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Bazin terapeutic 
pentru persoanele cu 

dizabilităţi

s-a semnat 
contractul 
pentru proiec-
tarea centru-
lui cultural 
transilvania

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală - 
Serviciul protecţia copilului, familiei şi dezvoltare 
comunitară, centrul de servicii socio-medicale 
a marcat Ziua internaţională a persoanelor 
cu dizabilităţi, sărbătorită în 3 decembrie, prin 
deschiderea unui  bazin terapeutic, situat pe strada 
Aviator Bădescu nr. 32.

Contractul  pentru 
realizarea proiectului 
Centrului  Cultural 

Transilvania, care va găzdui şi Filarmonica clujeană – una dintre cele mai 
importante din Europa, a fost semnat la începutul lunii decembrie. În termen 
de maxim 6 luni de la data semnării acestui contract se va finaliza proiectul şi 
apoi va fi organizată licitaţia de execuţie pentru construirea Centrului Cultural 
Transilvania.
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cluj-napoca s-a îmbrăcat 
de sărbătoare
Iluminatul festiv a fost aprins oficial pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României. 
Luminile s-au aprins din Piaţa Unirii. În acest an, au fost ornamentate peste 60 de 
străzi şi pieţe din Cluj-Napoca. De asemenea, au fost îmbodobiţi în oraş 18 brazi, care 
au fost aduşi din zona Beliş – Răchiţele.
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Cea de a III-a ediţie a evenimentului de promovare a 
excelenţei în educaţie, „10 pentru Cluj – Juniorii Clujului, 
Speranţele Cetăţii” i-a strâns laolaltă pe cei mai buni dintre cei 
buni, elevii cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani, care au realizat 

performanţe în domeniile lor de interes în anul trecut şcolar. 
Din peste 350 de dosare depuse de către părinţi, profesori, 
colegi, prieteni sau chiar de către elevi,  juriul i-a ales pe cei 
peste 100 de elevi care, individual sau în echipă, au avut 

performanţe extraordinare şi au făcut să se vorbească 
de bine despre Cluj-Napoca.  În cadrul celei de a III-a 
ediţii s-a inaugurat un nou premiu, cel de „elev al anu-
lui”. Câştigătorul este Patrick Ciorcilă, un tânăr clujean 
cu totul special.
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În 2012 tramvai rapid, silențios și ecologic

Tronsonul I tradus în cifre înseamnă: refacerea 
a 11,77 km de linie de tramvai; construirea 
a 7 noi refugii pentru persoane şi refacerea 
celor 5 deja existente; amenjarea a 12 rampe 
de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 
3.200 mp spaţiu verde amenajat; reducerea 
timpului de călătorie de la 48 de minute la 
24 de minute, în medie; creșterea numărului 
de călători de la aproximativ 166.000 pe an la 
peste 186.000 pe an; recuperarea investițiilor 
în mai puțin de cinci ani. 
Pe anumite porţiuni ale linei de tramvai 
vor fi montate pentru lucrări şine provizorii, 
paralele cu cele care se reabilitează. Acest 
lucru se va întâmpla pe str. Horea şi Plopilor, 
zone în care vor fi desfiinţate temporar și 
parcările cu plata la oră.

Proiectul în cifre

Lucrările la cel 
mai important 
proiect de 
infrastructură din 
oraș  continuă în 
grafic.
   Lucrările de reabilitare a liniei de 
tramvai au început în mijlocul verii și 
se desfășoară conform graficului. Prima 
porțiune, str. Barițiu și str. Bucium-Calvaria, 
a fost deja finalizată, iar acum se lucrează 
pe str. Plopilor. Acesta este cel mai 
important proiect de infrastructură din 
lista investițiilor programate de Primăria 
municipiului Cluj-Napoca în ultimii 20 de 
ani. Proiectul este finanțat prin Fonduri 
Europene, prin Programul Operaţional 
Regional, axa 1.1 - destinată polilor de 
creştere şi va avea un impact semnificativ 
în creşterea calităţii vieţii tuturor clujenilor 
care locuiesc pe traseul liniei de tramvai. 
  Valoarea totală a contractelor de finanţare 
încheiate cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului obţinute de la 
Uniunea Europeană pentru tramvai este de 
aproximativ 163 de milioane de lei (inclusiv 
TVA), din care 120 de milioane reprezintă 
valoarea finanțării nerambursabile. Din 
această sumă, aproximativ 77 de milioane 
vor fi alocate pentru realizarea tronsonului 
I, Mănăștur– Piața Gării, în timp ce pentru 
tronsonul II, Piața Gării – Bulevardul Muncii, 
sunt prevăzuți circa 86 de milioane de lei.

Lucrări complexe, 
la cele mai înalte 
standarde
   Lucrările au o durată estimată 
de doi ani și sunt împărțite în două 
tronsoane și mai multe sub-tronsoane.         
   Astfel, tronsonul I, Mănăștur – Piața 
Gării, cuprinde următoarele porțiuni: str. 
Bucium – Calvaria, Calvaria – pod Horea 
și pod Horea – Gară. 
     Din tronsonul II, Piața Gării Bulevardul 
Muncii,  fac parte: Căii Ferate – str. Gării, str. 
Gării–Maramureșului, Maramureșului– 
Bulevardul Muncii, Bulevardul Muncii – 
Cpt. Grigore Ignat. 

     Lucrările efectuate la modernizarea liniei 
de tramvai includ următoarele secvențe:
-se scot şinele, se delimitează ampriza (fâşia 
de drum pe care se lucrează);
-se taie stratul de asfalt;
-se scot dalele de beton (acestea vor fi 
depozitate la RATUC sau vor fi folosite la 
construcţia şinelor provizorii de pe celelalte 
tronsoane);
-se excavează zona; 
-se repoziţioneazã utilitãţile din subteran 
pentru a nu fi afectate;
-se realizeazã drenul;
-se realizeazã infrastructura (plasa, beton, şină); 
-se construiesc refugiile staţiilor de tramvai 
(la final, toate staţiile vor avea refugii).
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Garnituri de 
tramvai de ultimă 
generație
   Clujenii vor putea circula de anul viitor 
cu garnituri noi de tramvai, de ultimă 
generație, dotate cu toate facilitățile 
pentru o călătorie modernă, comodă și în 
siguranță. Odată cu finalizarea reabilitării 
primului tronson al liniei de tramvai vor fi 
puse în circulație și șase noi garnituri de 
tramvai, ce urmează să fie achiziționate 
de municipalitate prin licitație publică. La 
finalizarea lucrărilor de la cel de-al doilea 
tronson vor mai fi puse în funcțiune alte 
șase noi garnituri ultramoderne.
  Noile tramvaie vor fi silențioase și 
cu suspensie performantă, astfel încât 
vibrațiile să scadă la minim, mai ales după 
darea în folosință a liniilor modernizate. 
Tramvaiele vor fi confortabile, cu scaune 
ergonomice (care să asigure o poziție 
corectă a corpului în timpul șederii), 
dispuse astfel încât să asigure circulația 
facilă a călătorilor la urcare și coborâre, cu 
un ambient modern.
  Podeaua va fi coborâtă complet, iar 
persoanele cu dizabilități și părinții care 
au bebeluși în cărucior vor putea intra și 
ieși cu ușurință din tramvai, fără a fi nevoie 
de ajutorul unor alte persoane. 
    Noile tramvaie vor avea un consum de 
energie electrică redus la jumătate, deși 
vor avea toate dotările moderne, inclusiv 
aer condiționat, instalație de ventilație 
pentru aerisire și de încălzire pentru 
sezonul rece. Garniturile vor fi dotate cu 
calculatoare de bord pentru controlul 
funcționării echipamentelor electronice 
din dotare, echipamente pentru comanda 
automată a schimbării macazelor,  

instalație de transmisie-recepție online a 
informațiilor între vatman și dispecerat și 
sistem de urmărire în traseu prin GPS.
        Tramvaiele vor avea sisteme antiblocare 
și antipatinare, precum și uși cu sistem 
de protecție la strivire a călătorilor și 
echipament care să nu permită plecarea 
din stație cu ușile deschise. Pentru 
informarea călătorilor vor fi dotate cu 
monitoare ce vor afișa constant liniile și 
stațiile, precum și alte informații specifice. 
Pentru o călătorie în siguranță, vor avea și 
camere digitale de înaltă rezoluție pentru 
supravegherea video atât la interior, cât 
și la exterior. Instalația de iluminare 
interioară va fi de tip fluorescent.
     Capacitatea de transport a unei garnituri 
va fi de 175 – 200 de persoane, în funcție 
de model, adică mai mult decât dublul 
capacității maxime a unui autobuz.

Transportul în comun se va modifica 
radical în urma acestui proiect, iar 
clujenii vor ajunge la destinație mai 
rapid și mai confortabil. Vă prezentăm 
în continuare câteva beneficii ale 
noului sistem de transport:
-viteză de transport mai mare (în 24 de 
minute din Mănăștur la gară și în 35 de 
minute de la un capăt la celălalt al liniei)
-capacitate de transport mai mare
-poluare sonoră redusă, cu ajutorul 
amortizoarelor de cauciuc pentru sunet 
și vibrații
-fără trepidații
-fără afectarea carosabilului adiacent 
liniilor de tramvai
-economii importante la consumul 
energetic (aproximativ 40%)

mai mult confort, 
durată mai scurtă

Sub asfalt se montează un strat de 2,5 cm de covor cauciucat pentru absorbția zgomotului și vibrațiilor.
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Parcul Central  și clădirea vechiului Cazino vor 
fi redate clujenilor cu farmecul din Interbelic

• Proiectul este realizat 
din fonduri europene 
nerambursabile

• Din 2012, clujenii vor 
avea un loc deosebit pentru 
promenadă, căsătorii și 
evenimente culturale

     Lucrările la Parcul Central „Simion Bărnuțiu” 
sunt în plină desfășurare și se vor încheia 
în lunile următoare, iar clădirea restaurată a 
vechiului Cazino va fi inaugurată cu ocazia 
celei de-a doua ediții a Zilelor Orașului și a 
Festivalului Internațional de Film „Transilvania” 
(TIFF). Șantierul va fi animat și pe perioada 
sezonului rece, deoarece constructorii montează 
instalațiile de încălzire ale clădirii, pentru ca în 
lunile următoare să se poată lucra la finisajele 
interioare.
     Reabilitarea parcului și a clădirii se realizează 
din fonduri europene, în urma proiectului 
realizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca. 
După redeschiderea spațiului pentru public, 
Parcul Central va deveni, cu siguranță, un loc 
favorit de promenadă și pentru petrecerea 
clipelor frumoase din viață, cum este celebrarea 
căsătoriei. Vor fi organizate aici expoziții și 
manifestări de artă, evenimente culturale și 
dezbateri de idei.

cazinoul, ca în 1920
Lucrările sunt avansate și la clădirea 
vechiului Cazino: lucrările de zidărie s-au 
terminat, acum se lucrează la tencuială. 
Șarpanta de lemn a fost finalizată și se 
montează învelitoarea de tablă de cupru și 
ornamentele de lemn. 
Un element deosebit îl constituie 
ornamentele din gips. Pentru acestea, 
specialiștii în monumente și-au organizat 
un atelier pe șantier, unde lucrează după 
profile desenate în mărime naturală.

La final, vechiul cazinou își va relua 
înfățișarea din anii 1920, conform arhitecților 
care au realizat proiectul de reabilitare, Biroul 
de Arhitectură și Urbanism (BAU). Cele două 
arcuri laterale ale clădirii vor fi deschise 
și dotate cu lampadare, iar la parter va 
exista o sală grandioasă, înaltă de 9 metri 
și cu pardoseală de mozaic specifică epocii 
în care a fost edificată clădirea. Clădirea 
va fi folosită pentru diverse evenimente 
culturale și artistice, dar și pentru încheierea 
căsătoriilor civile, devenind o adevărată 
„Casă a căsătoriilor”. În total, clădirea va avea 
600 de metri pătrați în 12 săli cu diverse 
funcționalități.

Lucrările de modernizare a parcului 
central și de restaurare a clădirii 
vechiului Cazino au început odată cu 
vara și vor fi finalizate în primăvara 
anului viitor. Lucrările sunt executate 
de compania ACI, cea care a câștigat 
licitația organizată de municipalitate 
în acest scop. 
Proiectul are o valoare de peste 40 
de milioane de lei, iar cea mai mare 
parte a acestei sume reprezintă 
fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană.

