină extinderea constantă a 
transportului public pentru a acoperi toate nevoile de deplasare ale 
clujenilor. Astfel, Primăria a achiziţionat prin licitaţie publică 40 de 
noi autobuze pentru Compania de Transport Public din 
municipiu. 

Investiţii pentru arterele importante ale 
oraşului 

Municipalitatea a avut între priorităţi lucrările de reabilitare a stră-
zilor, de asfaltare a aleilor și trotuarelor dintre blocuri și de moder-
nizare a unor artere importante din oraș. Astfel, între obiectivele 
realizate s-au numărat străzile Calea Turzii, Mehedinţi (una dintre 
priorităţile stabilite de cetăţeni prin proiectul pilot de bugetare 
participativă), Traian Vuia, Donath, Calea Baciului (aceasta din 
urmă printr-un proiect european), B-dul 1 Decembrie 1918 (nod 
N - magazin Cora) și strada Bucium.
Calea Turzii a fost modernizată în întregime, carosabil și trotuare, 
pe toată lungimea (aproape 2.000 m) și cu această ocazie a fost 
modernizat și iluminatul public, implementându-se un proiect pi-
lot de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat în parte.

Cea mai mare creşă şi grădiniţă din oraş

Primăria a finalizat lucrările la cea mai mare clădire din oraș în 
care s-a amenajat creșă și grădiniţă, prin proiectul de modernizare 
și reconversie a spaţiului de pe strada Moţilor nr. 58 (175 la grădi-
niţă, 120 la creșă). 

Sală de sport nouă la Colegiul Naţional 
„George Coşbuc

Sala de sport a Colegiului Naţional „George Coșbuc” a fost finali-
zată și dată în folosinţă. Cea mai modernă sală de sport pentru în-
văţământul preuniversitar este destinată practic mai multor școli 
clujene, aici putând să-și ţină orele de sport și celelalte licee din 
zonă.
Clădirea nou construită are practic două săli de sport: sala aflată la 
nivelul inferior cuprinde teren de baschet, volei, handbal, tenis și 
tribune pentru spectatori, iar sala de la etajul retras este pentru 
gimnastică. Pe lângă cele două săli de sport, au fost amenajate și 
spaţii anexă, care cuprind vestiare pentru sportivi, grupuri sanita-
re, cabinet profesori, cameră prim ajutor, depozit pentru material 
sportiv.

Proiecte finalizate  
la Cluj-Napoca în ultimul an

Sala Polivalentă, noua bijuterie a Clujului
Clujul are acum cea mai frumoasă, performantă și dotată sală sportivă din România, comparabilă cu cele mai importante săli din 
Europa. Astfel, am reușit să punem municipiul nostru pe harta competiţiilor sportive naţionale și internaţionale. Este o dovadă a capa-
cităţii Clujului de evoluţie și dezvoltare axată pe calitate și excelenţă. Sala are un regim de înălţime 1S+P+3E și un număr de 7.308 locuri, 
cu anexele sportive și tehnice aferente (inclusiv sală separată de antrenamente), un parking pe un nivel cu 445 de locuri și o piaţetă pen-
tru intrarea publicului dinspre Splaiul Independenţei, fiind construită astfel încât să poată găzdui competiţii sportive la standarde naţio-
nale și internaţionale. Sala găzduiește nu doar evenimente sportive, ci și evenimente culturale și educaţionale.
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Ca urmare a HCL nr. 715/2007, completată 
prin prevederile HCL nr. 195/2009, toate persoa-
nele vârstnice și pensionarii cu domiciliul stabil în 
municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de 
ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumu-
rile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica 
“Total drepturi”, precum și persoanele vârstnice și 
pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile 
lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul 
de pensie la rubrica “Total drepturi” sub 1.300 lei, 
beneficiază de gratuitate la transportul în comun 
pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca 
și pe raza comunelor Florești și Apahida.

Aceleași 2 acte normative menționează că toți 
pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile 
lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul 
de pensie la rubrica “Total drepturi” cuprinse în-
tre 1.301 și 1.500 lei, beneficiază de gratuitate la 
transportul în comun pe o singură linie pe raza 
municipiului Cluj-Napoca.

Persoanele beneficiare ale Legii nr. 118/1990 
și Legii nr. 189/2000 – privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive poli-
tice de dictatură instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum și celor deportate în străină-
tate ori constituite în prizonieri, dar și persoanele 
beneficiare ale OUG 214/1999 – privind acorda-
rea calității de luptător în rezistența anticomunis-
tă, beneficiază de gratuitate la transportul în 
comun pe toate liniile în cadrul Asociației 
Metropolitane de Transport Public Cluj (munici-
piul Cluj-Napoca, comunele Florești, Apahida, 
Baciu, Chinteni, Feleacu și Ciurila).

Transportul gratuit le oferă  
vârstnicilor clujeni şansa de a fi activi

Eliberarea abonamentelor se va face doar la biroul de abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 79A
Pensionarii și persoanele vârstnice vor avea asupra lor următoarele documente:
Buletin / carte de identitate;
Ultimul cupon de pensie;
Ultimul abonament –  se va preda; 
Fotografie recentă;
În plus, beneficiarii Legii nr. 118/1990 și Legii nr. 189/2000 și OUG214  vor prezenta la biroul de abonamente:
Decizia sau Hotărârea de la Casa Județeană de Pensii Cluj ;
Două copii după ultimul cupon de pensii.
Persoanele care în anul 2014 nu au beneficiat de abonament se vor prezenta la biroul de abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 
21 Dec. nr. 79A, având asupra lor și decizia de pensionare.

