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RAPORT DE ACTIVITATE 

IUNIE 2016 - IUNIE 2017 

EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

 

 

Stimaţi clujeni, 

Doresc să vă prezint raportul de activitate al primului an din mandatul pe care mi l-aţi 

încredinţat în iunie 2016. 

Clujul trăiește în acești ani o vârstă binemeritată - cea a unui oraș consolidat economic, divers 

și creativ. Pentru că noi toți am muncit și am reușit să aducem acestei comunități cinstea de a fi cea 

mai prietenoasă din Europa, dinamică din punct de vedere economic, diversă cultural și ambițioasă 

social, avem totodată și dreptul să ne bucurăm și motive de mândrie că suntem clujeni. Inovarea şi 

participarea sunt cuvintele cheie pentru dezvoltarea economică şi socială a oraşului nostru. La Cluj-

Napoca, municipalitatea s-a bazat pe participarea reprezentanţilor diferitelor domenii de activitate la 

reţele complexe de guvernanţă, precum şi pe participarea tuturor cetăţenilor la stabilirea principalelor 

direcţii de dezvoltare şi a obiectivelor de investiţii. Modelul pe care se bazează oraşul nostru este 

unul la care participă administrația, sectorul privat, universitățile, sectorul non-guvernamental și 

cetățeanul. Progresele se văd deja și vom continua să construim pe acest model un oraş care se poate 

menţine pe primul loc în România în privința calității vieții. 

Privind la realizările şi la provocările cu care ne-am confruntat în ultimii ani, putem spune că 

avem trei piloni care stau la baza dezvoltării orașului nostru - cei 3T: talente, toleranță și tehnologie. 

1. Talente - Clujul a devenit Capitala IT-ului românesc, avem aici forță de muncă bine pregătită, 

specializată, suntem un centru universitar prin excelență; cu alte cuvinte deținem toate atuurile pentru 

a ne menține avantajele competitive; 2. Toleranță - suntem un oraș multicultural, cu valențe și 

multiple dimensiuni europene, în care fiecare se poate simți ca acasă; din ce în ce mai mulți tineri, și 

nu numai, aleg Clujul pentru a-și construi o carieră, o familie și se stabilesc aici; 3. Tehnologie - 

utilizăm și vom accelera folosirea tehnologiei pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a clujenilor.  
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1. Cluj-Napoca - model de bune practici pentru revitalizarea spațiilor publice 

1.1. Concurs pentru reabilitarea Turnului Pompierilor 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, 

sucursala Transilvania, a organizat un concurs de soluții în vederea reabilitării Turnului Pompierilor, 

numit anterior şi Turnul Lăcătușilor, monument istoric situat pe strada Tipografiei. 

Turnul Pompierilor este, alături de 

Bastionul Croitorilor, unul dintre turnurile 

de pază ale orașului medieval. Acest 

concurs de soluții a fost pentru noi o 

modalitate de a ne asigura că, pe lângă 

reabilitarea părților din diferite epoci 

istorice, vom realiza și un obiectiv de 

valoare din punct de vedere a arhitecturii 

contemporane. 25 de echipe de arhitecți, 

ingineri, proiectanți s-au înscris în 

competiția, al cărei premiu cel mare a fost 

contractul de proiectare.  

Juriul a selectat cea mai bună 

propunere care să permită punerea în 

valoare a Turnului atât din punct de vedere 

al restaurării părților istorice ale acestuia, 

cât și ca refuncționalizare și amenajare în 

vederea utilizării ca obiectiv turistic și ca 

spațiu pentru evenimente culturale diverse. 

De asemenea, prin acest proiect se va realiza și reabilita și pietonalizarea străzii Tipografiei, pe zona 

din jurul acestuia. 

Primăria a semnat contractul de proiectare cu echipa câştigătoare a concursului de soluţii 

pentru Turnul Pompierilor - „Turnul celor trei vârste”, respectiv autor principal: Vlad Sebastian 

Rusu; coautori: Anamaria Cornelia Olănescu, Anda Gheorghe, Octav Silviu Olănescu; colaboratori 
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specialități: Ovidiu Rusu, Ludovic Kopenetz. După finalizarea proiectului, în această toamnă, va fi 

lansată achiziţia pentru executarea lucrărilor. 

 

1.2. Concurs pentru Someş 

Prezenţa unor cursuri de apă în oraş are un important potenţial din punct de vedere ecologic, 

ambiental şi urbanistic şi amenajarea şi întreţinerea lor este legată de creşterea calităţii vieţii. 

Primăria are în vedere reabilitarea malurilor Someşului şi transformarea lor într-o zonă de agrement 

prin proiecte finanţate din fonduri europene şi de la bugetul local. Dorim să găsim cele mai bune 

soluții pentru parcursul râului Someș pe teritoriul Clujului, care să fie gândite unitar într-un 

masterplan, astfel încât să asigurăm o dezvoltare coerentă a acestor zone pentru următoarele decenii. 

Potrivit bunelor practici la nivel european, Primăria a organizat un concurs în parteneriat cu 

Ordinul Arhitecților din România prin Filiala Transilvania.  

 

Modul de organizare și cuantumul premiilor pentru concursul care are ca obiect „Planul 

integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca” au fost 

aprobate în ședința Consiliului Local din 20 decembrie. Cȃştigătorul va contracta elaborarea Planul 

integrat de dezvoltare și servicii de proiectare complete pentru două zone propuse spre detaliere, 

zona de la intrare în oraş şi zona Parcului Oaşului. 
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Complexitatea specifică pe care o presupune relația orașului cu „Someșul viitorului” a 

determinat Primăria să organizeze acest concurs care vizează valorificarea avantajelor pe care 

prezenta râului le aduce orașului, prin remodelarea conceptuală a frontului la apă, evidențierea valorii 

sale peisagere și ecologice și, totodată, identificarea vocației acestui ax natural al orașului de a 

transforma spațiile urbane pe care le parcurge prin dezvoltarea de funcțiuni specifice vecinătății 

cursului de apă. Planul de regenerare a râului Someș va fi una dintre schimbările majore din oraş, 

atrăgând atenția către acest curs de apă. Se vor crea oportunități în domeniul transportului, ariilor 

ecologice, sportului și activităților recreative și culturale. 

Concursul ilustrează politica publică promovată de Primărie pentru revitalizarea spațiilor 

publice, concursurile de soluţii fiind o modalitate extrem de transparentă, deschisă și eficientă.  

 

1.3. Concursuri pentru Cetăţuie, strada Kogălniceanu şi Parcul Feroviarilor 

Clujul are resursa umană, intelectuală, profesionistă, pentru a da tot ceea ce e mai bun, are 

capacitatea organizatorică de a coagula această expertiză de specialitate și pentru a genera astfel cele 

mai bune soluții cu putință pentru spațiile publice pe care le avem.  

 

De aceea, proiectele pentru Turnul Pompierilor şi pentru Someş sunt doar începutul unei serii 

de concursuri de soluții dedicate revitalizării spațiilor publice din orașul nostru. În perioada 
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următoare urmează să pregătim şi să lansăm alte trei concursuri: pentru Cetățuie, pentru 

pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu şi pentru Parcul Feroviarilor (după ce acesta va trece în 

patrimoniul municipiului).  

Primăria asigură suportul financiar pentru organizarea concursurilor de soluții și 

implementarea proiectului câștigător. Sperăm ca prin aceste proiecte și prin această modalitate de 

abordare a modernizării spațiilor publice, Clujul să dea un model de bune practici pentru toate 

orașele din țară. 

 

2. Infrastructură urbană 

2.1. Lucrări de investiţii pentru arterele importante ale oraşului  

2.1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere 

Municipalitatea a avut între priorităţi lucrările 

de reabilitare a străzilor, de asfaltare a aleilor şi 

trotuarelor dintre blocuri şi de modernizare a unor 

noi artere din municipiu. 

S-au executat lucrări de modernizare, 

reparații și întreținere la un număr de 73 de obiective 

din municipiu (străzi, alei, trotuare, pieţe), cu o 

suprafaţă totală reabilitată (carosabil şi trotuare) de 

peste 250.000 mp. Între obiectivele realizate s-au 

numărat străzile Dȃmboviţei, Fabricii, Corneliu 

Coposu, Tudor Vladimirescu, Sindicatelor, Byron, 

George Coşbuc, Fântânele, Odobeşti, Zorilor, Lucia 

Sturdza Bulandra, Mestecenilor, Lăcrămioarelor, 

Piaţa Cipariu, Ion Vidu, Tăbăcarilor, Colinei, 

Blajului, Iuliu Moldovan, Crinului, Breaza, parcarea 

din str. Năvodari, platforma din Piaţa IRA, sensul 

giratoriu din Piaţa 14 Iulie sau Splaiul Independenţei 

şi Piaţa Gării (pentru finalizarea proiectului cu 

finanţare europeană de modernizare a tramei stradale 

de acces la zona industrială).  
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La acestea se adaugă pietruirea unei suprafeţe de peste 200.000 mp pe străzi nemodernizate, 

în special în zonele noilor extinderi (strada Soporului sau strada Fânațelor). 

În ceea ce priveşte intervenţiile punctuale, s-au executat lucrări la un număr de 132 de 

obiective, acolo unde a fost necesar. 

De asemenea, s-au finalizat lucrările de consolidare a alunecărilor de teren de pe strada 

Donath (Service). 

 

2.1.2. Proiecte pentru Făget şi Lomb 

S-au derulat lucrări pentru două proiecte europene de modernizare a infrastructurii rutiere 

(Făget şi Lomb), unul dintre acestea fiind finalizat (Făget).  

„Modernizare strada Făget” a presupus modernizarea străzii Făgetului cu lungime de 3.024 

ml (de la sensul giratoriu - intersecţie cu Calea Turzii, până la limita cu comuna Ciurila), respectiv 

realizarea unei rețele de apă şi canalizare (1.566 ml), a unui sistem de iluminat (105 stâlpi de 

iluminat) şi a unor piste pentru biciclişti (5.090 mp), fiind amenajate 4.453 mp de spaţii verzi şi 

7.076 mp de trotuare pentru pietoni.  

„Acces din strada Oașului la cartierul Lomb” presupune edificarea unui drum de acces la 

zona Lomb. Drumul cu lungime de 1,66 km va avea patru benzi şi va porni de la strada Oaşului şi va 
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ajunge la zona în care sunt realizate proiectele Centrului de Excelenţă pentru Industrii Creative şi a 

Centrului de sprijinire a afacerilor, reţeaua de apă şi canalizare având conductele amplasate pe partea 

necarosabilă a drumului, sub trotuar (conducta de alimentare cu apă) şi sub zona verde dintre cele 

două sensuri de circulaţie (conducta de canalizare). Sistemul de iluminat public se va întinde pe toată 

lungimea drumului. În total, se vor realiza 25.578 mp de carosabil, 4.980 mp de trotuare, 3.263 mp 

de piste pentru biciclişti şi se vor amenaja 32.513 mp de spaţii verzi. 

 

2.1.3. Amenajarea Pieţei Unirii - etapa 2 

Municipalitatea a decis să continue proiectul de amenajare a Pieţei Unirii rezultat în urma 

concursului organizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România - filiala Transilvania, în 

anul 2006. Cadrul general al intervenţiei este stabilit de proiectul câştigător, dar lucrările au trebuit să 

fie corelate cu implementarea proiectului european „Reabilitarea infrastructurii Oraşului Comoară”. 

Etapa a doua a proiectului include închiderea circulaţiei auto pe latura vestică, aceasta devenind 

pietonală. Noua zonă pietonală a fost refăcută cu piatră cubică după modelul din centrul pieţei, 

găzduind terase şi zone de agrement. De asemenea, trotuarele de pe toate laturile se vor încadra cu 

restul pieţei. Circulaţia auto va fi menţinută în continuare pe latura estică, aceasta urmând să fie 

închisă doar pe termen mediu, în etapa a treia de modernizare. În prezent s-au realizat lucrările pe 

laturile sudică, estică şi vestică, lucrările pe latura nordică urmȃnd să fie finalizate în această vară.  
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2.2. Centura metropolitană a Clujului este prioritate naţională  

Centura metropolitană a Clujului a devenit prioritate națională - un proiect vital pentru 

decongestionarea traficului din oraș. Am primit confirmarea Ministerului Transportului că eforturile 

municipalității privind includerea în Master Planul General de Transport al României a Centurii 

metropolitane a Clujului s-au concretizat. Astfel, în acest moment centura este inclusă în master plan 

și poate fi finanțată din fondul de coeziune, în prima etapă de finanțare.  

Sunt peste 60.000 de mașini care intră zilnic în Cluj-Napoca dinspre Florești. Această centură 

este vitală pentru decongestionarea traficului unui oraș în plină dezvoltare cum este Cluj-Napoca și 

va rezolva problema accesibilității la Autostrada Transilvania (A3). 

Punctul de plecare al centurii este nodul A3 de la Gilău, continuă paralel cu DN1 prin Florești 

și iese la sensul giratoriu de la Cora, traversează DN1 printr-un pod, urmând traseul Bucium-Făget-

Selgros; intersectează astfel drumul spre Turda și ajunge la nodul de la Dezmir al centurii Vâlcele-

Apahida. Primăria Cluj-Napoca va realiza bretelele de legătură ale acestei centuri metropolitane cu 

orașul prin Mănăștur, Zorilor și Gheorgheni. 

Primăria a realizat toate demersurile pentru demararea propriu-zisă a proiectului, către toate 

instituţiile abilitate - Guvern, CNADNR, prefectul judeţului şi parlamentari clujeni. 
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2.3. Program de refacere a podurilor din oraş 

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. Cele 

două noi poduri, Traian şi Garibaldi, vor avea câte patru benzi de circulaţie, două pietonale şi două 

piste pentru biciclişti. Specialiştii estimează o rezistenţă de 70 de ani pentru noile poduri. Proiectele 

au fost finalizate. Lucrările sunt programate gradual, astfel încât să nu se lucreze simultan la ambele 

poduri, pentru a evita blocajele de trafic.  

În 30 iunie 2017 se vor finaliza lucrările pentru noul pod Traian, care va fi un pod potrivit 

centrului istoric, care să răspundă nevoilor de stabilitate şi de trafic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

   Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-592.301; Fax: +40-(0)264-599.329 

 

10 

 

Primăria a preluat în domeniul public podul de pe strada Porţelanului, peste râul Nadăş, 

acesta urmând să fie refăcut. Importantă arteră de legătură între centrul oraşului şi cartierul Iris, noul 

pod va avea două benzi de circulaţie, decongestionând astfel traficul din zonă şi eliminând 

ambuteiajele datorate lăţimii înguste a actualului pod. Noul pod a primit autorizaţia de construire şi 

este în faza de achiziţie publică a lucrărilor. 

În luna iunie 2017, a început consolidarea pasarelei pietonale din apropierea Parcului „Iuliu 

Hațieganu”. Pasarela pietonală de pe râul Someșul Mic, care face legătura între cartierele Grigorescu 

și Plopilor, are nevoie de lucrări de înlăturare a tablei striate erodate și corodate, acolo unde e cazul, 

de verificarea stării de coroziune a profilelor și a îmbinărilor și de înlocuirea elementelor degradate. 

Lucrările vor dura 4 luni. 

De asemenea, Primăria intenţionează să efectueze reabilitarea podului Fabricii, care se află în 

faza de proiectare şi în această vară urmează faza de achiziţie publică a lucrărilor, precum şi reparaţii 

la podul Locomotivei şi la nodul N (acestea fiind la faza de proiectare). 

 

2.4. Scări rulante pentru pasajele din zona Gării 

Pasajul pietonal subteran din faţa Gării a fost reabilitat şi extins în două etape. Prima s-a 

referit la modernizarea pasajelor din faţa Gării şi a fost încheiată la sfȃrşitul anului 2014, iar a doua 

etapă - conectarea cu pasajul care este în proprietatea gării a fost realizată în anul 2016. Lungimea 

totală a pasajului realizat în 2016 este de 99,65 metri, lăţimea interioară este de 4 metri, iar înălţimea 

la interior este de 2,75 metri. Dispune de o instalaţie electrică pentru iluminat fixată pe plafon şi de 

un sistem de iluminat de securitate pentru circulaţie şi evacuare. Pereţii sunt placaţi cu plăci 

compozite, iar pardoseala este prevăzută cu sistem de canalizare pluvială racordat la reţeaua de 

canalizare şi este placată cu gresie. 

Pentru reglementarea circulației pietonilor în zona gării este necesară şi implementarea unui 

sistem de acces dotat cu lifturi pentru persoane cu handicap și scări rulante. Cele șase guri de acces 

vor fi dotate fiecare cu câte o scară rulantă, iar cele trei lifturi vor fi montate unul pentru accesul din 

fața intrării în clădirea gării, al doilea pentru accesul de pe strada Horea și al treilea pentru accesul 

din Piața Gării. Consiliul local urmează să aprobe investiţia necesară.  

Cele două obiective urmărite sunt creşterea siguranţei pietonilor şi fluidizarea traficului rutier 

în aceasta zonă foarte circulată a oraşului.  
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2.5. Parkinguri şi parcări 

2.5.1. Platformă nouă de parcare pe str. Năvodari 

Primăria Cluj-Napoca a amenajat 229 de noi locuri de parcare pe str. Năvodari nr. 4, la 

aproximativ 500 de metri de Catedrala Ortodoxă, în direcția Mărăști, pe locația fostei unități militare. 

Parcările se află în zona tarifară II, astfel că toți cei care au abonament pentru această zonă pot utiliza 

noua parcare. Au fost amplasate 3 parcometre stradale, prin intermediul cărora se poate realiza plata 

parcării folosind card bancar, card preplătit sau monede. Parcarea are și 8 locuri rezervate pentru 

persoane cu dizabilități. 

Parcarea are intrare și ieșire din/spre str. Năvodari și o a doua ieșire pe Bulevardul 21 

Decembrie 1989. Ea are un caracter temporar, până la construcția viitorului parking din cadrul 

proiectului Centrului Cultural Transilvania, proiect ce presupune și construcția noii clădiri a 

Filarmonicii clujene. Prin această nouă locație, Primăria oferă o alternativă de parcare în zona 

centrală și de asemenea, vine în sprijinul proiectului de introducere a benzilor dedicate pentru 

transportul în comun pe axa Est-Vest. 
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2.5.2. Noi locuri de parcare şi parkinguri  

În ultimul an, municipalitatea a creat 852 de noi locuri de parcare în toate cartierele oraşului 

(incluzȃnd parcarea de pe strada Năvodari), prin identificarea şi amenajarea potrivită a locurilor virane, 

reorganizarea spaţiilor existente, cu protejarea spaţiilor verzi şi amenajarea zonelor de acces, ca urmare 

a propunerilor venite din partea cetăţenilor,  dar şi ca rezultat al activității de teren a inspectorilor de 

zonă. În această perioadă s-au aplicat marcaje pentru peste 16.783 de locuri de parcare. 

Municipalitatea a inițiat procedurile de construire a unor noi parkinguri de cartier, astfel că s-

a demarat achiziţia publică pentru elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale de regenerare urbană şi 

a studiilor necesare. Pentru amplasamentele de pe str. Primăverii nr. 8 şi str. Mogoșoaia nr. 7, 

documentaţiile PUZ au fost aprobate în Comisia de Urbanism şi proiectele sunt la faza de eleaborare 

PUD (Planul Urbanistic de Detaliu), iar pentru amplasamentele de pe str. Trotușului nr. 5, zona 

Albac-Azuga şi str. Sighişoarei documentaţiile sunt în curs de elaborare.  

Primăria municipiului Cluj-Napoca mai are în procedură de achiziţie lucrări și pentru alte 

două parkinguri situate în zone aglomerate ale orașului: Parking Primăverii nr. 20-22 (se află în 

procedură de achiziție pentru proiectare şi execuţie) şi Parking Hașdeu (se află în procedură de 

achiziție pentru serviciile de proiectare și execuție). 