40 de milioane de lei, 
bani europeni
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În urma lucrărilor de la parc se vor recicla 264 metri cubi de dale 
sparte și 168 de stâlpi metalici care au fost corodați de rugină, iar 
banii vor intra în bugetul municipiului, pentru a fi folosiți la alte 
lucrări de modernizare a parcurilor.
După reparații, vor fi refolosite peste 11 mii de dale, 109 bănci și 
167 de panouri de gard metalic. Acestea vor fi distribuite către alte 
parcuri din oraș care au nevoie de bănci, gard metalic și dale. Primele 
bănci au fost deja montate în noul parc de pe strada Coastei.

se reciclează, nu se irosesc
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Trei parcuri noi pentru clujeni în 2011: 
Mehedinți, Tulcea, Mănăștur 2 „Unirea”

- 20 de bănci 
- 5 ansambluri de aparate de joacă 
- 5 staţii cu aparate de fitness 
- pavele din cauciuc sub aparatele  
  de joacă şi sub cele de fitness 
- peste 180 de metri de alei din 
  compozit 
- 4 mese cu băncuţe 
- un foişor 
- împrejmuirea amplasamentului 
  cu gard metalic înalt de un metru 
  și realizarea unui podeţ de lemn

Pe lângă parcurile nou create 
a fost reabilitat și unul dintre 
cele mai mari și mai frumoase 
parcuri ale Clujului, Detunata, cu 
o suprafață de peste 9 hectare. 
Au fost refăcute aleile, s-au vopsit 
aparatele de joacă și băncile, s-a 
reabilitat foișorul acoperit și s-au 
montat acolo 4 mese de șah și 
4 bănci. Au mai fost amplasate 
6 mese noi pentru practicarea 
jocurilor de societate, două mese 
pentru tenis de masă, 5 aparate de 
fitness, două bănci balansoar şi un 
leagăn cuib. 
Din acest an, parcul are și o pistă 
pentru biciclete de 760 m, marcată 
cu indicatoare rutiere și stâlpișori 
metalici, precum și un panou de 
informare. 

- 3 ansambluri de aparate de joacă 
- 6 panouri de baschet
- o masă de ping-pong
- 5 staţii cu aparate de fitness 
- pavele din cauciuc sub aparatele 
  de joacă şi sub cele de fitness 
- 4 mese cu băncuţe 
- un foişor 
- 11 lampadare și o lampă
- 4 reflectoare pentru terenul de 
  baschet

- 30 de bănci 
- 9 ansambluri cu aparate de joacă 
- 5 aparate de fitness 
- 4 mese cu băncuţe 
- un foişor 
- 4 panouri de baschet  și 
  împrejmuirea terenului baschet 
- împrejmuirea amplasamentului 
  spre lac cu gard pentru siguranţă 
- podeţ de lemn peste lac 
- lucrări de amenajare a terenului 
  şi plantarea de arbori: 6 Prunus  
  pisardi şi 38 Catalpa

Parcul mehedinţi, în 
inima mănășturului

Parcul detunata, 
reabilitat complet

Parcul Unirea, 
inaugurat în toamnă

Parcul tulcea, așteptat 
demult de locuitorii 

din între lacuri

• Noile parcuri au zone de sport, de joacă și de relaxare adresate întregii familii, 
de la cei mai mici la cei mai înțelepți

      Primăria a inaugurat în acest an trei noi parcuri: Mehedinți, Tulcea și Mănăștur 2 „Unirea”, care se adaugă Parcului Detunata, reabilitat complet. 
De altfel, crearea și întreținerea zonelor de agrement și relaxare au fost în mod constant în atenția municipalității, pentru cetățeni. Pentru a le 
face un cadou special copiilor de ziua lor, parcurile Mehedinți și Tulcea au fost inaugurate tocmai pe 1 iunie. De menționat că până la realizarea 
parcului Tulcea, locuitorii din cartierul Între Lacuri nu aveau în apropiere un parc unde să iasă cu copiii.
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Bazin terapeutic pentru persoanele cu 
dizabilități

     direcţia de asistenţă socială şi medicală- 
serviciul protecţia copilului, familiei şi 
dezvoltare comunitară, centrul de servicii 
socio-medicale a marcat ziua internaţională 
a persoanelor cu dizabilităţi, sărbătorită 
în 3 decembrie, prin deschiderea unui 
bazin terapeutic, situat pe strada aviator 
bădescu, nr. 32.

  Deschiderea oficială a bazinului 
a avut loc în data de 5 decembrie, 
acesta fiind situat în incinta Centrului 
de  se rv ic i i  soc io-medica le . De 
asemenea, în 6 decembrie a fost Ziua 
porţilor deschise la Centrul de servicii 
socio-medicale. Investiţiile aferente 
bazinului terapeutic, în cuantum total 
de 78097 lei, au fost efectuate eşalonat 
şi au fost suportate în cea mai mare 
parte de Primăria municipiului Cluj-
Napoca. Astfel, amenajarea bazinului 
terapuetic (hirdroizolaţii, rigola de 
prea-plin, placarea bazinului cu gresie, 
bare de protecţie din inox etc.) s-a 
ridicat la 37404 lei, iar echipamentele 
necesare dotării piscinei (sistem 
de recirculare şi purificare a apei, 
e lement  pentru  umplere-gol i re 
bazin,dezumidificatoare, dozator de 
clor) au costat 40693 lei. Hidroterapia 
va fi introdusă în circuitul terapeutic 
date fiind multiplele ei beneficii 
pentru copiii cu dizabilităţii neuro-
motorii. Durata unei şedinţe de 
hidrokinetoterapie (în apă) creşte 
progresiv de la 8-10 minute, cu câte 
2-3 minute, de la o zi la alta, ajungând 
la 15-20 minute pe zi. Exerciţiile se fac 
în reprize de 4-5 minute, cu pauze de 
două minute. În implementarea acestei 
noi forme de terapie funcţională în 
cadrul centrului se va beneficia şi de 
sprijinul teoretic şi practic al domnului 
as. univ. drd. Dragoş Maniu din cadrul 
Facultăţii de educaţie fizică şi sport, 
Univers i tatea Babeş-Bolyai  Clu j -

Napoca , care va îndruma echipa 
de kinetoterapeuţi şi maseuri din 
cadrul centrului.

Centrul terapeutic 
funcționează din 1998

     Inaugurarea centrului terapeutic 
a avut loc în 28 noiembrie 1998. 
Din 1 februarie 1999 a demarat 
activitatea recuperatorie efectivă 
pentru 28 de clienţi cu dizabilităţi 
n eo r o m o to r i i  ş i  d e f i c i e n ţe 
asociate prin terapii funcţionale şi 
educaţionale. Prin HCL nr. 28/2010, 
centrul de servicii socio-medicale 
ş i  p e r s o n a l u l  c a r e  d e s e r ve a 
serviciile cu caracter socio-medical 

dezvoltate în cadrul fundaţiei 
Centrul de recuperare a copiilor 
cu handicap neuro-motor au fost 
preluate în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială (actuala Direcţie 
de Asistenţă Socială şi Medicală), 
organizată ca serviciu public 
de asistenţă socială. În prezent, 
beneficiarii serviciilor acestui 
centru sunt copiii cu dizabilităţi 
neuromotorii, motorii şi asociate, 
cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani. 
Numărul mediu/lună de clienţi 
care beneficiază de serviciile 
centrului este de 45. Zilnic sunt 
prezenţi 15-18 beneficiari care au 
un program individualizat, adaptat 
nevoilor de terapii speciale precum 
şi programe de grup.
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Peste 1000 de tone de produse agricole, 
vândute în piețele volante

     În ultimii ani, Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca s-a preocupat de 
modernizarea şi  amenajarea 
de pieţe agroalimentare, după 
standarde europene, în scopul 
creării unor condiţii optime pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice, 
asigurând un comerţ modern şi 
civilizat, în condiţii de siguranţă 
pentru cetăţenii municipiului prin 
eliminarea speculei şi stabilirea 
unor relaţii de respect reciproc între 
cetăţeni şi comercianţi. Anul acesta, 
la începutul lunii august,  a fost 
demarat proiectul pieţelor volante. 
La început  a fost aleasă ca locaţie 
parcarea din Piaţa Unirii, dar ulterior, 
văzând succesul de care se bucură, 
proiectul a fost extins în cartierele 
municipiului. Acest proiect a avut la 
bază  mai multe considerente, cum ar 
fi susţinerea consumului de produse 
româneşti direct de la producătorii 
agricoli, aceştia având un spaţiu unde 
să-şi desfacă produsele, dar şi în 

sprijinul cetăţenilor, aceştia putând 
achiziţiona produse proaspete, 
direct de la producător, la un preţ 
cât mai scăzut. Pieţele volante au 
fost organizate în următoarele 
locaţii: Piaţa Unirii - de 2 ori, Sala 
Sporturilor – de 15 ori, Piaţa Ion 
Agârbiceanu – de 12 ori, Piaţa 14 
Iulie – de 14 ori, Cartierul Zorilor– 
de 10 ori, strada Unirii (cartierul 
Gheorgheni) – de 14 ori şi strada 
Bucium (cartierul Mănăştur)– de 
10 ori. Producătorii agricoli au fost 
multumiţi de acest proiect, dovadă 
fiind cei peste 400 producători 
agricoli care au participat, măcar o 
dată, la pieţele volante organizate 
de municipalitate până în luna 
noiembrie. Aceştia s-au declarat 
încântaţi de numărul tot mai mare 
de clienţi, care creştea în fiecare 
săptămană, dar şi de vânzările avute, 
mărturie fiind cele peste 1000 de 
tone de produse achiziţionate de 
clujeni. 

Ultima săptămână de pieţe volante organizate 
în cartierele oraşului din acest an a avut loc 
la finalul lunii noiembrie, întreruperea fiind 
datorată temperaturilor scăzute. Pieţele 
volante vor fi reluate în cursul anului viitor.  
Astfel, în ultima săptămână a lunii noiembrie, 
de luni până sâmbătă între orele 14:00-18:00, 
în cartierul Grigorescu (marţi, Piaţa 14 Iulie), 
cartierul Zorilor (miercuri, strada  Zorilor), 
cartierul Gheorgheni (joi, strada  Unirii – capăt 
linia 3), cartierul Mănăştur (vineri, strada 
Bucium) şi platoul Sălii Sporturilor (sâmbătă) 
clujenii au putut să profite de ultima 
săptămână în care au  avut la dispoziţie 
pieţele volante pentru a achiziţiona produse 
proaspete, fructe şi legume atât de căutate 
în perioada Postului de Crăciun, la preţuri 
de producători. De exemplu, kilogramul de 
cartofi a putut fi cumpărat la doar 0,8 lei, cel 
de ceapă a costat 2 lei, cel de morcovi – 1,5 
lei, cel de varză - 1 leu , iar dovleacul 2lei/kg. 
Fructele au putut fi cumpărate pentru preţul 
de 2,5 lei – kg de mere sau 3,5 lei – kg de pere.

Pieţele volante se vor 
relua în 2012
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Trei noi parking-uri de cartier se află în execuție 
la ora actuală în municipiul Cluj-Napoca

Parking Băişoara
   Parking-ul Băişoara din cartierul 
Gheorgheni este edificat în procent de 
circa 97%. Astfel, se lucrează la accesul 
şi ieşirea auto din parking (se montează 
reţeaua de degivrare şi betonarea 
aferentă), respectiv la trasarea şi 
materializarea trotuarelor pietonale de 
acces în imediata apropiere a caselor 
de scară. De asemenea, se rostuieşte 
gresia montată de pe casele de scară şi 
au mai rămas de executat finisajele pe 
casa liftului şi pe casa scărilor la nivelul 
terasei. În final, parkingul va asigura un 
număr de 354 de locuri, având un regim 
de înălţime de D+P+3E+terasă. Suprafaţa 
construită a imobilului va fi de 1.971 mp, 
iar suprafaţa desfăşurată de 7.941 mp. 
Lucrările se execută  de către asocierea 
Construdava-Stoneco, care a fost 
desemnată drept câştigătoare a licitaţiei 
de execuţie cu valoarea de 4.671.361,00 
lei (fără TVA), cu circa 80% mai puţin faţă 
de valoarea estimată în caietul de sarcini 
(de circa 24,3 milioane de lei).