Primăria Cluj-Napoca va acorda 14.868 
de burse pentru elevii din învăţământul pre-
universitar de stat de pe raza municipiului 
Cluj-Napoca, aferente semestrului II al anu-
lui școlar 2014-2015. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat de 
Consiliul Local în ședinţa de luni, 9 martie 
2015 și prevede acordarea a 11.633 burse de 
merit, 167 burse de performanţă, 835 burse 
de studiu și 2 233 burse de ajutor social.

Bursele se acordă din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale de care 
aparţin unităţile de învăţământ preuniversi-
tar de stat, în limita fondurilor aprobate cu 
această destinaţie, potrivit prevederilor Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificări-
le și completările ulterioare.

Bursele se acordă pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul susţinerii evaluări-
lor naţionale, iar bursele de ajutor social se 
acordă și pe perioada vacanţelor în anumite 
condiţii. 

Cuantumul lunar al unei burse pentru 
elevii din învăţământul preuniversitar de stat 
de pe raza municipiului Cluj-Napoca aferent 
anului 2015 a fost aprobat prin HCL nr. 
38/2015  și este următorul: 

• bursa de performanţă – 120 lei
• bursa de merit – 90 lei
• bursa de studiu – 70 lei
• bursa de ajutor social – 60 lei
Bursele de care pot beneficia elevii clu-

jeni care urmează cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat sunt: 
burse de performanţă, burse de merit, burse 
de studiu și burse de ajutor social.

Bursele de performanţă se acordă elevi-
lor care se încadrează în cel puţin unul din 
cazurile următoare: au obţinut locurile I, II 
sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și 
concursurilor școlare naţionale organizate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
și Sportului, denumit în continuare MECTS; 
s-au calificat în loturile de pregătire organiza-
te de MECTS pentru competiţiile internaţio-
nale; au obţinut locurile I, II sau III la etapele 
naţionale ale competiţiilor/concursurilor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 

Peste 14.500 de burse pentru elevii clujeni

caracter tehnico-știinţific, de nivel naţional, 
organizate de MECTS.

Bursele de merit se acordă elevilor care se 
încadrează în cel puţin unul din cazurile ur-
mătoare: au rezultate deosebite la învăţătură: 
au obţinut media generală de cel puţin 8,50 și 
nota 10 la purtare în anul școlar anterior, re-
spectiv în primul semestru al anului școlar, 
pentru elevii aflaţi în clasele de început ale în-
văţământului primar, gimnazial, liceal sau 
profesional; au obţinut locurile I, II sau III la 
etapele judeţene ale olimpiadelor și concur-
surilor școlare naţionale organizate de 
MECTS; au obţinut locurile I, II sau III la eta-
pele judeţene ale competiţiilor/concursurilor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 
caracter tehnico-știinţific, de nivel naţional, 
organizate de MECTS.

Bursele de studiu se acordă elevilor care 
provin din familii cu un venit lunar mediu pe 
membru de familie pe ultimele 3 luni cel 
mult egal cu salariul minim pe economie și 
care îndeplinesc simultan condiţiile: au me-
dia generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în 
semestrul anterior celui în care se acordă bur-
sa. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, 
în funcţie de modificările intervenite în veni-
turile nete lunare ale familiei și în situaţia șco-
lară a elevilor. 

Bursele de ajutor social se acordă urmă-
toarelor categorii de elevi înscriși la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar 
de stat: orfani de ambii părinţi sau bolnavi de 
TBC și care se află în evidenţa dispensarelor 
școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, 
sindromuri de malabsorbţie grave, insufici-
enţe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, gla-
ucom, miopie gravă, boli imunologice sau in-
festaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, 
sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondi-
lită anchilozantă ori reumatism articular, 
handicap locomotor. Acordarea burselor 
pentru motive medicale se face pe baza certi-
ficatului eliberat de medicul specialist și avi-
zat de medicul de familie/medicul de la 
cabinetul școlar; elevi din mediul rural, care 
sunt școlarizaţi într-o altă localitate, întrucât 
nu au posibilitatea să studieze într-o unitate 
de învăţământ din localitatea de domiciliu; 
elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în 
mod cumulat următoarele condiţii: nu reali-
zează un venit net mediu lunar, pe ultimele 
12 luni, pe membru de familie, mai mare de 
50% din salariul minim net pe economie; nu 
deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai 
mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de 
șes și de 40.000 mp, în zonele montane.  
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O echipă de evaluatori membri ai 
Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România, coordonată de 
Adrian Vascu, Președintele ANEVAR, în 
parteneriat cu Primăria și Consiliul Local 
Cluj-Napoca și cu sprijinul companiilor  de 
consultanță Veridio si KPMG, au publicat cel 
de-al doilea ghid realizat pe baza tranzacții-
lor imobiliare încheiate între vânzători și 
cumpărători pe raza municipiului, în anul 
2014.

”A fost chiar mai interesant să elaborăm 
acest ghid pentru al doilea an consecutiv, 
pentru că am putut vedea și evoluția tranzac-
țiilor imobiliare din Cluj”, spune Adrian 
Vascu, Președinte ANEVAR și Senior 
Partner Veridio. ”Astfel, raportat la nivel anu-
al, în 2014 am avut cu peste 28% mai multe 
tranzacții ca în 2013. De asemenea, valoarea 
acestora a depășit-o cu aproape 23% pe cea 
din 2013.”

Realizată în premieră pe țară anul trecut 
cu sprijinul Direcției de Impozite și Taxe 
Locale a Primăriei din Cluj-Napoca, broșura 
aflată la cea de-a doua ediție conține date pri-
vind volumul și valoarea totală a proprietăți-
lor tranzacționate, repartizarea acestora pe 
tipuri de proprietăți (apartamente, case, tere-
nuri, altele), prețurile medii pe metru pătrat 
repartizate pe cartiere și pe întregul munici-
piu, precum și multe alte cifre relevante. 