Pentru alte două noi amplasamente urmează să fie realizată achiziţia documentaţiei necesare 

pentru realizarea de parkinguri, respectiv pentru Parking Gh. Dima Vest (nr. 33-39) şi pentru Parking 

Republicii nr. 34-36 (Institutul Oncologic). Acesta din urmă va fi realizat în parteneriat cu Institutul 

Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”. Prin HCL nr. 251/2017 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu 

ce reglementează amplasarea pe parcela din incinta Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” a 

două corpuri - unul pentru parking, cu înălțimea maximă de 16 metri și unul pentru realizarea unui 

Centru de transplant cu un regim de înălțime de S+P+3E. Parkingul va fi construit în scopul 

rezolvării necesarului de parcări și în scopul degajării circulației din această zonă intens circulată. 

Construcția va fi realizată pe o suprafață de aproximativ 950 metri pătrați, iar accesul auto se va face 

din strada Ion Creangă. 

De asemenea, a fost identificat un spaţiu pe strada Liviu Rebreanu nr. 2, de aproximativ 3.500 

de metri pătraţi, unde 100 de garaje urmează să fie demolate în viitor pentru a face loc unui parking. 

În ceea ce priveşte parkingul Negoiu (376 de locuri), întrerupt din cauza intrării în insolvență 

a firmei de construcții care era partenerul principal al asocierii care a cȃştigat licitaţia, situaţia a fost 
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deblocată prin angajamentul celuilalt partener de a termina lucrarea. Astfel, lucrările au reînceput în 

2017 şi se vor termina în toamna acestui an, pȃnă în prezent graficul de lucrări fiind respectat. 

 

 

2.6. Siguranţa şi fluidizarea circulaţiei 

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

a 1.117 de indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp - clasa II), 

a 1.405 stâlpişori metalici, respectiv montarea a 84 de segmente de garduri (clasice şi speciale). 

Pentru creşterea siguranţei circulaţiei, au fost realizate 9 praguri de sol, în urma solicitărilor venite 

din partea cetăţenilor. 

S-au efectuat permanent lucrările de întreţinere a mobilierului rutier şi stradal existent pe 

domeniul public ori de amplasare de mobilier rutier şi stradal nou, achiziţionat de Primărie. Astfel, 

au fost îndreptate sau replantate ţevi suport ale indicatoarelor rutiere, au fost refixate, poziţionate 

corect ori îndreptate indicatoare rutiere, oglinzi parabolice, au fost înlocuite oglinzi parabolice sparte, 

stȃlpişori metalici rupţi, jardiniere din beton ori separatori de sensuri de circulaţie distruşi, au fost 

reparate garduri metalice de protecţie, parapeţi de protecţie, stâlpişori. 

Au fost aplicate marcaje rutiere atât cu produse clasice (vopsea, microbile), cât şi cu produse 

speciale cu durată mare de viaţă, inclusiv covoare roşii la trecerile de pietoni din zonele unităţilor de 
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învăţământ şi la pistele de biciclete existente pe trotuare. Astfel, cu produsele clasice s-au aplicat 

22.503 mp marcaje longitudinale, 9.255 mp marcaje transversale şi 2.840 mp marcaje diverse. Pe 

străzile recent modernizate, au fost aplicate marcaje cu produse speciale cu durată de viaţă mai mare: 

3.108 mp marcaje longitudinale, 922 mp marcaje transversale şi 1.852 mp covoare roşii 

antiderapante. S-au realizat 200 mp de marcaje tactile pentru nevăzători la treceri de pietoni. 

Pentru lucrările la reţelele edilitare subterane (intervenţii, branşamente, investiţii) executate în 

trama stradală s-a urmărit respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de spargere, precum şi 

diminuarea perioadelor de execuţie şi minimizarea deranjului produs de aceste lucrări. Au fost 

eliberate 1.189 de autorizaţii de spargere pentru reţelele edilitare. 
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3. Transport public şi mobilitate urbană 

3.1. Îmbunătăţirea transportului în comun 

Îmbunătăţirea transportului în comun în Cluj-Napoca după modelul marilor oraşe europene 

reprezintă un obiectiv important al municipalităţii. Astfel, am decis împreună cu Compania de 

Transport Public (fostă RATUC) să demarăm o amplă acţiune de modernizare a transportului în 

comun, care se desfăşoară pe parcursul mai multor ani. 

Astfel, Compania de Transport Public a achiziţionat (în 2016) şi a introdus în circulaţie (în 

2016 şi 2017) 20 de troleibuze noi. Noile troleibuze (Iveco Astra Town 118) au dotări de ultimă 

generație pentru a spori gradul de confort al clujenilor și pentru a-i determina pe cât mai mulți dintre 

ei să folosească mijloacele de transport în comun, în locul mașinilor personale. Câteva caracteristici 

importante: capacitate de transport - 164 călători, din care 42 pe scaune; podea complet coborâtă; 

rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități; loc rezervat pentru utilizatori de scaune rulante 

pentru persoane cu dizabilități; spațiu destinat pentru cărucior pentru copii mici; sistem de încălzire 

cu aeroterme electrice pentru sezonul rece; sistem de ventilație și aer condiționat pentru sezonul cald; 

sistem supraveghere video interior și exterior; consum de energie mai mic cu aproximativ 40% față 

de troleibuzele vechi; sistem electronic de control al frânării ABS/EBS/ASR. 
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Compania de Transport Public (CTP) doreşte să continue înnoirea parcului auto şi este în 

derulare licitaţia publică pentru achiziţia a 50 de autobuze noi. 

De asemenea, sunt în pregătire licitaţii publice pentru încă 15 autobuze noi articulate şi 

respectiv 10 minibuze. 

Pentru perioada 2017-2018, ne propunem achiziţionarea a încă 16 tramvaie noi, din care 10 

tramvaie - din fonduri europene şi alte 6 tramvaie - din fonduri proprii (pentru acestea procedura de 

achiziţie este în pregătire).  

Tot din fonduri europene urmează să fie realizată modernizarea depoului de tramvaie, 

modernizarea reţelei de contact pentru troleibuze şi vor fi achiziţionate alte 20 de troleibuze noi. 

În total, avem în vedere investiţii de aproximativ 46 de milioane de euro în Compania de 

Transport Public, din care cel puţin 26 de milioane de euro din fonduri europene. 

De asemenea, este în curs de finalizare licitaţia pentru achiziţia a 10 autobuze electrice prin 

Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea 

mediului înconjurător. Implementarea unui nou tip de vehicul pentru transportul în comun va crește 

confortul călătorilor transportați datorită reducerii vibrațiilor și zgomotului şi va contribui la 

îmbunătățirea calității aerului în zonele în care circulă datorită emisiilor zero de poluanți. 
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În cursul anului 2016, distanţa efectiv acoperită de CTP a crescut cu 3,52% faţă de 2015. 

Astfel, linia 19 şi-a prelungit traseul pe strada Edgar Quinet, linia 30 şi-a prelungit traseul pȃnă la 

Piaţa IRA, traseele liniilor 23, 26, 36B, 48 şi 50 au fost prelungite pȃnă la str. Emerson, iar traseul 

tramvaiului 102 pȃnă pe str. Cpt. Grigore Ignat.  

De asemenea, ca urmare a cererii călătorilor şi a unor analize de trafic, a fost suplimentat 

numărul curselor pe liniile: 21 (Piaţa Mihai Viteazul - Bună Ziua), 30 (Grigorescu - Piaţa IRA), 46 

(Eugen Ionescu - Piaţa Ştefan cel Mare), 42 (Piaţa Mihai Viteazul - Cȃmpului), 40 (Piaţa Ştefan cel 

Mare - Făgetului), 35 (Zorilor - Piaţă Gării), 50 (Zorilor - B-dul Muncii), 36B (Piaţa Mihai Viteazul - 

Emerson), 43 (Grigorescu - Zorilor), 19 (Piaţa Mihai Viteazul - Edgar Quinet) şi 5 (Piaţa Mihai 

Viteazul - Aeroport). 

În dezvoltarea sistemului de transport în comun, am ţinut întotdeauna cont de nevoile 

cetăţenilor, iar acest principiu rămâne baza colaborării dintre municipalitate şi Compania de 

Transport Public. Vom continua să testăm noi rute, acolo unde este nevoie; vom sprijini iniţiativele 

cetăţeneşti ce implică reţeaua de transport public; vom continua procesul de înnoire a parcului auto, 

precum şi asigurarea celor mai bune condiţii de deplasare pentru toţi cei care locuiesc, lucrează ori 

vizitează Cluj-Napoca. Împreună, vom continua să asigurăm condiţii moderne de transport pentru 

comunitatea clujeană. 

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) operează în interiorul municipiului 

transportul public pe o lungime totală a liniilor de 355,3 km, din care pe 279,4 km (47 de linii) sunt 

utilizate autobuze, pe 51,95 km (7 linii) sunt utilizate troleibuze şi pe 23,95 km (4 linii) sunt utilizate 

tramvaie. La acestea se adaugă traseele din zona metropolitană, care însumează 278,45 km, ce 

corespund unui număr de 22 de linii de autobuze. 

 

3.2. Modernizarea staţiilor de transport în comun şi sistem de ticketing 

În anul 2016 a fost finalizat proiectul finanţat din fonduri europene „Modernizarea şi 

extinderea sistemului de transport public în comun în ZMC - etapa I”.  

Proiectul a însemnat modernizarea a 87 staţii de transport public călători existente în 

municipiu şi alinierea acestora la standardele internaţionale în domeniu (din punct de vedere al 

parametrilor tehnici şi operaţionali), în vederea asigurării unui grad mai mare de confort şi siguranţă; 

realizarea unui design atractiv al staţiilor şi dotarea acestora cu bănci, coşuri de gunoi şi panouri de 

afişaj; asigurarea iluminatului în 35 dintre staţiile modernizate, în vederea asigurării unui trafic sigur 
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şi eficient; montarea de panouri de afişaj ce furnizează informaţii legate de timpul estimat de sosire 

în staţie a mijloacelor de transport în comun.  

De asemenea, a fost montat un sistem automat de eliberare a legitimaţiilor de călătorie şi au 

fost amplasate în zonele cu un flux important de călători 61 de automate pentru eliberarea 

legitimațiilor de călătorie non stop. Cu ajutorul noului sistem, clujenii pot ajunge la destinaţie 

folosind principiul implementat în cele mai multe ţări europene şi care are la bază durata deplasării şi 

nu numărul de autobuze, troleibuze sau tramvaie folosite. 

 

3.3. Benzi dedicate transportului în comun 

3.3.1. Bandă dedicată transportului în comun în Piaţa Ştefan cel Mare 

Pe latura estică a Pieţei Ştefan cel Mare, pe o lungime de aproximativ 300 de metri, banda 1 

de circulaţie a fost dedicată transportului în comun. Astfel, pentru traficul general au rămas în 

circulaţie 4 benzi: două pentru virajul la dreapta pe Calea Dorobaţilor şi 2 benzi pentru înainte, spre 

Bd. 21 Decembrie 1989. Scopul modificării reglementărilor de circulaţie este prioritizarea 

transportului în comun şi eliminarea punctului de conflict între autovehiculele care efectuează virajul 

la dreapta pe Calea Dorobanţilor şi pietonii care traversează Calea Dorobanţilor. 
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3.3.2. Bandă dedicată transportului în comun pe axa est-vest 

În această vară, urmează să fie amenajată o bandă dedicată transportului în comun dinspre 

Mărăşti spre Mănăştur, mai exact de pe Bd.21 Decembrie 1989 la intersectia cu str. Petofi Sandor 

pȃnă pe strada Memorandumului. Aceasta presupune o serie de măsuri legate de circulaţie 

(interzicerea virajului la dreapta pe Regele Ferdinand şi pe Joliot Curie), refacere programe de 

semaforizare, lucrări la partea de carosabil, semnalizare şi marcaje orizontale. Această măsură a fost 

discutată în cadrul Comisiei de Circulaţie şi propunerea a fost definitivată cu sprijinul experţilor de la 

Universitatea Tehnică. 

 

3.4. Gratuităţi şi facilităţi la transportul în comun 

Pentru noi, clujenii, transportul în comun reprezintă o modalitate de a ne consolida 

comunitatea. Prin susţinerea acestui serviciu esenţial, Primăria vine în întâmpinarea nevoilor 

locuitorilor şi asigură condiţii optime de mobilitate pentru toată lumea. Seniorii oraşului se pot 

deplasa în mod gratuit, iar elevii şi studenţii beneficiază de gratuităţi şi reduceri.  

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 în continuare de abonamente gratuite. În urma 

unei hotărâri aprobate de Consiliul local, la iniţiativa primarului, studenţii beneficiază de două linii 

gratuite pe mijloacele de transport în comun din oraş, în loc de una, iar elevii clujeni beneficiază de 

abonamente gratuite pentru două linii de transport în comun pentru deplasarea la şcoală sau activităţi 

extracurriculare. Toţi elevii care doresc beneficiază de 50% reducere pe o a treia linie. 

 

3.5. Metode moderne de plată 

Două metode moderne de plată sunt puse la dispoziţia călătorilor. Cu un simplu SMS, clujenii 

şi orice persoană care vizitează Clujul pot achita contravaloarea biletelor sau abonamentelor pentru 

transportul în comun, din municipiu sau zona metropolitană. De asemenea, se pot achiziţiona biletele 

de călătorie prin aplicaţia mobilPay Wallet de pe orice smartphone cu sistem de operare Android şi 

iOS (funcţionează cu orice card bancar Visa/Mastercard/Maestro). Există o serie de opţiuni dintre 

care călătorii pot alege, de la o călătorie pe o linie în municipiu până la abonament pe toate liniile 

metropolitane pentru 24 de ore. 
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3.6. Creşterea mobilităţii urbane prin proiectul de bike sharing 

În anul 2016 a fost finalizat proiectul european privind reţeaua de staţii self-service de 

închiriere de biciclete. Proiectul a presupus realizarea a 43 de staţii de închiriere în municipiu, 4 staţii 

în comuna Floreşti şi 3 staţii în comuna Apahida, respectiv punerea la dispoziţia cetăţenilor a 540 de 

biciclete. Bicicletele pot fi închiriate pe bază de carduri, fiind deja eliberate peste 19.000 de carduri, 

numărul de utilizări fiind de peste 300.000. Bicicletele puse la dispoziția clujenilor pot fi utilizate 

gratuit timp de o oră. 

Pe lȃngă îmbunătăţirea mobilităţii urbane, 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 în 

păstrarea sau îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. 

 

 

  



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

   Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-592.301; Fax: +40-(0)264-599.329 

 

21 

 

 

4. Energie şi mediu 

 

4.1. Dezvoltare durabilă prin creşterea eficienţei energetice 

Prioritizarea acțiunilor și proiectelor specifice de energie prin intermediul Planului de Acțiune 

pentru Energie Durabilă creează premisele pentru municipiul Cluj-Napoca de a se alinia la 

obiectivele Comisiei Europene, care prevăd reducerea până în anul 2020 a emisiilor de CO2 cu 20%, 

respectiv creşterea cotei energiilor regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice cu 20%. 

 

 

4.1.1. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a câștigat Premiul APE România pentru 

proiectele privind reabilitarea termică a blocurilor 

În perioada martie 2014 - august 2016, Centrul Regional de Protecţie a Mediului România a 

implementat Proiectul „Green ProcA - Achiziţii Publice Ecologice în Acţiune”, susţinut prin 

Programul Intelligent Energy Europe (IEE) al Comisiei Europene. Obiectivul principal al proiectului 

îl reprezintă promovarea şi sprijinirea achiziţiilor publice ecologice (APE) în rândul autorităţilor 

publice din UE, axându-se pe semnatarii Convenţiei Primarilor ce au incluse APE în cadrul 
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Planurilor de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED). Una din activităţile proiectului o reprezintă 

recunoaşterea proiectelor excepţionale privind achiziţiile publice ecologice din România în domeniul 

construcții, iluminat şi ITC. 

În urma jurizării anunţurilor de selecţie şi a formularelor de participare, câştigătorul la 

categoria APE România 2016 - clădiri aferente municipalităţilor cu peste 100.000 de locuitori este 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca cu proiectele: „Creşterea Eficienţei Energetice a Blocurilor de 

Locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca Grup I-VII, finanţate prin POR 2007-2013 DMI 1.2 Sprijinirea 

investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe.” 

În urma implementării acestor proiecte, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și beneficiarii 

realizează o economie cumulată de energie de 20370 MWh/an și o economie cumulată de emisii de 

15780 CO2 t/ an, respectiv cu 72% mai puțină energie utilizată (kWh/mp/an). În total, prin 

programul de creştere a eficienţei energetice pentru clădirile rezidenţiale au fost reabilitate din 

fonduri europene 41 de blocuri cu 1.514 apartamente. 

În prezent, municipalitatea clujeană are în pregătire cereri de finanțare pentru încă 30 de 

blocuri care urmează a fi depuse pe Programul Operațional Regional POR 2014-2020, atunci cȃnd se 

va deschide linia de finanţare privind reabilitarea termică din fonduri europene a clădirilor 

rezidențiale. 

 

4.1.2. Opt clădiri publice vor fi modernizate 

Municipalitatea a identificat 8 clădiri publice care vor face obiectul unor cereri de finanţare 

pentru proiecte de modernizare şi lucrări pentru creşterea eficienţei energetice şi reducerea 

consumurilor specifice, precum şi pentru dotări corespunzător funcţiunii pentru fiecare clădire 

(spital, unitate de învăţămȃnt, clădire administrativă). Pentru aceste 8 clădiri, este în derulare 

achiziţia publică pentru realizarea proiectelor tehnice, urmȃnd ca realizarea să fie finanţată din 

fonduri europene. Clădirile publice (obiectivele de investitii) care vor face obiectul lucrărilor de 

intervenţie sunt:  

- Căminul Cultural Someşeni, str. Traian Vuia, nr. 41; 

- Liceul „Victor Babeş”, str. Meseriilor, nr. 20; 

- Spitalul Clinic Municipal, strada Tăbăcarilor nr. 11; 

- Seminarul Ortodox, str. Meseriilor, nr. 20; 

- Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, corp C1, str. Al. Vlahuţă, nr. 12-14; 
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- Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, str. Decebal, nr. 41; 

- Școala Gimnazială „Octavian Goga”, str Peana, nr. 16; 

- Scoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, str. Războieni, nr. 6. 

 

4.2. Regia Autonomă de Termoficare investeşte în tehnologii moderne 

Regia Autonomă de Termoficare desfășoară în fiecare an o amplă activitate investițională 

care are ca scop modernizarea centralelor şi punctelor termice, precum şi înlocuirea reţelelor termice.  

În această perioadă, pentru o bună și eficientă funcționare a sistemelor de furnizare a energiei 

termice la unitățile de învățământ (școli, grădinițe) preluate în administrare de către Regia Autonomă 

de Termoficare Cluj-Napoca, s-au realizat următoarele obiective: 

- Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de automatizare/dispecerizare a 

procesului de producere a energiei termice la 5 școli din municipiul Cluj-Napoca.  

- Modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Liceul de Arte Plastice 

„Romulus Ladea”.  

- S-a realizat documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții şi 

proiectele tehnice pentru modernizarea sistemului de producere și distribuție a energiei termice la 7 

unități de învățământ din municipiu: Colegiul Naţional „George Barițiu”, Colegiul Național 

Economic „Dr. Iulian Pop”, Liceul „Aurel Vlaicu”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” (str. 

Războieni nr.67 şi str. Maramureșului nr.151), Liceul Teologic „Emanuel”, Liceul Tehnologic nr. 1. 

În prezent, se derulează procedurile de achiziție a echipamentelor necesare. 

Sunt în curs de finalizare procedurile de achiziție echipamente (cazane, electropompe, 

recipiente de acumulare) pentru alte 37 de locații aparținând unităților școlare date în administrarea 

Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca. 

De asemenea, au fost realizate de către RAT lucrări de modernizare și eficientizare a 

sistemului de transport şi distribuție alcătuit din rețele agent termic secundar şi primar, aferent 

centralelor şi punctelor termice din cartierele Mărăști, Mănăștur, Zorilor, Gruia.  