Parking Fabricii
     Stadiul de realizare al parkingului 
Fabricii din cartierul Mărăşti este în acest 
moment de circa 85%.
În prezent, se montează armătura pe 
ultima placă la corpul B şi se cofrează 
ultimul planşeu pe corpul A. Au mai 
rămas de executat trei planşee pe corpul 
C şi două planşee pe corpul D. Se execută 
în continuare lucrările de instalaţii. 
Capacitatea parkingului este de 310 
locuri, iar construcţia are un regim de 
înălţime format din D+P+3E+terasă. 
Suprafaţa construită este de 1.650 mp, iar 
cea desfăşurată de 6.600 mp. Executantul 
lucrării este SC Concefa SA, iar valoarea 
investiţiei este de 7.243.348,00 lei (fără 
TVA). Acest preţ este cu circa 72% mai 

scăzut decât valoarea estimată în 
caietul de sarcini, care a fost de 26,2 
milioane de lei.

Parking Mehedinți
    În urma refuzului locuitorilor 
de pe strada Aurel Vlaicu, unde 
era prevăzut un parking de cartier, 
Primăria a decis să mute investiţia în 
alt amplasament. Acest amplasament 
se află în zona străzii Mehedinţi din 
cartierul Mănăştur. Lucrările la acest 
parking au început în luna mai, iar 
până acum s-a executat circa 80% din 
structura de rezistenţă. La momentul 
actual se cofrează şi se armează 
placa peste parter (ultimul element 
principal al structurii). Parkingul 
este construit de către firma Napoca 

Construct, câştigătoarea licitaţiei 
organizate în 2009 pentru realizarea 
parkingul de pe strada Aurel Vlaicu, 
cu valoarea de 2.461.724, 29 lei. 
Regimul de înălţime al construcţiei 
va fi  de demisol, parter şi terasă, iar 
capacitatea sa va fi de 120 locuri.

   Parkingurile de cartier sunt una 
dintre direcţiile de interes ale 
municipalităţii clujene privind 
rezolvarea problemelor locurilor de 
parcare în cartiere. Celor circa 1200 
de locuri de parcare din parkinguri 
li se adaugă locurile de parcare la 
sol, obţinute în urma sistematizării 
zonelor rezidenţiale, a finalizării 
investiţiilor de asfaltare a aleilor 
dintre blocuri.

Stadiul de execuție al parking-urilor de cartier

Parking Băișoara
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Sala multifuncțională de sport, un proiect 
ambițios al Primăriei

• Proiectul prevede mai 
multe soluții de energie 
„verde”
• Lucrările se vor încheia 
în 2012

     Viitoarea sală polivalentă din Cluj-Napoca se 
conturează de la o zi la alta mai bine, iar unul din 
punctele de atracție ale proiectului îl constituie 
atenția față de mediul înconjurător: sala va fi una 
„verde”, va beneficia de panouri solare, sisteme de 
colectare a apei pluviale și sisteme inteligente 
de iluminat, astfel încât costurile de întreținere 
vor fi ¬mici, iar orașul – mai puțin poluat.
Terasa clădirii va avea un sistem de captare 
a apei de ploaie, apă ce va fi folosită apoi la 
toaletele din grupurile sanitare. În acest fel, se 
vor economisi anual 3.000 de metri cubi de apă. 

Echipele lucrează la 
exterior și la interior
     Pe acoperiș vor fi montate panouri solare 
care vor asigura alimentarea clădirii cu apă 
caldă în proporție de 70% vara, 30% primăvara 
și toamna și 10% iarna. Panourile fotovoltaice 
vor fi folosite și pentru iluminatul nocturn de 
siguranță, asigurând 30% din energia necesară 
pentru iluminatul exterior al clădirii și, implicit, 
facturi mai mici la electricitate. 
Lucrările se desfășoară conform graficului și vor 
fi finalizate anul viitor. Până acum s-a realizat 

aproape jumătate din proiectul care a fost 
demarat în prima parte a anului. Mai exact, 
s-au montat stâlpii și grinzile de susținere, 
s-au realizat branșamentele de apă și se 
lucrează la racordurile la electricitate și gaz. 
Subsolul, care cuprinde parcarea și sala de 
antrenament, este gata în proporție de trei 
sferturi.
     Muncitorii lucrează în această perioada 
la montarea stâlpilor prefabricați între 
subsol și parter, montarea grinzilor 
prefabricate la planșeul peste parter 
și etajele 1 și 2, montarea grinzilor de 
gradene pentru tribune și a gradenelor de 
la parter, montarea grinzilor metalice și a 
elementelor de planșeu prefabricate.  

   De asemenea, se pregătește terenul 
pentru turnarea pardoselii de la subsol și se 
realizează diferite lucrări de cofrare, armare 
și turnare de elemente.
Echipele execută și lucrări de instalații 
sanitare și canalizare, instalații electrice și 
de stingere a incendiilor.

Capacitatea se schimbă 
în funcție de eveniment
      La final, sala polivalentă va avea peste 
7.000 de locuri. Construcția va fi împărțită 
în mai multe zone și va avea un parking 
subteran de aproximativ 450 de mașini. Pe 
lângă sala de peste 7.000 de locuri se vor 
amenaja spații tehnice,  comerciale și un 
restaurant. Locurile vor fi împărțite: pentru 
publicul larg, pentru sportivi și oficiali, 
pentru presă și zona VIP. 
În funcție de evenimentul găzduit, sala 
își va schimba capacitatea, de la 6.800 de 
locuri la gimnastică la 7.200 la baschet, 
volei sau handbal. La meciuri de box vor 
putea asista peste 9.700 de persoane, iar la 
concerte peste 9.500, dintre care aproape 
8.000 pe scaune. Toate competițiile care 
se vor organiza aici vor putea fi omologate 
internațional, pentru că arhitecții au ținut 
cont de toate standardele internaționale 
din domeniu.
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Terapia Ranbaxy „Marchează pentru sănătate” şi 
investeşte 52.000 de lei în sportul şcolar clujean

Compania devine astfel cel 
mai mare investitor în proiecte 
educaţionale din Cluj-Napoca   

    Terapia Ranbaxy, cea mai mare companie de medicamente 
generice din România, sprijină reînvierea tradiţiei sportului 
şcolar clujean şi devine principalul susţinător al competiţiei „Liga 
Liceelor la fotbal şi baschet”. Prin intermediul proiectului intitulat 
„Marchează pentru sănătate”, Terapia Ranbaxy va oferi echipamente 
complete de fotbal şi baschet tuturor celor 222 de liceeni înscrişi 
în prima ediţie a competiţiei „Liga Liceelor”. Astfel, după concursul 
„Arhitecţii Viitorului – Cluj-Napoca în anul 2020”, cea mai recentă 
iniţiativă de responsabilitate socială a companiei propulsează 
Terapia Ranbaxy pe primul loc în topul anual al investitorilor locali 
în proiecte comunitare cu componentă educaţională. 
                    

Investiții de peste 88.000 de lei în 
educație

    „Marchează pentru sănătate” şi „Arhitecţii Viitorului – Cluj-
Napoca în anul 2020” sunt proiectele de responsabilitate socială 
implementate în acest an de compania Terapia Ranbaxy în 
parteneriat cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Cluj, cumulând investiţii în valoare totală de 88.000 
de lei. În anul 2010, compania a investit în proiecte educaţionale 
suma de 35.000 de lei  (concursul „Fii Primar pentru o zi”, campania 
Piccolingo, Joonior Park şi proiectul „Creştem împreună bradul 
de Crăciun”), iar în vara aceluiaşi an Terapia Ranbaxy a donat 
medicamente de primă necesitate în valoare de 700.000 de lei 
pentru spitalele localităţilor cele mai afectate de inundaţii.

222 de liceeni înscrişi în competițiile 
sportive  
      Liga Liceelor la baschet şi la fotbal este o competiţie organizată de 
Primăria municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Cluj, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, Asociaţia 
Judeţeană de Baschet, Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi Fundaţia Civica. 
Prima ediţie a Ligii Liceelor reuneşte 12 echipe de fotbal şi 8 echipe de 
baschet – mai exact, un total de 222 de liceeni s-au înscris la campionatul 
şcolar ce încurajează practicarea sportului de masă în municipiu.
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Filme franceze şi italiene la Cinema Mărăşti

     A treia ediţie a Zilelor filmului pentru 
copii şi adolescenţi organizate de Centrul 
Cultural Francez Cluj-Napoca a luat 
numele de CLAP!  Acest eveniment a fost 
ocazia de a descoperi 2 lung metraje în 
primă difuzare în Transilvania şi 2 selecţii 
de scurt metraje dedicate tinerilor 
spectatori cu vârsta de peste 3 ani. CLAP! 
2011 a stat sub semnul filmelor care ne 
ajută să creştem încă puţin, fie că suntem 
mici sau mari. Într-o lume în care tinerii 
şi copiii sunt bombardaţi cu imagini prin 
intermediul ecranelor de calculator şi al 
televizorului, Centrul Cultural Francez a 
ales să facă o prioritate din educaţia în 
domeniul audio-vizual, pentru a învăţa 
mai bine publicul tânăr să descifreze 
imaginile şi să înţeleagă lumea care ne 

înconjoară. Pe lângă proiecţiile din 
cinema, lung metrajele destinate 
adolescenţilor au fost însoţite 
de dosare pedagogice, care pot fi 
utilizate de profesori în clasă pentru 
a-i învăţa pe tineri să „citească” 
imaginile şi să îşi împărtăşească 
părerile şi emoţiile. CLAP ! a oferit un 
program pentru toate vârstele:

• „Mâinile sus”, film distins cu 
numeroase premii vorbeşte despre 
(in)toleranţă şi solidaritate în 
societatea contemporană. 

• „O otravă puternică”, filmul de 
debut al regizoarei Katell Quillévéré, 
descrie cu sensibilitate vârsta 

adolescenţei, confruntată cu iubirea 
şi credinţa. 

• Cele două selecţii de scurt metraje 
adună cele mai bune filme pentru 
copii ale Festivalurilor Très Courts 
şi Anim’Est! Au fost create două 
programe: unul pentru copiii de 
peste 3 ani, iar celălalt pentru cei de 
peste 6 ani.

     În  luna  no iembr ie , Pr imăr ia 
municipiului Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Centrul Cultural Italian 
Cluj-Napoca şi Colegiul Naţional 
„George Bariţiu” au organizat 
Săptămâna filmului italian la 
Cinematograful Mărăşti.

Primăria municipiului Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul Cultural Francez 
Cluj-Napoca şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” au  organizat Zilele filmului 
pentru copii şi adolescenți (Les journées du film jeunesse) la Cinematograful 
Mărăşti,  în perioada 12 – 18 decembrie 2011.
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Abonamente gratuite pentru pensionari şi 
în anul 2012

     Pensionarii şi persoanele vârstnice cu 
venituri mici din municipiul Cluj-Napoca 
vor beneficia şi în anul 2012 de gratuitate 
pe mijloacele de transport în comun. Este 
vorba despre persoanele cu venituri lunare 
sau cuantumuri înregistrate pe cuponul de 
pensie la rubrica „Total drepturi” de până 
la 1300 de lei sau cuprinse între 1301 şi 
1500 de lei. Aceste gratuităţi se acordă în 
conformitate cu HCL nr. 715/27.11.2007, 
completată prin prevederile HCL nr. 
195/07.04.2009, pe toate liniile şi, respectiv, 
pe o singură linie, în funcţie de veniturile 
înregistrate. De asemenea, beneficiază 
de abonament gratuit pe toate liniile 

persoanele vârstnice şi pensionarii cu 
domiciliul stabil în Cluj-Napoca, care au 
împlinit vârsta de 70 de ani (indiferent 
de cuantumul venitului sau al pensiei) şi 
cetăţenii de onoare ai municipiului Cluj-
Napoca. Documentele necesare pentru 
eliberarea acestor abonamente sunt 
următoarele: buletin / carte de identitate, 
ultimul cupon de pensie (noiembrie 2011), 
ultimul abonament –  se va preda, fotografie 
recentă. Persoanele care în 2011 nu au 
beneficiat de abonament sau l-au pierdut 
se vor prezenta la biroul de abonamente 
de la sediul RATUC, de pe Bulevardul 21 
Decembrie, nr. 79A.