“Continuăm colaborarea în acest proiect 
pentru a putea oferi clujenilor și celor care își 
aleg orașul nostru ca loc de relocare informa-
ții corecte, credibile și actualizate cu ajutorul 
cărora să poată face alegeri corecte la achizi-
ția de imobile. Apreciem deschiderea și inte-
resul de care s-a bucurat acest proiect și faptul 
că s-a lansat cea de-a doua ediție aduce un 

A fost lansat Ghidul tranzacțiilor     imobiliare Cluj-Napoca 2014
- 84,5% din tranzacțiile cu proprietăți imobiliare de anul trecut din Cluj-Napoca au fost 
finanțate din surse proprii 
- 2014, semnificativ mai bogat în tranzacții decât 2013
- Cele mai multe tranzacții s-au înregistrat în luna octombrie

plus valoare ghidului, prin posibilitatea unor 
analize comparative, în timp, care ne arată 
tendințele pieței imobiliare clujene”, a apreciat 
primarul Emil Boc.

Tranzacțiile prezentate în ghid sunt în-
cheiate între persoane fizice, juridice sau am-
bele, utilizând diverse surse de finanțare 
– bancară sau proprie - și au ca obiect propri-
etăți imobiliare constând în terenuri, case și 
apartamente, dar și spații comerciale, de biro-
uri, industriale și altele. Tranzacțiile au fost 
încheiate în diferite monede, dar, pentru o 
comparație relevantă, s-a realizat convertirea 
tuturor în euro, la cursul mediu BNR din 
luna aferentă perfectării tranzacției.

În perioada ianuarie-decembrie 2014 
s-au tranzacționat 6.355 de proprietăți imo-
biliare, dintre care 383 de terenuri, 363 de 
case, 3.749 de apartamente și 1.860 de alte ti-
puri de proprietăți imobiliare, cum ar fi spații 
comerciale, office, spații industriale sau auxi-
liare. Valoarea totală a tranzacțiilor încheiate 
în 2014  pe raza Municipiului Cluj-Napoca a 
fost de aprox. 283,9 milioane de euro. 
Principalele criterii de analiză au fost: tipul 
proprietății, cartierul în care aceasta este 

încadrată, modalitatea de finanțare, suprafața 
proprietății și prețul.

Majoritatea covârșitoare a tranzacțiilor a 
fost finanțată din surse proprii: 84,5% dintre 
acestea, comparativ cu 74% dintre proprietă-
țile tranzacționate în perioada analizată în 
anul precedent, respectiv mai-decembrie 
2013. 

Dacă în 2013 achizițiile persoanelor juri-
dice au reprezentat mai puțin de 7% din total, 
în 2014, această cifră a urcat la 16,5%. Top 10 
cele mai valoroase tranzacții ale persoanelor 
juridice însumează peste 24,2 milioane de 
euro din cele 46,7 milioane de euro tranzacți-
onate de persoanele juridice în 2014.

Cele mai multe tranzacții s-au realizat în 
luna octombrie, care a fost totodată și luna cu 
cea mai mare valoare a tranzacțiilor, de apro-
ximativ 31,8 milioane de euro. Cartierul clu-
jean cu cele mai multe tranzacții a fost, ca și 
anul trecut, Mănăștur (1.042 de tranzacții), 
care a fost detronat însă din punct de vedere 
valoric de Centrul Clujului, unde proprietăți-
le tranzacționate în 2014 au însumat 42,3 mi-
lioane de euro.

Ghidul poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca,  
www.primariaclujnapoca.ro
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Ce trebuie să facă o asociaţie de proprietari pentru a intra în program
În acest program acced doar acele blocuri care sunt constituite într-o asociaţie de proprietari. Dosarul de înscriere în program trebuie să conţină: cererea de înscriere, hotă-

rârea Adunării Generale a Proprietarilor de intrare în program, care trebuie adoptată cu 2/3 din numărul proprietarilor imobilului, procesul verbal al ședinţei în care s-a adoptat 
hotărârea, cartea tehnică a imobilului, din care să rezulte faptul că acesta a fost realizat conform unui proiect elaborat între anii 1950-1990 și o situaţie din care să rezulte eligibi-
litatea financiară și administrativă (prezentarea veniturilor proprietarilor). În funcţie de venituri se stabilește procentul cu care asociaţia de proprietari participă la finanţarea 
proiectului (participare de 10% pentru media veniturilor de până la 150 de euro, 20% pentru media de până la 350 euro și 30% pentru asociaţiile a căror medie este de până la 
500 de euro). Asociaţiile a căror proprietari depășesc media de venituri de 500 de euro nu mai intră în discuţie pentru acest program.

Peste 2.800 de elevi clujeni, de la 25 de şcoli au marcat Ziua Mondială a Mediului, printr-o manifestare 
organizată la iniţiativa Poliţiei locale Cluj-Napoca, în cadrul proiectului “Iubesc Clujul Curat”. Este al 12-
lea an consecutiv în care, prin intermediul micilor participanţi la acest concurs, municipalitatea îşi 
propune conştientizarea opiniei publice în privinţa menţinerii unui mediu curat în Cluj-Napoca. 

Anul acesta elevii s-au întrecut la următoarele probe:
1. „Curăţenia începe de la școala mea”- probă la care elevii au efectuat activităţi de întreţinere a spaţiilor din interiorul școlii (curţi, 

grădini, spaţii verzi);
2. ”Iubitorii Parcurilor” – probă la care elevii au efectuat activităţi de întreţinere a zonelor verzi;
3. ”Fruntaș la reciclare” – probă la care elevii au adus deșeuri reciclabile 
(ambalaje, pet-uri, sticlă) la punctele de colectare selectivă existente în școli.

