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Raport pentru anul 2013 

Emil Boc - primarul municipiului Cluj-Napoca 

 

 

Stimaţi clujeni, 

 

Vă prezint în continuare raportul de activitate pentru 2013, un an caracterizat de finalizarea 

unor proiecte importante pentru comunitate, începerea şi pregătirea altora noi. De-a lungul acestui 

an, la nivelul administraţiei publice locale am acţionat constant ţinând cont de nevoile cetăţenilor şi 

menţinând dialogul cu ei la nivelul tuturor compartimentelor Primăriei. 

În 2013 s-au desfăşurat 23 de şedinţe de Consiliu local convocate de către primar, din care: 

12 ordinare, 3 extraordinare şi 8 de îndată. Au fost promovate 684 de proiecte de hotărâre, din 

care 560 din iniţiativa primarului, 118 din iniţiativa primarului şi a consilierilor locali şi 6 din 

iniţiativa consilierilor locali. Au fost adoptate 606 hotărâri, 24 de proiecte au fost respinse, 11 au 

fost retrase de către iniţiator şi 43 - amânate. 

Vă mulţumesc pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la comunitatea în care 

trăim. Eforturile dumneavoastră din acest an ne-au adus mai aproape de oraşul pe care ni-l dorim 

cu toţii: un oraş cu adevărat european, o viitoare Capitală Europeană a Tineretului, în care să ne 

bucurăm de familie şi prieteni în linişte şi siguranţă. Doresc să le mulţumesc şi cu această ocazie 

tuturor celor care ne-au transmis propunerile şi criticile lor, precum şi instituţiilor locale, 

naţionale şi internaţionale cu care am colaborat. 

 

 

Primăria Cluj-Napoca, model de transparenţă 

Din 1 august 2013, Primăria Cluj-Napoca publică pe site toate achiziţiile publice directe, 

pentru că ne-am propus să asigurăm transparenţa totală în ceea ce priveşte cheltuirea banului public. 

În cazul achiziţiilor de până la 30.000 de euro, orice firmă poate depune oferte timp de 3 

zile de la publicarea anunţului de intenţie pe site. După analizarea ofertelor şi alegerea celei mai 

avantajoase, rezultatul procedurii este publicat pe site. La achiziţiile directe de până în 100.000 
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de euro, preluarea ofertelor se va face timp de 7 zile. În cazurile în care nu se va depune nici o 

ofertă se va apela la catalogul SEAP şi, dacă nici aici nu se găseşte vreo variantă, se vor solicita 

în mod direct trei oferte. Municipalitatea este pregătită pentru orice situaţie cu reguli clare, 

stricte şi transparente. 

De asemenea, din acest an, Primăria Cluj-Napoca a reglementat în manieră europeană 

regimul conflictelor de interese: salariaţii primăriei nu se pot angaja, timp de 5 ani, la 

firmele care câştigă licitaţii. Prin dispoziţia primarului, angajaţii instituţiei care fac parte din 

comisiile de licitaţii cu fonduri europene sau naţionale semnează declaraţii pe propria răspundere 

că nu vor avea relaţii cu firmele câştigătoare pentru o perioadă de timp de 5 ani (perioada de 

derulare a proiectelor europene), extinzând astfel dispoziţiile naţionale în vigoare, în 

conformitate cu normele europene şi oferind certitudinea că la Primăria Cluj-Napoca respectul 

faţă de banul public este la cel mai înalt nivel. 

 

 

Modernizare, întreţinere şi reparaţii la infrastructura urbană 

Municipalitatea a continuat în 2013 lucrările de reabilitare a străzilor, asfaltare a aleilor 

şi trotuarelor dintre blocuri şi modernizare a unor noi artere din municipiu. 

Au fost realizate lucrări de investiţii la 36 de obiective: străzile Brateş (şi aleile 

adiacente), Al. Vaida Voievod, Trâmbiţaşului, Miron Costin, Mihai Românul, Donath (tronsonul 

I), Donath (tronson între Tăietura Turcului şi intersecţia de la Casa Radio), Dornei, Baba Novac, 

Târnavelor, Mărăşeşti, Putna, Clăbucet, Războieni, alei adiacente la strada Gheorghe Dima nr. 

25-41, Răsăritului (şi alei adiacente), Cosminului, Salcâmului, Măceşului, Baia Mare, Scorţarilor 

(şi alei adiacente), Breaza, Lăpuşului, alei şi parcări adiacente străzii Trotuşului nr. 4, Callatis, 

Dorului, Academician David Prodan, General Gheorghe Pomuţ, Dropiei, Sportului, Barbu 

Lăutaru, Dobrogei, Banatului, Gheorghe Doja, sensul giratoriu 7 străzi, sensul giratoriu din Piaţa 

1 Mai – în total, este vorba de peste 170.000 mp modernizaţi. 

De asemenea, s-au executat lucrări de întreţinere şi reparaţii pe aproximativ 150 de 

străzi, pe o suprafaţă de peste 227.000 mp (spre exemplu: trotuare de pe Calea Floreşti, trotuare 

de pe b-dul Nicolae Titulescu, trotuare de pe strada Dâmboviţei etc.). 

Lucrările pe care le efectuează Primăria sunt corelate şi cu modernizările efectuate de 

furnizorii de utilităţi, astfel încât străzile se asfaltează doar după ce se termină lucrările la 
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utilităţi. Pentru lucrările la reţelele edilitare subterane (intervenţii, branşamente, investiţii) 

executate în trama stradala, care au fost numeroase şi dispersate în toate zonele municipiului, s-a 

urmărit respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de spargere, precum şi diminuarea 

perioadelor de execuţie şi a deranjului produs de aceste lucrări. Au fost eliberate 1.636 de 

autorizaţii de spargere, din care 251 pentru realizarea de branşamente, 305 pentru lucrări de 

investiţii şi 1.080 pentru lucrări de intervenţii.  

De asemenea, în anul 2013 au fost pregătite şi s-au realizat procedurile necesare pentru patru 

proiecte importante de modernizare a infrastructurii, din fonduri europene. Modernizarea tramei 

stradale de acces la zona industrială vizează modernizarea străzilor de pe ruta tramvaiului către 

zona industrială - strada Primăverii, Splaiul Independenţei, strada George Bariţiu, strada Horea, Piaţa 

Gării, strada I.L. Caragiale, strada Căii Ferate, strada Oaşului, Bulevardul Muncii şi strada Căpitan 

Grigore Ignat, plus Calea Baciului şi patru poduri: podul peste Canalul Morii, podul Horea, podul 

peste Nadăş şi podul peste Valea Chintăului. Refacerea infrastructurii oraşului comoară include 

modernizarea străzilor Avram Iancu, Memorandumului, Moţilor şi Ion I.C. Brătianu, iar celelalte 

două proiecte vizează realizarea unui drum în Lomb şi modernizarea străzii Făget. 

În urma expertizei de specialitate, s-a luat decizia de a construi două poduri noi pentru 

Cluj-Napoca, în locul podului Traian şi al podului Garibaldi şi au fost demarate procedurile 

necesare. Potrivit temei de proiectare, cele două noi poduri, Traian şi Garibaldi, vor avea câte 

patru benzi de circulaţie, două pietonale şi două piste pentru biciclişti. Lucrările vor începe în 

acest an şi vor dura 10 luni la podul Traian şi 7 luni la podul Garibaldi. 

În cursul anului s-au executat lucrări de curăţare, igienizare şi decolmatare a cursurilor de 

apă de pe raza municipiului la pârâul Zapodie, la Canalul Morii şi pe Valea Chintăului şi s-a 

elaborat documentaţia necesară pentru consolidarea unor zone supuse alunecărilor de teren pe 

strada Dragalina nr. 116 şi nr. 88. 

Pasajul pietonal subteran din faţa Gării va fi reabilitat şi extins. Primăria a pregătit în acest 

an proiectul pentru construirea unui pasaj pietonal subteran de legătură între pasajele 

existente, astfel încât pietonii să poată ajunge cât mai uşor la gară, iar circulaţia rutieră să se 

desfăşoare în condiţii optime.  

În 2013, Primăria a iniţiat cel mai important proiect multianual de înfrumuseţare a oraşului: 

refaţadizarea clădirilor din centrul municipiului, proiect ce se va desfăşura până în 2018. 

Centrul Clujului are clădiri impresionante din punct de vedere arhitectonic, care merită puse în 
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valoare cu adevărat, atât pentru locuitorii oraşului, cât şi pentru turişti. Vorbim şi de riscuri 

pentru cetăţeni: clădirile sunt vechi şi am avut deja câteva cazuri în care s-au desprins bucăţi din 

tencuială. În proiect vor fi cuprinse 956 de clădiri, iar Primăria va suporta 20% din 

contravaloarea lucrărilor. Pentru proprietarii care nu îşi permit să plătească deodată cei 80% care 

le revin, Primăria a pregătit un program de împrumut cu rambursare eşalonată, în termen de 10 

ani. Procesul implică identificarea proprietarilor şi un dialog cu aceştia pentru a-şi asuma 

costurile de reabilitare, aşa cum prevede legea. Lucrurile nu se pot rezolva peste noapte, fără a 

ţine cont de problemele reale ale oamenilor. În anul 2013 am inventariat necesarul şi starea de 

degradare a clădirilor vizate. 

A început reabilitarea Cetăţuii ca loc de promenadă tradiţional, prin reabilitarea zonei 

scărilor. Proiectul va continua în 2014, pentru că este un proiect complex, care va necesita 

amenajări consistente, consolidări, alei, iluminat, restaurări ale cetăţii. 

Proiectul de relocare în subteran a cablurilor aeriene, pe modelul marilor oraşe 

europene, a fost demarat în 2013. În cursul acestui an s-au efectuat lucrări pentru realizarea 

reţelei de canalizaţie pe 19 străzi (13 au fost finalizate, iar la 6 lucrările au fost efectuate parţial, 

pe anumite tronsoane). De asemenea, pe 10 străzi a fost realizată acţiunea de mutare în subteran 

a cablurilor de telecomunicaţii. 

Pentru siguranţa şi fluidizarea circulaţiei, anul acesta au fost înfiinţate 15 treceri de 

pietoni şi s-au instituit sensuri unice pe 12 de străzi. Au fost amplasate 10 praguri de sol pentru 

creşterea siguranţei circulaţiei, în urma solicitărilor venite din partea cetăţenilor. 