Cartierul Mărăşti

• sediul RATUC – B-dul 21 Decembrie 
    nr. 79A
• Atlas –  str. A. Vlaicu
• Siretului  –  Str. A. Vlaicu
• Arte Plastice –  Str. A. Vlaicu 
• Piaţa Mărăşti – B-dul 21 Dec. 1989

Cartierul Gheorgheni

• Bistriţei – Str. N. Titulescu
• Băişoara – Aleea Băişoara
• Campus Universitar – Al. Vaida Voevod

Cartierul Zorilor

• Gh. Dima - Str. Observatorului
• Observatorului – Str. Observatorului

Cartierul Dâmbul Rotund

• Gară – Piaţa Gării

Cartierul Grigorescu

• Buzău – Str. Alexandru Vlahuţă
• B-dul 1 Decembrie 1918 – Str.  
  Fântânele

Centru

• Opera – Piaţa Ştefan cel Mare
• Memorandum – Str. Memorandumului
• Piaţa M.Viteazul – Piaţa M.Viteazul

Cartierul Mănăştur

• Minerva – Str. Primăverii
• Calvaria – Str. Primăverii
• Câmpului – Calea Mănăştur

Cartierul Iris

• Gară – Piaţa Gării
• Clujana – Piaţa 1 Mai

abonamentele pe anul 2012 
se pot ridica de la unul din 

următoarele puncte de eliberare a 
abonamentelor:
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Evenimente pentru copii şi tineri la Turnul 
Croitorilor în luna decembrie

   Primăria municipiului Cluj-Napoca, 
prin Centrul de Informare Turistică, 
în parteneriat cu Asociaţia „Support 
for Youth Development” a organizat 
expoziţia de fotografie „România văzută 
prin obiectivul camerei tale foto”,  la 
Turnul Croitorilor – Centru de Cultură 
Urbană, în perioada 10 – 17 decembrie. 
Expoziţia a promovat imaginea 
României dincolo de prejudecăţi şi 
stereotipuri, respectiv a unor locuri 
din Transilvania şi Maramureş (Cluj-
Napoca, Sibiu, Braşov, Sighişoara, Gârda 
de Sus şi Bârsana) fotografiate în luna 
august 2011 de un grup de 30 de tineri 
provenind din şase ţări europene (Italia, 
Franţa, Polonia, Letonia, Portugalia 
şi România). Pornind de la imaginea, 
adeseori falsă a României care se 
regăseşte dincolo de graniţe, proiectul 
a dorit să combată prejudecăţile. Prin 
urmare, tinerii europeni paricipanţi  
la acest proiect au fotografiat, filmat 
şi au scris articole despre oamenii 
şi locurile vizitate, materiale care 
constituie prezenta expoziţie şi care vor 

fi utilizate pentru promovarea României 
în celelalte ţări participante la acest 
proiect, ţări în care vor avea loc expoziţii 
similare.

    Duminică 10 decembrie, la  Turnul 
Croitorilor – Centru de Cultură Urbană, 
a avut loc „Prima lecţie de pictură” 
oferită unui grup de 10 copii beneficiari 
ai Centrului de Zi al Asociaţiei „Familia 
Regăsită”. Evenimentul a fost organizat 
de Primăria municipiului Cluj-Napoca, 
prin Centrul de Informare Turistică, în 
parteneriat cu Asociaţia Green &Wild 
şi Centrul de Zi al Asociaţiei „Familia 
Regăsită”. Copiii au învăţat noţiuni 
introductive despre desen şi pictură 
predate de artistul plastic clujean Victor 
Apostu, absolvent al Academiei de Arte 
Vizuale „Ioan Andreescu”, promoţia  
1995. Primăria municipiului Cluj-
Napoca le-a oferit daruri de Crăciun 
acestor copii cărora soarta le-a surâs 
mai puţin decât altora. 

  Primăria municipiului Cluj-Napoca, 
prin Centrul de Informare Turistică, în 
parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, Centrul Cultural Francez, 
Grădiniţa Millenium şi Asociaţia „Lumea 
lui Bidi” au organizat în data de  9 
decembrie a 4-a ediţie a Festivalului 
Scânteiuţe de Iarnă (Etincelles d’Hiver). 
Evenimentul a avut loc la Turnul 
Croitorilor – Centru de Cultură Urbană. 
Festivalul s-a desfăşurat pe două 
secţiuni:
• Seara multiculturală, sub forma unei 
lecţii de Crăciun interdisciplinare: teatru, 
muzică, balet, modă, filozofie, geografie şi 
sport;
• Seara gastronomică - degustarea unor 
specialităţi tradiţionale româneşti şi 
franceze pregătite, în mare parte, de către 
elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.
Copiii cuminţi de la Grădiniţa Millenium 
şi de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
au fost aşteptaţi cu daruri de Moş 
Crăciun, alias Pere Noël. Pe lângă darurile 
Moşului, organizatorii au pregătit şi o 
tombolă cu cărţi şi reviste francofone. 
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Premiu pentru Primăria Cluj-Napoca la 
Târgul Internațional de Turism de la Lugano

        Primăria Cluj-Napoca a participat 
la Târgul Internaţional de Turism de 
la Lugano, care a avut loc în perioada 
30 octombrie – 1 noiembrie 2011. 
În cadrul acestui târg, municipiul 
Cluj-Napoca a primit premiul 
„Achitectonic Treasure in the 
Hearth of Transilvania”, la categoria 
Destinaţie culturală. 

    S t a n d u l  a m e n a j a t  d e 
municipalitatea clujeană a cuprins 
pliante, ghiduri şi broşuri în limbile 
română, engleză, germană, maghiară, 
franceză şi italiană. Aproximativ 
2500 de persoane au vizitat standul 
municipiului Cluj-Napoca. Alături de 
municipiul Cluj-Napoca, ţara noastră 
a mai fost reprezentată la acest târg 
de către oraşul Alba-Iulia. În ceea ce 
priveşte participarea internaţională, 
la Târgul de la Lugano au mai 
participat oraşe din ţări precum 
Polonia, Croaţia, Africa de Sud, Malta, 
Turcia, Italia sau Elveţia. Promovarea 
turistică a municipiului Cluj-Napoca 
reprezintă o componentă strategică 
de dezvoltare locală, iar participările 

la astfel de târguri de turism 
reprezintă o oportunitate deosebită 
de promovare a potenţialului turistic 
local, cu relevanţă şi din perspectiva 
candidaturii oraşului la titlul de 
Capitală Culturală Europeană în 
2020. Anul trecut, studenţii de la 
Şcoala Superioară Hotelieră şi de 
Turism din Bellinzona (Elveţia) au 
realizat un studiu de marketing 
pe tema promovării turismului 
din Cluj-Napoca, în colaborare 
cu Centrul de Informare Turistică, 
aflat în subordinea Primăriei. 
Recomandările finale ale studiului 
au fost de a dezvolta o strategie de 
marketing, de a adopta un sistem 
de management al calităţii şi de 
creştere a numărului de parteneriate 
dintre tour-operatori. În opinia celor 
care au realizat studiul, oraşul 
nostru are mai multe puncte tari 
decât slabe, iar  printr-o strategie de 
marketing bine definită, destinaţia 
spre Cluj-Napoca poate deveni 
competitivă pe piaţa turismului 
internaţional.

Primăria Cluj-Napoca a participat anul 
acesta, în premieră, la Târgul de turism 
de la Berlin unul, dintre cele mai mari 
târguri internaţionale din Europa şi din 
lume, care a avut loc în perioada 9-13 
martie. De asemenea, la sfârşitul lunii 
octombrie, municipiul nostru a fost 
prezent şi la prima ediţie a Târgului 
Turistic Medieval de la Bistriţa, în 
cadrul căruia a avut loc Congresul 
Siebenburgen (Congresul celor şapte 
cetăţi medievale), unde s-au pus bazele 
unui protocol de colaborare privind 
promovarea patrimoniului, culturii şi 
turismului din Transilvania.

Participări şi la alte târguri
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Gala excelenței 
„10 pentru Cluj – Juniorii Clujului, Speranțele 

Cetății” şi-a desemnat câştigătorii

    Din peste 350 de dosare depuse de 
către părinţi, profesori, colegi, prieteni 
sau chiar de către elevi,  juriul i-a 
ales pe cei peste 100 de elevi care, 
individual sau în echipă, au avut 
performanţe extraordinare şi au făcut 
să se vorbească de bine despre Cluj-
Napoca.  În cadrul celei de a III-a 
ediţii s-a inaugurat un nou premiu, 
cel de „elev al anului”. Câştigătorul 
este Patrick Ciorcilă, un tânăr clujean 
cu totul special, pentru care fiecare 
zi înseamnă muncă, efort fizic şi o 

permanentă luptă de a reuşi să îşi 
organizeze timpul în aşa fel încât să 
se pregătească în domeniul său de 
excelenţă, să înveţe pentru şcoală şi să 
reuşească să îşi trăiască şi adolescenţa. 
Este jucător al clubului Winners Tennis 
Club, este elev în clasa a IX-a la Școala 
Internaţională Cluj. Se situează pe 
locul 275 în clasamentul mondial ITF, 
categoria 18 ani. A câştigat numeroase 
turnee naţionale şi internaţionale şi 
deţine 8 titluri de Campion Naţional 
la tenis, ultimul obţinut în luna mai 

2011. În urmă cu 6 luni, tânărul nostru 
a debutat în circuitul mondial ITF, la 
categoria 18 ani. Chiar dacă abia a 
împlinit numai 15 ani el a participat 
deja la opt turnee ITF, dintre care 
a câştigat două – în Macedonia şi 
în Egipt – iar la restul turneelor s-a 
clasat pe primele locuri confruntându-
se cu jucători mult mai mari decât el. 
Premiu special pentru „elevul anului 
2011” a fost oferit de compania TSE 
Development - parte a grupului Betfair.

cea de a iii-a ediţie a evenimentului de promovare a excelenţei în educaţie, „10 pentru cluj – Juniorii 
clujului, speranţele cetăţii” i-a strâns laolaltă pe cei mai buni dintre cei buni, elevii cu vârste cuprinse 
între 3 şi 18 ani, care au realizat performanţe în domeniile lor de interes în anul trecut şcolar.
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Premiile la categoriile din concurs au fost:

Melania Patricia Crişan – de la Grădiniţa Bambi
Issa Ariana Pădurean  - de la Grădiniţa Lizuca

Alina Paula Rus – de la Grădiniţa Lizuca 
Antoniu Mânecan – de la  Grădiniţa Trenuleţul Veseliei

Andrei Darian Rus – de la Grădiniţa Lizuca
Fabian Ionuţ Gurbert – de la Grădiniţa Lizuca

• secţiunea primar – Theodore  Mihai Mezei, elev al 
Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă”, la clasa prof. 
Mara Pop şi prof. Mirela Blenche. Premiul primit de 
elev a fost oferit de compania Coral Impex.
• secţiunea gimnaziu – Kevin Tătar de la Şcoala 
„Constantin Brâncuşi”, medaliat la Campionatul 
Mondial de Karate, Tokio, Japonia. Kevin este elevul 
prof. Viorel Tătar. Premiul a fost oferit de Banca 
Transilvania.
• secţiunea liceu – Nicoleta Mădălina Cristea 
de la Colegiul Economic „Dr. Iulian Pop. Ea este 
câştigătoarea Locului I la Campionatul Mondial de 
Karate şi este îndrumată de prof. Alina Şchiop şi 
prof. Adrian Gherman. Premiul a fost oferit de Banca 
Transilvania.

• secţiunea gimnaziu – Sander Wouters de la Şcoala 
Internaţională Cluj - clasa prof. Dorina Gîrbovan. El a 
participat la Concursul Internaţional „Energie şi apă” 
cu proiectul „Salvaţi apa!”. Proiectul lui Sander Wouters 
a fost introdus într-un proiect european, „European 
sustainable energy”, desfăşurat la începutul anului 
2011 în peste 20 ţări membre. Premiul a fost oferit de 
către compania clujeană EBS.
• secţiunea liceu – Primul dintre câştigători a fost 
premiat de către compania ISDC şi este un „veteran” 
al galei, Darius Traian Mîrza, Liceul de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu”. El a obţinut în acest an premiul 
I la concursul Naţional de Inventică „Paşi pe urmele 
lui Edison”, cu proiectul „Scara lui Iacob” şi „Dispozitiv 
pentru demonstrarea efectului Kirlian”. Premiul celui 
de-al doilea elev la această categorie a fost oferit 
de către TSE Development, parte a grupului Betfair. 
Premiul a mers la Licker Nandor. El a participat la 
Olimpiada Naţională de Informatică, a aplicat în 
practică cele inventate în cadrul proiectului „DIY 
CNC”, un aparat CNC construit din  materiale reciclate, 
obţinute din imprimante vechi.