Sunt în curs de derulare procedurile de achiziție a lucrărilor de modernizare pentru rețelele 

termice amplasate pe străzile Șesului, Cuza Vodă, Izlazului, Trotușului, 21 Decembrie 1989, Nicolae 

Titulescu. 

S-au realizat lucrări de modernizare/automatizare a centralelor termice - înlocuire cazane cu 

grad avansat de uzură, în centralele termice 14 Mănăștur și Caragiale.  
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S-au implementat soluții de eficientizare a sistemelor de acumulare a apei calde 

(electropompe și recipiente de acumulare) la un număr de 18 centrale termice (5, 12, 15, 22, 27 

Mănăștur, Plopilor, Govora, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Zorilor, 4, 9, 11 Grigorescu, 13 Gheorgheni, Gruia).  

S-a finalizat achiziția și montajul vaselor de expansiune la un număr de 8 centrale termice 

(1,4 Grigorescu, 3, 5, 6, 12, 15 Mănăștur, Plopilor).  

S-a implementat sistemul de monitorizare/dispecerizare a procesului de producere a energiei 

termice la centralele termice ale imobilelor din străzile Timișului și Blajului date în administrarea 

Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Managementul energetic al clădirilor municipale 

Primăria Cluj-Napoca consideră o prioritate subiectul eficienței energetice a clădirilor aflate 

în administrarea Consiliului Local, inclusiv clădirile în care funcționează școlile și grădinițele. În 

acest sens, în anul 2016, a fost încheiat un contract cu Universitatea Tehnică și cu Centrul Regional 

pentru Eficiență Energetică, avȃnd următoarele rezultate: 

1. A fost realizat Programul de Îmbunătațire a Eficienței Energetice aferent Municipiului 

Cluj-Napoca, care se reactualizează anual. 
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2. A fost realizată o bază de date a consumurilor de energie pentru clădirile publice la care 

acestea sunt achitate din bugetul local. 

3. A fost elaborat şi distribuit un ghid pentru utilizarea eficientă a energiei în clădirile publice 

- 300 de ghiduri distribuite la licee, școli, grădinițe, creșe. 

4. Au fost realizate rapoarte individuale de evaluare energetică preliminară pentru 63 de 

clădiri publice. 

5. Pentru fiecare clădire din domeniul public al primăriei (grădinițe, școli, licee, etc.) s-a 

desemnat un responsabil cu eficiența energetică (energie electrică și termică). 

6. S-au desfășurat 5 întâlniri de lucru/instruiri cu responsabilii energetici din partea unităților 

de învățământ și ai serviciilor subordonate. 

7. Achiziţia de energie electrică pentru iluminatul public şi pentru clădirile din patrimoniul 

Primăriei s-a făcut prin Bursa Română de Mărfuri, ceea ce a dus la o economie de 356.242 lei. 

 

4.4. Parteneriat cu Clusterul TREC - Transylvania Energy Cluster 

Primăria este partener al clusterului TREC în proiectul „Cluster Inovativ pentru Tehnologii 

Avansate Pilot in Energii Alternative”, proiect care a obţinut finanţare la competiţia naţională POC 

2014-2020, Acţiunea 1.1. Mari Infrastructuri de Cercetare - Clustere de inovare. Proiectul va genera 

un laborator/centru de testare de soluţii inovative în domeniul energiei, ce se va construi pe o 

suprafaţă de aproximativ 3,2 hectare (în zona Lomb), cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca şi a Cluj 

Innovation Park. Între obiectivele proiectului se numără furnizarea de energie pentru Centrul 

Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative şi Centrul de sprijinire a afacerilor T.E.A.M. 

(Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprindere), pentru viitoarea zonă de dezvoltare din 

Lomb şi instalarea a două puncte de încărcare gratuită a acumulatorilor pentru autobuze şi 

automobile electrice.  

 

4.5. Transport în comun ecologic 

Una dintre direcţiile de acţiune ale Primăriei este dezvoltarea unor variante de transport în 

comun care să fie ecologice. În acest sens amintim atât proiectele deja implementate cum sunt 

reabilitarea liniei de tramvai, achiziţionarea de tramvaie noi, achiziţionarea de noi troleibuze, care 

vor fi continuate în anii următori, precum şi proiectul aflat în implementare de achiziţie a 10 

autobuze electrice şi construirea a 3 staţii de încărcare (finanţat din fonduri elveţiene). Strategia 
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oraşului privind dezvoltarea transportului în comun ecologic prevede achiziţionarea a 30 de autobuze 

electrice până în 2019 şi instalarea mai multor puncte de încărcare. În acest moment, se lucrează la 

studiile necesare pentru realizarea a două stații de încărcare pentru autovehicule electrice (în Piața 

Unirii și în parkingul de pe Moţilor). De asemenea, noile parkinguri construite de Primărie vor avea 

staţii de încărcare pentru automobile electrice. 

 

4.6. Extinderea şi modernizarea iluminatului public 

4.6.1. Corpuri noi de iluminat şi creşterea calităţii serviciilor 

În această perioadă, s-au realizat 1.323 de intervenţii pentru întreţinerea sistemului de 

iluminat public din municipiul Cluj-Napoca, conform sesizărilor cetăţenilor şi verificărilor 

compartimentului de specialitate al Primăriei. În cadrul lucrărilor de modernizare a iluminatului 

public de pe Valea Chintăului, 20 de noi aparate de iluminat au fost montate. 

Pe străzile modernizate prin proiectele europene au fost instalate aparatele de iluminat cu 

tehnologie LED. În ceea ce priveşte trama stradală de acces la zona industrială, pe străzile din Piaţa 

Gării şi până la platoul Sălii Sporturilor s-a trecut reţeaua în subteran şi s-au înlocuit stâlpii de 

iluminat şi aparatele de iluminat (222 în total), iar pe străzile Plopilor şi Primăverii s-a relocat în 

subteran reţeaua şi s-au înlocuit o parte din aparatele de iluminat (36 de aparate cu tehnologie LED 

prin acest proiect european, alte 103 aparate urmând să fie modernizate pe strada Primăverii prin 

proiectul care va fi realizat pe fonduri elveţiene). 
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Prin proiectul de modernizare a străzii Făgetului s-a realizat şi un sistem cu 105 stâlpi de 

iluminat noi şi aparate de iluminat cu tehnologie LED. De asemenea, este în curs de realizare 

proiectul drumului din Lomb, care presupune 120 de stâlpi de iluminat noi şi aparate de iluminat cu 

tehnologie LED. 

În perspectivă dorim continuarea procesului de îmbunătățire a serviciilor cuprinse în 

activitatea de întreținere a iluminatului public, vizate fiind defecțiunile care apar pe rețeaua 

administrată de Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica SA.  

În ceea ce priveşte iluminatul ornamental pentru sărbătorile de iarnă, toate ornamentele din 

spaţiul public folosesc tehnologie LED, lucru care a dus la reducerea consumului electric cu 

aproximativ 7%. În iarna 2016-2017, culoarea preponderentă a instalaţiei a fost alb cald, cu influențe 

de alb rece. În oraș au fost montate 2500 de elemente luminoase, dintre care: țurţuri luminoşi și 

cetină: 934 bucăți; șiruri luminoase: 636 bucăți; perdele luminoase: 50 bucăți; număr total fulgi: 590 

bucăți, elemente 3D (cilindrii, sfere, vaze luminoase): 254 bucăți; oameni de zăpadă și ansambluri 

sfere: 6 bucăți; bannere: 23; staruri: 36. 

 

4.6.2. Extinderea reţelei de iluminat public pe 22 de străzi şi modernizarea sistemului de 

iluminat în două clădiri ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca folosind tehnologia LED 

Am pregătit documentaţia necesară şi în acest moment se află în faza de achiziţie publică un 

proiect de iluminat ecologic cu LED-uri vizând două clădiri ale Primăriei şi 22 de străzi din oraş. 

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal presupune înlocuirea aparatelor de 

iluminat existente utilizând lămpi cu sodiu cu aparate de iluminat moderne bazate pe tehnologia 

LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu 

componente de comunicaţie wireless şi cu dispozitive electronice ce permit programarea acestora 

pentru funcţionarea pe diferite nivele de putere, respectiv pe diferite paliere orare. Se propune 

modernizarea iluminatului interior pentru două clădiri ale Primăriei Cluj-Napoca (Calea Moţilor, 

numărul 3-5-7 şi clădirea anexă aferentă parking-ului, situată în curtea interioară; respectiv Piaţa 

Unirii, numărul 1-2), dar şi a iluminatului public stradal pentru un număr de 22 de străzi. 

Se propune înlocuirea unui număr de 1.094 aparate de iluminat interior şi 1.358 aparate de 

iluminat public. Din comparaţia puterilor instalate a sistemului de iluminat existent cu cel propus 

rezultă o economie de energie de 44% pentru sistemul de iluminat interior, respectiv 42% pentru 

sistemul de iluminat exterior. 
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Proiectul este în faza de licitație publică pentru execuția lucrărilor. Termenul de execuție este 

de 7 luni şi estimăm finalizarea lucrărilor în luna martie 2018. 

 

4.7. Administrarea domeniului public şi protecţia mediului 

4.7.1. Întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi 

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

administraţiei clujene. Primăria a continuat 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, în cadrul 

cărora au fost plantate peste 200.000 de fire de gard viu, peste 450.000 de flori (dintre care 1.500 de 

trandafiri). Primăria a achiziţionat şi plantat 1.036 arbori şi 5.920 de arbuşti pe străzile din municipiu.  

De asemenea, au fost toaletaţi un număr de 3.206 arbori cu înălţime mai mare de 10 metri şi 

au fost dotate cu grilaje de protecţie pentru arbori 10 aliniamente din zona centrală a oraşului. 
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4.7.2. Adoptă un spaţiu verde! 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a continuat proiectul „Adoptă un spaţiu verde!”, prin care 

companiile clujene care doresc să se implice în înfrumuseţarea oraşului pot să ia în grijă, pentru o 

perioadă de 3 ani, un spaţiu verde de pe domeniul public. Aceste companii, prin implicarea atât 

financiară cât şi creativă, adaugă un plus de valoare acestor spaţii, în schimbul unei recunoaşteri 

publice, uniforme şi transparente. Acest proiect are la bază intenţia municipalităţii clujene de a 

colabora cu diverşi agenţi economici/instituţii clujene pentru ca spaţiile verzi din intravilanul 

municipiului Cluj-Napoca să corespundă standardelor de peisagistică urbană europeană. În anul 

2017, 24 de companii „au adoptat” spaţii verzi.  

 

4.7.3. Locuri de joacă şi spaţii pentru sport în aer liber 

Au fost modernizate şi dotate cu noi aparate 39 de locuri de joacă pentru copii (118 de 

echipamente) şi au fost instalate 80 de aparate pentru fitness în 17 amplasamente.  

Un loc de joacă nou a fost amenajat în cartierul Bună Ziua. 

 

Au fost efectuate lucrări de reparaţii la aparatele de joacă şi dotările urbane la un număr de 

295 amplasamente în toate cartierele: locuri de joacă pentru copii, grădiniţe şi zone de agrement. 
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4.258 de panouri de gard metalic au fost montate la cererea asociaţiilor de proprietari pentru 

protejarea spaţiilor verzi şi 490 de noi bănci au fost montate la asociaţiile de proprietari şi pe 

domeniul public. 

 

4.7.4. Noi zone de agrement în Gheorgheni şi Între Lacuri 

Noul complex sportiv şi de agrement din cartierul Gheorgheni, pe o suprafaţă de 9,4 hectare, 

a fost dat în folosinţă în decembrie 2016. 

În zona Între Lacuri, a fost identificat un teren degradat de aproximativ 7.400 mp, care 

urmează să fie ca o zonă „verde” pentru odihnă și recreere în mediu natural. Finanţarea acestui 

proiect urmează să fie realizată din fonduri europene. 

 

4.7.5. Patinoar pe lacul din Parcul Central  

Municipalitatea doreşte ca pe perioada iernii lacul din Parcul Central să fie transformat într-

un patinoar artificial. Propunerea a fost aprobată în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, 

urmȃnd să fie implementată pȃnă la iarna viitoare. 
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4.7.6. Locuri de joacă pentru câinii cu stăpân şi extinderea adăpostului de pe strada 

Bobâlnei 

Cinci noi locuri de joacă pentru câini au fost amenajate în cartierele oraşului: B-dul 1 

Decembrie 1918 (suprafață 4.000 mp), str. Gheorghe Dima (suprafață 2.000 mp) şi str. Streiului-

Mureșului, (suprafață 600 mp), str. Anina (suprafață 1.200 mp), Cetățuie (suprafață 2.400 mp). Alte 

două asemenea spaţii sunt în curs de amenajare: str. Oașului (3.000 mp) şi Calea Dorobanților (2.000 

mp). De asemenea, a fost extins Centrul destinat câinilor comunitari de pe strada Bobâlnei din Cluj-

Napoca cu încă 60 de locuri. 

 

 

4.7.7. Salubrizare stradală şi deszăpezire 

Lucrările de salubrizare stradală s-au desfăşurat pe două sectoare pe un număr de 658 de 

străzi, Primăria urmărind zilnic lucrările executate şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă.  

În urma licitaţiei desfăşurate în anul 2016, s-a concesionat activitatea pe sectorul 2 pentru o 

durată de 8 ani. Prin realizarea acestei licitaţii, utilajele folosite sunt în proporţie de 80% utilaje noi şi 

sunt în număr mai mare faţă de perioada anterioară. 
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Comandamentul central de deszăpezire funcţionează în fiecare an în cadrul Primăriei în 

perioada 15 noiembrie - 15 martie, activitatea propriu-zisă de deszăpezire desfăşurându-se pe cele 

două sectoare în trei grade de urgenţă, numărul total al străzilor pe care se intervine fiind de 678. 

 

 

4.7.8. Puncte gospodăreşti subterane şi colectarea selectivă 

Primăria doreşte să implementeze colectarea selectivă a deşeurilor prin intermediul unor 

platforme subterane la nivelul întregului oraş, potrivit Strategiei de salubritate adoptată în decembrie 

2016. În anul trecut a fost implementat un proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor prin 

intermediul unor platforme subterane, un astfel de sistem de tip «îngropat» fiind pus în funcţiune în 

cartierul Zorilor, pe strada Luceafărului. Este un sistem modern, colectarea deșeurilor este 

silențioasă, discretă și permite menținerea curățeniei la punctele gospodărești. Noul sistem va duce la 

implementarea treptată a colectării selective (hârtie, mase plastice, metale și sticlă). 

Primăria a organizat o licitaţie publică pentru amenajarea a o sută de astfel de puncte 

gospodăreşti, primele 36 de puncte fiind deja predate companiei cȃştigătoare şi urmȃnd să fie 

realizate pȃnă la sfȃrşitul anului. 

Referitor la implementarea colectării selective (PET, hârtie, sticlă), în sectorul I sunt 

amenajate un număr de 60 de puncte de colectare selectivă cu 147 containere de tip clopot (PET, 
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hârtie, sticlă) şi 5 containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. În 

sectorul II sunt amenajate un număr de 104 puncte de colectare selectivă din care un număr de 85 

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 campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

(DEEE). Cele două firme care au contract cu Primăria organizează anual campanii de informare şi 

conştientizare a cetăţenilor privind importanţa procesului de colectare selectivă. 

 

 

4.7.9. Trecerea cablurilor în subteran 

Până în prezent, CFO Integrator a finalizat lucrările necesare pentru trecerea cablurilor în 

subteran pe 163 de străzi din municipiul Cluj-Napoca. Dintre acestea, pe 72 de străzi cablurile au fost 

introduse în totalitate în subteran. Amintim doar câteva obiective importante din oraş pe care nu mai 

există aceste cabluri: Memorandumului, Avram Iancu, Calea Baciului, Plopilor, I.C. Brătianu sau 

Aleea Stadion. Pe alte 40 de străzi cablurile au fost trecute parţial în subteran (mai sunt cabluri pe 

fațadele imobilelor și cabluri răzlețe), iar pe celelalte străzi care au infrastructura necesară urmează 

ca acestea să se introducă în sistemul de canalizaţie subteran, pe măsură ce proprietarii lor vor da 

curs notificărilor. 
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4.7.10. Concursurile „Curăţenie generală” şi „Iubesc Clujul Curat” 

Primăria a organizat şi două competiţii de protecţie a mediului, destinate clujenilor: 

„Curăţenie generală” şi „Iubesc Clujul Curat”. 

„Curăţenie generală” este un concurs între asociaţiile de proprietari, care pot câştiga anual 

premii în valoare totală de 135.000 de lei, sume ce pot folosite pentru repararea, amenajarea, 

refaţadizarea blocului sau alte lucrări de întreţinere a blocului şi a spaţiului verde aferent. În fiecare 

an, peste 200 de asociaţii s-au înscris în competiţie. 

Concursul ecologic „Iubesc Clujul Curat” este unul dintre cele mai vechi proiecte de 

implicare comunitară propuse tinerilor clujeni. Toate şcolile înscrise au primit premii constȃnd în 

bani sau în vouchere de participare la evenimente sportive şi culturale sau vizite la muzee şi locuri de 

agrement. 

 

4.7.11. Cluj-Napoca sărbătoreşte „Ora Pământului” 

Şi în 2017, Primăria Cluj-Napoca a acceptat invitaţia de a participa la Earth Hour România 

(„Ora Pământului”), prin stingerea iluminatului din centrul Pieţei Unirii, sâmbătă, 19 martie, între 

orele 20.30 şi 21.30, în cadrul parteneriatului cu Asociaţia Tineretul ONU din Romȃnia. 

 

4.7.12. Amenajarea şi curăţarea cursurilor de apă  

În anul 2016, Primăria Cluj-Napoca, în colaborare cu Administrația Bazinală Someș Tisa, a 

realizat o operațiune de curățare a râului Someş. Utilajul cu care se curăță rȃul aparține 

Administrației Bazinale Someș Tisa, iar Primăria s-a ocupat de încărcarea algelor și deșeurilor și 

transportarea lor la rampa de gunoi. În paralel, municipalitatea a inițiat un proiect pentru realizarea 

executarea unui sistem de colectare plutitor. Este vorba despre un stăvilar, prin intermediul căruia 

sunt oprite materialele plutitoare de pe râul Someș, din amonte de municipiul nostru (dinspre 

Florești). Acest sistem de colectare este în faza de recepţie a lucrării. 

De asemenea, în această perioadă s-au executat lucrări de curăţare, igienizare şi decolmatare a 

cursurilor de apă de pe raza municipiului la pârâul Becaş, pârâul Zapodie, pârâul Lomb, pârâul 

Calvaria, pârâul Nadăş, pȃrȃul Murători şi la Canalul Morii. S-au efectuat lucrări de curăţare manuală 

a rigolelor transversale pe un număr de 84 de străzi. 

Pe raza municipiului Cluj-Napoca funcţionează un număr de 14 fântâni arteziene şi 27 de 

cişmele de apă potabilă, amplasate pe domeniu public, în zone intens circulate şi parcuri publice mai 
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frecventate. Activitatea de supraveghere, întreţinere şi reparaţii curente a fântânilor arteziene şi a 

cişmelelor se desfăşoară pe toată perioada de funcţionare a acestora, iar în perioada de iarnă acestea 

sunt închise şi conservate. 

 

 

4.7.13. Pieţe volante în cartiere 

Pe lângă cele cinci hale pe care le administrează (Flora, Zorilor, Grigorescu, IRA şi Hermes), 

Primăria administrează Piaţa Abator şi organizează pieţe volante în cartiere, la care participă în 

fiecare an peste o sută de producători locali. În total, prin intermediul pieţelor volante se vând în 

fiecare an, în medie, peste 500 de tone de produse, direct de la producători către aproximativ 12.000 

de clienţi. La începutul fiecărei toamne se desfăşoară Zilele Recoltei, la care participă 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 (în 2016, au fost prezenţi un 

număr de peste 200 producători agricoli și meșteri populari, care au comercializat zeci de tone de 

marfă, pentru aproximativ 7.000 de clujeni).  
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4.7.14. Modernizarea Pieţei de vechituri 

RADP Cluj-Napoca a demarat proiectul privind modernizarea pieței de vechituri (Oser) de pe 

strada Bobâlnei, care include amenajarea unei suprafețe totale de aprox. 3 hectare, pe care vor 

funcționa 14 hale, o parcare cu o capacitate de 300 de locuri, o zonă de alimentație, grupuri sanitare 

și drumuri de acces. 
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5. Educaţie 

Susținerea educației este o prioritate pentru municipalitatea clujeană, iar investiția în educație 

este cea mai sigură investiție pe care o putem face pentru viitorul comunității noastre. 