Activităţile de asigurare a unui trafic modern, în condiţii de siguranţă, au mai inclus 

montarea a peste 750 de indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 

cd/lx/mp - clasa II), a aproximativ 975 de stâlpişori metalici şi a 50 de bucăţi de garduri de 

protecţie. Pentru sporirea vizibilităţii în intersecţii s-au montat 17 noi oglinzi parabolice. 

Marcajele rutiere aplicate au inclus atât produse clasice (vopsea, microbile), cât şi produse 

speciale cu durată mare de viaţă, cum ar fi covoare roşii la trecerile de pietoni din zonele 

unităţilor de învăţământ. La produsele clasice s-au aplicat 32.310 mp de marcaje longitudinale, 

11.455 mp de marcaje transversale şi 7.810 mp de marcaje diverse. Pe străzile recent 

modernizate s-au folosit produse speciale: 410 mp de marcaje longitudinale, peste 400 mp de 

marcaje transversale, 270 mp de marcaje diverse.  
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În anul 2013 s-a intervenit pentru întreţinerea sistemului de iluminat public în 2.450 de 

locaţii din municipiul Cluj-Napoca, conform sesizărilor cetăţenilor şi verificărilor 

compartimentului de specialitate al Primăriei, fiind efectuate peste 3.000 intervenţii cu utilizarea 

a 2.070 materiale (lămpi, ignitere etc.). S-a intervenit pentru remedierea problemelor de 

alimentare a cablurilor subterane în 65 de zone. De asemenea, au fost executate lucrări de 

reabilitare şi îmbunătăţire a sistemului de iluminat cu 88 de puncte luminoase în locaţii din oraş, 

în funcţie de sesizările primite de la cetăţeni şi de reconfigurări ale domeniului public survenite 

ca urmare a lucrărilor de reabilitare a străzilor (Cimitirul Central, Podul Aurel Vlaicu, Valea 

Gârbăului, Piaţa 1 Mai, Pata Rât, Aurel Suciu, Putna, Clăbucet, Viilor, Grigore Alexandrescu, 

Trotuşului, Haţeg). 

În ceea ce priveşte iluminatul ornamental pentru sărbătorile de iarnă, a fost suplimentat 

numărul elementelor ornamentale: 8,2 km de ţurţuri luminoşi, 642 m de perdele luminoase, cu 

429 m mai mult decât în 2012, 17,2 km de şiruri luminoase (în plus cu 5 km), 420 de figurine 

ornamentale pe stâlpi (285 mai multe elemente decât în 2012) etc. Au fost împodobite 52 de 

locaţii, 4 primării de cartier şi 4 pieţe agroalimentare - Hermes, Flora, IRA, Grigorescu. Puterea 

instalată a scăzut faţă de anul trecut de la 375 kW la 325 kW, datorită faptului că toate 

elementele folosite sunt pe bază de lămpi LED. 

 

 

Modernizarea transportului în comun 

În anul 2013 a fost finalizat proiectul de reabilitare a liniilor de tramvai. Pe ansamblu, 

modernizarea liniei de tramvai reprezintă cel mai important proiect de infrastructură rutieră din 

ultimii ani, proiect în valoare totală de peste 100 de milioane de lei (realizat din fonduri europene 

nerambursabile). Pe lângă înlocuirea completă a căii de rulare cu şine noi (26,6 km de linie 

simplă de tramvai), silenţioase datorită tehnologiei moderne folosite, investiţia a permis si 

refacerea tuturor peroanelor de aşteptare pentru călători, oferind condiţii la standarde europene. 

De asemenea, s-a obţinut o reducere a nivelului de zgomot şi a vibraţiilor, o reducere a timpului 

de călătorie, reducerea consumului de energie electrică, diminuarea cu 57% a costurilor de 

mentenanţă a liniei şi a tramvaielor, creşterea operativităţii şi a siguranţei la schimbarea traseului 

prin montarea de macaze automate, creşterea siguranţei în circulaţia generală şi a călătorilor. A 

fost o lucrare complexă şi pe parcurs au apărut o serie de probleme tehnice ce au trebuit 
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rezolvate rapid şi serios. Le mulţumim clujenilor pentru răbdarea de care au dat dovadă, pentru 

că au înţeles importanţa acestei lucrări şi acum ne putem bucura împreună de rezultate. 

De asemenea, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie, au fost achiziţionate 10 

troleibuze noi, de ultimă generaţie, cu toate dotările în materie, cu un consum energetic redus cu 

40% faţă de cele vechi, cu o durată de utilizare de minim 15 ani şi cu o capacitate de 164 de 

pasageri. Şapte dintre acestea au intrat în circulaţie în cursul anului 2013, iar celelalte trei vor 

ajunge la Cluj în ianuarie 2014.  

Pentru constituirea sursei de finanţare a viitoarelor achiziţii de mijloace de transport 

public moderne cu un confort sporit, mai puţin poluante şi cu un consum energetic redus, a fost 

instituită o cotă de 6,65% din preţul biletelor şi abonamentelor. Astfel, se asigură continuarea 

programului de înnoire a parcului auto, în timp ce preţul biletelor şi al abonamentelor 

rămâne neschimbat. Modernizarea parcului de autobuze, troleibuze şi tramvaie le foloseşte atât 

locuitorilor municipiului, cât şi extinderii transportului în comun în zona metropolitană.  

În cadrul aceluiaşi program de modernizare a parcului de mijloace de transport în comun, 

am făcut demersurile necesare pentru achiziţionarea de autobuze electrice prin programul de 

cooperare româno-elveţian. 

Am început implementarea proiectului european de modernizare a 87 de staţii de 

transport în comun din oraş şi realizarea unui sistem modern de cumpărare de bilete şi 

abonamente, la orice oră din zi sau noapte (sistem de ticketing). Biletele vor fi valabile pe toate 

mijloacele de transport pentru anumite intervale orare - o oră, două ore, o zi etc. Proiectul 

include: 87 de staţii modernizate; 1.130 mp suprafaţă a spaţiului public modernizată; 94 de 

copertine dotate cu băncuţe, coşuri de gunoi, panouri publicitare care vor conţine informaţii de 

interes public; 74 de panouri de afişaj; modernizarea sistemului de iluminat pentru 35 de staţii; 

61 de automate de eliberare a legitimaţiilor de călătorie. 

În urma cererilor cetăţenilor, am introdus o linie expres de transport public de la 

aeroport la gară, linia 5. 

Programele de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun au rămas o prioritate a 

administraţiei locale şi în acest an, conform strategiei municipalităţii. În 2013 s-a menţinut 

gratuitatea pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice, o măsură de care 

beneficiază peste 50.000 de clujeni care merită să fie respectaţi după o viaţă de muncă. De 

asemenea, elevii şi studenţii au beneficiat de abonamente gratuite sau cu preţ redus, la fel ca anul 
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trecut. Mai mult, în urma unei hotărâri aprobate de Consiliul local pe 26 septembrie, la iniţiativa 

primarului, studenţii beneficiază de două linii gratuite pe mijloacele de transport în comun din 

oraş, în loc de una, cum a fost până acum. Elevii beneficiază de reducere de 50% pe una sau 

două linii de transport, iar elevii orfani şi cei proveniţi din casele de copii beneficiază de 

transport gratuit pe toate liniile. Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia Sopor, 

Valea Fânaţelor şi Colonia Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii nedeplasabili cu dizabilităţi 

neuromotorii beneficiază de transport cu microbuze special dotate pe trasee stabilite de comun 

acord de municipalitate şi o serie de ONG-uri partenere. De asemenea, pe perioada şcolii, există 

curse speciale pentru elevi cu plecări din cartiere spre zona centrală la orele 7,25 şi reîntoarcerea 

la orele 14,10. Aceste programe vor fi menţinute şi în viitor. 

Pentru descongestionarea traficului şi îmbunătăţirea mobilităţii urbane am început studiul 

posibilităţilor de a amenaja trasee special dedicate pentru transportul în comun pe mai multe 

trasee şi am realizat peste jumătate din proiectul reţelei de staţii self-service de închiriere de 

biciclete (finanţat din fonduri europene). Iniţial, proiectul de bikesharing ar fi trebuit finalizat în 

2013, dar au fost o serie de probleme cu schimbarea traseului, ceea ce a dus la lucrări 

suplimentare şi prelungirea termenului de execuţie. Proiectul prevede 50 de staţii self-service, 

din care 43 în municipiul Cluj-Napoca, 4 în Floreşti şi 3 în Apahida, trasee de bicicletă pe 105 

străzi, respectiv 540 de biciclete puse la dispoziţia cetăţenilor. Prin încurajarea şi dezvoltarea 

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 şi lung la păstrarea sau îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.  

 

 

Noi locuri de parcare şi parkinguri 

Anul acesta, municipalitatea a creat 2.503 de noi locuri de parcare în toate cartierele 

oraşului, prin identificarea şi amenajarea potrivită a locurilor virane, reorganizarea spaţiilor 

existente, cu protejarea spaţiilor verzi şi amenajarea zonelor de acces, instituirea de sens unic pe 

anumite străzi, precum şi un nou parking de cartier din Mărăşti. Am ajuns astfel la peste 45.000 

de locuri de parcare în oraş, iar procesul de creare a unor noi locuri continuă. 

În anul 2013 s-au aplicat peste 15.300 mp marcaje pentru parcări şi s-au marcat şi 

numerotat aproximativ 16.000 locuri de parcare din toate cartierele oraşului.  
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A fost finalizat parkingul din Mărăşti, strada Fabricii, care a adus 310 noi locuri de 

parcare. Am continuat demersurile pentru realizarea de parkinguri de cartier şi în alte zone 

aglomerate ale oraşului şi am început lucrările la parkingul Negoiu - Mehedinţi, care va avea 

376 de locuri de parcare şi va fi organizat în demisol, parter şi cinci etaje. Rezolvarea situaţiei 

aglomerării traficului reprezintă una dintre priorităţile primăriei şi căutăm încontinuu noi 

amplasamente pentru a realiza parkinguri în toate cartierele Clujului.  

În parkingul de pe strada Primăverii au fost executate lucrări de modernizare şi 34 de 

locuri situate la demisol au fost trecute în regimul de plată orară, pentru a asigura şi accesul 

vizitatorilor. 