Prichindeii cetăţii
acordate copiilor preşcolari care au participat în anul 
trecut la diverse competiţii şi au câştigat diplome la 

concursuri de artă şi îndemânare destinate vârstei lor. 
Premiile lor au constat în jucării minunate de la best 

Kids - oferite de către compania construdava

ambasador pentru cluj

inovaţie

10 pentru Cluj
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• secţiunea liceu – Alexandru Velea de la Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu”. El a obţinut medalia 
de bronz la Balcaniada de Informatică pentru Juniori, 
sub îndrumarea profesorului Lucian Ilea. Premiul a 
fost oferit de către compania clujeană Brinel.

• secţiunea primar – Andrei Petridean, elev al 
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, îndrumat de  
prof. Anca-Livia Borzu. El a câştigat premii I şi II la 
diverse concursuri de matematică – fazele judeţene 
şi naţionale. Premiul a fost oferit de către compania 
Active Power Solutions.
• secţiunea gimnaziu – Mihnea Vlad Cuibus, elev al 
Şcolii „Ioan Bob”, îndrumat de prof. Lucia Iepure. El 
a adus Clujului o medalie de Argint la Olimpiada 
Naţională de Matematică, precum şi nenumărate 
premii I la diferite concursuri naţionale. Premiul său a 
fost oferit de către Banca Comercială Feroviară.
• secţiunea liceu – Flaviu Tudor Miron, de la Colegiul 
Naţional „Emil Racoviţă”. El a obţinut anul trecut o 
menţiune la Olimpiada Naţională de Matematică. 
Profesorul care îl îndrumă este doamna Rodica 
Mihadaş. Premiul este oferit de către compania 
clujeană CSI – producător de echipamente industriale.

• secţiunea primar – Radu Andrei Ţaica de la Şcoala 
Internaţională Cluj, clasa prof. Daniela Preda. Radu 
joacă tenis la Winner Tenis Club. Cea de a doua 
câştigătoare este Mara Bendriş de la grădiniţa „Mica 
Sirenă”. Ea are deja rezultate impresionante la karate, 
sport pe care îl practică sub îndrumarea prof. Bucur-
Abrudan Marin.
• secţiunea gimnaziu – două sportive – Alexandra 
Pertea de la Şcoala „Traian Dârjan”, medaliată 
cu premii I la competiţii de atletism, unde face 
performaţă sub îndrumarea prof.  Nagy Ştefan. 
Cea de-a doua este Naomi Ciorap de la Liceul 
pentru Deficienţi de Vedere, care a participat la 
Campionatele Mondiale de Înot – IBSA. Naomi face 
performanţă în înot alături de prof. Emese Agnes 
Maniu.
• secţiunea liceu – Dan-Sebastian Horvat de la Liceul 
Teoretic „Nicolae Bălcescu”, elevul prof.  Aurelia Vigu. 
El a luat locul II la Cupa Demolay – BNR Şah.

• secţiunea gimnaziu – elevii din echipa de handbal 
băieţi Şcoala „Iuliu Haţieganu”, medaliaţi cu aur 
la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar. Cei 12 
sportivi sunt coordonaţi de prof. Mircea Pârvu.
• secţiunea liceu – echipa CSU Mobitelco, baschet 
masculin categoria under 15, campioni naţionali la 
categoria lor de vârstă.

• secţiunea primar – Tudor Zbranca de la Liceul 
Teoretic „Onisifor Ghibu”, îndrumat de prof.  Anicuţa 
Bucur Abrudan. El a realizat un proiect social, „Dăruind 
vei dobândi”- proiect educativ care vizează copiii din 
Valea Plopului.
• secţiunea liceu – Oana Păcurar, elevă a Şcolii 
Internaţionale Cluj. Oana este îndrumată de prof. Cornelia 
Vlad şi a coordonat acţiuni de strângere de fonduri pentru 
diferite cauze nobile, precum proiectul „S-o ajutăm pe Alia” 
– fetiţa care anul trecut a suferit de cancer şi care, datorită 
spijinului financiar primit prin acest proiect, a putut să îşi 
permită un tratament în străinătate, fiind ascum vindecată. 
„Bazarul lui Moş Crăciun” a fost o acţiune în colaborare cu 
Organizaţia Little People, unde a particpat la strângerea 
de fonduri pentru organizarea Campionatului de Tenis de 
masă Ritto.
Ştefana Dana Liliana Anca, de la Colegiul de Comunicaţii 
„Augustin Maior” a participat, la rândul său, în proiecte 
sociale majore, dintre care amintim „Implică-te! Fii 
voluntar de Crucea Roşie”. Ştefana este îndrumată de prof. 
Maria-Angela Juras Categoria Social a fost sponsorizată 
integral de către compania Provident.

it

Ştiinţe sport individual

sport de echipă

social
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• secţiunea liceu – elevii Liceului Teologic Adventist 
„Maranatha”, laureaţi în anul 2011 ai concursului 
„Iubesc Clujul curat” – competiţie ecologică 
organizată anual de primăria clujeană. Elevii sunt 
îndrumaţi de prof. Emanuel Ungureanu. Premiul a fost 
oferit de către compania Con A.

• secţiunea primar – Andra Borz, elevă a Liceului de 
Muzică „Sigismund Toduţă”, la clasa prof. Mara Pop, 
câştigătoare la Olimpiada Naţională de Pian.
• secţiunea gimnaziu – Sergiu Hudrea de la 
Şcoala Elf, îndrumat de prof. Ştefan Trifan. Printre 
performanţele sale se numără premiul I la Festivalul 
Internaţional de Chitară de la Sarajevo sau premiul III 
la Concursul „Guitar Foundation of America” - Junior 
Division.
• secţiunea liceu – Horaţiu Luduşan de la Liceul 
de Muzică „Sigismund Toduţă”, clasa prof. Maria 
Mărginean. Horaţiu are premii importante la 
concursuri de interpretare muzicală, el fiind un 
virtuoz al violoncelului.

Secţiunea arte individual a fost sponsorizată integral 
de către compania clujeană Jolidon.

În acest an profesorul anului este prof. Cornelia 
Vlad pentru coordonarea şi implementarea celor 
mai interesante proiecte educaţionale. Cornelia Vlad 
este profesor la Şcoala Internaţională Cluj şi a fost 
nominalizată de către colegii şi elevii săi pentru 
întreaga activitate, pentru proiectele prin care le 
demonstrează zilnic copiilor că şcoala este plăcută 
şi nici o informaţie nu este grea, dacă o înveţi cu 
plăcere. Printre proiectele inedite şi extrem de bine 
primite de către elevi se numără „My Money Week ” – 
primul program de educaţie financiară pentru elevi. 
Premiul a fost oferit de către Raiffeisen Bank. 

• secţiunea primar – elevii clasei a III-a de la Şcoala 
„Iuliu Haţieganu”, coordonaţi de învăţătoarea Maria 
Moţu. Toţi cei 28 de copii au obţinut premiul I la 
Concursul Internaţional „Crăciunul în lumea întreagă”, 
unde au participat cu o carticică creată  de toţi elevii. 
Sponsor a fost Europa Tour.
• secţiunea gimnaziu – corul de copii  „Junior Vip” de 
la  Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”, îndrumaţi de 
prof. Mona Anca Mariaş. Ei au realizat un spectacol în 
premieră la Cluj-Napoca, „Sunetul muzicii” şi muncesc 
enorm pentru a realiza performanţe în acest domeniu. 
Cea de a doua câştigătoare este echipa de majorete 
„Madness UMF” - Junioare, de la Clubul Sportiv UMF,  
îndrumate de prof. Carmen Biriş. Tinerele au luat locul 
I la Campionatul European de majorete.
• secţiunea liceu – trupa de teatru „Audienţă 
Generală”, care sub îndrumarea prof. Adrian Mureşan, 
face performanţă în arta dramatică. Elevii provin 
din diverse licee clujene, de la Liceul „Lucian 
Blaga”,  „Onisifor Ghibu”, „ George Bariţiu” sau Şcoala 
Internaţională Cluj. Cel de al doilea câştigător este tot 
o trupă de teatru, „Cobalt Blue”, de la Colegiul Tehnic 
„Anghel Saligny”, îndrumaţi de prof. Diana Berindeie. 
Tinerii au participări la diferite concursuri şi festivaluri 
de teatru - în limba engleză - naţionale şi internaţionale 
unde au obţinut nenumărate premii I şi II.
La secţiunile gimnaziu şi liceu sponsorul a fost 
compania Jolidon.

Primăria a creat o secţiune specială în concurs, 
formatorul anului, care este profesorul cu cei mai mulţi 
elevi nominalizaţi. În acest an premiul a mers la prof. 
Mara Pop de la Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”. 
Premiul a fost oferit de către compania Coral Impex.

Banca Transilvania, Coral, EBS, ISDC, TSE Development, 
Active Power Solution, Banca Comerciala Feroviara, CSI, 
Brinel, Provident, Con A, Jolidon, Europa Tour, Ancada, 
Raiffeisen Bank.

mediu arte individual 
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     Contractul pentru realizarea proiectului Centrului Cultural 
Transilvania, care va găzdui şi Filarmonica clujeană – una 
dintre cele mai importante din Europa, a fost semnat la 
începutul lunii decembrie. 

    În termen de maxim 6 luni de la data semnării acestui 
contract se va finaliza proiectul şi apoi va fi organizată 
licitaţia de execuţie pentru construirea Centrului Cultural 
Transilvania. Sala de concerte, sediul Filarmonicii şi piaţeta 
vor fi amenajate din fondurile Primăriei, iar restul clădirilor 
şi parking-ul vor fi realizate printr-un parteneriat public-
privat. Proiectarea pentru hotel şi parking-ul aferent va avea 
loc într-un termen de 2 luni de la semnarea contractului, 
având în vedere necesitatea demarării procedurii de 
concesiune lucrări pentru acest obiectiv de investiţii. În urma 
jurizării, proiectul desemnat câştigător pentru Filarmonică, 
în unanimitate, cu un scor de 51 puncte a fost proiectul 
numărul 3, depus de către SC Vaal Arhitectură în asociere cu 
Mid Instal şi Popp şi Asociaţii. 

Proiectul a fost blocat de contestaţii

    Negocierea derulată cu reprezentanţii asocierii 
a determinat o scădere a preţului ofertat iniţial de 
2.400.000 de lei (fără TVA) la o valoare de 2.160.000 de 
lei (fără TVA) şi o durată de realizare a proiectului de 6 
luni. Semnarea contractului pentru proiectarea Centrului 
Cultural Transilvania s-a realizat în virtutea deciziei Curţii 
de Apel Cluj, care în data de 25 octombrie 2011, a decis că 
modalitatea de desemnare a câştigătorului concursului de 
proiectare a aceastuia, organizat de Primăria municipiului 
Cluj-Napoca şi Ordinul Arhitecţilor din România a fost 
conformă legislaţiei din România. Din păcate, deşi juriul 

internaţional s-a pronunţat încă din luna martie, contestaţiile au blocat mult timp 
acest proiect. Prima etapă în realizarea proiectului Centrului Cultural Transilvania 
a fost desemnarea proiectului câştigător în cadrul concursului de soluţii derulat 
de către autoritatea contractantă în perioada aprilie – iunie 2010 pentru stabilirea 
temei de proiectare, câştigătoare fiind desemnată Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca. Următorul pas a fost semnarea Protocolului de asociere între Municipiul 
Cluj-Napoca şi Ordinul Arhitecţilor din Romania, în vederea organizării unui 
concurs de soluţii în vederea atribuirii contractului de proiectare a noului Centru 
Cultural Transilvania, în condiţiile prevăzute de art. 18, alin. 2, 30 lit. b, 122 lit.h şi 
următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006. 