Premiile pentru secţiunele 1, 2  au fost acordate de Primăria Cluj-Napoca și constau în vouchere de participare la evenimente spor-
tive și culturale sau vizite la muzee și locuri de agrement. Premiile pentru secţiunea 3 au fost acordate de către firmele de salubritate  SC 
Rosal Grup SA și SC Brantner Vereș SA și au constat în bani. 

Marele premiu “Iubesc Clujul Curat”- ediţia a 12-a a fost obţinut de Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” pentru rezultatele deose-
bite obţinute la toate cele trei secţiuni ale concursului

Marşul „Iubesc Clujul Curat” a însuflețit Parcul CentralCreşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe  
din Municipiul Cluj-Napoca

Economii de 

40%
Proiecte Finalizate

1. Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup I:
Valoarea totală a contractului de finanţare a 
proiectului Grup I: 2.257.441,30 lei
Valoarea totală rezultată în urma implemen-
tării proiectului Grup I: 1.609.604,21 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 965.762,52 lei
Asociații de proprietari:
1. Padin nr. 30, bl C5
2. Plopilor nr. 28, bl O3
3. București nr. 80, bl A2

2. Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup II:
Valoarea totală a contractului de finanţare a 
proiectului Grup II: 2.710.102,40 lei
Valoarea totală rezultată în urma imple-
mentării proiectului Grup II: 1.743.475,56 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 1.046.085,33 lei
Asociații de proprietari:
1. Muncitorilor nr. 22, bl M9
2. J.J. Rousseau nr. 5, bl S2 
3. Titulescu nr. 145, bl 3
4. Observatorului nr. 142, bl 7B

Proiecte în derulare
1. Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup III:
Valoarea totală a contractului de finanţa-
re a proiectului Grup III: 6.159.273,01 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 3.483.048,75 lei
Valoare semnare contracte de execuţie 
lucrări: 4.101.210,77 lei
Dată finalizare proiect: 24.07.2015 (pro-
gres fizic execuție lucrări 85%)
Asociații de proprietari:
1. Mestecenilor nr. 6, bl IX E
2. Snagov nr. 3
3. L. Rebreanu nr. 23, bl D11
4. Viilor nr. 11, bl IX S
5. Moldoveanu nr.2, bl R16
6. Meseș nr. 6, bl L10
7. Calea Florești nr. 75, bl V2
8. Plopilor nr. 12, bl O4

2. Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup IV:
Valoarea totală a contractului de finanţa-
re a proiectului Grup IV: 2.769.275,04 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 1.547,871,03 lei
Valoare semnare contracte de execuție 
lucrări: 1.803.883,09 lei
Data finalizare proiect: 13.08.2015 (pro-
gres fizic execuție lucrări 90%)
Asociații de Propietari:
1. Mestecenilor nr.5, bl X M 
2. Aleea Tarniţa nr. 4, bl B4
3. Arieșului nr. 34, bl 6
4. Muncitorilor nr. 28, bl M12
5. Plopilor nr. 38, bl R1

3. Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup V:
Valoarea totală a contractului de finanţa-
re a proiectului Grup V: 4.957.214,43 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 2.794.924,76 lei
Valoare semnare contracte de execuție 
lucrări: 3.103.057,03 lei
Dată finalizare proiect: 25.10.2015 (pro-
gres fizic execuție lucrări 30%)
Asociații de Propietari:
1. Clăbucet nr. 5, bl S
2. Peana nr. 5, bl R15
3. Peana nr. 7, bl R14
4. Pasteur 52, bl VI T
5. Pasteur 60, bl 5D
6. Padin nr. 26, bl C7

4.  Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup VI:
Valoarea totală a contractului de finanţa-
re a proiectului Grup VI: 3.009.985,33 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 1.697.605.52 lei
Valoare semnare contracte de execuție 
lucrări: 1.823.283,99 lei
Dată finalizare proiect: 08.10.2015 (pro-
gres fizic execuție lucrări 30%)
Asociații de Propietari:
1. Al. Vlahuţă nr. 5, bl C2
2. Brancoveanu nr. 50, bl T1
3. Brancoveanu nr. 52, bl T2

4. Lacul Roșu nr. 9, bl 1
5. Luceafarului nr. 7, bl 2P

5.  Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup VII:
Valoarea totală a contractului de finanţa-
re a proiectului Grup VII: 4.498.209,32 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 2.520.705.42 lei
Valoare semnare contracte de execuție 
lucrări: 2.874.188,27 lei
Dată finalizare proiect: 05.09.2015 (pro-
gres fizic execuție lucrări 20%)
Asociații de Propietari:
1. 13 Septembrie nr. 12
2. Gr. Alexandrescu nr. 17, bl T3
3. Gr. Alexandrescu nr. 18, bl A5
4. Calea Mănăștur nr 76, bl E2
5. Azuga nr. 9, bl F IV-3

6.  Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup VIII:
Valoarea totală a contractului de finanţa-
re a proiectului Grup VIII:  3.351.046,40 
lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 1.894.696,04 lei
Valoare semnare contracte de execuție 
lucrări: 1.997.796,21 lei
Dată finalizare proiect: 17.11.2015 (s-a 
dat ordinul de începere a lucrărilor în 25 
mai)
Asociații de Propietari:
1. Septimiu Albini nr 139-141
2. Brâncoveanu nr. 35, bl O5
3. Micuș nr. 4, bl A8
4. Pasteur 78, bl J III
5. Peana nr. 10, bl L7

7. Creșterea eficienţei energetice a blocu-
rilor de locuinţe, Grup IX:
Valoarea totală a contractului de finanţa-
re a proiectului Grup IX: 2.233.255,56 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă soli-
citată: 1.268.365,45 lei
În data de 26.03.2015 a avut loc deschide-
rea ofertelor pentru execuţie lucrări. În 
momentul de faţă, 8 oferte se află în ana-
liza tehnico- financiară.