 

5.1. Investiţii în infrastructura educaţională 

5.1.1. Proiect european pentru trei unităţi de învăţământ preuniversitar 

A fost finalizat proiectul european pentru 

creşterea calităţii şi accesibilităţii procesului 

educaţional în 3 unităţi şcolare din învăţământul 

preuniversitar. Şcoala cu clasele I-VIII „Ion 

Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” şi 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” au fost complet 

reabilitate şi dotate, fiind astăzi cele mai moderne 

şcoli din România. Lucrările au cuprins: reabilitarea a 10 corpuri de clădire destinate procesului 

educaţional, modernizarea, extinderea şi dotarea a 2 săli de sport, 2 terenuri de sport reabilitate şi 

modernizate (1800 mp), 3000 mp incintă curte reabilitaţi şi 11.500 mp de spaţii verzi amenajate, 

respectiv dotarea celor 3 unităţi după cum urmează: Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu” - 158 

echipamente IT; Liceul Teoretic „Avram Iancu” - 209 echipamente IT; Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” - 119 echipamente IT. 
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5.1.2. Modernizarea şi consolidarea clădirii din str. Memorandumului nr. 22 

Prin proiectul privind modernizarea şi consolidarea clădirii din str. Memorandumului nr. 22 

Şcoala „Ioan Bob” s-au realizat 14 săli de clasă şi două laboratoare, grupuri sanitare, spaţii tehnice, 

pentru învăţămȃntul preuniversitar. Imobilul are regimul de înălţime S + P +1E + Mansardă şi, având 

în vedere faptul că este situat în centrul istoric al oraşului, a păstrat forma arhitecturală a construcţiei 

existente. 

 

 

5.1.3. Reabilitarea termică a unităţilor preuniversitare din Cluj-Napoca (Colegiul 

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

Un proiect aflat în derulare vizează reabilitarea şi eficientizarea energetică a două unităţi de 

învăţămȃnt preuniversitar: Colegiul Naţional „George Coşbuc” şi Liceul de Muzică „Sigismund 

Toduţă”. Principalele lucrări care se vor executa sunt: consolidarea structurală a clădirilor acolo unde 

este necesar; anveloparea clădirilor cu termosistem pentru reducerea cantității de energie termică 

pierdută, conform auditului energetic; schimbarea ferestrelor cu tâmplărie din lemn și geam simplu 

cu tâmplărie din lemn stratificat sau PVC și geam tip termopan pentru reducerea pierderilor de 

căldură; instalarea unui sistem de climatizare cu recuperare de căldură în clădiri; instalarea de 

panouri fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și folosirea resurselor regenerabile; 
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instalarea de corpuri de iluminat tip LED eficiente din punct de vedere al reducerii consumului de 

energie electrică; diverse lucrări de ridicare a confortului în interiorul clădirilor (obiecte sanitare noi, 

zugrăveli noi, pardoseli noi etc). 

Proiectul va fi realizat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei 

de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător, în această vară urmȃnd să înceapă lucrările 

de consolidare. 

 

5.1.4. Noi creşe în cartiere 

În această perioadă, au fost demarate două noi proiecte de creşe, una în cartierul Grigorescu 

(pe strada Donath) şi una în cartierul Mănăştur (pe strada Grigore Alexandrescu). Acestea vor avea 

atributele unor „clădiri verzi”, urmând să aibă o eficienţă energetică ridicată. Pentru creşa din 

Grigorescu au început deja lucrările, dar falimentul firmei cȃştigătoare ne-a obligat să refacem 

licitația, lucrările urmȃnd să fie reluate în această vară.  

De asemenea, în luna septembrie 2017, se vor deschide două grupe noi în cadrul Creşei 

Scufiţa Roşie de pe str. Detunata nr. 2, cartierul Gheorgheni. 
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5.1.5. Lucrări de reparaţii şi întreţinere la unităţile de învăţămȃnt preuniversitar 

Educaţia este o prioritate pentru municipalitatea clujeană. Lucrăm în fiecare an pentru a 

asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite elevilor şi dascălilor să 

înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune. 

Primăria efectuează în fiecare vară lucrări de reparaţii la toate unităţile de învăţământ 

preuniversitar din oraş care necesită astfel de intervenţii, creşe, grădiniţe, şcoli şi licee. 

 

 

5.1.6. Repararea curţilor şcolilor 

În anul 2017, Primăria a demarat o acţiune de refacere a curţilor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. În această vară se va realiza reabilitarea curţilor pentru 27 de licee, şcoli şi grădiniţe: 

Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania, Colegiul Tehnic 

Energetic, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Liceul Teoretic 

Mihai Eminescu, Liceul Tehnologic nr. 1, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Colegiul Naţional 

George Coşbuc, Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Liceul Teoretic Gheorghe Şincai, Liceul de 

Informatică, Seminarul Teologic Ortodox, Şcoala Gimnazială Ioan Bob, Şcoala Gimnazială 

Alexandru Vaida Voievod, Şcoala Gimnazială Emil Isac, Scoala Generala nr. 10, Şcoala Gimnazială 

Traian Dârjan, Şcoala Generală Nicolae Titulescu, Grădiniţa Raza de Soare, Grădiniţa Academia 
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Piticilor, Grădiniţa Mica Sirenă, Grădiniţa Dumbrava Minunată, Grădiniţa Buburuza, Grădiniţa 

Poieniţa, Grădiniţa Albinuţa şi Grădiniţa Albă ca Zăpada. 

 

 

5.2. Burse şi premii pentru elevi şi studenţi  

5.2.1. Peste 13.000 de burse pentru elevii clujeni în anul 2017 

Municipalitatea a menținut politica educațională prin care toți elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu media 

peste 8,50 și nota 10 la purtare, 

primesc bursă. 

Astfel, peste 13.000 de 

elevi vor beneficia de burse în 

2017. În bugetul local pentru anul 

în curs a fost prevăzută pentru 

acestea suma de 11.400.000 lei. 
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5.2.2. Premii pentru elevii cu performanţe deosebite 

Dorim să recompensăm efortul şi dorinţa elevilor de a învăţa, de a se educa, pentru că viitorul 

Clujului depinde de acest lucru. Cu cât tinerii noştri vor fi mai instruiţi, cu atât mai mari vor fi 

şansele lor de acces la un nivel ridicat al calităţii vieţii. 

În fiecare an, municipalitatea premiază elevii cu performanţe deosebite la concursurile 

şcolare sau la alte competiţii sau examene, pentru că este important să le transmitem copiilor noştri 

că munca, seriozitatea şi perseverenţa sunt răsplătite, că la baza viitorului lor este cartea şi că aici, la 

Cluj-Napoca, îşi pot construi viitorul aşa cum şi-l doresc. Astfel, Primăria i-a premiat pe elevii care 

au promovat examenul de bacalaureat cu media 10 (este vorba despre Radu Cristian Andreescu de la 

Liceul „Onisifor Ghibu” și Raul Bogdan Oltean de la Colegiul Național „George Barițiu”). 

De asemenea, 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 şi 

valorificarea abilităţilor creative.  

Şi în 2016 a fost organizată Gala de excelenţă „10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, Speranţele 

Cetăţii”, în cadrul căreia sunt premiate performanţele elevilor clujeni, realizări individuale sau ale 

unor echipe, în mai multe domenii: ştiinţe, IT, social, arte, sport, inovaţie. 
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5.2.3. Concurs pentru tineri cercetători în știință și inginerie 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu prof. Rada Flavia Mihalcea, cetățean de 

onoare al municipiului, a organizat în anul 2016 a doua ediţie a unui concurs dedicat tinerilor 

cercetători în știință și inginerie. Premiul „Tineri Cercetători în Știință și Inginerie” își propune 

recunoașterea tinerilor cercetători din domeniul științei și ingineriei care, prin munca lor, au 

demonstrat excelență și au adus contribuții extraordinare în domeniul lor de specialitate. 

Câştigătorii ediţiei 2016 sunt: premiul I: Alina Bădescu (Universitatea Politehnica din 

Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - telecomunicaţii); 

premiul II: Monica Focşan (Departamentul de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser, 

Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe, Universitatea „Babeş-Bolyai” - fizică); 

premiul III: Dan Vodnar (Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - 

biotehnologie); menţiuni speciale: Cristina Coman (Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca - chimie-fizică) şi Luiza Buimaga-Iarinca (Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca - fizică). 

În 2017, se organizează cea de-a treia ediţie a concursului, aplicaţiile putȃnd fi trimise pȃnă la 

15 mai. 
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5.2.4. Facilităţi pentru elevi la transportul public  

5.2.4.1. Peste 21.000 de elevi beneficiază de gratuităţi la transportul în comun 

Toți elevii clujeni care utilizează mijloacele de transport public pentru a merge la școală 

beneficiază de gratuitate pe două linii în municipiu. De asemenea, circulă gratuit pe două linii elevii 

care folosesc transportul în comun pentru a se deplasa la activități educative extra-școlare. 

Gratuitatea nu se acordă celor care au nota scăzută la purtare sau care au absentat nemotivat de la 

activitățile educaționale.  

În acest fel, urmărim să oferim un sprijin familiilor care au copii școlari, să încurajăm 

prezența elevilor la ore și implicarea lor în activități extra-curriculare, care să îi ajute să își 

construiască o bază educațională cât mai solidă pentru viitorul lor. 

De asemenea, elevii care nu intră în niciuna din categoriile de mai sus au 50% reducere la 

transportul în comun, iar toţi elevii care doresc beneficiază de 50% reducere pe o a treia linie. 

În prezent, peste 21.000 de elevi beneficiază de această facilitate. 

 

5.2.4.2. Transport pentru elevii din familii defavorizate şi pentru elevii cu nevoi speciale 

Elevii orfani şi cei proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la transport pe toate 

liniile. 

De asemenea, Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea 

Fânaţelor şi Colonia Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii 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.  

 

5.3. Sprijin pentru copiii defavorizaţi 

5.3.1. „Şcoală după şcoală” - o nouă şansă pentru copiii defavorizaţi 

La nivel comunitar s-a continuat programul „Şcoală după Şcoală” prin care mai multe unități 

de învăţământ (Școala Gimnazială „Traian Dârjan”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Școala 

Gimnazială „Octavian Goga”, Școala „Horea”, Școala Gimnazială „Nicoale Titulescu”, Școala 

Gimnazială „Christiana”) sunt sprijinite în efortul de reducere a abandonului şcolar şi de creştere a 
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calităţii educaţiei dar şi a performanţelor şcolare printr-un parteneriat comun cu Fundaţia Creştină 

Diakonia şi cu Fundaţia United Way România. 

Copiii primesc în fiecare zi, după terminarea orelor de curs, o masă caldă asigurată de către 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, apoi sunt preluaţi de profesorii implicaţi în program care stau 

alături de ei şi îi ajută la teme sau realizează alte activităţi educative împreună. În paralel, se asigură 

asistenţă socială pentru familii: părinţii sunt ajutaţi să rezolve problema documentelor de identitate 

care, lipsind, împiedică de multe ori copiii să aibă acces la ajutoarele oferite de stat sau la asistenţă 

medicală, îi învaţă pe părinţi cum pot să îşi găsească un loc de muncă astfel încât copiii să nu 

trebuiască să aibă o contribuţie prin muncă proprie şi să se poată concentra pe studiu. 

Statisticile arată că, în România, doar 33% dintre copiii care provin din familii dezavantajate 

reuşesc să finalizeze studiile gimnaziale. În urma proiectului implementat la Cluj-Napoca, 70% 

dintre copiii înscrişi şi-au îmbunătăţit frecvenţa şcolară, diminuându-se, în paralel, cu până la 40% 

absenteismul şi riscul abandonului şcolar. De asemenea, 44% dintre copii au avut rezultate mai bune 

la şcoală. 

 

5.3.2. Rechizite pentru 510 copii clujeni din familii defavorizate 

510 copii din familii cu situaţie materială foarte dificilă au primit în toamna trecută ghiozdane 

echipate cu rechizite şcolare. La fel ca în fiecare an, am avut grijă de copiii care sunt în evidenţele 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, astfel încȃt să aibă şi ei parte de un început de an şcolar 

aşa cum merită orice copil. 

 

5.3.3. Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor 

În zona Pata Rât funcționează o unitate mobilă în care se desfășoară activități educative 

pentru copiii care locuiesc în zona rampei de gunoi, reprezentând în fapt o formă de extindere a 

serviciilor acordate în Centrul de zi „Țara Minunilor”. În susţinerea acestor activităţi, sunt alocate 

sume de la bugetul local pentru hrana celor 120 de copii care sunt cuprinși în programele socio-

educaţionale ale Fundației Dezvoltarea Popoarelor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Cluj și Fundației Proroma. De asemenea, s-a asigurat funcţionarea cabinelor cu dușuri 

și toalete pentru comunitățile din Pata Rât, iar pe strada Cantonului s-au asigurat toalete ecologice. 

Pentru facilitarea transportului copiilor dinspre Pata Rât spre școlile din municipiul Cluj-Napoca s-au 

introdus autobuze cu program special.    
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6. Dezvoltare economică sustenabilă 

6.1. Politici publice orientate spre crearea de noi locuri de muncă 

Politicile publice promovate sunt axate pe susţinerea investiţiilor şi crearea de noi locuri de 

muncă, esenţială pentru dezvoltarea comunităţii noastre. Şomajul la nivelul municipiului a fost în 

toată această perioadă sub 1%. 

Municipalitatea clujeană urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice 

prin stimularea investiţiilor private care vizează direct îmbunătăţirea nivelului de trai şi valorificarea 

eficientă a potenţialului local.  

Pentru anul 2016 s-au acordat următoarele facilităţi fiscale - scheme de ajutor de stat regional 

sau minimis: 

- scutiri pe clădiri aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută 

la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” - în valoare de 800.000 lei (s-

au acordat în totalitate); 

- scheme de ajutor de stat regional şi scutiri la plata impozitului pe clădirile/terenurile situate 

în parcurile industriale în valoare de 1.531.649 lei;  

- scheme de minimis - scutiri la plata impozitului pe clădirile situate în parcurile industriale în 

valoare de 259.254 lei (pentru cei care nu se mai bucură de ajutorul regional); Primăria acordă sprijin 

şi companiilor din parcuri industriale care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a beneficia de 

ajutoare de acest tip, prin stabilirea celui mai mic impozit posibil în condiţiile legii, respectiv 0,2%; 

- beneficiarii OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale (anularea a 73% din 

majorările de întȃrziere pentru soldul datoriei la data de 30 septembrie 2015 şi plătită pȃnă la data de 

31 martie 2016): persoanele fizice au depus 782 de notificări pentru o sumă de 387.426 lei, respectiv 

persoanele juridice au depus 124 de notificări pentru o sumă de 4.124.470 lei. 

Pentru anul 2017 s-au acordat următoarele facilităţi fiscale - scheme de ajutor de stat regional 

sau minimis: 

- scutiri pe clădiri aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută 

la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” - în valoare de 900.000 lei; 

- scheme de ajutor de stat regional şi scutiri la plata impozitului pe clădirile/terenurile situate 

în parcurile industriale în valoare de 1.182.054 lei; 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

   Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-592.301; Fax: +40-(0)264-599.329 

 

47 

 

- scheme de minimis - scutiri la plata impozitului pe clădirile situate în parcurile industriale în 

valoare de 340.000 lei. 

Politica promovată de municipalitatea clujeană a fost aceea de a menţine constant nivelul 

taxelor şi impozitelor locale. Şi în 2017, Primăria municipiului Cluj-Napoca a acordat bonificaţia de 

10% clujenilor care-şi achită integral impozitele până în 31martie. 

Astfel, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice au un sprijin real la Cluj-Napoca prin 

politicile fiscale pe care le promovăm, iar faptul că avem o bună colectare la bugetul local dovedeşte 

încrederea pe care clujenii o au în proiectele asumate de municipalitate.  

Primăria are 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. 

 

6.2. Cluj-Napoca este pe locul 2 în Europa ca oportunităţi de angajare şi 96% dintre 

clujeni sunt mulţumiţi să trăiască în oraşul lor 

În anul 2016, Comisia Europeană a dat publicităţii un studiu asupra calităţii vieţii realizat în 

79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa (Eurostat), datele fiind colectate între 21 mai şi 9 iunie 

2015. 

Potrivit acestuia, 67% dintre clujeni consideră că au oportunităţi bune de a-şi găsi o slujbă în 

oraş, ceea ce plasează oraşul pe locul 2 ca oportunităţi de angajare, după Praga (72%), urmaţi de 

Munchen (62%) şi Bratislava (62%). Este de remarcat faptul că există o creştere importantă faţă de 

studiul anterior (realizat cu 4 ani în urmă), cȃnd doar 42% considerau că în oraş au oportunităţi de a-

şi găsi o slujbă.  

Acelaşi studiu relevă faptul că 96% dintre clujeni sunt mulţumiţi să trăiască în oraşul lor, la 

fel ca şi locuitorii din Viena, Graz sau Luxemburg; peste Barcelona, Berlin sau Londra.  

 

6.3. Colaborarea cu mediul de afaceri 

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

străin, iar Primăria a primit în ultimul an vizita a numeroase delegaţii de investitori provenind din ţări 

precum Austria, Belgia, China, Coreea de Sud, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, 

Olanda, Polonia, Spania, SUA, Suedia, Turcia, Ungaria, precum şi a reprezentanţilor Băncii 
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Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ai Băncii Mondiale respectiv ai Camerelor de 

Comerţ Româno-Poloneză, Româno-Britanică, Româno-Olandeză şi Româno-Germană. 

De asemenea, Primăria a fost partener în organizarea unor evenimente cum sunt: Conferința 

Internațională a Clusterelor, Festivalul de Toamnă al Economiei Germane, Forumul de afaceri 

româno-maghiar, Cluj Business Days, Întâlnirile Europene din Transilvania, Meet the Mayor - două 

întâlniri anuale cu membrii Cluj International Committee, găzduite de municipalitate la Centrul de 

Cultură Urbană Casino, Săptămâna Belgiană la Cluj-Napoca, Zilele Olandeze la Cluj, IT Camp, 

Cyber Cafe la sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, evenimentele 

din cadrul ediției 2017 a Conferinței Open Innovation 2.0. 

Administraţia locală are un rol important 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 afaceri 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. Pentru a veni în 

sprijinul potenţialilor investitori, am dezvoltat proiectul www.clujbusiness.ro, un portal destinat 

creşterii vizibilităţii Clujului pe harta oraşelor europene deschise pentru investiţii, o platformă 

informaţională prin intermediul căreia investitorii obţin repede, pragmatic şi relevant răspunsurile pe 

care le aşteaptă la întrebarea „De ce Cluj-Napoca este o destinatie premium pentru investiţii?”. 

În ultimii ani, proiectele Clujului au fost prezentate la unul dintre cele mai mari evenimente 

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

care sunt prezenţi 1.500 de expozanţi din peste 30 de ţări. Evenimentele au fost organizate în 

parteneriat de entităţi private şi de autorități publice clujene, cu scopul de a susţine proiecte ale 

comunităţii din sectorul public şi cel privat şi de a atrage noi investiţii în regiune.  

De asemenea, municipalitatea clujeană este membră a următoarelor clustere clujene: 

AgroTransilvania Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, iTech by ARIES Transilvania Cluster, 

Clusterul de Industrii Creative Cluj, Transilvania Energy Cluster, dȃnd astfel un mesaj clar al 

angajării noastre în proiecte de anvergură promovate de aceste structuri asociative. 