S-a semnat contractul pentru proiectarea 
Centrului Cultural Transilvania

Potrivit proiectului ce va fi realizat de Vaal Arhitectură, clădirea 
istorică de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 va rămâne 
neschimbată. Aceasta va fi pur și simplu înconjurată de o a 
doua clădire, nouă, situată în spatele acesteia, care va permite 
anexarea și dezvoltarea, astfel încât să poată fi evitate instalațiile 
costisitoare în vechea clădire. Pe partea estică a clădirii, într-un 
alt corp mai scund, va fi inserată o parcare cu intrare/ieșire.Între 
aceste două clădiri și sala de concerte este proiectat un spațiu 
urban atractiv, din care vor fi deduse clădirile importante 5 și 
7. Astfel, într-o atmosferă și un ambient distinctiv se va crea un 
domeniu de o înaltă calitate de design urban. Corpurile scunde 
cu fațade elegante la strada principală vor iesi in evidență în 
comparație cu structura de proiectare existentă.

clădirea istorică de pe bulevardul 
21 decembrie 1989 va rămâne neschimbată
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Noi locuinţe sociale pentru clujeni
     Primăria cluj-Napoca va pune la 
dispoziţia clujenilor 24 de locuinţe 
sociale, obţinute prin reconversie 
funcţională, prin intermediul proiectului 
european „realizare locuinţe sociale de 
calitate strada albac nr.21”.  

     În data de 25 iulie 2011 au fost 
deschise ofertele privind al 6-lea contract 
de finanţare europeană semnat de către 
municipiul Cluj-Napoca, şi anume proiectul 
intitulat „Locuinţe sociale de calitate (str. 
Albac nr. 21)”. În urma licitaţiei deschise, 
a fost desemnată câştigătoare firma                  
SC Conimet Impex SRL, care a depus oferta 
cu preţul cel mai mic, respectiv 773.194 lei 

fără TVA, cu un termen de execuţie de 12 
luni. Valoarea estimată iniţial prin cererea 
de finanţare a contractului de execuţie 
lucrări a fost de 1.540.093,76 lei fară 
TVA. Prin acest proiect, municipalitatea 
va pune la dispoziţia clujenilor încă 24 de 
locuinţe sociale de calitate. Fiecare dintre 
cele 24 de locuinţe sociale vor dispune 
de o cameră de zi, precum şi de o baie şi 
bucătărie individuale. Poziţionarea lor în 
cadrul imobilului reabilitat va fi astfel: la 
parter se vor amenaja 8 apartamente iar 
la etajele superioare se vor amenaja câte 4 
apartamente. De asemenea, la parter va fi 
pusă în funcţiune o centrală termică pentru 
asigurarea încălzirii întregului imobil.

La ora actuală s-a executat aproximativ 30% din investiţie, 
după cum urmează:

• realizarea casei de scară a construcţiei noi de la parter până la etajul  
   4 -  100% 
• desfacere tencuială exterioară a pereţilor - 100%
• desfacere hidroizolaţie degradată la acoperiş şi refacerea acesteia  cu 
   polistiren şi învelitoare - 100%
• racord apă şi canalizare  - 60%
• consolidare pereţi interiori şi exteriori cu stâlpi din beton armat - 80%   
• montat tâmplărie de PVC - 70% 
• montat termoizolaţia la faţade - 90 % 
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Cluj-Napoca, în cursa pentru 
„Capitala Verde a României”

     după câştigarea Premiului pentru 
planul de dezvoltare durabilă la 
prima ediţie din 2010 a competiţiei 
oraşelor verzi, Primăria cluj-Napoca 
s-a înscris oficial în lupta pentru titlul 
de „capitala Verde a româniei 2011”, 
competiţie iniţiată de asociaţia 
Umbrela Verde, în parteneriat cu 
ministerul mediului şi Pădurilor.

  Ediţia din 2011 a programului 
naţional lansat de Umbrela Verde se 
desfăşoară în intervalul 23 mai - 1 
decembrie, iar înscrierea municipiului 
Cluj-Napoca în lupta pentru cele mai 
verzi oraşe ale ţării a fost sărbătorită 

printr-o serie de acţiuni realizate in 
perioada 15-17 septembrie. În cadrul 
competiţiei „Capitala Verde a României 
2011”, oraşele se pot înscrie într-una 
dintre cele trei categorii, în funcţie 
de numărul de locuitori ai oraşului: 
categoria 1 - sub 50.000 de locuitori, 
categoria 2 – între 50.001 şi 199.999 
locuitori, categoria 3 - peste 200.000 
de locuitori. Dosarul de participare 
complet este compus din formularul 
ce conţine secţiunea de răspunsuri 
la întrebări privind contribuţia la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, transportul local, zonele 
urbane verzi, managementul deşeurilor, 

consumul de apă, precum şi strategia locală 
de mediu existentă, alături de povestea 
oraşului şi un plan de comunicare în care 
să fie dezvoltate şi detaliate strategia de 
comunicare şi acţiunile pe care Primăria 
le poate dezvolta în anul 2012 în vederea 
susţinerii şi sărbătoririi noii titulaturi a 
oraşului respectiv, aceea de „Capitală 
Verde a României”. Juriul care va evolua 
dosarele oraşelor înscrise va fi format din 
reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, ai companiei URBB – Tuborg 
România şi ai agenţiei Promotions Special 
Events România. 

Gala decernării premiilor, în februarie 2012

Fiecare reprezentant va acorda câte o notă 
pentru formularul de participare, cu o pondere 
de 50% din nota finală, una pentru povestea 
oraşului, cu o pondere de 20% şi una pentru 
planul de comunicare, cu o pondere de 30%. 
Gala decernării premiilor va avea loc în 
Bucureşti, în luna februarie 2012, urmând ca 
pentru fiecare categorie de înscriere să fie 
desemnat un oraş câştigător. Oraşul câştigător 

va fi promovat la nivel naţional, pe parcursul 
anului 2012, drept „Capitala Verde a României” 
şi va avea prioritate pentru dezvoltarea tuturor 
acţiunilor ulterioare desfăşurate de Umbrela 
Verde, cu sprijinul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. Umbrela Verde este o campanie de 
responsabilizare faţă de mediu, iniţiată de 
Tuborg România în vara anului 2007.
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       1 Decembrie, Ziua Naţională a României, 
a fost sărbătorită la Cluj-Napoca prin expoziţii, 
scenete, concerte şi focuri de artificii. La fel ca 
şi în anii trecuţi, a fost organizată o scenetă 
istorică în centrul oraşului, lângă Monumentul 
Memorandiştilor, care a readus în memoria 
clujenilor momentul Marii Uniri. Tot de Ziua 
Naţională a avut loc o expoziţie, care a fost 
organizată împreună cu Biblioteca Academiei, 
în cadrul căreia au fost expuse documente 
inedite. Spectacolele dedicate zilei de 1 
decembrie s-au desfăşurat anul acesta pe o 
scenă amplasată în Piaţa Unirii şi nu în faţa 
Casei de Cultură a Studenţilor, ca în alţi ani. 
Seara s-a încheiat cu celebra paradă cu torţe 
şi focurile de artificii din Piaţa Avram Iancu. 
Pentru evenimentele din 1 Decembrie, şi în 
acest an, Primăria a beneficiat de sprijinul 
partenerului său tradiţional, Ursus. 

Spectacole şi artificii de Ziua Naţională
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        Luminile s-au aprins din Piaţa Unirii. 
În acest an, au fost ornamentate peste 
60 de străzi şi pieţe din Cluj-Napoca. 
De asemenea, au fost îmbodobiţi în 
oraş 18 brazi, care au fost aduşi din 
zona Beliş – Răchiţele. În total, pe 
străzile Clujului s-au montat:  ţurţuri 
luminoşi (albi) cu o lungime totală ce 
depăşeşte 7 km, perdele luminoase în 
suprafaţă de peste 650 mp, şir luminos 
pentru arbori în lungime totală de 
10 km, 56 de bannere luminoase 
de sezon, 419 de figurine diverse 
(inclusiv stelele 3D) pe stâlpi. 50% 

din figurinele montate pe stâlpi anul 
acesta sunt noi şi dinamice. Culoarea 
predominantă este şi în acest an albul. 
În zone specifice, această culoare este 
combinată cu cele ale firmelor care 
au dorit să participe la împodobirea 
oraşului şi să contribuie astfel la viaţa 
comunităţii. Pe modelul anului trecut, 
au fost îmbodobite şi intrările în oraş 
dinspre Turda, Apahida şi Floreşti. Anul 
acesta, Primăria realizează o economie 
de 5%, atât la costurile legate de 
sistemul de iluminat în sine, cât şi la 
consumul de energie electrică. 95 % 

din elementele folosite sunt pe bază de 
lămpi LED, faţă de aproape 90% anul 
trecut. Puterea instalată va scădea faţă 
de anul trecut de la 450kW la 425 kW. 
Toţi brazii naturali şi cei amplasaţi de 
Primărie în diverse locaţii din oraş au 
fost decoraţi de către sponsori. Aceştia 
sunt: Diferit, Rosal, RATUC, Energobit, 
Orange, AISE, Voltinstal – P-ţa Cipariu, 
Cas Someşeni, Neon, Coral, RAT, Ursus, 
Con A, Brantner Vereş, TACT, Elin, CFR, 
Construdava, Internaţional FBS.

Iluminatul festiv a fost aprins oficial pe 
1 Decembrie, de Ziua Naţională a României

cluj-Napoca s-a îmbrăcat de sărbătoare
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Expoziție de fotografie la Turnul Croitorilor: 
„Cluj-Napoca - oraşul comoară”

    Primăria municipiului cluj-Napoca 
a organizat,  în data de 15 decembrie 
2011,  la turnul croitorilor, vernisajul 
expoziţiei ocazionate de concursul-
foto  “cluj-Napoca - oraşul comoară”, 
ediţia a ii-a.

   Concursul a fost organizat de 
Primăria şi Consiliul local Cluj-
Napoca, în colaborare cu Orange şi 
Active Power Solutions.  Concursul 
a avut în vedere realizarea unei 
colecţii de fotogafii cu municipiul 
Cluj-Napoca, colecţie care face 
obiectul unei expoziţii si care 
vor fi folosite pe diverse materiale 
de promovare ajutând, astfel, 
la evidenţierea potenţialului 
oraşului nostru. Concursul a oferit 
posibilitatea tuturor persoanelor 
care îndrăgesc fotografia să îşi pună 
pasiunea şi priceperea în slujba 
oraşului. Concursul  s-a desfăşurat în 
perioada 5 octombrie – 15 noiembrie 
2011 şi a avut un număr de 100 de 
participanţi la secţiunile fotografii 
realizate cu aparatul foto şi fotografii 
realizate cu telefonul mobil.  În cadrul 
concursului a existat şi o secţiune 
specială dedicată celui mai cunoscut 
fotoreporter clujean Ion “Nonu” 
Petcu.  Acesta a fost preşedintele 
Asociaţiei Profesioniştilor în Imagine 
Cluj. El a surprins Clujul în diferite 
ipostaze. Prin munca sa, a fost practic 
zilnic prezent în viaţa oraşului. De-a 
lungul carierei sale, timp de 21 de 
ani, a fotografiat cele mai importante 
evenimente din Cluj, fiind nelipsit 
de la orice fel de manifestare.  Juriul 
concursului a fost format din prof. 
univ. dr. Dorel Găină, directorul Studio 
Media UBB, Rareş Beuran şi Szabo 
Tamas, expert foto. Lucrările înscrise 
în concurs au fost apreciate după 
următoarele criterii: creativitate, 
originalitate, estetica imaginii . 
Selecţia fotografiilor s-a desfăşurat 
în perioada 1-10 decembrie 2011.

• secţiunea aparat foto: 
Premiul I – Doboacă Paul Mihai
Premiul II – Botoiu Radu
Premiul III – Laura Baboş
Premiul „Ion Petcu” – Andrei Giurgiuman
Menţiune I – Şerban David
Menţiune II – Ioja Oskar
Premiul special – Andreea Mogoş

• secţiunea telefon mobil 
Premiul I – Cristescu Ana Liana
Premiul II – Ioja Oszkar Norbert
Premiul III – Cristescu Bogdan

câştigătorii concursului:
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Brazii de Crăciun, vânduți la Sala Sporturilor 
şi în piețele volante din municipiu

     În perioada 15 – 24 decembrie 2011, 
toţi solicitanţii care au depus cereri la 
Primăria Cluj-Napoca pentru a primi 
amplasamente pentru comercializarea 
brazilor de Crăciun au primit în mod 
gratuit dreptul de a-şi vinde marfa pe 
platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”. 