De asemenea, au fost realizate studiile necesare pentru realizarea unui nou parking în 

Haşdeu, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai”. 

Primăria Cluj-Napoca a introdus serviciul de plată a parcării cu telefonul mobil prin 

mesaj text (SMS), o modalitate practică pentru a ne uşura viaţa de zi cu zi. În primele două 

săptămâni de la introducerea acestei facilităţi, s-au transmis aproximativ 2.300 de mesaje text 

pentru achitarea taxei de parcare. 

 

 

Proiecte pentru viitorul Clujului - copiii 

Municipalitatea continuă programul de creare a noi locuri la grădiniţe şi creşe, dată fiind 

cererea venită din partea părinţilor.  

În primăvara anului 2013 a fost finalizată construcţia clădirii noi de la Grădiniţa „Bambi” 

din Mărăşti, strada Rovine nr. 3 (5 săli de grupă, două săli de mese, bucătărie, două oficii pentru 

primirea alimentelor, cameră alimente, spălătorie, vestiare pentru copii, vestiare pentru personal, 

grupuri sanitare, birouri, cabinet medical, cabinet metodic, cabinet psihologic, sală de sport, sală 

activităţi culturale), cu 125 de locuri. 

De la 1 octombrie, oraşul are o nouă creşă, pe str. Septimiu Albini nr. 91-93, cu 75 de 

locuri, realizată prin reconversia şi amenajarea unei clădiri existente. 

În luna august 2013 au început lucrările la cea mai mare clădire din oraş în care se va 

amenaja creşă şi grădiniţă, prin proiectul de modernizare şi reconversie a spaţiului de pe strada 

Moţilor nr. 58. În vara lui 2014, clădirea va fi pregătită să primească 295 de copii (175 la 

grădiniţă, 120 la creşă). Noua grădiniţă va acoperi peste 1.500 mp şi va avea o capacitate de 175 
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de copii: 7 săli de grupă, 3 săli de masă, cabinet medical, logoped, metodic, diverse spaţii 

auxiliare şi administrative. Creşa va funcţiona pe o suprafaţă de aproape 1.000 mp şi va avea 6 

săli de joacă cu 6 dormitoare, cabinet medical şi diverse spaţii auxiliare şi administrative. 

De asemenea, a fost pregătită documentaţia necesară pentru a realiza o nouă creşă cu 

minim 100 de locuri pe strada episcop Nicolae Ivan. 

În acest an au fost pregătite documentaţiile necesare unor noi investiţii: modernizarea şi 

consolidarea clădirii din str. Memorandumului nr. 22, unde se vor realiza 14 săli de clasă şi 

două laboratoare, grupuri sanitare, spaţii tehnice, pentru Colegiul Economic „Iulian Pop” şi 

Şcoala „Ioan Bob”, precum şi de reabilitarea şi creşterea eficienţei energetice pentru 5 instituţii 

de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca prin finanţări obţinute din fonduri europene 

(Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Avram-Iancu” şi Şcoala „Ion 

Agârbiceanu”) şi prin fondul de cooperare elveţiano-român (Colegiul Naţional „George Coşbuc” 

şi Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”). 

În 2013 a fost finalizată sala de sport de la Liceul cu program sportiv (partea care a 

revenit bugetului local din această investiţie au fost lucrările tehnico-edilitare) şi au început 

lucrările la sala de sport a Colegiului Naţional „George Coşbuc”. Peste 1.500 de elevi clujeni 

vor beneficia de o nouă sală de sport (inclusiv elevii liceului „Gheorghe Şincai”). Sala are o 

suprafaţă de 705,5 mp, iar terenul este amenajat pentru practicarea de diverse sporturi (baschet, 

volei, handbal, tenis); la etajul retras este construită o sală de gimnastică de 406 mp. 

Cei 175 de elevi care au ales să înveţe meseria de designer vestimentar la Colegiul Tehnic 

Napoca beneficiază de condiţii moderne de studiu, după ce Primăria a realizat lucrări de 

modernizare a acestei unităţi. Până de curând, elevii erau nevoiţi să se deplaseze de pe strada 

Taberei nr. 3, unde se află Colegiul, pe strada Moţilor nr. 58, la atelierul de practică în croitorie, 

dar acum atelierul a fost mutat în incinta şcolii.  

Primăria a efectuat în vara trecută lucrări de reparaţii la 77 de unităţi şcolare din oraş şi 

lucrări de reabilitare a curţilor pentru 9 dintre acestea: Grădiniţa „Lumea Copiilor”, şcolile 

„Liviu Rebreanu”, „Ion Agârbiceanu”, „Horea”, „Nicolae Iorga”, liceele „Nicolae Bălcescu”, 

„Aurel Vlaicu”, „Sigismund Toduţă”, Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”. Educaţia este o prioritate 

pentru municipalitatea clujeană şi lucrăm în fiecare an pentru a asigura infrastructura adecvată 

desfăşurării orelor şi pentru a oferi condiţii de studiu cât mai bune. 
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La începerea anului şcolar 2013-2014, 510 copii clujeni din familii devaforizate (familii 

care se află în evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală) au primit ghiozdane şi 

rechizite. Facilitarea accesului la educaţie este o măsură esenţială pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă ale acestor copii.  

Începând din acest an, părinţii din Cluj-Napoca plătesc mai puţin pentru masa copiilor 

care merg la creşă, iar reducerea creşte în funcţie de veniturile familiei, sprijinind astfel 

suplimentar familiile cu venituri reduse. 

Peste 14.000 de elevi clujeni au primit burse de la bugetul local. Este vorba despre burse 

de merit, de performanţă, de studiu şi burse de ajutor social, burse care se întorc astfel în 

comunitate pentru a răsplăti performanţa sau pentru a îmbunăţăţi accesul la educaţie. De asemenea, 

anul acesta, Primăria i-a premiat pe cei 10 elevi care au promovat examenul de bacalaureat cu 

media 10 şi pe Mihai, elevul clujean cu sindrom Down care şi-a luat bacalaureatul. 

Primăria organizează, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi cu alte instituţii sau 

ONG-uri, o serie de acţiuni care urmăresc premierea copiilor clujeni cu realizări deosebite în 

domenii diverse, creşterea interesului elevilor pentru implicarea în comunitate şi protecţia 

mediului, încurajarea alimentaţiei sănătoase, dezvoltarea activităţilor sportive, valorificarea 

abilităţilor creative. Şi în 2013 am organizat evenimentul „10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, 

speranţele Cetăţii”, ajuns la cea de-a cincea ediţie şi în cadrul căruia am premiat clujeni cu vârste 

cuprinse între 5 şi 18 ani, care au avut realizări deosebite în domenii diverse în cursul anului trecut. 

Dorim să fim cel mai bun oraş din ţară în materie de educaţie preuniversitară, de la sprijinirea 

materială a şcolilor şi reparaţii până la susţinerea burselor şi a calităţii actului educaţional. 

 

 

Sănătate -  investiţii pentru asigurarea unor programe de prevenţie şi 

tratament 

Primăria continuă să sprijine activitatea Spitalului Municipal „Clujana”, aflat în 

administrarea municipalităţii, precum şi celelalte spitale clujene, pentru a asigura condiţii cât mai 

bune de tratament şi pentru a consolida poziţia municipiului Cluj-Napoca drept centru medical 

european. Astfel, pe lângă Spitalul „Clujana”, anul acesta au fost sprijinite cu fonduri de la 

bugetul local alte 9 instituţii medicale: Spitalul Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Urgenţă 

pentru Copii, Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Spitalul 
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Clinic de Recuperare, Institutul de Gastroentorologie, Institutul Inimii „Nicolae Stăncioiu”, 

Institutul de Urologie şi Transplant Renal, Universitatea de Medicină şi Farmacie. 

În ceea ce priveşte Spitalul „Clujana”, un etalon de profesionalism în domeniul medical 

românesc, pe lângă investiţiile deja realizate, am pregătit documentaţia necesară pentru un 

proiect de modernizare şi echipare a ambulatorului, finanţat din fonduri europene şi aflat în faza 

de contractare. 

Primăria Cluj-Napoca a sprijinit S.M.U.R.D.-ul cu achiziţionarea a 3 tone de motorină şi 

am realizat procedura de achiziţie publică pentru o nouă autospecială la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă Cluj, unitate dedicată intervenţiilor rapide în zonele aglomerate, în caz de 

incendii sau descarcerări. 

Asigurarea sănătăţii copiilor rămâne o prioritate constantă a municipalităţii. Strategia 

Primăriei presupune investiţii în cabinetele medicale şcolare, ca să putem oferi la Cluj-Napoca 

tratamente gratuite de calitate pentru copiii noştri. Cu finanţare de la bugetul local s-au 

achiziţionat echipamente de protecţie şi lucru, precum şi aparatură medicală necesară pentru 

toate cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti (aparate de EKG, ecograf portabil, 

electrocardiografe).  

De asemenea, s-a finalizat dotarea cu echipamente moderne pentru cele 17 cabinete 

stomatologice şcolare, cuprinzând unitatea dentară, compresorul şi autoclavul pentru sterilizare. 

Cabinete stomatologice şcolare aveau aparatură veche de zeci de ani. Astăzi, elevii clujeni pot 

beneficia de tratamente adecvate, moderne. Costurile cu medicamentele şi materialele necesare 

cabinetelor sunt acoperite de către Primăria Cluj-Napoca. 

La propunerea primarului, Consiliul local a aprobat alocarea de fonduri pentru achiziţia 

unui ecograf Doppler pentru secţia de urgenţe de la Spitalul de copii - investiţie de care vor 

beneficia peste 20.000 de copii pe an. De acum înainte nu va mai fi nevoie ca pacienţii ajunşi în 

stare critică la urgenţă să fie deplasaţi cu salvarea către secţiile de imagistică ale altor clinici, ci 

vor putea fi diagnosticaţi pe loc. 

La Cluj-Napoca s-a lansat mişcarea naţională „Şi eu trăiesc sănătos - SETS” - un proiect 

în domeniul educaţiei tinerelor generaţii ce are ca obiective prevenirea obezităţii juvenile în 

România, îmbunătăţirea obiceiurilor de consum şi a stilului de viaţă în rândul copiilor şi 

familiilor acestora, promovarea importanţei unei alimentaţii echilibrate, a activităţilor fizice 

zilnice, a sportului. Prin acest parteneriat, Clujul a devenit unul dintre oraşele care în următorii 4 
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ani vor face parte din cea mai mare alianţă globală (EPOD International Network, cu 15 ţări 

implicate prin 25 de programe naţionale) de prevenire a obezităţii infantile şi promovare a 

stilului de viaţă sănătos.  