Asociații de Propietari:
1. Str. Anina, nr. 19, bl AA8
2. Str. Ghe Dima, nr. 28, bl VN
3. Str. Lacul Roșu nr. 11, bl AP 2

Proiecte în pregătire

1. Creșterea eficienţei energetice a blo-
curilor de locuinţe, Grup X
Valoarea totală a proiectului Grup X 
(estimare): 3.518.937,98 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată: 1.921.294,24 lei 
Asociații de Proprietari:
1. Str. Uzinei Electrice nr. 15
2. B-dul N. Titulescu nr. 33
3. B-dul N. Titulescu nr. 147
4. Aleea Muscel nr. 6, bl C4

2.  Creșterea eficienţei energetice a blo-
curilor de locuinţe, Grup XI
Valoarea totală a proiectului Grup XI 
(estimare): 7.450.338,12 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată: 4.166.751,17 lei 
Asociații de Proprietari:
1. B-dul N. Titulescu nr. 11-15
2. Str. L. Rebreanu nr. 62
3. Str. I. Meșter  nr. 6, bl. J
4. Str. Bucium nr. 3, bl. A 2
5. Aleea Băița nr. 2 bl. K4
3.  Creșterea eficienţei energetice a blo-
curilor de locuinţe, Grup XII
Valoarea totală a proiectului Grup XII 
(estimare): 11.958.761,34 lei
            Asistenţa financiară nerambursa-
bilă solicitată: 6.815.509,78 lei 
Asociații de proprietari:
1. Izlazului nr. 3
2. Băița nr. 5
3. Padin nr. 12
4. Rășinari nr. 2
5. Ştefan Mora nr. 7
6. Tarnița nr. 8
7. Donath nr. 192
8. Porțile de fier nr. 8
9. Pasteur nr. 63
10. Padin nr. 32
11. Cireșilor nr. 4

Total contracte de finanţare semnate: 9.
Valoarea totală a contractelor de finanţare semnate (grup 1-grup 9): 31.945.802,79 lei
Valoare nerambursabilă solicitată aferentă contractelor de finanţare: 18.198.803,30 lei

Alte 3 proiecte vizând creșterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe au fost depuse şi se află în faza de evaluare la 
ADRNV (20 de blocuri cu 924 apartamente). 
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Cluj City App este un ghid care vă aduce 
toate evenimentele interesante într-un format 
modern, concis și la îndemână. Această aplicaţie 
deservește zona metropolitană Cluj, ajutând 
localnicii și turiștii să-și planifice timpul liber, să 
se orienteze, să afle despre evenimente și oferte 
curente. Aplicaţia oferă, de asemenea, posibili-
tatea găsirii informaţiilor relevante despre ca-
zare, restaurante, baruri, săli de sport etc.

Parteneriatul cu Cluj City App are ca scop 
promovarea proiectului Cluj-Napoca 2015 
Capitala Europeană a Tineretului prin crearea 
unei secţiuni noi dedicate proiectului în cadrul 
aplicaţiei.

Programul Cluj-Napoca 2015 - Capitala Europeană  
a Tineretului poate fi găsit de acum şi pe Cluj City App

40 de tei şi 5 platani au fost 
plantați în această 

primăvară în zona centrală a 
municipiului.

Arborii din specia tei au o înălţime de  
7-8 m, iar arborii din specia platan au o 
înălţime de  8-9  m, valoarea totală a aces-
tora fiind de  204.792  lei fără TVA.

Plantările au fost executate de către S.C. 
Garden Center Grup S.R.L. Măgurele/Ilfov, 
conform contractului încheiat cu Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca.

Lucrările de întreţinere a arborilor 
achiziţionaţi și plantaţi în Piața Unirii și pe 
Bulevardul Eroilor sunt executate de către 
societatea cu care Municipiul Cluj-Napoca 
deţine contract de întreţinere zone verzi, 
sub coordonarea specialiștilor din cadrul 
Serviciului Spaţii verzi din cadrul Primăriei 
municipiului Cluj-Napoca și de la S.C. 
Garden Center Grup SRL Măgurele /Ilfov.

Noi arbori au fost plantați  
în Piața Unirii şi pe Bulevardul Eroilor

Primăria municipiului Cluj-Napoca și-a for-
mat cel mai mare număr de angajați dintr-o insti-
tuție publică din România, în limbajul specific 
persoanelor surde și hipo-acuzice. Astfel, 19 de 
angajați ai instituției din diferite departamente 
care au relație directă cu cetățenii au urmat cur-
suri de formare și inițiere în limbajul mimi-
co-gestual, oferite de către Asociația Națională a 
Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-
Gestual, sub coordonarea președintelui acesteia, 
Gelu Bogdan. Timp de 60 de ore, persoane surde 
sau hipo-acuzice au oferit inițiere în acest limbaj 
atât de necesar celor care se nasc cu lipsa auzului. 
O dată finalizat procesul de formare, pe viitor an-
gajații vor mai realiza sesiuni de training pentru 
menținerea abilităților. De la finalizarea cursuri-
lor, toate persoanele cu probleme de auz care s-au 
adresat primăriei au primit informații în limbajul 
mimico-gestual, reacția acestora fiind de aprecie-
re pentru furnizarea informațiilor în mod direct, 
fără a mai necesita prezența unor interpreți. 