 

6.4. Fonduri europene pentru dezvoltarea economică şi socială 

Atragerea fondurilor europene reprezintă una dintre principalele preocupări ale administraţiei 

clujene, deoarece resursele europene sunt esenţiale pentru realizarea proiectelor pe care le aşteaptă 

locuitorii municipiului. Anul 2016 a fost anul finalizării unor mari proiecte europene, cum sunt 
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reabilitarea tramei stradale de acces la zona industrială, modernizarea străzii Făget, proiectul de bike 

sharing, modernizarea staţiilor de transport în comun şi sistem de ticketing.  

În ultimul an, au fost pregătite proiectele care vor fi depuse în noul exerciţiu financiar al 

Uniunii Europene şi au fost puse în dezbatere publică documentele strategice care trasează cadrul 

general de acţiune pentru dezvoltarea economică şi socială a întregii Zone Metropolitane.  

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de creștere Cluj-Napoca a fost 

dezbătută în data de 11 august 2016, în Sala de Sticlă a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. În 

cadrul dezbaterii, a fost prezentată strategia, viziunea, obiectivele, prioritățile și proiectele integrate 

esențiale, precum şi instrumentele de guvernanţă. Proiectele incluse în Strategia 2014-2020 la nivel 

de zonă metropolitană vor fi finanţate cu prioritate prin Programul Operaţional Regional, Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală şi celelalte programe operaţionale pentru perioada 2014-2020. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a fost dezbătut public în data de 28 iulie 2016. Ulterior 

acestei dezbateri. conform prevederilor ghidului axei 4 din cadrul Programului Operaţional Regional, 

s-a constituit Autoritatea Urbană ce se va ocupa de prioritizarea propunerilor de proiecte. Propunerile 

de proiecte cuprinse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt preluate şi în Strategia Integrată de 

Dezvoltare Urbană.  

 

6.5. Cluj Innovation Park şi primul cluster de industrii creative din Romȃnia 

Proiectul Cluj Innovation City este un proiect care vizează dezvoltarea oraşului pe următorii 

20 de ani, având ca ţintă pe termen lung dezvoltarea economică sustenabilă bazată pe tehnologii şi 

procese antreprenoriale cu valoare adăugată mare. Materializarea acestui proiect major presupune 

dezvoltarea unui nivel de colaborare şi a unui nivel de infrastructură. Cluj Innovation City reprezintă 

în primul rând un ecosistem de colaborare între instituţii de cercetare şi dezvoltare, autorităţi, 

companii private şi antreprenori şi mediul academic. Desigur, colaborarea se va dezvolta în contextul 

de infrastructură specifică partenerilor: laboratoare, incubatoare de afaceri, spaţii de educaţie, centre 

de transfer tehnologic, centre de afaceri, spaţii comerciale şi de recreere. 

Un pilon important al proiectului este legat de dezvoltarea zonei Lomb, unde Primăria Cluj-

Napoca are 202 hectare de teren şi unde a început deja construcţia unor centre dedicate mediului de 

afaceri, industriilor creative şi tinerilor clujeni cu iniţiativă prin proiecte cu finanţare europeană. 

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative şi Centrul de sprijinire a afacerilor TEAM-
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ZMC sunt administrate de compania Cluj Innovation Park SA (aparţinȃnd municipiului) şi urmează 

să facă parte din Parcul Industrial Cluj Innovation Park pentru a putea oferi facilităţi investitorilor. 

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, 70.000 mp teren amenajat, un 

amfiteatru verde pentru manifestări în aer liber). 

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative îşi propune facilitarea comunicării şi 

a transferului tehnologic dintre mediul de afaceri, cel academic şi cel instituţional, în vederea 

dezvoltării antreprenoriatului din domeniile industriilor creative.  

În ultimii doi ani, la Cluj-Napoca au avut loc o serie de întâlniri organizate de Cluj Innovation 

Park şi ADRNV pentru a stabili modalităţile concrete de dezvoltare ale industriilor culturale şi 

creative. În urma acestor întâlniri, la iniţiativa Cluj Innovation Park, ARIES Transilvania și Hygia 

Consult, în octombrie 2016, a fost creat Clusterul de Industrii Creative „Transilvania”, primul cluster 

de acest tip din România. Din el fac parte peste 30 de companii din domeniile: publicitate, 

arhitectură, design, modă, film, video și fotografie, software şi jocuri, muzică, teatru, 5 universităţi, 

(4 universităţi din Cluj-Napoca - Universitatea de Artă şi Design, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 

Universitatea Tehnică, Universitatea Sapienția, precum şi Universitatea din Oradea), precum şi una 

dintre cele mai importante bănci din România, Banca Transilvania. 

Primul proiect pe care şi l-a propus Clusterul de Industrii Creative este dotarea unui studio 

cinematografic, care urmează să fie utilizat în comun, ca un co-working space, la fel ca alte co-

working spaces din viitorul Centru Regional pentru Industrii Creative. 

De asemenea, funcţionarea Centrului Regional pentru Industrii Creative va fi una construită 

pe o bază participativă şi Centrul va oferi servicii în funcţie de nevoile partenerilor. 

În prezent, municipalitatea Cluj-Napoca a început demersurile pentru stabilirea unui fond de 

film, ceea ce ar fi o premieră la nivelul autorităţilor locale din România. 

Centrul de sprijinire a afacerilor Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi - 

Zona Metropolitană Cluj (TEAM-ZMC) este un parc tehnologic dezvoltat pentru activităţi de 

producţie şi microproducţie, existând atât corpuri administrative, cât şi hale de producţie destinate 

IMM-urilor. Proiectul vizează realizarea unei infrastructuri pentru sprijinirea dezvoltării mediului de 

afaceri din domenii identificate ca industrii motoare în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană - 

domeniul IT, electronic şi electrotehnic. Scopul investiţiei este dezvoltarea antreprenorilor şi 

facilitarea transferului tehnologic între sectoarele de business şi mediul academic.  
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Ansamblul este alcătuit dintr-un corp de clădire pentru birouri şi servicii suport: la parter 

prevăzut cu sală de şedinţe, birouri administrative, sală de mese, birouri cu posibilitate de 

compartimentare în celule modulate etc, toate fiind conectate la o reţea broadband şi la un sistem de 

securitate interioară şi exterioară. Spaţiile de microproducţie sunt realizate 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 fiind dotat cu o macara tip pod 

rulant. Astfel, se realizează 100.000 mp teren (parcelat) amenajat, din care 1000 ml drumuri acces cu 

utilităţi aferente şi un centru de sprijinire a afacerilor cu o suprafaţă construită 488 mp şi o suprafaţă 

utilă (S+P+2E) 1952 mp. De asemenea, vor exista şi aproximativ 5 hectare de teren viabilizate care 

pot fi puse la dispoziţia investitorilor privaţi pentru dezvoltări viitoare.  

În 2016 a început realizarea drumului de acces la cele două investiţii. 

În data de 24 iunie 2016, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Cluj Innovation 

Park (România) și GwangJu Techno Park (Coreea de Sud), punând astfel bazele unui protocol 

bilateral de colaborare cu privire la transferul de tehnologie, relații comerciale și marketing.  

Elementele de colaborare concretă vizează 3 direcții principale: IT, sănătate și energie 

alternativă - cuprinzând însă și alte domenii importante pentru o dezvoltare urbană și regională 

sustenabilă. Astfel, cele două echipe vor dezvolta proiecte în zona incubatoarelor de afaceri. 
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Pașii următori vor viza și explorarea posibilității de cooperare în zona cercetare-dezvoltare și 

inovare, prin crearea unui centru R&D în cadrul Cluj Innovation Park, precum și oferirea de suport 

pentru dezvoltarea de afaceri între companiile românești și coreene prin variate programe specifice 

(spre exemplu, programe de match-making între companii).  

 

6.6. Ghid imobiliar local realizat pe baza tranzacţiilor reale efectuate în piaţă 

O echipă de evaluatori membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca şi cu sprijinul companiei de audit 

şi consultanţă KPMG a elaborat un ghid ce are la bază tranzacţiile imobiliare încheiate pe raza 

municipiului Cluj-Napoca, ghid care a ajuns deja la a treia ediţie (publicată în septembrie 2016).  

În cadrul acestui demers, Primăria din Cluj-Napoca, prin intermediul Direcţiei de Impozite şi 

Taxe Locale, a realizat în premieră o centralizare a tranzacţiilor imobiliare, pentru a servi unei 

analize inedite a pieţei imobiliare clujene. Existenţa acestui raport, actualizabil anual, permite ca 

acest tip de informaţie să fie accesibilă tuturor şi aduce un plus de siguranţă cetăţenilor care decid să 

facă achiziţii imobiliare.  

 

6.7. Dezvoltarea turismului 

6.7.1. Numărul turiştilor a crescut în fiecare an 

În anul 2016, în municipiul Cluj-Napoca, s-au înregistrat 369.975 turişti, cu 15,90% mai 

mulţi decât în 2015. De asemenea, numărul înnoptărilor a crescut de la 608.620 la 702.634 

(+15,45%), conform datelor furnizate de INSSE. 

În primele 4 luni ale anului 2017, în municipiul Cluj-Napoca, s-au înregistrat 127.583 turişti, 

cu 27,79% mai mulţi faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 (99.834 turişti). De asemenea, numărul 

înnoptărilor a crescut de la 190.673 la 239.155 (+25.42%), conform datelor furnizate de INSSE. 

 

6.7.2. Centrul de Informare Turistică, model de bune practici 

Centrul de Informare Turistică al municipiului Cluj-Napoca oferă informații, acces gratuit la 

internet și pune la dispoziţia turiştilor, unităților de cazare și organizatorilor de evenimente, 

conferințe etc., cu participare națională și internațională, materiale de informare și promovare 

turistică: hărți, pliante şi broşuri informative, în mai multe limbi de circulaţie internaţională și 
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regională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, ebraică, poloneză). În ultimul an, 

au beneficiat de serviciile Centrului de Informare Turistică peste 30.000 persoane.  

Informaţiile solicitate de turiştii români şi străini care se adresează direct Centrului de 

Informare Turistică se referă la obiectivele turistice din oraş şi din împrejurimi, orarul de vizitare, 

posibilităţile de transport, orarul trenurilor şi autobuzelor, oferta de cazare şi agrement, programul 

evenimentelor, restaurante tradiţionale, magazine de antichităţi şi artizanat, librării, teatre, operă, 

pieţe şi mall-uri, schimb valutar, rent-a-car, tururi de o zi şi trasee montane, campinguri etc. Marea 

majoritate a turiștilor care se adresează direct Centrului de Informare Turistică al Municipiului Cluj-

Napoca sunt străini (71%), pincipalele ţări de provenienţă ale acestora fiind Franţa, Germania, 

Spania, Marea Britanie, Italia, Polonia, Israel, Ungaria şi alte ţări din Europa, dar şi din America de 

Nord şi de Sud, Africa, Asia şi Australia. 

 

Centrul de Informare Turistică a pregătit şi a distribuit materiale de promovare turistică la 

toate evenimentele cu impact turistic semnificativ - Untold Festival, Electric Castle, TIFF, Zilele 

Clujului etc., precum şi la competiţiile sportive internaţionale (meciul internaţional de fotbal 

România-Spania, Trofeul Carpaţi la handbal feminin şi Campionatul European de Gimnastică). 
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Prin paginile de web www.visitclujnapoca.ro şi www.visitcluj.ro, Serviciul Relaţii 

Comunitare şi Turism pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii de natură turistică, în mai multe 

limbi (engleză, franceză, germană, maghiară). 

Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca a participat la cele mai 

importante târguri internaționale de turism (Berlin, Madrid, Viena, Paris, Milano), care se adresează 

atât specialiştilor cât şi publicului larg şi atrag un număr mare de expozanţi şi de vizitatori. 

Municipiul Cluj-Napoca a fost promovat și în cadrul mai multor manifestări organizate de 

către Ministerului Turismului (spre exemplu, Caravana Google România) la Constanța, Timişoara, 

Braşov, Cluj-Napoca, Suceava, București, unde au fost expuse participanţilor modele de bune 

practici în turism. De asemenea, Centrul de Informare Turistică a fost invitat să promoveze oferta 

turistică locală la evenimentele organizate de companiile aeriene pentru lansarea noilor rute, Blue 

Air: Cluj-Napoca - București, Constanța, Timișoara, Iași, Liverpool, Dublin, Birmingham, Londra, 

Larnaca, Hamburg, Nisa, respectiv Turkish Airlines spre Istanbul. 

Printr-un alt proiect de promovare turistică, au fost organizate tururi ghidate gratuite în 

centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Cluj Guided Tours. Având 

menirea de a prezenta centrul turistic al oraşului într-o manieră atractivă și educativă, atât pentru 

vizitatorii municipiului Cluj-Napoca, cei care abia au deschis poarta „oraşului comoară”, cât şi 

pentru clujenii de diferite vârste care au ales această alternativă plăcută de petrecere a timpului liber 

şi care doresc să-şi cunoască mai bine oraşul, tururile ghidate gratuite au fost organizate zilnic. În 

proiect au fost implicaţi numeroşi voluntari - studenţi, masteranzi, absolvenţi sau cursanţi în 

domeniul ghidajului turistic, sub îndrumarea unor cadre didactice de la secţiile de specialitate din 

cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, activităţile proiectului contribuind astfel şi la pregătirea practică 

a resursei umane competitive, prin susţinerea unui serviciu coordonat de instruire, având ca obiectiv 

optimizarea promovării turistice prin conştientizarea şi creşterea vizibilităţii patrimoniului oraşului în 

rândul turiştilor români şi străini, dar şi în rândul comunităţii locale. Pe lângă aceste tururi ghidate, 

pe perioada desfăşurării Zilelor municipiului Cluj-Napoca, au fost oferite turiştilor diferite circuite 

tematice, în limbile română sau engleză: „Cluj-Napoca, the Treasure City”, „Legendele Clujului”, 

„Povești de dragoste clujene”, „Clujul redescoperit”, „Tur ghidat pădurea Hoia-Baciu”, „Tur ghidat 

al Bibliotecii Centrale Universitare”. 
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6.7.3. Parteneriate cu Universitatea „Babeş-Bolyai” şi cu instituţii de artă şi cultură 

O componentă importantă a activităţii Centrului de Informare Turistică este reprezentată de 

parteneriatul cu unităţile de învăţământ superior, în ceea ce priveşte desfăşurarea stagiului de practică 

sau internship pentru studenţii şi masteranzii de la secţiile de profil (Facultatea de Geografie - 

specializarea Geografia Turismului; Facultatea de Istorie şi Filosofie - specializarea Turism Cultural; 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor - specializarea Economia Comerţului, 

Turismului şi Serviciilor; Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării; Facultatea 

de Litere, Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Business; Management în Industria 

Turismului; Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism ş.a.). Pe parcursul stagiilor de 

practică, studenţii dobândesc cunoştinţe despre modalitatea de funcţionare a unui centru de informare 

turistică, dar şi despre activităţi specifice administraţiei publice locale, având posibilitatea de a 

interacţiona direct cu vizitatorii centrului şi de a se implica în proiectele de promovare turistică. Sub 

supravegherea tutorilor din cadrul Centrului de Informare Turistică şi a profesorului îndrumător, 

studenţii oferă vizitatorilor informaţii cu privire la oferta turistică şi de agrement, contribuind 

totodată şi la activităţile administrative, de actualizare a bazelor de date turistice, realizarea unor 

materiale informative, documentare etc. 

Centrul de Informare Turistică are relaţii de colaborare cu centrele culturale din oraş, cu 

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Centrul pentru Valorificarea Patrimoniului 

Cultural-Istoric, Arhivele Naţionale, Teatrul Naţional şi Opera Română, Teatrul Maghiar de Stat şi 

Opera Maghiară, Teatrul de Păpuşi „Puck”, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Colecţia de 

Istorie a Farmaciei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Artă, Muzeul Mitropoliei şi alte 

instituţii de artă şi cultură etc., pentru promovarea programului de evenimente sau pentru organizarea 

unor manifestări expoziţionale, festivaluri etc. 

 

6.7.4. Recomandări din partea presei internaţionale 

Postul de ştiri CNN a recomandat Romȃnia printre cele 16 destinaţii turistice ale anului 2016. 

Printre motivele acestei alegeri se numără: Delta Dunării, drumeţiile în munţii Carpaţi sau castelul 

Bran (legat de mitul lui Dracula). Clujul este amintit pentru galeriile sale de artă, fiind considerat un 

viitor centru artistic „fierbinte” („hotly-tipped future art scene”).  

Lonely Planet, unul dintre cele mai cunoscute ghiduri turistice la nivel internaţional, a plasat 

Transilvania pe primul loc în topul destinațiilor turistice în 2016. Clujul este amintit în ghid pentru 
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vitalitatea sa culturală, pentru faptul că este unul dintre oraşele care stabilesc tendinţele în arta 

contemporană, pentru muzeele sale şi pentru viaţa de noapte.  

 

 

6.7.5. Cluj-Napoca este cel mai prietenos oraş din Europa cu străinii 

Comisia Europeană a dat publicităţii în 2013 şi în 2016 studiul asupra calităţii vieţii realizat 

în 79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa. Potrivit acestora, Clujul a fost şi este cel mai 

prietenos oraş din Europa cu străinii: 91% dintre clujeni au o percepţie pozitivă faţă de străini. Pe 

locul al doilea, s-au situat Luxemburg, Cracovia şi Copenhaga. 
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7. Cooperări naţionale şi internaţionale (ambasadori, delegaţi etc.) 

7.1. Ambasadori şi reprezentanţi oficiali în vizită la Cluj-Napoca 

În ultimul an, municipalitatea a dezvoltat numeroase 

parteneriate la nivel local, naţional şi internaţional şi a fost 

reprezentată la importante manifestări desfăşurate la nivel 

european. 

Ambasadori din numeroase ţări au vizitat oraşul 

nostru: Belgia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Franţa, 

Germania, Macedonia, Marea Britanie, Mexic, Norvegia, 

Polonia, Statele Unite ale Americii şi Tunisia, acestora 

alăturându-li-se consuli şi reprezentanţi ai misiunilor 

diplomatice din Chile, Olanda, Rusia, Suedia şi Ungaria. 

Oraşul a primit vizita unor reprezentanţi ai Comisiei 

Europene, ai Parlamentului European, ai Parlamentului 

Ungariei, ai Comitetului European al Regiunilor, ai 

primăriilor oraşelor înfrăţite Parma (Italia), Suwon (Coreea 

de Sud), Zhengzhou (China), Ungheni (Republica 

Moldova), ai primăriilor oraşelor Bottrop (Germania), 

Cernăuți (Ucraina), Chișinău (Republica Moldova). 

Am fost vizitaţi de o serie de responsabili ai unor 

proiecte academice, culturale şi sociale, cum este programul 

european Erasmus+, proiectul „Voluntariat Tineret și 

Reciprocitate” susținut de Ministerul Afacerilor Externe din 

Franța, de reprezentaţi ai British Council România şi British 

Council Cluj-Napoca, Institutului Francez Cluj, Centrului 

Cultural Italian Cluj, Goethe Zentrum Cluj, Fundației „Hanns Seidel” din Bavaria. 

 

7.2. Cooperări şi relaţii internaţionale 

Municipiul Cluj-Napoca și orașul Ungheni din Republica Moldova au încheiat în luna 

noiembrie 2016 o înțelegere de cooperare. Bazele acestei colaborări au fost puse încă din luna iunie a 

Întâlnire cu Cord Meier-Klodt 

(ambasadorul Germaniei) 

Întâlnire cu Paul Brummell 

(ambasadorul Marii Britanii) 

Întâlnire cu Hans Klemm 

(ambasadorul SUA) 
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anului 2016, în urma unei vizite a reperezentanților municipiului Ungheni la Primăria Cluj-Napoca. 