    Primăria municipiului Cluj-Napoca a 
decis în acest an să renunţe la sistemul 
de atribuire a amplasamentelor pentru 
brazi şi la taxa pentru 
autorizaţia de comerţ 
pe domeniul public 
pentru a stimula 
comercianţii să 
vândă la preţuri cât 
mai scăzute. Practic, 
aceştia nu vor mai 
avea costuri legate de 
ocuparea terenului şi 
vor fi grupaţi în acelaşi 
spaţiu – pentru a crea 
posibilitatea unei 
oferte cât mai bogate 
pentru clujeni şi o 
presiune pe preţuri, 
care nu au motive să 
fie mai mari decât în 
alţi ani, sau în marile 
magazine.  Totodată, 
pentru cei care nu au cum să se deplaseze 
până la Sala Sporturilor, în săptămâna 
dinaintea Crăciunului vor fi organizate 

pieţe volante pe cartiere, după programul 
deja cunoscut de clujeni al pieţelor 
volante pentru producători.

Brazii, vânduți şi în 
cartiere

     Astfel, brazii vor putea fi cumpăraţi 
din următoarele locaţii: luni, 19 
decembrie–Piaţa Ira, cartierul Mărăşti, 

marţi, 20 decembrie – Piaţa 14 iulie, 
cartierul Grigorescu, miercuri, 21 
decembrie – strada Zorilor, cartierul 

Zorilor, joi, 22 decembrie – strada Unirii 
(capăt linia 3), cartierul Gheorgheni, 
vineri, 23 decembrie – strada Bucium, 
cartierul Mănăştur. Orarul de funcţionare 
va fi între orele 10:00-20:00. Comercianţii 
din pieţele volante pot fi numai persoane 
fizice care deţin păduri sau persoane 
juridice, care pentru a avea dreptul de a 
comercializa pe domeniul public, trebui 
să aibă documente de provenienţă şi 
aviz de însoţire a materialelor lemnoase 

reglemetate prin legislaţia 
silvică specifică, HG 
996/2008, respectiv 
Legea 171/2010. Ca în 
fiecare an, brazii trebuie 
să fie marcaţi şi crotaliaţi. 
Poliţia Locală va efectua 
verificări zilnice atât în 
cadrul pieţelor volante, cât 
şi în restul oraşului pentru 
a verifica legalitatea 
acestei activităţi. Amenda 
pentru comercianţii fără 
documente sau care 
comercializează brazii în 
afara locaţiilor aprobate 
este cuprinsă între 1.000-
1.500 lei pentru persoanele 
fizice, respectiv între 6000 
– 20.000 de lei pentru 

persoanele juridice. Brazii comercializaţi 
ilegal vor fi confiscaţi şi predaţi spre 
valorificare Ocolului Silvic Cluj.
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Raportul Poliției Locale în perioada
 1 ianuarie -30 noiembrie 2011

total sesizări –28.086
total sancţiuni contravenţionale – 48.606 
încheiate în valoare de 7.341.302 şi achitate 
12.217 în valoare de 1.392.126 lei

Toţi poliţiştii locali au aplicat sancţiuni 
în parcările cu plată privind respectarea 
prevederilor HCL 26/2010 privind regulamentul 
de administrare a parcărilor publice cu 
plată destinat Municipiului Cluj-Napoca şi 
HCL 149/2009 privind oprirea, staţionarea 
şi  parcarea neregulamentară a vehiculelor/
autovehiculelor pe domeniul public sau privat 
al Municipiului Cluj-Napoca. 
• Sancţiuni încheiate pentru nerespectarea HCL 
26/2010 – 26.492
sancţiuni contravenţionale în valoare de 
2.649.200 lei şi achitate 6.573 în valoare de  
658.500 lei
• Sancţiuni încheiate pentru nerespectarea HCL 
149/2009 – 15.585
sancţiuni în valoare de 1.558.500 lei,  fiind 
achitate 4.485, în valoare de  450.600 lei. 
• Sancţiuni încheiate pe domenii de activitate – 
4.177 procese verbale de constatare în valoare 
de 3.133.602 lei şi încasate 1159 procese 
verbale de constatare în valoare de 283.026 lei
Autovehicule ridicate: 3.120
Autovehicule imobilizate/blocate:3.077

1. serviciul control Urbanism şi 
disciplina în construcţii

• sesizări  verificate şi soluţionate -2168
• total procese verbale de constatare  a 
contravenţiei -s-au încheiat 276 în valoare de 
1.001.800 lei şi s-au încasat  51  procese verbale 
de constatare în valoare de 66.000 lei
• mijloace publicitare amplasate pe domeniul 
public şi privat - s-au întocmit 85 procese 
verbale de constatare a contravenţiei, au fost 
verificate un număr de  744 mijloace publicitare 
amplasate  pe calcane, faţadele clădirilor, curţi 
iar un număr de 316 mijloace publicitare au fost 
desfiinţate
Faţade deteriorate - au fost verificate un număr 
de 1004 imobile situate în zona centrală şi 
pericentrală şi s-au întocmit 105 procese 
verbale de constatare a contravenţiei.  De 
asemenea, cetăţenii au fost îndrumaţi către 
Direcţia tehnică, Serviciul tehnic în vederea 

încheierii contractelor pentru revitalizarea 
faţadelor imobilelor aflate într-o stare avansată 
de degradare 

2. serviciul control Protecţia mediului

• sesizări  verificate şi soluţionate- 2957
• total procese verbale de constatare a 
contravenţiei - s-au întocmit 723 procese 
verbale de constatare  a contravenţiei  în valoare 
de 845650 lei şi s-au încasat 208 pvcc în valoare 
de  65475  lei 
Au fost întocmite 3 dispoziţii de inventariere, 
expertizare, ridicare, transportare şi depozitare 
a autovehiculelor abandonate şi fără stăpân cu 
un număr de 108 autovehicule şi o dispoziție de 
declarare de vehicole abandonate.
• coordonarea activităţii cu persoanele care 
prestează  muncă în folosul comunităţii- au fost 
efectuate  acţiuni de salubrizare pe terenurile 
virane, efectuarea lucrărilor de eliminare a 
rampelor clandestine din zonele unde s-a 
identificat prezenţa acestora(ex:s-au salubrizat 
zonele de agrement Făget, Hoia, malurile 
râurilor, pârâurilor, Calea Someşeni, str. Câmpul 
Pâinii, str. Vrancea, zona Sala Sporturilor, str. 
Trotuşului, Baza Sportiva Parâng, etc.), curăţat 
afişe (Haşdeu, V. Babeş, Memorandumului, Piaţa 
M. Viteazu, Regele Ferdinand, etc.).
• acţiuni de ecologizare 
-06.05.2011-participare la concursul „ Să 
păstrăm un mediu sănătos” organizat de către 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Grupul 
Şcolar de Protecţia Mediului, cu participarea 
Agenţiei  pentru Protecţia Mediului, Direcţia 
Apelor Someş Tisa, Rosal Grup, 80 elevi de la 14 
instituţii de învăţământ
-05.05-01.06.2011-acţiune de ecologizare 
„Iubesc Clujul Curat” care s-a desfăşurat pe 
două paliere - acţiuni ecologice de curăţenie 
a spaţiilor verzi, zone de agrement, concurs pe 
teme de voluntariat ecologic desfăşurat pe trei 
secţiuni (versuri, muzică, desen însoţit de un 
motto)
-în data de 11.05.2011 s-a desfăşurat acţiunea 
de ecologizare a zonelor verzi din municipiu, 
care a avut loc simultan în următoarele zone: 
Cetăţuie – Grigorescu/Gruia, Făget – Mănăştur,  
zona Cartodrom– Gheorgheni, Parcul Aurel 
Vlaicu – Mărăşti, Liziera Pădurii Făget - zona str.  
Negoiu şi Baza Sportiva Parâng, cimitirul central 
Hazsongard. La acțiune au participat un număr 
de peste 2000 de elevi clujeni.

-14.05.2011 acţiune de ecologizare la liziera 
pădurii Făget, din zona străzilor Parâng şi 
Clăbucet , la care au participat voluntari din 
cadrul organizaţiei „Centrului de Voluntariat 
Cluj-Napoca ”
-28.08.2011 s-a organizat o acțiune de 
ecologizare la liziera pădurii-Baza Sportivă 
Parâng, cu participarea  unui numar de 35 de 
voluntari 

3. serviciul inspecţie comercială

Total procese-verbale de constatare a 
contravenţiei încheiate: 1.119
Total note de constatare: 846
 Valoarea amenzilor aplicate:   803.500 lei.
 Valoarea amenzilor încasate: 120.800 lei.
Sesizări şi reclamaţii

Au fost verificate şi soluţionate un număr de 
648 sesizări şi reclamaţii primite din partea 
cetăţenilor, telefonic, în scris sau verbal cu 
ocazia întâlnirilor dintre executivul Primăriei şi 
cetăţeni.

Verificarea activităţii de taximetrie
S-au efectuat verificări zilnice privind 
respectarea prevederilor HCL nr. 109/2010 şi 
ale Legii nr. 38/2003 cu modificările ulterioare, 
în legătură cu activitatea de taximetrie. De 
asemenea s-au desfăşurat acţiuni de control 
comune, în colaborare cu Poliţia Transporturi, în 
incinta şi în imediata vecinătate a aeroportului, 
precum şi în zona gării.
Nereguli constatate: nerespectarea standurilor 
aprobate; desfăşurarea activităţii de taximetrie 
fără deţinerea autorizaţiei eliberată de Primăria 
municipiului Cluj-Napoca; executarea activităţii 
de transport în regim de taxi fără a avea aparatul 
de taxat şi lampa taxi în funcţiune; neafişarea 
corespunzătoare a tarifelor practicate; lipsa 
buletinelor de verificare metrologică valabile; 
refuzul de a se supune controlului. 
Măsuri: au fost încheiate 175 procese-verbale 
de constatare a contravenţiilor, în conformitate 
cu actele normative menţionate mai sus. Ca şi 
măsuri complementare au fost aplicate puncte 
de penalizare, în conformitate cu prevederile 
HCL nr. 109/2010. 

Verificarea magazinelor care comercializează 
produse ce conţin plante etnobotanice
În luna ianuarie 2011, la iniţiativa Primăriei 
municipiului Cluj-Napoca s-a desfăşurat o 

controale ale Poliţiei locale în perioada 
ianuarie -noiembrie 2011
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amplă acţiune de verificare la “magazinele de 
vise” (care comercializează plante, substanţe şi 
preparate psihotrope cu efect halucinogen şi 
euforic), urmărindu-se respectarea prevederilor 
HCL nr. 467/2010. La acţiune au participat 
reprezentanţi ai: Poliţiei locale – Serviciul 
inspecţie comercială, Comisariatului Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Cluj, Gărzii 
Financiare, Direcţiei de Sănătate Publică a 
judeţului Cluj, Biroului de Combatere a Crimei 
Organizate Cluj, Direcţiei pentru agricultură a 
judeţului Cluj şi ai Jandarmeriei. S-a acţionat 
simultan, în echipe mixte, la toate cele patru 
puncte de lucru ale firmei S.C. PLANTO CALM 
S.R.L., singurele care mai funcţionau cu acest 
profil la data respectivă, pe raza municipiului 
Cluj-Napoca, situate pe: str. Piezişă, nr.2, B-dul 
Eroilor, nr.12, str. Moţilor, nr.125 şi în incinta 
staţiei multifuncţionale „Minerva”. S-au aplicat 
sancţiuni contravenţionale, în conformitate 
cu prevederile actului normativ menţionat, 
punctele de lucru fiind închise.

Astfel de acţiuni s-au desfăşurat şi în luna 
august 2011, respectiv în luna septembrie 
2011,  la magazinul de pe str. Moţilor nr. 125, 
redeschis de către firma GET HIGH S.R.L. În urma 
acţiunilor au fost aplicate mai multe sancţiuni 
contravenţionale, în conformitate cu prevederile 
OG nr. 99/2000 republicată, pentru nedeţinerea 
acordului de funcţionare şi a aprobării de 
orar eliberat de primărie, dispunându-se 
suspendarea activităţii.