Din acest an, Cluj-Napoca are - în premieră naţională - un grup de lucru pentru copiii cu 

ADHD (deficit de atenţie şi hiperactivitate). Acest grup de lucru reuneşte specialişti clujeni şi 

oferă sprijin părinţilor astfel încât aceştia să poată aborda corect problemele cu care se confruntă 

copiii lor. Grupul de lucru sprijină activităţi de informare în şcoli şi realizează managementul 

unor cazuri dificile de ADHD, unde este nevoie de o intervenţie care să implice mai multe 

instituţii de profil.  

Pentru 36 de copii care suferă de insuficienţă renală cronică şi au nevoie de dializă, Primăria 

a alocat fonduri pentru o tabără la mare. Astfel, tinerii cu probleme grave de sănătate au putut să se 

bucure de condiţii de recreere deosebite menite să îi facă să uite pentru câteva zile de boală. 

În acest an, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii (29 septembrie), au fost inaugurate 

„Promenadele inimii” - trasee speciale în parcurile clujene pentru încurajarea mişcării. La 

iniţiativa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, în parteneriat cu Fundaţia Română a 

Inimii, au fost propuse 4 trasee de promenadă, două pentru persoanele cu boli cardiovasculare şi 

două pentru persoanele sănătoase, care doresc să facă mişcare pentru sănătate. Traseele sunt 

marcate prin panouri care indică circuitul respectiv, precum şi viteza cu care trebuie parcurs 

pentru a se obţine beneficiile scontate.  

De-a lungul acestui an au fost organizate o serie de acţiuni de informare şi prevenire, 

printre care Ziua internaţională a prevenirii consumului de droguri şi două campanii de 

prevenire a consumului de droguri în şcoli (în parteneriat cu Asociaţia „Preventis”). Primăria 

Cluj-Napoca a semnat - alături de o serie de instituţii clujene - un protocol de colaborare privind 

prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a substanţelor cu efect 

psihoactiv. Atât în calitate de autoritate publică, cât şi ca părinţi şi cetăţeni, trebuie să ne 

implicăm în continuare activ în susţinerea iniţiativelor de combatere a consumului de droguri, iar 

prevenţia este cea mai bună modalitate de acţiune. 

În ceea ce priveşte accesul categoriilor vulnerabile la servicii medicale, Primăria Cluj-

Napoca are în derulare un program, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie, prin 

care sunt asigurate tratamente stomatologice gratuite pentru persoanele cu venituri reduse. 

Pentru a intra în acest program, persoanele din categoriile sociale vizate - pensionarii cu venituri 
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mici, şomerii, persoanele cu handicap, persoanele instituţionalizate în centrele de îngrijire şi 

asistenţă, tinerii care provin din sistemul de protecţie şi nu au venituri - trebuie doar să solicite de 

la Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală o adeverinţă pe baza căreia se pot prezenta la 

cabinetele stomatologice ale Facultăţii de Medicină Dentară. 

 

 

Servicii sociale - pentru o comunitate unită 

Pe parcursul întregului an, acţiunile de intervenţie comunitară s-au concentrat asupra 

evaluării nevoilor comunităţii şi prevenirii situaţiilor de marginalizare socială.  

În ceea ce priveşte investiţiile majore pentru asigurarea unor servicii sociale de calitate, 

care să aibă un impact pozitiv, pe termen lung, am demarat patru mari proiecte finanţate din 

fonduri europene: un Centru multifunţional de servicii socale integrate pentru copii (peste 30 

de copii din familii defavorizate vor beneficia de o zonă de alimentaţie modernizată, de un spaţiu 

generos pentru întâlniri părinţi-copii sau ocazii speciale, de dotări la standarde europene în ceea 

ce priveşte mobilierul, grupurile sanitare, cabinetul medical, locurile de joacă), două Centre 

multifuncţionale de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice şi un proiect de 

locuinţe sociale (pe str. Iuliu Coroianu nr. 5 se vor realiza 46 de apartamente prin reabilitarea 

unui imobil existent).  

În luna septembrie, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a preluat „Centrul Creştin 

Ruchama pentru persoane fără adăpost”, care a fost redenumit „Centrul de găzduire temporară” 

şi a fost în întregime recondiţionat. Acum, persoanele fără adăpost au un spaţiu călduros, curat, 

aerisit, unde să poată primi găzduire şi adăpost în condiţii bune, consiliere pentru a-şi găsi un loc 

de muncă, controale medicale gratuite, facilitarea accesului la servicii sociale şi alte tipuri de 

servicii comunitare. 

Autorităţile locale şi-au asumat responsabilitatea faţă de persoanele mai puţin norocoase, 

faţă de oamenii cu probleme şi Primăria a derulat două programe de distribuţie de alimente 

pentru categorii defavorizate. Unul a fost finanţat din fonduri europene (aproximativ 15.000 de 

beneficiari), iar celălalt a fost finanţat de la bugetul local (aproximativ 26.000 de beneficiari). 

Printre beneficiari se numără persoane cu handicap grav si accentuat, persoane persecutate, 

pensionari cu pensii mici, şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi, precum şi beneficiari de ajutor 

social.  
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Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a continuat proiectul „Împreună pentru un 

început sigur”, partenerii săi fiind Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, 

Consiliul Metropolitan Rotherham Marea Britanie, Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic 

Cluj şi Institutul Intercultural Timişoara. Proiectul este centrat pe incluziunea socială a 

persoanelor defavorizate, pe consiliere şi mediere pentru obţinerea unui loc de muncă pentru 

categorii defavorizate; 475 de beneficiari au fost angajaţi, dintre aceştia 113 fiind angajaţi în 

municipiul Cluj-Napoca. În anul 2013 a fost înfiinţat Centrul de incluziune socială, un centru de 

informare şi consiliere privind oportunităţile de ocupare a unui loc de muncă, situat în strada 

Plevnei nr. 158. 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a fost partener al proiectului „Reconstrucţia 

statutului femeii: de la discriminare la formare/dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”, 

alături de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (solicitant), Universitatea de Vest din 

Timişoara, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară din 

Iaşi şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din Timişoara, în cadrul căruia s-au realizat cursuri de 

formare profesională pentru femei. 

La nivelul municipalităţii, în parteneriat cu experţi din mediul academic şi cu ONG-uri, s-au 

dezvoltat mai multe proiecte pentru incluziunea socială a grupurilor defavorizate, cu focalizare 

asupra comunităţii de romi de la Pata Rât (proiecte aflate în evaluare). Pe lângă acestea, Direcţia de 

Asistenţă Socială şi Medicală a demarat programul „Şcoală după şcoală” pentru elevii de la şcoala 

„Traian Dârjan” (în parteneriat cu ONG-uri). 

 

 

Parcuri, locuri de joacă, spaţii verzi şi protecţia mediului 

Crearea unui mediu cât mai sănătos pentru noi şi copiii noştri reprezintă una dintre 

priorităţile administraţiei clujene, iar Primăria municipiului Cluj-Napoca este una dintre cele mai 

preocupate de mediu municipalităţi din ţară. 

Acţiunile anuale de întreţinere a spaţiilor verzi din oraş, de toaletare şi înlocuire a arborilor 

de pe aliniamentele stradale şi de plantare de gard viu sunt completate de două programe 

multianuale de plantare de arbori: „Pădurea Clujenilor” - acţiune de împădurire din zona 

Bulevardului Muncii, pe un teren degradat, unde în fiecare primăvară se plantează peste 10.000 de 

puieţi printr-un parteneriat cu Direcţia Silvică şi cu ONG-uri şi instituţii care participă la acţiune, şi 
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campania „Un copil, un arbore” - fiecare copil născut în Cluj-Napoca primeşte un copac care să-i 

poarte numele şi pe care să-l îngrijească pe măsură ce creşte, împreună cu familia.  

În 2013 s-a desfăşurat şi un proiect de plantare de arbori şi gard viu în cimitirul Mănăştur, 

menit nu doar să îmbunătăţească imaginea urbană a cimitirului, ci şi să se constituie - în câţiva 

ani - într-o nouă zonă verde a oraşului. 

O serie de companii clujene şi instituţii au decis să se implice în comunitate prin 

întreţinerea unor zone verzi din municipiu. 15 firme şi instituţii care îşi desfăşoară activitatea 

în Cluj-Napoca au răspuns invitaţiei Primăriei, amenajând ariile selectate astfel încât să 

corespundă standardelor de peisagistică urbană europeană şi angajându-se să întreţină spaţiile 

„adoptate” pe o perioadă de 3 ani. 

Anul 2013 a fost anul în care am pregătit documentaţia pentru realizarea unei baze de 

agrement în Gheorgheni şi am demarat proiectul reabilitării Băilor Someşeni. Noul parc din 

Gheorgheni se va întinde pe o suprafaţă de 9,4 hectare şi va include, pe lângă zonele de relaxare, 

terenuri de baschet, minifotbal, tenis de câmp, volei pe plajă, badminton, o pistă de alergare, un 

parc de aventură, o zonă de escaladă-bloc, una de paintball şi un skate-park, precum şi un loc de 

joacă pentru copii. De anul viitor, clujenii se vor putea bucura de un nou loc potrivit pentru a 

petrece timpul liber împreună cu familia. Băile Someşeni vor fi reabilitate în parteneriat public-

privat, iar Primăria Cluj-Napoca se va implica în viabilizarea zonei: vom pregăti şi moderniza căile 

de acces, iluminatul public, spaţiile verzi, investiţie care se va întoarce în comunitate prin tichete 

de acces la Aquapark şi la Băile Someşeni, pe care să le acordăm diverselor categorii -  studenţi, 

pensionari, în funcţie de programele Primăriei. 

Clujenii au la dispoziţie o nouă zonă verde şi de agrement: Iulius Parc, o zonă verde 

amenajată în apropierea Lacului din Gheorgheni. Aici a fost amenajată o zonă cu aproximativ 

10.000 mp de gazon special pentru trafic intens şi peste 18.000 de arbori şi arbuşti de diferite 

dimensiuni, alei de promenadă, pistă pentru biciclişti şi pentru alergare, spaţii de relaxare 

echipate cu bănci. Iulius Parc este un proiect realizat de compania Iulius Group în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj.  