Cu acesta ocazie, a fost înaintată propunerea ca între cele două orașe să existe o înțelegere de 

cooperare, în scopul dezvoltării relațiilor dintre cele două comunități, mai ales în ceea ce privește 

transferul de bune practici, al schimbului de expertiză în domeniul economic, administrativ și 

cultural. Înțelegerea de cooperare cu orașul Ungheni reprezintă un pas important în procesul de 

înfrățire al celor două comunități. De asemenea, vom extinde colaborarea la nivel cultural între cele 

două municipalități și, nu în ultimul rând, orașul nostru va avea în continuare poarta deschisă pentru 

tinerii moldoveni care doresc să studieze în România și în Cluj-Napoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarul a reprezentat municipiul Cluj-Napoca la cea de-a 7-a ediție a Summitului European 

al Regiunilor și Orașelor de la Bratislava, la Conferinţa de la Berlin organizată de Comisia 

Europeană pentru programul Starts (un cadru de finanțare a inițiativelor de colaborare dintre 

artă/artiști și industrie), la cea de-a treia ediție a Congresului European al Autorităților Locale de la 

Cracovia, respectiv la Conferința „Investind în Europa: crearea unei coaliții de orașe și regiuni 

inteligente în vederea unei a treia revoluții industriale”, organizată la Bruxelles de Comitetul 

European al Regiunilor. De asemenea, primarul a reprezentat municipiul Cluj-Napoca la China - 

Central and Eastern European Countries Mayors' Summit, desfăşurat la Ningbo. 
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Cu ocazia vizitei în orașul înfrățit Suwon, delegaţia oficială clujeană a participat şi la dezvelirea 

unui monument realizat la Cluj-Napoca şi trimis apoi cadou oraşului înfrăţit din Coreea de Sud.  

Bunele relaţii internaţionale au fost fructificate şi cu ocazia ediției a șaptea a Zilelor Clujului, 

printre manifestările cu sprijin extern numărându-se Festivalul Culinar Internațional, demonstraţiile 

de meşteşuguri tradiţionale şi evenimente artistice organizate în parteneriat cu oraşele înfrăţite. 

În cadrul proiectului internațional Voluntariat, Tineret și Reciprocitate participă 6 tineri din 

trei orașe: Dijon (Franța), Cluj-Napoca (România) și Reggio Emilia (Italia). Proiectul a debutat cu o 

perioadă de formare la Dijon în perioada 10-14 octombrie 2016 pentru tinerii participanți la proiect și 

continuă în cele trei țări participante pe o perioadă de 9 luni calendaristice. Începând cu data de 18 

octombrie 2016, două tinere din Cluj-Napoca își desfășoară activitatea în cadrul acestui proiect pe 

tema mediu și ecologie urbană la Serviciul de ecologie urbană din cadrul Primăriei din Dijon și la 

Grădina de Științe din Dijon, respectiv pe tema implicării tinerilor la nivel internațional în cadrul 

Fundației l'Atelier Mobilité Léo Lagrange. La Cluj-Napoca, începând din 18 octombrie 2016, doi 

tineri din Dijon îşi desfăşoară activitatea în jurul temei biodiversității la Primăria municipiului Cluj-

Napoca și la Institutul Francez. În cadrul acestui proiect internațional, se dorește realizarea unor 

spații verzi în cele două orașe partenere, de către tinerii participanți la proiect.  

 

 

7.3. Cluj-Napoca - orașul ales de Comisia Europeană pentru organizarea conferinței 

anuale pentru Inovație - Open Innovation 2.0 

7.3.1. O premieră pentru Europa de Est 

Conferința Open Innovation 2.0 din 2017 a avut loc pentru prima dată în Europa de Est, la 

Cluj-Napoca. Orașul a găzduit de asemenea, în premieră, o serie de evenimente interconectate: un 

Dialog pentru Inovare, un Dialog cu Cetățenii, Gala Premiilor Europene pentru Inovare „Luminary 

Award” și Innovation Expo - o prezentare de proiecte și produse inovative. Evenimentul a fost 

organizat de Directoratul-General al Comisiei Europene, DG Connect, Grupul pentru Strategie și 

Politici pentru Inovare Deschisă (OISPG), în parteneriat cu Comitetul Regiunilor, Primăria Cluj-

Napoca, Institutul pentru Valoare în Inovare (IVI), ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster, 

Consorţiul Clusterelor din Transilvania, Mastercard și Primăria Dublin. 

Fondată acum patru ani, Conferința Open Innovation 2.0 (OI2) este un eveniment european 

de nivel înalt care reunește experți în inovare, creatori de politici publice, reprezentanți ai mediului 
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academic, practicieni și persoane implicate în diverse aspecte ale inovației și antreprenoriatului. 

Conferința OI2 realizează o sinergie puternică între subiecte precum Huburile de Inovare Digitală și 

activitățile IMM-urilor implicate în domeniul inovației, ale Start-up-urilor din sud-estul Europei. 

În plenul evenimentului s-au discutat exemple de politici naționale de dezvoltare, ca de 

exemplu, politica de inovare deschisă a Austriei, exemple de creare de ecosisteme, în contextul 

transformării industriale, precum și diseminarea de informații privind inovația deschisă, prin crearea 

de Huburi de Inovare Digitală și implicarea cetățenească în proiecte pilot.  

Conferința Open Innovation 2.0 Cluj-Napoca a atins un record de participare, atât ca număr 

de înscriși, cât și ca diversitate a țărilor din care au provenit participanții și cei peste 70 de speakeri. 

Participanții la conferință au provenit din 20 de țări: Finlanda, Franţa, Spania, Luxemburg, Polonia, 

Belgia, Ungaria, Italia, Irlanda, Suedia, Marea Britanie, Japonia, Bulgaria, Olanda, Austria, Turcia, 

Israel, Coreea de Sud, Slovacia și România. Numărul celor care au participat la lucrările conferinței a 

fost de 489 de persoane. 

„Clujul a depășit așteptările noastre în ceea ce privește maturitatea colaborării între actorii 

ecosistemului de inovare deschisă și a stabilit un standard care va fi destul de greu de depășit pentru 

edițiile următoare. Acest lucru este îmbucurător și se încadrează în viziunea pe care am avut-o atunci 

când, în urmă cu cinci ani, a demarat acest proiect, care aduce orașele în contact cu conceptele de inovare 

deschisă”, a explicat Bror Salmelin, Director Advisor al DG Connect și creatorul acestui proiect. 

 

7.3.2. Primul Dialog Inovativ organizat la Cluj-Napoca 

În perioada 10-11 iunie 2017, la Cluj-Napoca a avut loc primul Dialog Inovativ organizat cu 

sprijinul Comisiei Europene, DG CONNECT, Comitetului Regiunilor, Primăriei municipiului Cluj-

Napoca și a ARIES Transilvania - clusterul regional de IT. 

Dialogul Inovativ este un exercițiu care reunește experți ce analizează o serie de provocări 

adresate de către organizatori în vederea oferirii unor soluții de rezolvare a acestora. Conceptul este 

unul specific inovației deschise și vizează creșterea accesului cetățenilor la noi piețe, produse și 

servicii în cadrul Pieței Digitale Unice (Digital Single Market). Obiectivele acestui dialog inovativ 

sunt de a crea planuri strategice pentru co-crearea de servicii publice inovative, co-crearea de agenți 

ai schimbării pentru obținerea unor transformări urbane sustenabile, co-crearea de soluții utilizând 

tehnologia și principiile e-guvernării. Formatul acestui exercițiu este de a aduce împreună circa 60 de 

participanți, împărțiți în patru grupuri distincte, de circa 10-12 persoane, care lucrează timp de două 
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zile pentru rezolvarea a patru probleme (challenge-uri) adresate de către organizatori și pentru a 

propune soluții și idei prototip cu aplicabilitate pe termen scurt, mediu și lung în organizațiile 

titulare. Dialogul Inovativ a fost găzduit de Liberty Technology Park, un spațiu destinat dezvoltării 

ideilor creative, pentru domeniile IT&C Cercetare-Dezvoltare. 

Provocările Dialogului Inovativ din iunie 2017 au fost: 

1. DG Connect: „Utilizarea e-platformelor pentru implicarea cetățenilor. Moduri de finanțare 

a proiectelor - pilot de acest tip”. 

II. Comitetul Regiunilor: „Design de programe ce impulsionează revitalizarea orașului”. 

III. Primăria Cluj-Napoca: „Tehnologii și e-guvernare în administrația publică locală”. 

IV. ARIES Transilvania: „Stimularea inovării și construirea ecosistemelor deschise”. 

 

 

7.3.3. Premiile europene pentru inovare „Luminary Awards” 2017 

Cluj-Napoca a găzduit ceremonia prestigioaselor Premii Europene pentru Inovare „Luminary 

Awards”, eveniment din cadrul seriei ocazionate de Conferința Open Innovation 2.0. Evenimentul se 
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organizează anual în alt oraș din Europa și recompensează spiritul antreprenorial, potențialul de inovare 

și angajamentul în crearea de ecosisteme inovatoare al unor persoane sau entități din diferite țări. 

Premiile au fost fondate în colaborare cu Grupul pentru Strategie și Politici pentru Inovare 

Deschisă (OISPG) și Primăria Dublin și sunt înmânate anual de către Peter Finnegan, reprezentant la 

Consiliul local din Dublin, Irlanda, Martin Curley, președinte OISPG, Markku Markkula, 

președintele Comitetului Regiunilor, care totodată este și vicepreședinte al OISPG și Bror Salmelin, 

fondator al OISPG.  

Premiile Europene pentru Innovare „Luminary Award” și Academia sunt menite să stimuleze 

noua generație de leaderi inovatori și să inspire acțiuni pentru crearea unui ecosistem creativ. 

Designul însuși al trofeului „Luminary Award” simbolizează un far cu patru tăieturi care 

reprezintă spirala cvadruplă pentru inovare, numită „the quadruple helix of innovation”: sectorul 

public, sectorul privat, universitar și societatea civilă. 

Câștigătorii Premiilor Europene pentru Inovare „Luminary Awards” 2017 sunt următorii: 

Piero Formica - premiul pentru Recrearea unei Renașteri a Inovației. Piero Formica este 

fondatorul Academiei Internaționale de Antreprenoriat și a fost profesor de economie la 

Universitatea Jönköping din Suedia. Este în prezent Senior Research Fellow la Institutul pentru 

Valoare în Inovare la Universitatea Maynooth din Irlanda.  

Profesorul Formica a publicat numeroase lucrări în domeniile economiei cunoașterii, 

antreprenoriatului și inovației. În consecință, profesorul Piero Formica a primit Premiul „Luminary 

Award” pentru munca sa excepțională și pentru contribuțiile susținute în cercetarea pentru inovare şi 

dezvoltarea abordării experimentale. 

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca - premiul pentru Crearea unui puternic peisaj 

inovator. Potrivit motivaţiei juriului, „rolul său a fost esențial în deschiderea proceselor 

municipalității către cetățeni și în transformarea orașului cu o istorie bogată, în cel de acum, un oraș 

tineresc și al doilea ca mărime al României, prin ridicarea calității vieții și prin dezvoltarea 

infrastructurii, culturii și educației”. 

Dermot Mulligan - premiul pentru Crearea unei strategii naționale pentru inovare deschisă. 

Dermot Mulligan Director al Diviziei de Inovare și Investiții pentru Departamentul de Locuri de 

Muncă, Întreprinderi și Inovație al guvernului irlandez. Ariile sale de responsabilitate includ 

formularea și implementarea politicilor guvernamentale pentru Știință, Tehnologie și Inovație, 

Dezvoltarea Întreprinderilor, programe de Dezvoltare ale Afacerilor precum și implicarea Irlandei 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

   Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-592.301; Fax: +40-(0)264-599.329 

 

63 

 

într-o serie de programe internaționale de cercetare și tehnologie care includ Uniunea Europeană și 

Agenția Spațială Europeană. 

Bianca Muntean - premiul „Tânărul Curator și Creator de Punți”. Bianca Muntean este 

Directorul Executiv al ARIES Transilvania. Dezvoltarea clusterelor s-a realizat remarcabil de repede 

în Cluj, în comparație cu restul clusterelor din țară, iar Bianca Muntean a jucat un rol central în 

crearea de punți necesare între elementele inovatoare, acționând pentru implementarea unui 

ecosistem de inovare modern.  

Compania Arduino - premiul „Ecosistem hardware deschis și scalabil”, pentru viziunea și 

contribuția în dezvoltarea de hardware și software open-source de top pentru computere, create în 

Europa și renumite în întreaga lume. 

 

 

7.3.4. Dezbatere cu cetățenii: „Reflectând asupra Europei, din inima Transilvaniei - 10 

ani de când Clujul a devenit un oraș european” 

Politica de coeziune a Uniunii Europene s-a numărat printre principalele teme de discuție la 

dezbaterea cu cetățenii organizată în România de Comitetul Regiunilor (CoR), împreună cu Primăria 

Cluj-Napoca, marți, 13 iunie 2017. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului CoR 
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„Reflecting on Europe” („Reflectând asupra Europei”) - o inițiativă care oferă cetățenilor 

posibilitatea de a-şi prezenta ideile, gândurile și opiniile privind viitorul Uniunii Europene. 

„Politica de coeziune este cea mai puternică și mai vizibilă expresie a solidarității europene, 

care a devenit principală politică de investiții a Uniunii, îmbunătățind viața cetățenilor UE”, a declarat 

președintele CoR, Markku Markkula. „Dar Uniunea Europeană nu este doar despre piața unică și 

fondurile UE, ci și despre valori. Aniversarea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană 

reprezintă o bună oportunitate de a sublinia valorile noastre comune, pe măsura ce privim spre viitor, 

având în vedere faptul că veți prelua președinția UE în 2019”, a adăugat președintele CoR. 

În acest context, dezbaterea cu cetățenii a fost o bună ocazie pentru lansarea campaniei 

„Reflecting on Europe” („Reflectând asupra Europei”) în România, în speranța ca ea va putea fi 

reprodusă în alte orașe și regiuni. CoR se angajează să facă auzite vocile cetățenilor în formarea 

dezbaterii politice privind viitorul Europei și să le aducă preocupările și propunerile concrete la 

nivelul dezbaterii UE. Declarațiile și concluziile acestei dezbateri, precum și un sondaj online realizat 

în cadrul evenimentului fac parte din contribuția CoR la reflecția asupra Uniunii Europene. 

Formatul dezbaterii CoR de la Cluj-Napoca a venit în completarea conferinței Open 

Innovation 2.0 (OI2), date fiind natura și ambiția de a co-crea răspunsuri la provocările societale 

europene, care depășesc sfera oricărei organizații. Comitetul European al Regiunilor organizează o 

serie de dezbateri deschise în oraşe și regiuni. Opiniile cetățenilor vor fi incluse în mod oficial într-un 

raport care va fi prezentat președintelui Consiliului European. Comitetul încurajează, de asemenea, 

consiliile regionale și locale să organizeze propriile lor dezbateri, inclusiv în cadrul propriilor 

organisme instituționale, cu privire la viitorul Europei, pentru a se asigura că cetățenii sunt ascultați 

în această perioada de reflecție. 
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8. Dezvoltare prin cultură 

8.1. Centrul Cultural Clujean 

Clujul a intrat în finala competiţiei Capitalelor Europene ale Culturii, alături de Timişoara, 

Bucureşti şi Baia Mare. În premieră în istoria competiţiei, juriul a făcut publică numărătoarea 

voturilor. Tot în premieră, două orașe candidate, Timișoara și Cluj-Napoca au fost la egalitate după 

două sesiuni de vot, iar președintele juriului a decis, în baza unui articol din regulamentul de concurs, 

să-și folosească „cel de al doilea vot” pentru a desemna câștigătorul competiției - Timişoara.  

Clujul a învăţat din experienţa participării la competiţia Capitalelor Europene ale Culturii și a 

decis să continue acest proces prin care cultura devine unul dintre principalii generatori de creștere a 

comunității. Asociația Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană a hotărât marți, 13 decembrie 

2016, în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare a Membrilor, schimbarea numelui Asociației în 

Centrul Cultural Clujean și asumarea obiectivelor stabilite de comunitatea clujeană în dosarul de 

candidatură pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. 

Centrul Cultural Clujean va implementa, în perioada 2018-2020, proiectele revizuite din 

dosarul de candidatură, anul 2017 urmând a fi folosit pentru replanificarea proiectelor, pentru 

îmbunătățirea cadrului legislativ local și național de funcționare a programelor culturale și pentru 

demararea unor versiuni pilot ale proiectelor apreciate în mod deosebit de către juriul european în 

raportul de evaluare. 

Implementarea întregului proiect se baza în proporție covârșitoare pe susținerea locală, atât a 

administrației, cât și a comunității și atunci am decis să ne asumăm acest proiect până la capăt și să 

implementăm strategia culturală a Clujului, unul dintre sectoarele strategice care au reunit acordul 

tuturor la momentul adoptării. 

Unul dintre proiectele fanion care urmează sa fie implementate este Centrul European pentru 

Artă Contemporană, care este gândit ca o instituție a viitorului, structura de management și de 

coordonare artistică fiind formată, într-un mecanism bazat pe cooperare, din cei mai importanți actori 

ai artei contemporane la nivelul orașului. Centrul va fi prima instituție care să ofere spațiile necesare 

unor expoziții de mare anvergură și să permită arhivarea operelor de artă contemporană din regiune.  

Centrul va fi realizat în clădirea de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 106, care urmează 

să fie restaurată şi mansardată.  
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8.2. Sprijin pentru ONG-uri şi pentru instituţii de cultură 

Munca de pregătire a dosarului de candidatură a produs deja efecte. În cei cinci ani pe care i-

am investit în proiect am văzut multe colaborări culturale noi și multe idei care au prins contur în 

comunitatea noastră. Poziționarea culturii în centrul preocupărilor administrației locale, realizarea 

strategiei culturale, precum și creșterea sprijinului financiar alocat acestui domeniu sunt doar câteva 

dintre efectele benefice pe care am reuşit să le generăm. Ştim că, indiferent de rezultat, dorinţa de a 

câştiga această competiţie ne-a motivat să fim mai competitivi, mai creativi, mai deschişi spre 

colaborări. 

Finanțarea de la municipalitate a urmărit să subvenționeze sectorul cultural independent - 

ONG-urile locale și să susțină financiar proiecte specifice ale instituțiilor culturale importante din 

oraș. Un număr de 440 proiecte au fost sprijinite în 2016 şi 2017 cu peste 21,426 milioane de lei.  

Primăria a sprijinit numeroase evenimente culturale, între care Festivalul Internaţional de 

Film „Transilvania” (TIFF), Festivalul Internaţional „Toamna Muzicală Clujeană”, „Seri de Vară 

Clujene”, Zilele Culturale Maghiare, evenimentele din cadrul Târgului de Crăciun din Piaţa Unirii, 

Noaptea Europeană a Muzeelor, „Cluj Never Sleeps”, Festivalul Internaţional de Film „Comedy 

Cluj”, Festivalul Internaţional de Teatru „Interferenţe”, Festivalul „Temps d'images”, Jazz in the 

Park, Opera Aperta, evenimente organizate de Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat 

Transilvania, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Festivalul Internațional de Carte „Transilvania”, Fabrica 

de Pensule, concursul anual de artă în spaţiul public „Oraşul vizibil”, noul centru dedicat artei și 

culturii contemporane numit „Centrul de Interes” şi multe altele. 

De asemenea, cultele religioase au fost sprijinite de Primărie pentru finalizarea lucrărilor de 

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

În ultimii 6 ani, în afară de investițiile directe alocate operatorilor culturali și instituțiilor de 

cultură, Primăria a investit peste 40 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacității culturale și 

turistice. Cele mai importante proiecte de investiții au fost: construirea Sălii Polivalente și a CREIC-

ului, amenajarea unor noi zone pietonale, reamenajarea Parcului Central împreună cu renovarea 

clădirii Casino, redeschiderea cinematografelor Dacia și Mărăști. 

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

idei şi perspective, esenţiale pentru o calitate a vieţii remarcabilă. 