4. serviciul ordine şi siguranţă 
Publică

Sesizări  verificate şi soluţionate-  7774
• total procese verbale de constatare a 
contravenţiei-  s-au întocmit 850 procese 
verbale de constatare a contravenţiilor  în 
valoare de 217.810 lei şi s-au încasat 64 pvcc 
în valoare de  7491 lei. 
• persoane  care apelează la mila publicului- 
acţiuni zilnice şi 103 acţiuni de amploare  
pentru combaterea cerşetoriei; au fost 
depistate şi identificate 1821 persoane, 
printre care zilnic se regăsesc 4-5 persoane 
identificate anterior care apelau la mila 
publicului; s-au întocmit 379 procese 
verbale de sancţionare a contravenţiei în 
valoare de  53000 lei
• nerespectare HCL 270/2010 privind 
circulaţia atelajelor cu tracţiune animală- 
au fost organizate 49 acţiuni de depistare 
a persoanelor care circulă cu atelaje de 
tracţiune animală; s-au întocmit 13 procese 
verbale în valoare de 2800 lei şi au fost 
sechestrate 63 animale şi 15 atelaje care au 
fost ridicate şi predate RADP. 

• nerespectarea HCL 84/1994 privind 
animalele de companie s-au întocmit   
59  procese verbale de sancţionare a 
contravenţiei în valoare de 3.985 lei din care 
s-au încasat 49 în valoare de 2450 lei 
• tulburarea ordinii şi liniştii publice s-au 
întocmit 82 procese verbale de constatare a 
contravenţiilor în valoare de 20.400 lei
• au fost efectuate un număr de 79 acţiuni 
de evacuare a taberelor de rromi amplasate 
ilegal, fiind evacuate 401 persoane 
• au fost legitimate un număr de 1810 
persoane suspecte de săvărşirea unei 
contravenţii sau infracţiuni 
 
5.  serviciul control trafic rutier 

 În decursul acestui an  s-a acţionat în 
vederea fluidizării traficului rutier si pietonal 
în centrul municipiului prin acţiuni de 
informare şi activităţi specifice, îndeosebi 
în următoarele zone: str. Petru Maior, Calea 
Moţilor, str. Memorandumului, str. Napoca, 
Piaţa Unirii, B-dul 21 Decembrie 1989, str. 
Regele Ferdinand, str. George Bariţiu, str. 
Universităţii, B-dul Eroilor, str. Victor Babeş, 
str. Clinicilor, str. Avram Iancu, str. Ion 
Creangă, str. Iuliu Haţieganu, str. Ploieşti, 
Piaţa Lucian Blaga, str. I. C. Brătianu, str. C. 
I. Hossu, str. Emil Isac, str. Mihai Eminescu, 
Splaiul Independenţei, str. Baba Novac, str. 
George Coşbuc, str. F. J. Curie, str. Samuil 
Brassai, str. Sindicatelor, str. Potaissa, str. I. M. 
Klein, str. Samuil Micu, str. Gheorghe Şincai, 
Piaţa Avram Iancu, Piaţa Muzeului, str. Vasile 
Alecsandri, str. Potaissa, str. Piezişă. 

Poliţiştii locali cadrul Serviciului Control 
trafic rutier au efectuat verificări cu privire 
la  următoarele aspecte: nereguli în ceea ce 
priveşte covorul asfaltic,
situaţia trotuarelor, lucrări la reţele, conducte 
sparte, lucrări nefinalizate, lipsă capace 
canalizare, indicatoare rutiere deteriorate/
lipsă, respectarea normelor legale în 
vigoare cu privire la  staţionări/parcări 
neregulamentare pe raza municipiului 
(carosabil, trotuar sau spaţiul verde), la  
zone pietonale, accesul vehiculelor de tonaj 
mare (cu privire la autorizare), circulaţie 
căruţe, panouri publicitare/alte obstacole 
de vizibilitate amplasate pe căile rutiere, 
îmbarcări/debarcări de călători în locuri 
neautorizate, nerespectarea orarului de 
aprovizionare a magazinelor, blocaje în 
trafic în zonele de competenţă, dispozitive 
în misiuni  ordonate cu ocazia diferitelor 
manifestări publice, pe un număr de 140 
străzi.
S-a acţionat în dispozitive ordonate în 

colaborare cu Poliţia municipiului Cluj-
Napoca, Biroul rutier municipal, cu ocazia 
vizitelor oficialităţilor şi demnitarilor  în 
municipiul Cluj-Napoca. 
Au fost întocmite 757 procese-verbale  
de constatare a contravenţiei conform 
HCL 109/2010 în valoare de 75700 lei, 
privind reglementarea taximetriei pe raza 
municipiului Cluj-Napoca, la care s-au 
aplicat 521 puncte de penalizare şi au fost 
încasate 294 procese-verbale  de constatare 
a contravenţiei în valoare de 22050 lei.
Au fost întocmite 139 procese-verbale de 
constatare a contravenţiei conform OUG 
195/200 rep, la regimul circulaţiei rutiere de 
pe raza municipiului Cluj-Napoca în valoare 
de 18626 lei, la care s-au aplicat 278 puncte 
de penalizare   şi au fost încasate 35 procese-
verbale de constatare a contravenţiei în 
valoare de 2345 lei.
Au fost soluţionate 3143 sesizări scrise/
verbale/telefonice, contestaţii, email, 
984, sesizări dispecerat, audienţe (primar, 
viceprimar, director), etc.

6. serviciul evidenţa Persoanelor, 
baze de date, juridic şi relaţii publice

• sesizări  verificate şi soluţionate 11.472
• activitate dispecerat- s-au înregistrat şi 
repartizat spre soluţionare inspectorilor din 
cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară  8.287 
sesizări telefonice , iar 1.500 sesizări au 
fost repartizate către alte Direcţii din cadrul 
Primăriei şi/sau instituţii   colaboratoare                                                                                                                                    
• activitate baze de date-amenzi- s-au 
înregistrat în baza de date un număr de 
48.606 sancţiuni; s-au transmis la executare 
silită un număr de 7.539 procese verbale de 
constatare a contravenţiei
• activitate baze de date-corespondenţă 
-au fost înregistrate un număr de 15.383 
sesizări/reclamaţii din partea cetăţenilor etc, 
care au fost distribuite pe servicii în vederea 
soluţionării
• activitate relaţii cu publicul -s-au încasat un 
numar de 12.217 sancţiuni contravenţionale 
în valoare de  1.392.126 (procese verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 
acte de constatare-HCL149/2009  şi note de 
constatare - HCL 26/2010).
• au fost înregistrate un număr de 1936 
plângeri contravenţionale; au fost asigurate   
1831  reprezentări în instanţă. 
• activitate juridic -au fost formulate  şi 
redactate:   întâmpinări,   recursuri, adrese,   
comunicări,   plângeri penale ; 
• au fost soluţionate un număr de 733  dosare 
având ca obiect plângeri contravenţionale. 
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Primăria Cluj-Napoca are site pentru 
investitori: www.clujbusiness.ro

   Primăria municipiului Cluj-Napoca  a 
inaugurat, în luna noiembrie, alături de 
partenerii săi, un proiect destinat creşterii 
vizibilităţii Clujului pe harta oraşelor 
europene deschise pentru investiţii. Este vorba 
despre portalul  www.clujbusiness.ro, un portal 
construit după un profil recomandat de către 
companii care ştiu ce au căutat şi mai ales ce 
au găsit la Cluj-Napoca atunci când au venit să 
investească aici. 

       www.clujbusiness.ro este de fapt o 
platformă informaţională prin intermediul 
căreia orice investitor poate să obţină repede, 
pragmatic şi relevant răspunsurile pe care le 
aşteaptă la întrebarea „De ce Cluj-Napoca?”. 

          Proiectul a fost coordonat şi va fi gestionat 
în continuare de către departamentul de Relaţii 
Externe şi Investitori din cadrul Primăriei.            
Partenerii municipalităţii în acest proiect sunt 

cei care au pregătit informaţii economice, 
demografice, din domeniul imobiliar, 
educaţional – cultural sau sănătate necesare 
nu numai investitorilor, dar şi companiilor de 
consultanţă din domeniu. Aceste informaţii 
vor fi constant actualizate în funcţie de 
mişcările de pe piaţa economică locală. 
Textele au fost redactate de Biroul de Relaţii 
Externe cu sprijinul companiilor şi instituţiilor 
partenere, dar şi de profesori de la Facultatea 
de Business, care au inclus construirea acestui 
portal în proiectele de cercetare ale studenţilor 
masteranzi. Pentru că răspunsul la întrebarea 
„de ce” este mult mai credibil la nivel uman, pe 
site există o secţiune de promovare a Clujului 
prin intermediul celor care fac performanţă în 
business la Cluj-Napoca. Există astfel o serie de 
interviuri, testimoniale, poveşti de succes care 
au fost oferite de către liderii marilor companii 
clujene, asociaţiilor de profil, mediului 
universitar. Printre cei care au răspuns sincer şi 

personal la întrebarea „De ce Cluj-Napoca?” se 
numără reprezentanţi de la Banca Transilvania, 
Terapia-Ranbaxy, Consulatele Franţei, Olandei 
şi Ungariei la Cluj, preşedintele Camerei de 
Comerţ şi Industrie, rectorul Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) şi alţii. 
Portalul www.clujbusiness.ro conţine şi un film 
de 1,5 minute despre oraş. Realizatorul este 
Laviniu Lazăr – unul dintre cei mai cunoscuţi 
producători clujeni de materiale de promovare 
audiovizuală. 

         Un lucru important de remarcat este faptul 
că acest site şi filmul de prezentare al Clujului 
nu au necesitat alocarea de fonduri publice. 
Partenerii Primăriei Cluj-Napoca în acest 
proiect sunt: Deloitte, TSE Development , Ernst 
& Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers şi 
EvoDesign.



Ziar de informare cetățenească   Nr.58   Decembrie 2011 33

Expoziție de ziare la Bastionul Croitorilor
     Primăria municipiului Cluj-Napoca, 
în parteneriat cu Asociaţia Culturală 
Eikon, a organizat, în perioada 2-8 
noiembrie, expoziţia inedită de ziare 
„Presa de ieri și de azi”, la Turnul 
Croitorilor – Centru de Cultură Urbană. 
„Presa de ieri si de azi” a fost prima 
expoziţie de ziare din ultimii 20 de ani 
şi a prezentat publicaţii din colecţia 
personală a fostului jurnalist Tiberiu 
Fărcaş. Expoziţia a arătat publicului 
pentru întâia oară publicaţii de ieri 
şi de azi, din perioada Imperiului 
Austro-Ungar, ziare din perioada 
interbelică, din perioada comunistă 
şi postcomunistă din România. Multe 
dintre publicaţii sunt inedite, fiind 
expuse pentru prima oară într-un 
cadru expoziţional. Despre publicaţii 
au vorbit reputatul istoric al presei 
prof. univ. dr. Mircea Popa şi autorul 
expoziţiei, Tiberiu Fărcaş.
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Feerie pe gheață în Piața Unirii
Cel mai mare patinoar mobil din ţară (cu 
o suprafaţă de 1000 de mp) a fost deschis 
oficial la începutul lunii decembrie şi va 
fi accesibil pentru clujeni până în luna 
februarie a anului viitor, în funcţie de 
condiţiile meteorologice. Patinoarul este 
deschis zilnic, între orele 10.00 şi 22.00. 
Pentru o repriză de o oră şi jumătate de 
patinaj, adulţii plătesc un tarif de 15 lei, 
în timp ce copiii sunt taxaţi cu 10 lei. De 
asemenea, clujenii au posibilitatea de a 
închiria patinele contra unui tarif de 10 
lei. În şcolile clujene au fost distribuite 
vouchere prin intermediul cărora elevii au 
o reducere de 30% la intrarea pe patinoar. 
Pe lângă aceste facilităţi, Primăria Cluj-
Napoca, în colaborare cu Orange România, 
le-a mai pregătit o surpriză clujenilor. 
În această iarnă iubitorii patinajului 
beneficiază de mai multe intrări libere 
pe gheaţa din Piaţa Unirii, în zilele de 16, 
19,  24 şi 31 decembrie 2011, 13 ianuarie 
2012 şi 14 februarie 2012. Anul trecut, 
patinoarul mobil din Piaţa Unirii a fost 
deschis în perioada 2 decembrie 2010 
– 20 februarie 2011 şi a avut un mare 
succes în rândul clujenilor. În medie, 300 
de persoane au patinat zilnic pe gheaţa 
artificială amenajată în acest spaţiu.



Colindători în vizită la 
Primăria Cluj-Napoca

Spiritul sărbătorilor de iarnă a cuprins 
Primăria Cluj-Napoca. Mai multe grupuri 

de colindători de la şcolile clujene au 
trecut în luna decembrie pragul Sălii 

Mari a primăriei clujene.