În anul care a trecut, s-a desfăşurat o amplă acţiune de verificare a tuturor locurilor de 

joacă şi pentru sport în aer liber din oraş, intervenindu-se acolo unde a fost cazul, astfel că au 

fost efectuate lucrări de reparaţii şi modernizări la aparatele de joacă şi dotările urbane pe un 

număr de 210 amplasamente.  
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Au fost special amenajate două locuri pentru plimbat câinii: în zona Parcului Rozelor şi 

în Gheorgheni (capătul liniei 3). Dorim ca în 2014 să facem noi astfel de amenajări, pentru care 

căutăm spaţiile potrivite. De asemenea, am decis extinderea adăpostului pentru câinii fără stăpân.  

Tot în 2013 au fost actualizate şi completate datele din Registrul spaţiilor verzi pentru 

domeniul public şi privat al statului, iar Primăria a organizat şi două competiţii de protecţie a 

mediului, destinate clujenilor: „Curăţenia generală” şi „Iubesc Clujul Curat”. 

„Curăţenia generală” este un concurs între asociaţiile de proprietari, care au putut câştiga 

premii în valoare totală de 135.000 de lei. La concurs s-au înscris 210 asociaţii, iar 130 au fost 

premiate cu sume pentru repararea, amenajarea, refaţadizarea blocului sau alte lucrări de întreţinere a 

blocului şi a spaţiului verde aferent.  

„Iubesc Clujul Curat” a ajuns la cea de-a zecea ediţie şi este menit să promoveze în 

rândul elevilor clujeni spiritul civic de respect faţă de mediul înconjurător, utilizând puterea 

exemplului dat chiar de către tineri. Fiecare unitate şcolară care s-a înscris în competiţie a 

desemnat un grup de elevi pentru a asigura activităţi de întreţinere a spaţiilor din jurul şcolii sau 

a unui perimetru prestabilit şi asumat spre a-l îngriji. Au participat mii de tineri de la 35 de şcoli 

şi licee, iar la „Marşul Curăţeniei”, care s-a încheiat în Piaţa Unirii, au fost prezenţi peste 2.200 

de elevi. 

Lucrările de salubrizare stradală s-au desfăşurat pe două sectoare, în baza contractelor de 

concesiune încheiate, Primăria urmărind zilnic lucrările executate şi îndeplinirea indicatorilor de 

performanţă. 

Începând din data de 15 noiembrie, la Primărie funcţionează comandamentul de 

deszăpezire, care va coordona activitatea de deszăpezire până în 15 martie 2014. Activitatea 

propriu-zisă de deszăpezire se desfăşoară pe cele două sectoare în trei grade de urgenţă. Au fost 

introduse 11 străzi noi în programul de deszăpezire: Pomuţ, Calatis, Stephan Ludwig Roth, 

Heinrich Heine, Valea Gârbăului, Voevod Gelu, Valea Cosminului, Speranţei, Veseliei (urgenţa 

III), plus Gheorghe Doja şi Dorului (urgenţa II). Se va interveni astfel pe 678 de străzi. Toate 

utilajele sunt dotate cu sisteme GPS şi putem verifica în orice moment unde se află şi ce fac, astfel 

ca Primăria să plătească doar intervenţiile propriu-zise, nu şi perioadele de staţionare. 

În ceea ce priveşte salubrizarea menajeră, cei doi operatori au continuat programele de 

modernizare a punctelor gospodăreşti şi de amenajare de noi puncte de colectare, aceste lucrări 

fiind finalizate în proporţie de 90%. Referitor la implementarea colectării selective (PET, hârtie, 
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sticlă), în sectorul I sunt amenajate un număr de 68 de puncte de colectare selectivă cu 207 

containere de tip clopot (PET, hârtie, sticlă) şi 5 containere pentru colectarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, iar în sectorul II sunt amenajate un număr de 144 puncte de 

colectare selectivă din care un număr de 95 sunt dotate cu containere tip clopot (PET, hârtie, 

sticlă), iar 49 sunt dotate cu containere de 1,1 mc, respectiv 3 containere pentru colectarea 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. De asemenea, s-au organizat 8 campanii de 

colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.  

Protecţia mediului presupune astăzi şi dezvoltarea unor programe legate de creşterea 

eficienţei energetice, iar municipalitatea a dezvoltat proiectul de reabilitare termică a blocurilor din 

fonduri europene. În 2013, au fost depuse 8 cereri de finanţare pentru un număr de 41 de 

blocuri cu 1.512 apartamente. S-au semnat contracte de finanţare şi sunt în faza de licitaţie de 

execuţie primele două cereri, pentru 7 blocuri cu 200 de apartamente. Avem în vedere depunerea 

altor cereri de finanţare şi avem în derulare o licitaţie de proiectare tehnică pentru alte 77 de blocuri.  

În cadrul proiectelor finanţate din fonduri elveţiene a fost elaborat Planul de Acţiune 

pentru Energie Durabilă (PAED) al municipiului Cluj Napoca şi am pregătit documentaţia 

necesară pentru un proiect de iluminat ecologic cu LED-uri vizând două clădiri ale Primăriei şi 

22 de străzi din oraş. 

Ca o recunoaştere a importanţei pe care o acordă creşterii eficienţei energetice şi 

dezvoltării sustenabile, Primăria Cluj-Napoca a fost distinsă cu premiul „Iniţiativa 

guvernamentală a anului în domeniul clădirilor verzi” de către Romania Green Building 

Council, fiind apreciată în special pentru măsurile legislative aplicate - reducerea taxelor pentru 

clădirile eficiente energetic.  

Preţul gigacaloriei pentru populaţie s-a menţinut şi în această iarnă la 165 de lei.  

Cluj-Napoca este unul dintre puţinele oraşe din România unde administraţia locală a decis 

susţinerea subvenţiei către populaţie din fonduri proprii, pentru ca oamenii să aibă condiţii 

decente de trai. Această strategie este posibilă deoarece la Cluj-Napoca am investit din timp în 

crearea unui sistem performant de cogenerare, în modernizarea centralelor termice din toate 

cartierele şi în modernizarea sistemului de transport şi distribuţie a apei calde şi a agentului 

termic. Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca desfăşoară în fiecare an o amplă activitate 

investiţională care are ca scop modernizarea centralelor şi punctelor termice, precum şi 

înlocuirea reţelelor termice.  
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În anul 2013, au fost înlocuite reţelele de alimentare cu gaz la centralele CT 5, 13, 14 

Mănăştur, CT Gruia şi CT Muncii, precum şi coşurile de fum şi instalaţiile auxiliare la CT 

Plopilor, CT 4, 13 Gheorgheni şi CT 16 Mănăştur. În urma acestor investiţii, consumul de gaz a 

fost redus cu aproximativ 10%. În cadrul lucrărilor de modernizare a reţelelor au fost înlocuite 

tronsoanele de reţele de agent primar şi secundar aferente punctelor termice PT 3 AVN, 4 AVN, 

13, 14, 15 AVS, 7, 8, 10, 11, 12 Mărăşti şi 1, 2, 3, 4 Pata, precum şi o parte din vanele de 

separare a reţelei de apă fierbinte. De asemenea, s-au înlocuit reţele de agent termic secundar 

aferente centralelor CT 7, 13, 14 Mănăştur, CT Grădini Mănăştur, CT 1, 2 Zorilor, CT 6, 7, 9 

Grigorescu. În acest an, Regia Autonomă de Termoficare a reuşit să atragă clienţi noi, astfel că 

un număr de 450 de apartamente au fost conectate la serviciile oferite.  

De precizat că au fost demarate studii pentru implementarea tehnologiilor de obţinere a 

energiei din surse regenerabile (proces fotovoltaic şi microcogenerare). În funcţie de rezultatul 

acestor studii, vor fi propuse proiecte care să fie incluse în programele de investiţii viitoare. 

 

 

Dezvoltare economică sustenabilă 

Avem o colaborare excelentă cu mediul de afaceri, atât cu capital autohton, cât şi cu 

capital străin, iar Primăria a primit în 2013 vizita a 16 delegaţii de investitori provenind din 

Marea Britanie (2), Italia (1), Coreea de Sud (2), Germania (2), România (3), Arabia Saudită (1), 

Ungaria (1), Elveţia (1), Olanda (3). De asemenea, a fost partener în organizarea unor 

evenimente cum au fost cea de-a X-a ediţie a evenimentului de Business Matchmaking Româno-

Coreean, cea de-a doua ediţie a Forumului de afaceri româno-maghiar sau Cluj Business Days. 

Clujul îşi dezvoltă o serie de avantaje competitive de necontestat care ne transformă într-un 

oraş atractiv pentru investitori din domenii foarte variate - forţa de muncă bine pregătită, 

infrastructura îmbunătăţită, proiectele europene de succes sau serviciile de calitate sunt doar 

câteva dintre acestea.  

Administraţia locală are un rol esenţial în atragerea investitorilor, iar la Cluj-Napoca, prin 

Biroul de relaţii externe şi investitori al Primăriei, ţinem în permanenţă legătura cu reprezentanţi ai 

mediului de business pentru a putea iniţia proiecte şi pentru a oferi politici publice care să 

încurajeze investiţiile, să fie în concordanţă cu cerinţele actuale ale mediului de afaceri. 
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Proiectele Clujului au fost prezentate la unul dintre cele mai mari evenimente de 

promovare a investiţiilor din Europa - Târgul Investiţional Internaţional Expo Real München 

2013, la care au fost prezenţi 1.500 de expozanţi din peste 30 de ţări. Prezenţa Clujului a fost 

asigurată printr-un parteneriat între Primărie şi Consiliul Judeţean. Faptul că Primăria Cluj-Napoca 

este printre puţinele din Europa care acordă 50% scutire de taxă pe clădirile care beneficiază de 

certificat verde a fost bine primit şi foarte mulţi investitori au cerut detalii despre această facilitate 

care încurajează dezvoltarea durabilă. 

De un interes deosebit s-a bucurat şi proiectul Cluj Innovation City, dezvoltat în 

parteneriat de autorităţile administraţiei publice cu universităţile şi cu clusterul Cluj IT, proiect 

care urmăreşte crearea unui pol al inovării şi cercetării ce va genera creştere economică bazată pe 

tehnologii şi procese antreprenoriale cu valoare adăugată mare, precum şi dezvoltarea 

comunităţii prin creşterea gradului de educaţie şi incluziune socială. 