Acest proiect face parte din strategia munici-
piului de a crește calitatea serviciilor oferite ce-
tățenilor, chiar și celor cu anumite dizabilități. 

Persoanele cu deficiențe de auz  
primesc informații în limbaj mimico-gestual
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Premiul ”Tineri Cercetători în Ştiință 
și Inginerie” își propune recunoașterea ti-
nerilor cercetători din domeniul științei și 
ingineriei care, prin munca lor, au demon-
strat excelență și au adus contribuții extra-
ordinare în domeniul lor de specialitate.

Concursul se desfășoară până la la data 
de 15 iunie 2015. Câștigătorii acestuia vor 
primi câte o diplomă și o sumă de bani 
(unul dintre premii va fi în valoare de 1000 
de euro). Premiile vor fi înmânate de către 
prof. Rada Flavia Mihalcea și primarul 
Emil Boc în cadrul unei festivități care va 
avea loc la începutul lunii iulie a acestui an. 

”Intenția acestui premiu este să-i încu-
rajeze pe tinerii cercetători din domeniul 
științei și ingineriei. Consider că tinerii din 
România au un potențial intelectual deo-
sebit și, pe lângă aceasta, au și un entuzi-
asm molipsitor. Multe din proiectele și 
evenimentele din domeniul cercetării care 
au loc la momentul actual în România im-
plică tineri. Avem mai multe premii la ni-
vel național care implică recunoaștere la 
nivelul celor care fac descoperiri impor-
tante în cercetare, dar majoritatea acestor 
premii sunt pentru cei care au avansat în 
cariera lor de cercetători. De aceea, cred ca 
este foarte important să-i susținem și să-i 
încurajăm pe tineri atunci când pornesc pe 
acest drum. Premiul se va oferi anual, în-
cepând cu anul acesta, la unul până la trei 
tineri până în 35 de ani, care au avut reali-
zări deosebite. Sunt foarte bucuroasă că 
Primăria Cluj-Napoca s-a oferit să mă 
sprijine în această inițiativă și sunt convin-
să că împreună vom avea o primă ediție a 
acestui premiu de mare succes”, a declarat 
prof. Rada Flavia Mihalcea, inițiatoarea 
acestui concurs.

„Suntem Capitala Europeană a 
Tineretului în acest an și cred că este im-
portant ca în cadrul acestui proiect să de-
dicăm câte un eveniment fiecărui domeniu 

de activitate și fiecărui tip de tânăr din 
Cluj-Napoca. Tinerii cercetători sunt cei 
care ne aduc atâta cinste orașului și ne bu-
cură cu talentul și spiritul lor inovativ. 
Astfel, un proiect dedicat lor în acest an, 
este un demers firesc, necesar și care ne 
oferă privilegiul de a-i face cunoscuți și co-
munității în care muncesc, se dezvoltă și 
căreia îi aduc atâtea beneficii”, a declarat 
primarul Emil Boc.

Condiții de participare la concurs:
Se califică pentru acest concurs toți cei 

care lucrează în cercetare într-un domeniu 
de știință sau inginerie, la universități, in-
stitute de cercetare sau companii. 
Candidații trebuie să nu depășeasca vârsta 
de 35 de ani, împliniți până la la data de 31 
decembrie 2015 (inclusiv).

Se vor solicita nominalizări care să 
conțină următoarele documente:

1. Scrisoare de nominalizare care să 
sublinieze meritele candidatului și să de-
monstreze motivul pentru care candidatul 
este potrivit pentru premiul “Tineri 
Cercetători în Ştiință și Inginerie”

2. Curriculum Vitae al candidatului.
3. Trei scrisori de recomandare.
4. O copie după buletinul de identitate 

al candidatului.

La solicitarea comisiei de acordare a 
Premiului “Tineri Cercetători în Ştiință și 
Inginerie” se pot solicita și materiale 
adiționale.

Calendarul desfăşurării concursului 
pentru anul 2015:

Materialele vor fi trimise în format elec-
tronic la adresa de e-mail tineri.cercetatori.
stiinta.ing@gmail.com până la data de 15 
iunie 2015. Scrisorile de recomandare tre-
buie trimise direct de către referenți la ace-
eași adresă de e-mail tot până la data de 15 
iunie 2015.  Aplicațiile primite după aceas-
tă dată nu vor fi luate în considerare.

Nominalizările vor fi evaluate de către 
o comisie formată din cercetători din do-
meniul științei și ingineriei, prezidată de Prof. 
Rada Mihalcea (University of Michigan). 

Câștigătorii concursului vor fi anunțați 
la data de 30 iunie 2015, iar premiile vor fi 
înmânate în cadrul unei festivități organi-
zate de Primăria municipiului Cluj-Napoca 
în luna iulie 2015.

Concursul a fost lansat pe site-ul web al 
Primăriei Cluj-Napoca la finalul lunii aprilie. 
Detalii suplimentare despre concurs pot fi 
găsite aici: http://www.primariaclujnapoca.ro/ 
Premiul-Tineri-Cercetatori-in-Stiinta-si-
Inginerie.html . 

Concurs dedicat tinerilor cercetători în ştiință şi inginerie
Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu prof. Rada Flavia Mihalcea, cetățean de onoare al municipiului, 

organizează în acest an prima ediție a unui concurs dedicat tinerilor cercetători în ştiință şi inginerie.
Federația SHARE Cluj-Napoca în par-

teneriat cu Primăria Municipiului Cluj-
Napoca și Compania de Transport Public 
Cluj-Napoca S.A. au derulat la începutul 
acestei luni un proiect special dedicat încu-
rajării lecturii. Astfel, în perioada 4-7 iunie 
2015, toți cetățenii care au circulat cu mijloacele 
de transport în comun din municipiu au be-
neficiat de gratuitate la călătorii dacă au citit o 
carte în autobuz, troleibuz sau tramvai. 