Potrivit Strategiei noastre, în intervalul 2021-2027, bugetul pentru cultură al orașului este 

estimat să reprezinte cel puțin 3% din bugetul total. Acest procent reprezintă alocări financiare pentru 

susținerea activităților culturale și bugetul operațional pentru noile instituții culturale: Centrul 

European de Artă Contemporană și Centrul Cultural „Transilvania” (ce va găzdui şi viitorul sediu al 

Filarmonicii clujene). 

Conform studiilor realizate de Centrul de Consultanţă şi Cercetare în Domeniul Culturii, 

Clujul are, după Bucureşti, cea mai mare vitalitate culturală urbană din România. Categoriile de 

indicatori avute în vedere sunt: infrastructura sectorului cultural, resurse umane specializate, 

cheltuieli bugetare pentru cultură, activităţi culturale - participare, economia creativă-industrii 

creative, sectorul non-profit (ONG-uri). 

 

 

8.3. Peste 250.000 de spectatori la „Zilele Clujului 2017” 

A 7-a ediție a Zilelor Clujului, desfăşurată în perioada 25-28 mai 2017, a cuprins peste 100 de 

evenimente în peste 30 de locuri din oraș. Festivalul a adus împreună peste 250.000 de clujeni și turiști 

în cele 4 zile ale ediției, la cele 5 scene. Tema ediției a fost „Clujul se conectează”. Evenimentul a 

reușit să atingă un standard de calitate ce reflectă orașul căruia îi este dedicat și care a fost apreciat ca 
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atare de public. Reușita ediției s-a datorat în primul rând implicării a peste 50 de parteneri din toate 

domeniile. Instituții de cultură, organizatori de evenimente, asociații, organizații din societatea civilă, 

companii din mediul privat și peste 150 de voluntari s-au alăturat în acest an Primăriei Cluj-Napoca 

pentru a contura împreună o ediție de succes a Zilelor Clujului. Publicul a avut la dispoziție o aplicație 

dedicată festivalului, dezvoltată de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu echipa Appy.ro. 

 

8.4. Peste 1.200 de evenimente în centrele culturale administrate de Primărie 

Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca reprezintă brandul care reunește patru obiective 

culturale aflate în patrimoniul orașului: Vechiul Casino din Parcul Central, Turnul Croitorilor, 

Cinematografele „Mărăști” și „Dacia”. Reabilitate de municipalitate în ultimii opt ani, aceste 

obiective au fost redate circuitului cultural. Astăzi, găzduiesc o paletă largă de evenimente, generând 

diversitate, emoție și efervescență culturală. Enumerăm aici câteva din principalele teme ale 

evenimentelor: conferințe și colocvii, expoziții și vernisaje, concerte și diverse momente artistice, 

proiecții de film, reprezentații de teatru și dans, folclor şi artă urbană etc., un total de peste 1.200 de 

evenimente în ultimul an. 

Dintre evenimentele găzduite de Centrul de Cultură Urbană Casino amintim: Bookfest - 

Salonul internațional de carte, Photo România Festival, Tango Cazino, Jazz in the Park, Alandala @ 

Casino, Noaptea Europeană a Muzeelor la Casino, Târg multicultural - AIVI Cluj, Fashion Story at 

Untold, Cluj Design Resort, Cluj Life Awards, expoziții de pictură și fotografie, evenimentul de start 

al Campionatului European de Gimnastică, Art for Broken Heart - eveniment caritabil cu licitație de 

tablouri, Atipic Beauty, Ziua Franței, Bienala de Arhitectură. 

La Turnul Croitorilor, vechi bastion medieval de apărare a Cetății Clujului, s-au desfășurat 

Noaptea Europeană a Muzeelor, Festivalul internațional de Teatru de Păpuși, expoziții de artă 

plastică, expoziții de fotografie, expoziții multimedia, conferințe, dezbateri, simpozioane, workshop-

uri, lansări de carte, proiecte ale asociațiilor nonguvernamentale cu tematică diversă - voluntariat, 

fonduri europene, incluziune socială.  

Cinematograful Mărăști, primul cinematograf gratuit din țară, a găzduit proiecții regulate de 

film, dar și proiecții în colaborare cu institutele culturale - francez, rus, german, italian - Centrul de 

Turcologie, proiecțiile din cadrul TIFF și Comedy Cluj. Spațiu multifuncțional, s-au desfășurat 

numeroase alte activități culturale, printre care spectacole folclorice, spectacole de teatru, de stand-up 
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comedy, expoziții de pictură și fotografie, spectacole organizate de grădinițe și școli generale, 

conferințe, manifestări privind sprijinul persoanelor cu dizabilități.  

Cinematograful Dacia şi-a reînceput activitatea cu un program ambițios, care include diverse 

activități culturale și educaționale, dar și numeroase activități pentru copii, revigorând cultural 

comunitatea din zonă. Cinematograful Dacia a găzduit proiecții de film, incluzând proiecții în cadrul 

TIFF, Comedy Cluj, Kinodiseea - Festivalul Internațional de Film pentru Copii, DocuArt, respectiv 

proiecții în parteneriat cu Casa Municipală de Cultură, Centrul Cultural German, Centrul de 

Turcologie, Institutul Cultural Francez. În paralel cu proiecțiile de film, s-au desfășurat alte 

evenimente dintre care enumerăm: concerte, teatru, dans, spectacole organizate de grădinițe și școli, 

conferințe tematice, ateliere și concursuri, evenimente desfășurate în cadrul unor festivaluri cum ar 

fi: AnimaFest - festival internațional independent de teatru de păpuși și animație; Festivalul 

Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck; Festivalul Internațional de Stand-up Comedy, 

Noaptea Europeană a Muzeelor la Cinematograful Dacia etc. 

 

 

8.5. Primăria Cluj-Napoca amplasează indicatoare multilingve la intrările în oraș 

pentru a sublinia dimensiunea istorică și multiculturală a municipiului  

Primăria Cluj-Napoca a început amplasarea la intrările în oraș a unor indicatoare multilingve, 

care să reflecte dimensiunea istorică și multiculturală a municipiului nostru.  
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În vederea fundamentării acestui demers, Primăria municipiului Cluj-Napoca a solicitat 

sprijin științific de specialitate Universității Babeș-Bolyai, care a numit o echipă de experți pentru a 

recomanda modalitatea de inscripționare multilingvă, respectând dimensiunea istorică și 

multiculturală. Comisia a fost formată din următorii experți: prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, decanul 

Facultății de Istorie și Filosofie; prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu, membru corespondent al 

Academiei Române; prof. univ. dr. Radu Ardevan. 

Această comisie a propus pentru intrările în orașul nostru indicatoare multilingve care să 

respecte criteriile menționate și care să cuprindă inclusiv prima denumire a orașului Cluj-Napoca în 

calitate de municipiu.  

Astfel, pe indicatoare vor fi inscripţionate numele oraşului în romȃnă, maghiară şi germană 

Cluj-Napoca, Kolozsvár, Klausenburg, precum şi inscripţia latină „MVNICIPIUM ÆLIVM 

NAPOCENSE ab imperatore HADRIANO conditum (117 - 138)”. Inscripţia latină marchează faptul 

că primul oraș declarat oficial municipiu, pe teritoriul de astăzi al României, a fost Clujul, cel mai 

probabil înainte de anul 124 d.Hr., în timpul domniei împăratului Hadrian. 

Această formulă subliniază dimensiunea istorică a orașului nostru, din antichitate până în 

prezent, precum și caracterul multicultural al Clujului. Varianta propusă de Primărie reflectă o 

realitate istorică validată științific și, nu în ultimul rând, este o formulă care își propune să unească și 

nu să dezbine comunitatea clujeană. 

 

8.6. Regenerarea patrimoniului cultural 

8.6.1. Parteneri în proiectul ROCK - Regenerarea și optimizarea patrimoniului cultural 

Municipiul Cluj-Napoca este unul dintre beneficiarii proiectului european „ROCK - 

Regenerarea și optimizarea patrimoniului cultural”. Finanţat în cadrul programului Horizon 2020, 

proiectul ROCK se concentrează asupra centrelor istorice ca laboratoare extraordinare pentru a 

demonstra modul în care patrimoniul cultural poate fi un motor puternic pentru regenerare, 

dezvoltare durabilă și creștere economică pentru oraș. 

Toate orașele implicate se caracterizează prin valoarea lor ridicată a patrimoniului cultural: 

Atena, Bologna, Cluj-Napoca, Eindhoven, Lisabona, Lyon, Skopje, Torino, Vilnius. 

Proiectul ROCK se concentrează pe centrele istorice ale orașului, care sunt considerate un 

exemplu extraordinar pentru a demonstra modul în care patrimoniul cultural reprezintă un vehicul 

unic și puternic de regenerare, dezvoltare durabilă și creștere economică pentru întregul oraș. 
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Centrele istorice sunt ecosisteme complexe, reprezentative pentru identitatea urbană a orașului și a 

cetățenilor săi, fiind un loc de apartenență, care evoluează de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 

această complexitate face centrele istorice ale orașelor foarte interesante, unde se pot experimenta 

noi formule de regenerare pentru a crește atractivitatea pentru rezidenți, afaceri, studenți, turiști, 

operatori culturali și evenimente, oferind noi perspective pentru a favoriza contribuția patrimoniului 

cultural urban la o dezvoltare durabilă. 

Activităţile municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului sunt următoarele: schimbul de 

cunoştinţe pentru a cerceta interdependenţa dintre mediul urban, patrimoniul cultural, educaţia, 

aspectele sociale şi dezvoltarea economică; diseminarea bunelor practici în procesul de regenerare a 

patrimoniului cultural; implementarea unui instrument de analiză pentru evenimente culturale (de 

exemplu, Festivalul Internaţional de Carte Transilvania, Festivalul Internațional de Film 

Transilvania, Zilele Clujului, Clujul Never Sleeps etc.). 

 

8.6.2. Refaţadizarea clădirilor din centrul istoric al oraşului 

Primăria a iniţiat un proiect multianual de refacere a faţadelor clădirilor din centrul istoric al 

oraşului. Primăria a realizat o primă acţiune de inventariere a problemelor, iar proprietarii au fost 

notificaţi că au obligaţia de a-şi repara proprietăţile. Primăria acordă facilităţi pentru realizarea 

lucrărilor de protejare şi intervenţie la astfel de clădiri, dar responsabilitatea de a efectua lucrările 

revine proprietarilor. Astfel, pentru o serie de imobile proprietate privată s-au cerut deja autorizaţii 

de refaţadizare pe cheltuiala proprie şi au început lucrările. În vara anulu 2016, Primăria a finalizat 

reabilitarea turnului Primăriei din strada Moţilor.  

Primăria muncipiului Cluj-Napoca, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” și 

Comisia Zonală pentru Protecția Monumentelor au demarat o acțiune preventivă de verificare și 

înlăturare a tuturor elementelor decorative și de construcție ale imobilelor deteriorate din centrul istoric al 

municipiului. Scopul acțiunii este de a oferi siguranță cetățenilor, în condițiile în care toți proprietarii 

acestor imobile au fost deja somați cu privire la obligațiile legale pe care le au de a demara lucrări de 

reabilitare a fațadelor imobilelor pe care le dețin, dar, din diferite motive nu au făcut încă demersurile 

fizice de reabilitare. S-au efectuat intervenţii importante la 9 clădiri, care au necesitat montarea de schele 

de protecţie. Menționăm că toate costurile pentru intervențiile de urgență în vederea înlăturării 

elementelor care pot prezenta risc de desprindere și pot cauza accidente sunt acoperite de către autoritățile 

publice, costurile de reabilitare efectivă a imobilelor revenind, conform legii, proprietarilor acestora.  
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9. Clujul își consolidează statutul de „Capitală a Sportului” 

9.1. Competiţii sportive de cel mai înalt nivel 

Clujul își consolidează statutul de „Capitală a Sportului” găzduind competiții sportive de 

nivel înalt, dintre cele mai diverse.  

În 2016, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a găzduit meciul de calificare la Campionatul 

European din 2016 cu Norvegia (calificare reuşită), partidele echipei feminine de tenis a Romȃniei în 

FedCup (cu Cehia şi cu Germania), meciul de Cupă Davis dintre Romȃnia şi Spania şi meciul de 

baschet feminin dintre Romȃnia şi Turcia (preliminariile Campionatului European de baschet 

feminin). În perioada 19-23 aprilie 2017, a găzduit Campionatele Europene de Gimnastică Artistică, 

în perioada 6-9 aprilie - Campionatul European de Karate WUKF, iar în perioada 1-7 septembrie, 

aici se va desfăşura dintre grupele Campionatului European de Baschet, grupă în care joacă şi 

naţionala Romȃniei. Se cuvine amintit faptul că şi în 2018 Clujul va fi o capitală a sportului 

european, urmând să fim gazdele Campionatului European de Tenis de Masă pentru cadeți și juniori. 

 

Alte evenimente sportive majore au fost meciurile echipei naţionale de fotbal găzduite de 

„Cluj Arena” în ultimii ani sau Transilvania Rally, prima etapă din Campionatul European de Raliuri 

TER, desfăşurată în perioada 4-6 mai 2017. 
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În cadrul ceremoniei de bun venit desfăşurată cu ocazia Campionatelor Europene de 

Gimnastică, primarul Emil Boc a premiat-o pe clujeanca Sonia Iovan, cea care a fost în echipa care a 

cȃştigat prima medalie olimpică pentru gimnastica romȃnească, bronz pentru echipa feminină la 

Melbourne, în 1956. Sonia Iovan a câștigat şi o medalie de argint şi una de bronz la Campionatele 

Europene desfășurate la Bucureşti acum 60 de ani.  

De asemenea, în anul 2016, au fost premiați sportivul Alexandru Bologa, medaliat cu bronz la 

Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro-Brazilia și antrenorii acestuia Geanina Andreica și Tamas 

Gergely. 

În ceea ce priveşte sprijinul financiar acordat cluburilor şi asociaţiilor sportive, 49 de structuri 

sportive au beneficiat de finanţare din partea Primăriei (12,2 milioane de lei în 2016 şi 2017). 

 

 

9.2. Extinderea Sălii Polivalente  

Marile competiţii sportive găzduite de Sala Polivalentă în cursul anului 2017 reprezintă 

evenimente de un nivel care nu a mai fost atins în Romȃnia în ultimii 30 de ani. 

Deoarece pentru a găzdui Campionatul European de Baschet o cerinţă o reprezintă o 

capacitate mai mare, de aproximativ 10.000 de locuri (incluzând gradene retractabile), este în curs de 

desfăşurare extinderea Sălii Polivalente, care urmează să aibă o capacitate extinsă începȃnd din 

această vară. 
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9.3. Cea mai modernă bază sportivă din istoria Clujului s-a deschis în cartierul Gheorgheni 

Pe lȃngă susţinerea sportului de performanţă, municipalitatea are în vedere şi dezvoltarea 

sportului de masă. 

La sfârşitul anului 2016, a fost deschisă pentru public cea mai modernă bază sportivă și de 

agrement din istoria Clujului. Complexul multisportiv este o investiție din fonduri publice, realizată 

de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii (CNI). 

 

Mai mult, baza sportivă Gheorgheni este singura din România care oferă acces public gratuit 

tuturor beneficiarilor, pentru toate terenurile de sport, indiferent de disciplina sportivă. 

Am decis să ne asumăm administrarea bazei sportive în așa fel încât să putem permite accesul 

gratuit tuturor clujenilor interesați, pentru că ne dorim să transformăm acest spațiu într-un loc în care 

să se dezvolte sportul de masă, unde orice tânăr să își poată dezvolta aptitudinile înnăscute pentru a 

deveni un mare sportiv, dar, de asemenea, și clujenii mai în vârstă să aibă acces la sport și mișcare 

pentru sănătate. Pentru a putea rezerva un teren sau un spațiu pentru oricare dintre sporturile oferite 

aici, tot ce trebuie să facă cei interesați este să își creeze un cont de utilizator, fie direct pe internet, 

pe adresa bazei sportive, fie telefonic, fie venind direct la baza din Gheorgheni. Mai mult, pentru cei 
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care dețin deja un card de accesare a serviciului de Bike sharing, Cluj Bike, acel card este deja 

suficient pentru a deveni membru al Bazei Sportive.  

Dotările sportive ale bazei sunt următoarele: 

Terenuri în aer liber: - Mini fotbal - 3 terenuri sintetice de mini fotbal, cu nocturnă și acces 

prin rezervare prealabilă; - Tenis - 3 terenuri sintetice de tenis, cu nocturnă și acces prin rezervare 

prealabilă; - Baschet - 2 terenuri sintetice de baschet, cu nocturnă și acces prin rezervare prealabilă; - 

Tenis cu peretele - 1 teren sintetic, fără nocturnă, cu acces prin rezervare prealabilă; - Badminton - 2 

terenuri sintetice, cu acces liber, fără rezervare; - Beach Volei - 2 terenuri cu nisip; acces liber, fără 

rezervare. 

Zone interioare: - Popice - 8 piste de popice; atenție, nu este vorba de bowling de agrement, 

ci varianta sportivă de joc cu 9 popice, cu reguli specifice, acces prin rezervare prealabilă; - Tenis de 

masă - 8 mese de tenis de masă; acces liber, fără rezervare; - Sală multifuncțională de 265mp, cu 

scaune disponibile, pretabilă pentru conferințe, serbări, evenimente ale ONG-urilor etc. 

 

Zone exterioare: - Zonă seniori - aparate și echipamente pentru exerciții fizice dedicate 

seniorilor; - Zonă fitness în aer liber - aparate și echipamente pentru exerciții fizice; - Zonă 

bouldering - aparate și echipamente pentru amatorii de cățărări; - Zonă parkour - aparate și 

echipamente pentru parkour; - Spații de joacă pentru copii - diferite jocuri și trasee pentru copii de 

toate vârstele; - Amfiteatru în aer liber - 428 locuri; - Pistă de alergare - 400 m; - Pistă biciclete/role 
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agrement- 700 m; - Pistă role viteză - 400 m; - Teren paintball cu obstacole (restricționat în sezonul 

rece); - Parc Aventură - trasee prin copaci, pe frânghii și alte instalații (restricționat în sezonul rece); 

- Alei de promenadă; - 4 căsuțe destinate alimentației publice pentru petrecere de timp liber la picnic; 

- Spații verzi generoase; - Parcare cu plată pentru vizitatori (96 locuri) - regimul parcărilor este cel 

din oraș, de 2lei/h, începând din ianuarie 2017. 

 

Toate detaliile pot fi consultate pe site-ul oficial al Bazei Sportive Gheorgheni, la adresa 

http://complexsportivgheorgheni.ro, unde pot fi făcute şi programări. 

 

9.4. S-a deschis Bazinul Olimpic Grigorescu 

Începând din toamna anului trecut, clujenii se pot bucura de Bazinul olimpic acoperit din 

Ştrandul Sun, situat în cartierul Gigorescu. Bazinul Olimpic Grigorescu va funcţiona pe toata durata 

anului. Bazinul de dimensiuni olimpice (50 m x 25 m), acoperit cu un balon presostatic, asigură o 

temperatură a apei de 26-28 grade Celsius, tratată automat graţie unui sistem de filtrare modern.  

Bazinul Olimpic Grigorescu este dotat cu aparatură pentru fitness: benzi de alergare acvatice, 

biciclete acvatice, sistem de înot contracurent pentru antrenament aquafitness.  
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Pe lȃngă închiderea cu un balon presostatic cu triplă membrană a bazinului olimpic, în cadrul 

lucrărilor de modernizare au fost construite spaţii tehnice şi vestiare, a fost reamenajată zona de 

acces către bazin, cu instalaţiile electrice şi de gaze aferente.  

 

 

9.5. Asociația Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenților Clujeni 

În data de 6 iulie 2016, Consiliul Local Cluj-Napoca a votat în unanimitate pentru înființarea 

Asociaţiei Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenţilor Clujeni. Membrii fondatori sunt 

municipiul Cluj-Napoca şi cele şase universităţi de stat din oraş, adică Universitatea Babeş-Bolyai, 

Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară, Universitatea de Artă şi Design şi Academia de Muzică. 