Două dintre proiectele care constituie baza viitorului Cluj Innovation City au început să fie 

implementate de Primărie în acest an: CREIC şi TEAM ZMC, ambele finanţate din fonduri 

europene şi de la bugetul local. 

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative (CREIC) se află în faza de 

execuţie (4 corpuri de clădire în zona Lomb, 11.000 mp suprafaţă construită, 110.000 mp teren 

amenajat). Centrul pentru Industrii Creative va oferi companiilor oportunitatea de a-şi desfăşura 

activitatea într-o structură unică la nivel regional datorită complexităţii şi diversităţii facilităţilor şi 

serviciilor. Centrul va oferi servicii integrate pentru afaceri, servicii de asistenţă gratuită (de tip 

help desk) cu ajutorul personalului structurii de sprijinire a afacerilor în următoarele domenii: 

consultanţă şi servicii IT, consultanţă juridică, financiară, în marketing şi vânzări. Proiectarea 

întregii structuri este una dinamică, răspunzând astfel nevoilor reale ale potenţialilor clienţi în 

termeni de funcţiuni, suprafeţe şi servicii. Avem în vedere producerea unui efect de cluster care va 

permite creşterea competitivităţii companiilor găzduite prin schimbul de informaţii, facilitarea 

parteneriatelor de afaceri, economii realizate prin utilizarea în comun a unor spaţii şi echipamente. 

Cel puţin 26 de întreprinderi mici, mijlocii şi mari vor activa aici, vor da locuri de muncă 

clujenilor, fiind practic un incubator de afaceri de mare dimensiune. Vor fi 18 microîntreprinderi şi 

întreprinderi mici, 6 mijlocii şi 2 întreprinderi mari - cu activităţi diverse în domeniul industriilor 

creative, de la producţie cinematografică, creaţie artistică, design specializat şi până la realizare 

produse software şi cercetare. Procedura de selectare a companiilor va fi elaborată în perioada 
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următoare pornind de la obiectivul major pe care îl vizăm peste 10-15 ani pentru această nouă zonă 

de dezvoltare a municipiului: inovare, cercetare, dezvoltare. 

Centrul TEAM - ZMC (Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi - Zona 

Metropolitană Cluj) de sprijinire a afacerilor este completar CREIC şi va fi un centru de 

sprijinire a afacerilor prevăzut cu spaţii de microproducţie ce se vor realiza din module de tip hală, 

prevăzute cu un sistem de compartimentare flexibil din pereţi/panouri mobile în aşa fel încât 

compartimentările să poată fi adaptate necesităţilor (fiecare modul va fi dotat cu o macara tip pod 

rulant). Va avea o suprafaţă construită de 488 mp, o suprafaţă utilă (S+P+2E) de 1952 mp, 100.000 

mp teren amenajat, din care 1000 ml drumuri acces cu utilităţi aferente. Scopul investiţiei este 

dezvoltarea unui parc logistic industrial care să permită dezvoltarea antreprenorilor şi facilitarea 

transferului tehnologic între sectoarele de business şi mediul academic. Proiectul este în faza 

de finalizare a achiziţiei publice necesare pentru începerea construcţiei propriu-zise. 

În acest context al promovării unei dezvoltări economice sustenabile, Primăria a înţeles că 

trecem printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere economic şi a promovat politici publice 

care ţin cont de problemele reale ale cetăţenilor. În urma unei hotărâri aprobate de Consiliul 

local la începutul lunii iunie, la iniţiativa primarului, clujenii cu obligaţii restante către bugetul 

local au fost scutiţi de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente obligaţiilor 

restante dacă şi-au achitat datoria principală. Proiectul a pornit de la dezbaterile publice, în 

care ONG-urile şi firmele au explicat dificultăţile pe care le au din cauza întârzierilor la rambursări 

pe proiecte europene, care le îngreunează foarte mult activitatea. 

În urma aplicării acestei măsuri, peste 5.000 de contribuabili şi-au achitat datoriile, ceea ce a 

însemnat încasări mai mari cu 6,5 milioane de lei la bugetul local. În ceea ce priveşte persoanele 

fizice, au fost soluţionate 4.934 de cereri primite de la cetăţeni şi s-au încasat suplimentar (sume 

din anii anteriori) 2,4 milioane lei. În ceea ce priveşte persoanele juridice, au fost soluţionate 301 

cereri şi s-au încasat suplimentar (sume din anii anteriori) 4,1 milioane lei. 

 

 

Pieţe volante în cartiere 

Pe lângă cele cinci pieţe pe care le administrează (Flora, Zorilor, Grigorescu, IRA şi 

Hermes, ocupate de un număr de 339 de producători agricoli şi 103 societăţi comerciale), 

Primăria a organizat pieţe volante în cartiere, la care au participat peste o sută de producători. În 
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total, prin intermediul pieţelor volante s-au vândut aproximativ 350 de tone de produse, direct de 

la producători. 

La începutul lunii octombrie, pe platoul Sălii Sporturilor s-a desfăşurat Ziua Recoltei, la 

care au participat nu doar producători agricoli, ci şi meşteri populari şi ansambluri folclorice din 

diferite zone ale judeţului Cluj, evenimentul înregistrând succes printre clujenii de toate vârstele. 

La acest eveniment, vizitatorii au putut achiziţiona produse tradiţionale din carne, produse 

lactate, produse apicole şi ouă, precum şi produse agricole. În total s-au vândut peste 200 de tone 

de produse locale. 

Amintim că în toate pieţele administrate de municipalitate funcţionează regulamentul 

conform căruia comercianţii nu pot depăşi dublul preţurilor de referinţă (afişate pe tabelele din 

incinta pieţei), care sunt comunicate zilnic de către Centrul Agro Transivania - piaţa de gros din 

Dezmir. De asemenea, mărfurile sunt marcate în funcţie de provenienţă: produs românesc, 

respectiv produs de import. Astfel, încercăm să eliminăm specula şi să le oferim clujenilor 

produse de calitate, la preţuri corecte, în pieţele administrate de municipalitate. 

 

 

Acţiuni pentru ordinea publică şi siguranţa cetăţenilor 

În ultimul an, la nivelul Poliţiei locale a continuat implementarea unui management al 

siguranţei şi ordinii publice, pe toate palierele de acţiune prevăzute de lege. Poliţia locală a 

verificat şi a soluţionat aproximativ 40.000 de sesizări. În urma acţiunilor specifice şi a 

verificărilor efecuate au fost aplicate 20.945 de sancţiuni contravenţionale. 

S-a acţionat în colaborare cu Poliţia municipiului Cluj-Napoca în diferite zone, prin 

activităţi specifice pentru asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de peste 300 de adunări 

publice, demonstraţii, acţiuni artistice, sportive, religioase, precum şi transporturi speciale şi 

agabaritice care au avut loc pe toată raza municipiului. 

Au fost identificate 1.129 de cazuri de persoane care apelau la mila publicului, unele în 

mod repetat. Acestea au fost transportate la azil sau - majoritatea - au fost îndrumate spre 

localităţile de domiciliu din judeţele Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Iaşi, Braşov etc. În cazul 

minorilor, aceştia au fost transportaţi la adăpostul de zi şi de noapte pentru copii străzii 

„Arlechino”. Au fost aplicate 207 sancţiuni proprietarilor de câini pentru nerespectarea legislaţiei 

privind plimbarea acestora în locuri publice şi 580 de sancţiuni pentru încălcarea normelor de 
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convieţuire socială conform Legii 61/1991 (tulburarea liniştii publice, distrugerea sau 

deteriorarea bunurilor aparţinând domeniului public, consum de băuturi alcoolice). 

Pentru asigurarea măsurilor de ordine în zona unităţilor de învăţământ, în baza unui 

protocol încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca şi Primăria 

municipiului, Direcţia Poliţia Locală are în grijă un număr de 24 unităţi de învăţământ 

preuniversitar, 20 de şcoli şi 4 grădiniţe. 

 

 

Cluj-Napoca - oraş al culturii, artelor şi sportului 

Cluj-Napoca este un oraş al dialogului intercultural, care aduce un amestec bogat de idei 

şi perspective, esenţiale pentru o calitate a vieţii remarcabilă. Strategia Primăriei presupune 

consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural din Cluj-Napoca, astfel încât oraşul să fie 

recunoscut pe plan regional şi naţional ca o comunitate care preţuieşte, sprijină şi dezvoltă 

cultura şi artele şi are un aport cultural valoros pe plan naţional şi internaţional. 

Primăria sprijină zeci de evenimente culturale de anvergură internaţională, între care 

Festivalul Internaţional de Film „Transilvania” (TIFF), Festivalul Internaţional „Toamna 

Muzicală Clujeană”, Festivalul de Jazz „Transilvania”, evenimentele culturale din cadrul Zilelor 

Municipiului Cluj-Napoca (cum ar fi concertul reunit al Operei Române şi Operei Maghiare), 

„Seri de Vară Clujene” (muzică live, dans, teatru şi proiecţii video desfăşurate în Piaţa Muzeului, 

dar şi în Piaţa Unirii, pe strada Mihail Kogălniceanu şi în Mănăştur), Noaptea Europeană a 

Muzeelor, Festivalul „Peninsula”, Festivalul „Delahoya”, Festivalul Internaţional de Film 

„Comedy Cluj”, Festivalul Internaţional de Teatru „Interferenţe”, Zilele Culturale Maghiare, 

Festivalul „Colours of Cluj”, Festivalul „Temps d'images”, Festivalul Internaţional de Muzică de 

Cameră „SoNoRo”, Transylvania Music & Art Festival, Festivalul Internaţional al Filmului 

Studenţesc şi multe altele. 

„Oraşul vizibil” este un proiect de artă urbană unic în România, un concurs anual de artă în 

spaţiul public, iniţiat de Fundaţia AltArt, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca. Tema 

concursului din acest an, lansat în luna septembrie, a fost „Adoptă: Spaţiu. Comunitate“, 

provocând artiştii să propună lucrări care chestionează relaţia dintre actul artistic şi cel social, 

dintre spaţiul artei şi spaţiul public şi în care relaţia cu comunitatea este primordială.  
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De sprijinul municipalităţii au avut parte nu mai puţin de 131 de proiecte culturale şi de 

tineret propuse de instituţii culturale, de organizaţii nonguvernamentale, de universităţi sau de 

asociaţii studenţeşti, la care se adaugă activităţile Casei Municipale de Cultură. 