Proiectul face parte din seria acțiunilor 
desfășurate sub egida Cluj-Napoca 2015, 
Capitala Europeană a Tineretului și dedi-
cate comunității clujene. La începutul anu-
lui, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, 
tinerii din echipa “Cluj 2015” au afișat în 
autobuzele din municipiu diverse citate din 
autori clasici și contemporani, în cele cinci 
limbi oficiale ale Capitalei Europene a 
Tineretului. În parteneriat cu inițiativa 

“Cărțile pe față”, voluntarii Federației 
SHARE au distribuit mii de semne de carte 
cu mesajul “Dacă așteptai un semn să ci-
tești o carte, acesta este semnul”.  

Prin demersul din perioada 4-7 iunie 
2015, tinerii urmăresc să promoveze lectu-
ra dar și evenimente specifice dedicate ce-
lor care iubesc cartea. 

Caracteristici tehnice:
- podea complet coborâtă, dotate cu ram-

pă de îmbarcat cărucioare și loc pentru 
cărucioare

- acționare cu motor de curent alternativ, 
alimentat prin invertor, cu fiabilitate ridicată 
(echipamente de ultimă generație în dome-
niul acționării troleibuzelor), consum redus 
de energie (cu 40 % mai mic decât în acționa-
rea clasică)

- uși automate  cu protecție antistrivire, 
posibilitate de acționare din interior și exteri-
or în caz de urgență, cu posibilitate de numă-
rare a călătorilor la urcare și coborâre, 
troleibuzul nu pleacă de pe loc cu ușile 
deschise.

- sistem de climatizare(încălzire, răcire, 
aer condiționat, ventilaț ie)

- sistem electronic vizual (afișaj cu LED-
uri ) în interior și exterior și sonor în  interior 
pentru anunțarea stațiilor

- echipament electronic audio-video in-
terior pentru afișarea mesajelor cu caracter 
publicitar 

- camere de luat vederi în interior(control 
și limitare a actelor de vandalism) și exterior 

pentru monitorizarea deplasării, cu stocarea 
în memorie a imaginilor.

- sistem de numărare a călătorilor 
transportați 

- sistem de ticketing pentru validarea le-
gitimațiilor de călătorie, integrat în sistemul 
existent la Cluj-Napoca

- computer de gestiune, diagnosticare și 
management al vehiculului care colectează, 
înmagazinează și transmite datele privind ac-
tivitatea troleibuzului.

- echipament necesar pentru comunica-
rea prin GPS și echipament necesar pentru 
transmiterea online si wireless a datelor pri-
vind  exploatarea troleibuzelor

- cu echipament pentru descărcarea date-
lor din computerul de management al auto-
vehiculului  într-un server specific urmat de 
prelucrarea multicriterială a datelor descărca-
te : consum de energie electrică pe anumite 
interval (ore, schimb, instantaneu etc.), ener-
gia recuperată, numărul de călători transpor-
tați, parcursul (km efectivi efectuați pe 
schimb, la o dată anume, într-un interval sta-
bilit), evenimente rutiere (blocaje în trafic, ac-
cidente, distrugeri interioare ale 

autovehiculului), tensiunea de alimentare din 
rețea, numărul de ore de funcționare a auto-
vehiculului sau a unor componente ale aces-
tuia (compresor), numărul de ore de 
imobilizare a autovehiculului, informații pri-
vind perioada efectuării lucrărilor specifie 
planificate de întreținere.

– durată de viață 15 ani și durată de ga-
ranție 3 ani.

De asemenea, 10 noi autobuze vor fi li-
vrate în această vară la Cluj-Napoca. Acestea 
fac parte din lotul de 50 autobuze achiziționa-
te de Consiliul Local și CTP, 40 de autobuze 
fiind deja livrate.

Noile autobuze au podea complet cobo-
râtă,  au rampa de îmbarcat cărucioare și loc 
pentru cărucioare. Sunt dotate cu motor ter-
mic, 210 kW, combustibil motorină, nepolu-
ant, cu normă de poluare EURO VI. 
Capacitatea totală de ransport  este de 91 lo-
curi, din care 27 pe scaune.

Ca și în cazul troleibuzelor, autobuzele 
achiziționate corespund tuturor normelor 
europene în domeniu.

Ai carte, ai parte de... transport în comun gratuit

Noi autobuze şi troleibuze moderne 
Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA 

organizează o licitație în vederea încheierii unui 
acord cadru pentru achiziția a 20 troleibuze articu-
late: 10 bucăți în anul 2015 şi 10 bucăți în anul 2016. 
Prețul total estimat este de 10 milioane euro, cu fi-
nanțare din fonduri ale Consiliului Local şi ale CTP. 
Ofertele vor fi deschise la mijlocul lunii iunie.
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Reprezentanţi ai municipalităţilor, dar şi ai mediului economic şi cultural, au compus delegaţiile străine 
din Rockford (Statele Unite ale Americii), Suwon (Coreea de Sud) şi provincia Parma (Italia), care au 

vizitat oraşul nostru cu prilejul Zilelor Clujului 2015.

Pe lângă întrevederi, Primăria Cluj-Napoca a organizat alături de oaspeţi și parteneri acţiuni și evenimente comune, de amploare 
variată, prin care s-a reușit aducerea la Cluj a unei mici părţi din culturile comunităţilor prietene: demonstraţii culinare și sportive de la 
prietenii din Suwon, spectacol de muzică și artă vestimentară organizat de oaspeţii din provincia Parma, alături de Centrul Cultural 
Italian ș.a.