Anul trecut am făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea procedurii de 

alocare de fonduri de la bugetul local pentru activităţile desfăşurate de ONG-uri, atât din 

punctul de vedere al transparenţei procesului, cât şi al criteriilor aplicate. În 2013 am crescut 

suma destinată finanţării proiectelor culturale şi de tineret cu 50%, de la 2 la 3 milioane de lei. 

Selecţia s-a desfăşurat în două etape, iar proiectele au fost împărţite pe categorii. Prima etapă a 

implicat selectarea proiectelor culturale multianuale, de anvergură, desfăşurate în parteneriat cu 

Primăria Cluj-Napoca, manifestări care se constituie în adevărate „branduri de Cluj”. Etapa a 

doua a presupus împărţirea sumei rămase pe domenii, astfel: ONG-uri studenţeşti şi de tineret, 

unităţi de cultură şi de învăţământ, evenimente culturale şi reviste de cultură. Pentru prima dată, 

în acest an s-a publicat lista completă a tuturor proiectelor depuse, inclusiv sumele solicitate. La 

final, fiecare proiect a avut un punctaj care a fost făcut public, în funcţie de care s-au alocat 

finanţările, iar fiecare solicitant a putut să îşi consulte propria fişă de punctaj. Mai mult, la finalul 

anului am adoptat un nou regulament care creşte transparenţa întregului proces de alocare 

de fonduri şi stabileşte criterii clare pentru toţi participanţii, modificările adoptate fiind cele 

cerute de către operatorii culturali. 

S-a lucrat în continuare la proiectul Centrului Cultural „Transilvania”, ce va găzdui şi 

viitorul sediu al Filarmonicii clujene. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi de către 

Consiliul local în noiembrie şi este în curs de elaborare proiectul tehnic. 

Centrul pentru Cultură Urbană Casino, Centrul de Cultură Urbană Turnul 

Croitorilor şi cinematograful „Mărăşti” sunt astăzi cuprinse de organizatorii de evenimente 

culturale în desfăşurarea a numeroase manifestări. Centrul de Cultură Urbană Casino a găzduit 158 

de evenimente publice, din care peste 80% reprezintă evenimente culturale, la care au participat 

peste 50.000 de oameni. La Turnul Croitorilor s-au desfăşurat 87 de evenimente: expoziţii de artă 

plastică, expoziţii de fotografie, expoziţii multimedia, conferinţe, dezbateri, simpozioane, lansări 

de carte, concerte, proiecte ale asociaţiilor nonguvernamentale cu tematică diversă - voluntariat, 

fonduri europene, incluziune socială, la care au participat peste 25.000 de vizitatori. La 

cinematograful „Mărăşti” s-au desfăşurat 305 proiecţii de film (cu aproximativ 12.500 de 

spectatori), precum şi alte peste 70 de evenimente: festivaluri folclorice, de muzică uşoară, teatru, 
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dans, expoziţii de pictură şi fotografie, serbări organizate de grădiniţe şi şcoli generale, manifestări 

privind sprijinul persoanelor cu dizabilităţi (cu aproximativ 9.000 de participanţi).  

De asemenea, Primăria a demarat procesul de reabilitare a cinematografului „Dacia” din 

Mănăştur. Aşa după cum au cerut cetăţenii cartierului, acesta va deveni un spaţiu 

multifuncţional în care se vor putea organiza diverse activităţi culturale şi educaţionale, activităţi 

pentru copii, întâlniri ale cetăţenilor. În prezent, proiectul este în faza de elaborare a 

documentaţiei tehnice. 

Primăria susţine toate demersurile pentru candidatura municipiului la titlul de Capitală 

Culturală Europeană în anul 2021. Proiectul Capitalei Culturale este un proiect apolitic, un 

proiect care reuneşte întreaga comunitate. Prin susţinerea acestui proiect, clujenii demonstrează 

că acolo unde e vorba de obiective majore putem fi uniţi şi putem susţine împreună o cauză ce va 

fi cu siguranţă în beneficiul nostru al tuturor şi al copiilor noştri. Oraşul are instituţii de un înalt 

nivel, are o generaţie de tineri artişti remarcabili, are o energie aparte, iar publicaţia Art Cities of 

the Future identifică oraşul Cluj-Napoca drept unul dintre cele 12 locuri ale lumii unde tocmai se 

redefineşte avangarda artistică a secolului 21, apreciere menţionată şi de Huffington Post şi de 

The New York Times. Participarea la competiţia deschisă prin acest program al Capitalei 

Culturale Europene este o ocazie de a regândi strategia municipiului pe următorii 10 ani, 

înţelegând cultura ca o resursă de dezvoltare durabilă. 

Până atunci, trebuie să ne concentrăm asupra anului 2015, când oraşul nostru va fi 

Capitala Europeană a Tineretului. În această perioadă, organizaţiile de tineret şi organizaţiile 

studenţeşti reunite în Federaţia Share - în parteneriat cu Primăria - pregătesc programul 

evenimentului. Este un proiect al tinerilor, iar Primăria şi Consiliul local au rolul de a asigura 

condiţii optime pentru dezvoltarea acestui proiect, care va pune Clujul pe harta turistică a 

tinerilor din toată lumea. „Share Cluj-Napoca 2015” este un proiect ambiţios despre parteneriat, 

generozitate, acceptare şi dialog intercultural. Credem că acest titlu a adus oraşului un plus de 

dinamism şi o atenţie sporită asupra rolului tinerilor în procesele de dezvoltare urbană. 

Primăria a sprijinit dezvoltarea sportului clujean, fondurile alocate de la bugetul local 

crescând cu 27% faţă de anul anterior: un total de 42 de cluburi şi structuri sportive clujene au 

beneficiat de finanţări nerambursabile de la bugetul local. 

Am reuşit deblocarea proiectului Sala polivalentă şi am realizat procedurile necesare 

pentru continuarea lucrărilor în 2014. Am cerut modernizarea planului iniţial cu câteva elemente 
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suplimentare: pardoseala demontabilă (în urma experienţei organizării Cupei Davis la Cluj am 

decis să îmbunătăţim acest aspect faţă de proiectul iniţial pentru a oferi posibilitatea de a 

organiza orice fel de competiţie sportivă, indiferent de terenul pe care îl necesită, de la baschet, 

handbal la gimnastică, box sau tenis pe zgură); videobox central pentru afişaj la standarde 

internaţionale; panouri fotovoltaice (vor diminua substanţial costurile de întreţinere odată ce 

investiţia e finalizată); o nouă faţadă translucidă din policarbonat - va integra ansamblul 

arhitectural de la Sala Polivalentă cu Cluj Arena, conferind zonei o dimensiune modernă. 

De asemenea, cultele religioase au fost şi în anul 2013 sprijinite de Primărie pentru 

finalizarea lucrărilor de construcţie ale noilor lăcaşuri de cult sau pentru renovarea celor existente. 

Am continuat două proiecte de suflet: premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani 

de căsătorie şi a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani. Societatea 

românească este datoare să mulţumească generaţiei părinţilor şi profesorilor noştri pentru 

eforturile şi sacrificiile pe care le-au fãcut pentru noi. 

 

 

Cooperări locale, naţionale şi internaţionale 

Anul 2013 a fost unul în care municipalitatea a dezvoltat numeroase parteneriate la nivel 

local, naţional şi internaţional şi a fost reprezentată la importante manifestări desfăşurate la nivel 

european. 

O delegaţie a Primăriei a fost prezentă - alături de reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi 

de reprezentanţi ai societăţii civile - la al 25-lea Congres european al puterilor locale şi regionale, 

desfăşurat la Strasbourg, Franţa, în perioada 29-31 octombrie 2013. Cei peste 400 de participanţi la 

Congres au avut ocazia să cunoască mai bine Clujul în cadrul expoziţiei pregătite în incinta 

Palatului Europei. Cu această ocazie, au fost prezentate specificul oraşului şi al regiunii noastre, 

oportunităţile de afaceri şi turism, precum şi proiectele de viitor ale Clujului. Activităţile pregătite 

pentru acest eveniment s-au desfăşurat în cadrul temei „Cluj - Inima Transilvaniei”. 

În data de 31 octombrie, am susţinut la Berlin candidatura Clujului la titlul de Capitală 

Culturală Europeană în cadrul unui eveniment din seria „Discursurilor Capitalei”/„Hauptstadt 

Rede”, un proiect iniţiat de o fundaţie berlineză pentru a crea un cadru public pentru definirea 

relaţiilor dintre Berlin şi oraşe sau ţări cu care Berlinul are conexiuni importante. În aceeaşi serie 

de evenimente au fost prezentate discursuri ale ambasadorilor Statelor Unite, Poloniei, Federaţiei 
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Ruse, Elveţiei şi Olandei, precum şi ale preşedinţilor landurilor germane. De asemenea, în cadrul 

aceluiaşi eveniment, alături de reprezentanţii Asociaţiei Cluj 2021 - Capitală Culturală 

Europeană, i-am oferit titlul de Ambasador al proiectului Cluj-Napoca 2021 domnului Volker 

Hassemer, promotor al importanţei culturii pentru dezvoltarea europeană şi unul dintre cei care 

au fost responsabili de proiectul Berlin Capitală Culturală Europeană. Prin acest eveniment 

oraşul şi-a pus în valoare dimensiunea europeană, iar în perioada următoare atât municipalitatea, 

cât şi reprezentaţii societăţii civile, academice şi ai mediului artistic clujean vor fi actorii unor 

noi colaborări între Berlin şi Cluj-Napoca. 

De asemenea, am reprezentat Clujul la Bruxelles, în juriul care a desemnat oraşul care va 

deţine titlul de Capitală Europeană a Tineretului în anul 2016. Cu un an înainte, în 2015, 

municipiul Cluj-Napoca va fi Capitală Europeană a Tineretului.  

În cursul anului, am primit vizita a 12 ambasadori (din Austria, Belgia, Franţa, Germania, 

Irak, Israel, Italia, Lituania, Maroc, Polonia, Ungaria şi Vietnam), a reprezentaţilor diplomatici 

din 4 ţări (Azerbaidjan, Olanda, Statele Unite ale Americii şi Ungaria), a 7 consuli, precum şi a 

numeroşi reprezentanţi ai unor proiecte proiecte academice, culturale şi sociale care au legături 

de cooperare cu municipalitatea sau cu instituţii din oraşul nostru (cum ar fi United Nations 

Development Programme, European Social Network sau Dutch Initiative for Sustainable Cities). 

De asemenea, am avut întâlniri cu reprezentaţi ai oraşelor înfrăţite Dijon (Franţa), Rotherham 

(Marea Britanie), Parma (Italia), Suwon (Coreea de Sud), şi ai primăriilor din Baskil (Turcia), 

Regensburg (Germania) şi Cimişlia (Moldova). 

Bunele relaţii internaţionale au fost fructificate şi cu ocazia celei de-a treia ediţii a Zilelor 

municipiului Cluj-Napoca, printre manifestările cu sprijin extern numărându-se săptămâna culinară 

internaţională şi evenimente artistice organizate în parteneriat cu oraşele înfrăţite. 

La nivel naţional, regional şi local, am desfăşurat numeroase acţiuni în parteneriat în domenii 

legate de sănătate şi asistenţă socială, multe dintre acestea fiind deja amintite. 

La nivel local, am îmbunătăţit relaţia de lucru şi de colaborare dintre reprezentanţii 

asociaţiilor de proprietari şi autoritatea publică. În ultimul an au fost organizate 4 serii de 

cursuri de specializare în vederea obţinerii certificatului de atestare a calităţii de administrator de 

imobile şi au fost atestaţi 120 de administratori. Au fost efectuate 201 şedinţe de consiliere, 

verificare financiar-contabilă şi mediere la asociaţiile de proprietari (din oficiu sau la sesizare). 
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Am avut întâlniri cu rectorii universităţilor din Cluj-Napoca pentru a face mai eficace 

colaborarea instituţională, precum şi pentru modernizarea infrastructurii conexe universităţilor. Am 

semnat un Protocol de colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” pentru a asigura corelaţia 

între cerinţele pieţei forţei de muncă locale/regionale şi ofertele sistemului de învăţământ 

universitar. Ambele părţi promovează interesele municipiului şi contribuie la atragerea 

investitorilor, forţa de muncă fiind unul dintre principalele avantaje competitive ale oraşului nostru. 

Primăria furnizează ori de câte ori este nevoie, cel puţin o dată pe trimestru, informaţii despre 

potenţialii investitori care doresc să vină la Cluj-Napoca, solicitările acestora, precum şi solicitările 

actualilor investitori în ceea ce priveşte forţa de muncă, iar UBB s-a angajat că va întreprinde 

măsurile necesare pentru adaptarea curriculei cu cerinţele de pe piaţa muncii.  

Se cuvine să amintim că oraşul nostru este cel mai primitor oraş din Europa. Comisia 

Europeană a dat publicităţii un studiu asupra calităţii vieţii realizat în 79 de oraşe şi 4 aglomerări 

urbane din Europa şi, potrivit acestuia, 91% dintre clujeni au o percepţie pozitivă faţă de străini. 

Pe locul al doilea, cu 89%, s-au situat Luxemburg, Cracovia şi Copenhaga. Clujul este pe primul 

loc în Europa şi în ceea ce priveşte percepţia asupra bunei integrări a cetăţenilor străini în oraş: 

76% dintre clujeni consideră că cetăţenii străini sunt bine integraţi în oraş. De asemenea, 96% 

dintre clujeni au spus că sunt mulţumiţi să trăiască în oraşul lor, la fel ca şi locuitorii din 

Amsterdam, Graz, Leipzig sau München.  

În 2013, 8.700 de persoane au beneficiat de serviciile Centrului de Informare Turistică, 

aproximativ 80% dintre aceştia fiind străini, majoritatea din Franţa, Germania, Spania, Italia, 

Marea Britanie, Ungaria, dar şi din America de Nord şi de Sud, Asia şi Australia. 

În anul 2013 a fost finalizat proiectul multianual cu finanţare europeană „La pas prin oraşul 

comoară, Cluj-Napoca”. Proiectul a avut ca obiectiv general creşterea gradului de atractivitate al 

municipiului Cluj-Napoca prin promovarea produselor sale turistice specifice, grupate în patru 

pachete: Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca („Clujul de lângă noi”), muzeele din Cluj-

Napoca („Moştenire pentru viitor”), Grădina Botanică „Alexandru Borza” („Oaza din mijlocul 

oraşului”) şi Parcul Naţional Etnografic „Romulus Vuia” („Memoria vie a satului 

transilvănean”). Activităţile au cuprins: realizarea şi distribuirea unor materiale de promovare 

turistică (bilingve română-engleză, germană, maghiară, franceză, italiană) şi a unor CD-uri şi 

DVD-uri turistice, realizarea unui site (www.visitcluj.ro - care a avut deja peste 467.000 de 

accesări), difuzarea de clipuri şi spoturi TV, amplasarea unor panouri publicitare în principalele 
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oraşe ale ţării, articole publicitare în publicaţii de specialitate şi în ghidul turistic al României, 

promovare pe site-urile de profil, participarea la două ediţii ale Târgului de Turism al României 

(au participat peste 40.000 de vizitatori) şi organizarea unui eveniment de promovare turistică 

(Zilele Centrului Istoric al Municipiului Cluj-Napoca). În perioada de sustenabilitate a 

proiectului a fost organizată ediţia a II-a a Zilelor Centrului Istoric al Municipiului Cluj-Napoca 

(pe strada Baba Novac şi la Turnul Croitorilor) şi am participat la ediţia de iarnă a Târgului de 

turism Touristica 2013. De asemenea, în cadrul acestui proiect a fost realizat primul ghid turistic 

al oraşului în alfabetul Braille, cu sprijinul profesorilor de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere 

din Cluj-Napoca. 

În acest an a început şi acţiunea de semnalizare a monumentelor istorice din municipiul 

Cluj-Napoca, în cadrul unui program finanţat de Consiliul local şi de Consiliul judeţean, textele 

de specialitate în limbile română, maghiară, germană, engleză şi franceză fiind realizate de 

Centrul pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural-Istoric din cadrul Facultăţii de Istorie şi 

Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Plăcuţele au şi coduri QR, iar cu ajutorul smartphone-

urilor vizitatorii pot afla informaţii suplimentare. 

 

 

Un oraş al dialogului şi iniţiativei civice 

Suntem un oraş multicultural, multietnic şi multiconfesional. Specifică pentru oraş este 

convieţuirea diferitelor culturi istorice şi a noilor culturi şi subculturi într-o formă constructivă  

şi dinamică - un model pozitiv de interculturalitate. Avem o bogată istorie de a trăi şi a  

munci împreună: români, maghiari, germani, evrei şi romi. Această varietate de culturi şi de 

moduri de „a fi” şi de „a face” funcţionează ca un catalizator pentru oraş, ca un catalizator al 

„artei de a trăi împreună”.  

Care sunt ingredientele-cheie care fac din Cluj-Napoca un oraş lider? Unul dintre 

răspunsuri este că oraşul Cluj-Napoca este un oraş imaginat şi construit împreună de cetăţeni, 

iniţiative private şi administraţia locală. Transparenţa şi consultarea în luarea deciziilor sunt 

principiile care ne ghidează şi astăzi Clujul este oraşul care generează cel mai ridicat nivel de 

dezbatere publică pentru orice proiect având impact în viaţa comunităţii.  

Municipalitatea a organizat sau doar a găzduit o serie de dezbateri publice referitoare la 

prezentul şi la viitorul oraşului. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a demarat primul proces 
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participativ de mare scală în cadrul unei administraţii publice locale din România - bugetarea 

participativă. În esenţă, am propus un dialog continuu între administraţie şi cetăţeni, în care 

cetăţenii vin cu probleme, stabilesc priorităţi şi încearcă împreună cu autorităţile să găsească 

soluţii. Am început să punem deja în practică rezolvări ale problemelor stabilite de cetăţeni ca 

fiind prioritare şi în 2014 vom continua procesul. 

Folosim noile tehnologii pentru a face din Cluj-Napoca un oraş mai „inteligent” în termeni 

de soluţii pentru multiplele probleme care apar într-o aglomerare urbană, dar şi pentru a da 

prilejul cetăţenilor să se exprime.  

Spre exemplu, clujenii au la dispoziţie online plata taxelor şi impozitelor locale, plata 

amenzilor, plata taxelor pentru evidenţa populaţiei, plata şi eliberarea autorizaţiilor de liberă 

trecere, cereri online pentru locuri de parcare şi programarea online a orei şi datei căsătoriei 

civile, dar pot şi să îşi facă auzită vocea şi să primească răspuns prin intermediul unui site 

specializat în petiţii şi sesizări. Dorim să realizăm o platformă IT care să permită plata de pe 

telefonul mobil a tuturor taxelor locale, dar aceeaşi platformă va trebui şi să permită cetăţenilor 

să-şi transmită opiniile despre proiectele şi problemele oraşului. 

În fiecare zi, prin activitatea tuturor serviciilor şi direcţiilor din Primărie, prin activitatea 

Centrului de informare pentru cetăţeni (care a preluat de la clujeni în anul care a trecut 120.264 

de cereri, documentaţii, acte etc., cărora departamentele de specialitate le-au formulat 

răspunsuri), prin activitatea primăriilor de cartier, construim un model de bună guvernare în care 

cetăţeanul este partenerul administraţiei. 

Proiectul de planificare strategică a municipiului Cluj-Napoca până în anul 2020, care este în 

curs de finalizare, defineşte oraşul ca „o reţea de comunităţi interconectate, un laborator al 

creativităţii sociale, un oraş cu spirit tânăr, în egală măsură prietenos şi responsabil”. 

În numele tuturor angajaţilor municipalităţii, vă mulţumesc că ne-aţi acordat încredere şi că 

ne-aţi ajutat ca, împreună, să facem din Cluj-Napoca un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti 

sau să studiezi, un centru regional al inovaţiei, un oraş cu autorităţi locale responsabile şi 

deschise şi cu cetăţeni activi şi implicaţi. 

Anul viitor vom continua să muncim împreună în beneficiul locuitorilor oraşului din inima 

Transilvaniei, Cluj-Napoca. 