Municipalitatea clujeană a avut ocazia să se bucure cu ocazia Zilelor Clujului și de prezenţa meșteșugarilor din orașul înfrăţit Pecs 
(Ungaria), a unui grup de meșteșugari din Zagreb (Croaţia) și a unei delegaţii din Republica Moldova, condusă de primarul orașului 
Ungheni.

Delegaţii din străinătate la Zilele Clujului 2015

Vineri, 22 mai 2015, ora 18.00, în Piața Unirii, cu ocazia des-
chiderii oficiale a celei de a cincea ediții a Zilelor Clujului, peste 
1500 de elevi au bătut, cu ajutorul unor pahare, ritmul specific al 
cântecului „When I’m Gone”, din filmul Pitch Perfect – cântec 
care a declanșat un fenomen în întreaga lume. Alături de tinerii 
clujeni a fost Alexandra Ungureanu, împreună cu colegii săi de 
la Crush. Recordul este un proiect inițiat de către școala britani-
că internațională Transylvania College, singura acreditată din 
Transilvania, cu sprijinul Primăriei municipiului Cluj-Napoca 
și al Federatiei SHARE și face parte din seria de evenimente or-
ganizate sub egida „Cluj-Napoca - Capitală Europeană a 
Tineretului 2015”. În record s-au înscris 26 de școli, înscrierea 
fiecărei școli realizându-se pe baza trimiterii unei înregistrări vi-
deo cu elevii care au reprezentat școala, interpretând „When I’m 
Gone”/Cups Song. 

„Am fost foarte mândru de tinerii noștri care au pregătit 
acest record, care se implică în sărbătoarea orașului nostru. 
Zilele Clujului din acest an au fost o celebrare a celei mai preți-
oase resurse pe care Clujul o are: tinerii săi. Acest record este 
una dintre cele mai puternice dovezi în acest sens. Entuziasmul, 
candoarea, efervescența specifice tinereții au cucerit orașul, pro-
vocându-ne pe toți să ne bucurăm și să ne destindem împreună. 
Sper că a fost o sărbătoare plină de bucurii în care ne-am amintit 
că suntem unici, suntem puternici și suntem norocoși să trăim în 
inima Transilvaniei, Cluj-Napoca!” a declarat primarul Emil Boc. 

„Suntem singura țara din Europa care reușește să adune un 
număr atât de mare de elevi din mai multe școli, ceea ce demon-
strează că, fără doar și poate, Clujul este Capitala Europeană a 
Tineretului! Scopul principal al proiectului a fost reunirea unui 
număr cât mai mare de elevi, pentru a demonstra, încă o dată, 
că muzica nu are bariere, nu are limite ce țin de statut social, re-
ligie, rasă sau dizabilități. Iar acum demonstrăm împreună cu 
peste 1500 de elevi și profesori că excelența poate fi atinsă prin 
creativitate, responsabilitate și respect pentru diversitate!” a de-
clarat inițiatorul acestui proiect Ana-Maria Eli. Tot ea a coordo-
nat și pregătirea echipei de elevi și profesori pentru videoclip-ul 
Alexandrei Ungureanu, realizat de Mihaela Andoni.

Pe lângă partenerii întregului festival, proiectului recordului 
mondial s-a realizat cu sprijinul companiilor Aegon și Selgros, 
care au pus la dispoziția tinerilor materialele necesare 
organizării. 

Record mondial realizat de elevii clujeni 
în deschiderea Zilelor Clujului

Parma

Suwon

Rockford
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Cea de-a V-a ediţie a “Zilelor Clujului” a avut loc în perioada 22-26 mai 2015. Această ediţie 
a fost parte integrată a programului Cluj-Napoca – Capitală Europeană a Tineretului 2015. 

Zilele Clujului au însemnat în acest an:
5 scene – Piața Unirii, Piața Muzeului, str. Mihail Kogălniceanu, La Terenuri Mănăştur, Iulius Parc

peste 100 de concerte live 
peste 100 de evenimente

peste 30 de locații

 A fost un program variat, dedicat tuturor vârstelor care a debutat vineri, 22 mai cu o demonstraţie de anvergură a studenţilor clujeni 
în cadrul evenimentului „Studenţii dau Culoare Clujului”. Peste 20.000 de clujeni au participat la concertul rock din cadrul festivalului 
alături de IRIS, Cristi Minculescu, Dan Bittman, Felicia Filip și Dan Chiorean. Sâmbătă, 23 mai, a avut loc o spectaculoasă Paradă, dar 
programul zilei a culminat cu Gala Operelor Clujene – Opera Naţională Română și Opera Maghiară de Stat, care au făcut spectacol în 
Piaţa Unirii, iar Filarmonica de Stat Transilvania, alături de soliștii Florin Estefan, Diana Ţugui, Ştefan Pop, Viorica Cortez au încântat 
audienţa.

Ziua de duminică, 24 mai, a fost specială pentru iubitorii de muzică populară, deoarece a avut loc Regalul Folcloric. Pe scenă au urcat 
ansambluri clujene și cei mai cunoscuţi soliști de muzică folclorică: Dumitru Fărcaș, Cristian Pomohaci, Nicolae Furdui Iancu, Sava 
Negrean Brudașcu, Aurel Tămaș, Vlăduţa Lupău, Maria Lobonţ, Ana Ilca Mureșan, Oana Bozga, Silviu Adrian Popa, Ioana Şteţco, Lucia 
Potra, Mariana Morcan, Mariana Anghel, Dinu Iancu Sălăjanu.

Zilele Clujului 2015
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