Noua asociaţie este un proiect menit să continue istoria Universităţii Cluj şi şi-a început 

drumul din Liga a IV-a. 
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10. Siguranţa cetăţeanului - Poliţia locală 

 

În această perioadă, la nivelul Poliţiei locale s-a realizat implementarea unui management al 

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

În ceea ce privește activitatea de prevenire, s-a pus un accent deosebit pe acest segment, fiind 

desfășurate, la nivelul direcției, peste 2.400 de acțiuni tematice care au vizat: 

- punerea în siguranță a clădirilor degradate, 

- verificarea organizărilor de șantier, 

- verificarea punctelor gospodărești, 

- verificarea activității firmelor de salubritate menajeră și stradală, 

- verificarea agenților economici privind colectarea selectivă, 

- verificarea stării generale de curățenie , 

- verificarea terenurilor neîntreținute, 

- poluarea fonică, 

- creșterea simțului civic al cetățenilor prin organizarea concursurilor „Iubesc Clujul curat” și 

„Curățenie generală”, 

- îndrumarea agenților economici pentru asigurarea unor servicii de comerț cu respectarea 

tuturor normelor legale în materie, 

- respectarea regulilor de comerț în piețele agroalimentare , 

- punerea în consum a produselor cu termen de valabilitate expirat, 

- verificarea asociațiilor de proprietari, 

- activitatea de taximetrie, 

- activitatea de reparații și întreținere auto, 

- prezenţa în stradă a patrulelor de ordine publică şi trafic rutier pentru identificarea faptelor 

antisociale şi depistarea în fază incipientă a contravenţiilor şi infracţiunilor (peste 25.000 misiuni de 

patrulare).  

Acțiunile au fost desfășurate în colaborare cu Poliția Municipiului, Poliția Transporturi, 

Poliția Rutieră, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu”, Registrul Auto 

Român, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția de 

Sănătate Publică, Garda de Mediu etc.  
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Pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza municipiului, în scopul 

creșterii siguranței cetățeanului, a securității proprietății publice și private a fost asigurat serviciul 

permanent pe trei schimburi în cele 7 zone de siguranţă publică, intervenindu-se operativ la 

solicitările dispeceratului şi soluționarea operativă a reclamaţiilor. 

 

S-au derulat acțiuni zilnice în scopul prevenirii și combaterii cerșetoriei, depistarea și 

identificarea persoanelor care apelează în mod repetat la mila publicului, fiind identificate un număr 

de 725 persoane adulte (s-a luat măsura încredințării Serviciului Public de Asistență Socială în 

vederea soluționării problemelor acestora în condițiile legii) şi 10 minori față de care s-a luat măsura 

predării aparținătorilor legali sau internarea în centrele specializate în ocrotirea minorilor 

(DGASPC). 

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 26 unităţi de învăţământ preuniversitar. 

În această perioadă nu au fost înregistrate niciun fel de incidente deosebite în zona unităților de 

învățământ repartizate poliției locale. 

Poliţia locală a asigurat ordinea şi liniştea publică cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 

demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, 
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sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se 

desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane (un total de 636 de evenimente 

între care Zilele Clujului, TIFF, Untold, Zilele Culturale Maghiare, Trofeul Carpaţi etc.) 

Poliţia locală a verificat şi a soluţionat peste 30.000 de sesizări. În urma verificărilor, în multe 

cazuri s-au întocmit procese-verbale de contravenţie, o parte din sesizări au fost soluţionate pe cale 

amiabilă, iar o parte nu şi-au mai regăsit obiectul, deoarece până la deplasarea echipei de intervenţie 

situaţia era remediată.  

În urma acţiunilor specifice şi a verificărilor efectuate de Poliţia locală au fost aplicate peste 

20.000 de sancţiuni contravenţionale, respectiv au fost depistate 12 fapte infracționale (conducerea 

autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, furturi, tâlhărie, distrugere etc.), persoanele 

suspecte fiind predate la Poliția Municipiului. În ceea ce priveşte sesizările primite prin telefon la 

dispecerat, în 82% dintre cazuri, timpul de răspuns a fost sub 30 de minute. 

Potrivit studiului asupra calităţii vieţii realizat în 79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din 

Europa de către Comisia Europeană (Eurostat), 92% dintre clujeni se simt în siguranţă în oraş, Cluj-

Napoca fiind astfel pe locul 10 în Europa din acest punct de vedere. De asemenea, 76% dintre clujeni 

au încredere în vecini. Studiul a fost publicat în 2016. 
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11. Sănătate şi asistenţă socială 

11.1. Modernizarea Spitalului Clinic Municipal 

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca reprezintă o importantă unitate medicală şi de 

învăţământ, cu adresabilitate largă, atât geografică, cât şi medicală, fiind singura unitate din judeţul 

Cluj care în cadrul aceleiaşi structuri poate asigura asistenţă medicală spitalicească sau ambulatorie 

în aproape toate specialităţile medicale, fapt recunoscut şi prin încadrarea de către Ministerul 

Sănătăţii în categoria 2 printre spitalele din România. 

După modernizarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca printr-un 

proiect din fonduri europene, în 2016, în 2017 şi în anii care vor urma se desfăşoară o amplă acţiune 

de modernizare şi reabilitare a clădirii spitalului și a Compartimentului de Primiri Urgențe, un proces 

de transformare a spitalului într-o unitate sanitară conformă 

cu cerinţele actuale ale unei activităţi medicale performante. 

Principalele lucrări care s-au realizat în ultimul an 

sunt: finalizarea lucrărilor de reabilitare a Secției de 

Nefrologie, incluzând ultimele trei saloane cu băi și holul de 

acces; finalizarea lucrărilor de instalații electrice în cadrul 

Secției de Dializă; finalizarea lucrărilor de reabilitare a 

Secției de Cardiologie, incluzând ultimele două saloane și 

holul de acces; continuarea lucrărilor de reabilitare a Secției 

de Urologie, incluzând două saloane și holul de acces; lucrări 

de reabilitare la Secţia de Psihiatrie; lucrări de montare a 

sistemelor de control acces cu carduri pentru toate secțiile 

spitalului; lucrări de montare de senzori de fum în toate saloanele spitalului și pe holuri finalizate cu 

două centrale de incendiu funcționale; lucrări de montare de sisteme moderne de avertizare pacienți 

în toate secțiile spitalului; lucrări de amenajare a unei cuști Faraday pentru investigarea pacienților 

epileptici; lucrări de montare de sisteme de aer condiționat în cabinetele de tratamente ale spitalului; 

contractarea studiilor necesare pentru relocarea Compartimentului de Primiri Urgențe și Spitalizare 

de zi într-un edificiu nou, cu subsol, parter și două etaje, cu o suprafață totală desfășurată de 4276 

mp, amprenta la sol 1070 mp, locația actuală făcând față tot mai greu numărului mare și în continuă 
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creștere a pacienților (până în prezent a fost realizat studiul de fezabilitate și în prezent se elaborează 

documentația de urbanism necesară pentru obținerea autorizației de construire). 

 

11.2. Sprijin pentru spitalele clujene  

Spitalul Clinic Municipal „Clujana” este singurul aflat în responsabilitatea municipalităţii; 

însă, după cum bine ştim cu toţii, majoritatea unităţilor de stat au nevoie de fonduri suplimentare 

pentru funcţionare şi alocările din partea municipalităţii sunt necesare. Este politica noastră să 

susținem unitățile sanitare, deoarece clujenii au dreptul la servicii medicale cât mai bune. În fiecare 

an primim solicitări de la instituțiile medicale și încercăm să le sprijinim, măcar parțial, pentru cât 

mai buna lor funcționare în interesul clujenilor. 

Astfel, în fiecare an au fost sprijinite cu fonduri de la bugetul local alte instituţii medicale: 

Spitalul Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Urgenţă pentru Copii, Spitalul Militar de Urgenţă Cluj, 

Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Spitalul Clinic de 

Recuperare, Institutul de Gastroenterologie-Hepatologie, Institutul Inimii „Nicolae Stăncioiu”, 

Institutul de Urologie şi Transplant Renal, Spitalul CFR, precum şi Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu” (cu 4,36 milioane de lei în 2016 şi 4,9 milioane de lei în 2017). 

De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a sprijinit Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare pentru asigurarea necesarului de combustibil pentru autospecialele SMURD Cluj şi 

pentru a asigura masa echipelor SMURD. 

 

11.3. Cabinete medicale şcolare 

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. În anul școlar 2016-2017 a fost asigurată asistența 

medicală pentru 8.070 preșcolari, 36.412 elevi și 46.801 studenți. De asemenea, a fost asigurată 

asistenţa medicală la peste 180 competiţii sportive organizate de Primăria municipiului Cluj-Napoca 

sub egida „Liga liceelor clujene”. S-au efectuat un număr de 137.286 triaje epidemiologice după 

vacanțele școlare şi s-au depistat 1.412 cazuri de boală. S-au efectuat examinări profilactice la un 

număr de 37.500 de copii și tineri, respectiv examene de bilanț pentru alți 16.523. 

Pentru studenţi a fost înfiinţat un nou cabinet de medicină dentară la Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară. 
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A crescut numărul de acţiuni de informare şi educaţie sanitară atât pentru copii şi tineri cât şi 

pentru părinţi şi cadre didactice, cu accent pe importanţa unei alimentaţii sănătoase în scopul 

reducerii supraponderii şi obezităţii, importanţa sportului, a igienei personale, pentru conştientizarea 

asupra riscurilor ce decurg din fumat, consumul de alcool şi droguri. S-au efectuat peste 60.000 de 

acţiuni de prevenţie în cabinetele de medicină generală şî în cabinetele de medicină dentară.  

 

 

11.4. Servicii sociale - pentru o comunitate unită 

11.4.1. Premiul I pentru Direcția de Asistență Socială și Medicală în cadrul Competiţiei 

celor mai bune practici din administraţia publică din România 

Direcția de Asistență Socială și Medicală a obținut premiul I în cadrul competiţiei celor mai 

bune practici din administraţia publică din România - „Inovație și calitate în sectorul public”, 

competiţie care se adresează tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice. La competiția organizată de 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Direcția de Asistență Socială și Medicală a aplicat pentru 

Pilonul 2: Incluziunea socială, baza unei societăți democratice, cu proiectul „Model de intervenție în 

familii sărace”. Proiectul „Model de intervenţie în familii sărace” propune o abordare integrată a 

acţiunii serviciilor sociale raportate la persoana singură sau la familie, după caz. 
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Scopul demersului este de a dezvolta capacităţile de integrare socială pentru persoanele 

singure sau pentru familiile sărace. Se urmăreşte ca familia captivă în zona beneficiilor sociale să fie 

scoasă din starea de vulnerabilitate şi să fie susținută să pună în valoare potenţialul fiecărui membru 

al familiei. Sunt activate toate formele de sprijin instituţional avute la îndemână, dar în același timp, 

o componentă importantă este cea prin care este capacitată familia în a-şi descoperi propriile resurse 

care contribuie, şi ele, la efortul de trecere dincolo de pragul dependenței de beneficiile sociale. 

Abordarea este multidimensională, fiindcă dincolo de sprijinul financiar, ca primă formă de 

intervenţie, se insistă pe servicii care privesc educaţia adulţilor - cu scopul integrării în muncă, suport 

şi sprijin în educaţia formală şi non-formală a copiilor, acces la serviciile de sănătate, facilitarea 

locuirii şi participării civice. 

Aceste intervenţii corelate, conjugate şi adaptate nevoilor individuale şi familiale, contribuie 

la prevenirea și reducerea fenomenului excluziunii sociale, la creșterea gradului de ocupare a 

persoanelor supuse riscului de marginalizare și excluziune socială, la integrarea şcolară şi orientarea 

profesională a copiilor proveniţi din familii sărace şi facilitează accesul persoanelor marginalizate la 

resursele comunitare. 

 

11.4.2. Servicii sociale de calitate 

În cadrul măsurilor de protecție socială, 3.800 familii au beneficiat de diverse forme de 

sprijin (ajutor social, ajutor pentru încălzirea locuinței, ajutoare de urgență, masă la cantina de ajutor 

social).  

Au fost înregistrate şi procesate aproape 7.000 de solicitări de indemnizaţii/stimulent creştere 

copil, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii pentru copii cu handicap, alocaţii de stat UE. 

S-au continuat măsurile privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități, asigurȃnd fondurile pentru angajarea unui număr mediu lunar de 495 asistenți personali, 

1.551 indemnizații și 2.634 abonamente pentru transport gratuit pe mijloacele de transport în comun. 

În cadrul Centrului de Incluziune Socială, s-a reușit incluziunea pe piața muncii a 80 de 

persoane aflate în situații de vulnerabilitate - ceea ce înseamnă 80 adulți apți de muncă din familiile 

beneficiare de venit minim garantat, cu un consistent istoric de dependență socială. Reușita este cu 

atât mai mare cu cât vorbim de adulți care au copii, care copii vor privi către părinți integrați sau în 

proces de integrare socială. 
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Au fost acordate subvenții din bugetul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, 

conform Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru 19 

asociații/fundații, respectiv pentru 33 unități de asistență socială.  

Au fost, de asemenea, susținute prin finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 - 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, pentru 20 proiecte medicale şi/sau sociale. 

Organizaţiile şi fundaţiile subvenționate și/sau finanțate sunt, în fapt, partenere ale autorităţii 

locale, în vederea susţinerii familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de nevoie socială - munca 

noastră cu aceste organizaţii fiind un factor de stabilitate socială şi de ameliorare a bunăstării 

cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca și o importantă formă de prevenţie a riscurilor majore pe care 

le presupune sărăcia, boala, dependenţa. 

Centrul multifuncțional pentru servicii sociale „Țara Minunilor” a asigurat activități socio-

educative pentru un număr de 48 de copii și reprezentanții legali ai acestora. Serviciile acordate au 

scopul de a asigura accesul copiilor proveniţi din famili dezavantajate, din cartierul Someşeni şi din 

zona Pata Rât, în sistemul grădiniţelor şi şcolilor din comunitatea clujeană. 

În cadrul Centrului de Servicii Socio-Medicale (CSSM) beneficiază de servicii de recuperare 

neuro-motorie un număr de 68 de copii. Zilnic, au fost programaţi la tratament în jur de 18-25 copii. 

S-a observat că un număr de 21 de cazuri de copii nou intrați se află în parametrii de vârstă cu 

potențial maxim de recuperare, fapt ce confirmă colaborarea cu medicii de specialitate din Cluj-

Napoca. Acest lucru face posibilă prevenția dizabilității și integrarea acestor copii în programe de 

masă, posibilitatea de recuperare fiind aproape de 100%, cu excepția existenței unor afecțiuni grave. 

Direcția de Asistență Socială și Medicală a participat activ la realizarea celei de-a doua ediții 

a Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor. Campania a fost centrată 

pe rolul siguranței în educația fetelor. Direcția de Asistență Socială și Medicală a găzduit și moderat 

unul din workshopurile campaniei având ca temă maternitatea la vârsta adolescenței. 

În această perioadă, Direcția de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener, a fost 

implicată în următoarele proiecte internaţionale: 

- „SAVE - Solutions Against Violence in Europe”, finanțat prin apelul Daphne III, parte a 

Programului general „Drepturile fundamentale și justiția” al Comisiei Europene. DASM a fost 

partener în cadrul acestui proiect alături de Departamentul de Servicii Socio-Medicale nr. 9 Treviso 
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(Italia), Regiunea Veneția-  Direcția de Servicii Sociale (Italia), Asociația Dafne (Italia), 

Universitatea din Valencia (Spania), Institutul pentru cercetare și inovare (Germania), Regiunea 

Creta (Grecia), Centrul Emma pentru asistența victimelor violenței (Slovenia).  

- „Pașaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere”, finanțat prin intermediul 

Granturilor SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Promotorul de 

proiect este Asociația Pontes, iar parteneri sunt Direcția de Asistență Socială și Medicală și Asociația 

Studenților Creștini Ortodocși Români Filiala Cluj-Napoca.  

- Proiectul „Oportunităţi pentru adolescenţi” a fost lansat în baza unui memorandum între 

Guvernul României și UNICEF și este implementat în cinci orașe: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, 

Constanța şi Bacău. Proiectul este implementat de Asociaţia ALIAT în parteneriat cu Primăria Cluj-

Napoca, Direcția de Asistență Sociala și Medicală, cu sprijinul tehnic și financiar al UNICEF 

România în perioada 2014-2017. Pentru a veni în sprijinul adolescenților, fete și băieți, cu vârste 

între 10 și 18 ani, UNICEF a dezvoltat acest model de intervenție integrată pornind de la analiza 

determinanților ce influențează viața adolescenților din România și a serviciilor existente pentru 

aceștia la nivel local. 

- Proiectul „MigraNet - Reţea regională pentru integrarea migranţilor” este finanțat prin 

Programul Național- Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/15.03.04). Partenerii implicați 

în proiect sunt: Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Asociaţia Profesională 

Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare şi Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţie (OIM) - Biroul din România. 

- Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) este beneficiar în cadrul proiectului 

„Implementarea unor programe de screening vizual și auditiv, optimizate din punctul de vedere al 

costurilor și eficienței la nivelul țărilor cu venituri medii și mici din Europa” (EUSCREEN), finanțat 

prin Programul cadru al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare Orizont 2020. Proiectul se 

desfăşoară în perioada 2017-2020. Parteneri implicați în proiect: Universitatea din Sheffield (UK), 

Universitatea din Reading (UK), Institutul Karolinska (Suedia), Universitatea Goethe, Frankfurt 

(Germania), UMF Cluj-Napoca (România), Universitatea de Medicină din Tirana (Albania), DASM 

Cluj-Napoca, Foundatio. 
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11.4.3. Un nou club al pensionarilor s-a deschis la Cinema Dacia în Mănăștur 

Un nou club dedicat pensionarilor clujeni a fost deschis în incinta cinematografului „Dacia” 

din cartierul Mănăștur (str. Bucegi nr. 11). Municipalitatea clujeană oferă persoanelor vârstnice, prin 

intermediul celor 9 cluburi din oraș, oportunitatea de a socializa și de a petrece timpul liber într-un 

cadru plăcut, oferind totodată servicii precum: consiliere și informare, activități culturale (mese 

rotunde, întâlniri tematice, participare la evenimente și spectacole, expoziții), excursii și drumeții. 

Clubul Pensionarilor „Dacia” are o capacitate de 38 de locuri și se adaugă celorlalte 8 cluburi şi 2 

centre de zi destinate persoanelor vârstnice, înființate de Primăria Cluj-Napoca în municipiu. În total, 

în acestea sunt înscrise și activează peste 2.500 persoane vârstnice. 

 

 

11.4.4. Departament pentru îngrijirea bătrânilor la domiciliu 

La începutul anului 2017 au demarat serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice dependente, oferindu-se în prezent servicii pentru 7 beneficiari cu 3 îngrijitori. Această 

activitate urmează să fie extinsă. 

S-au efectuat 55 de anchete sociale şi evaluări iniţiale pentru admiterea persoanelor vârstnice 

în Centre de asistență şi îngrijire. 
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11.4.5. Centre sociale de urgenţă şi de găzduire temporară 

În total, Primăria dispune de 150 de locuri pentru persoanele fără adăpost. Dintre aceste, 110 

sunt disponibile în centrele Primăriei de pe străzile Dragoş Vodă şi Oaşului. Pe lângă acestea, mai 

colaborăm cu Uniunea Creştină din România şi cu Prison Fellowship România, care ne pune la 

dispoziţie alte 10 locuri şi respectiv 30 de locuri în adăposturile lor. 

În aceste spaţii, cei fără adăpost beneficiază de cazare şi consiliere în obţinerea unor drepturi 

de asistenţă socială (inclusiv obţinerea de locuri de muncă) şi în centrele primăriei de masă caldă. 

După admiterea în centru se întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individualizat de servicii şi 

se stabilesc acţiunile următoare în vederea reintegrării sociale. 

În ultimul an, au fost primite în centrele primăriei 138 de persoane fără adăpost, care au 

beneficiat de găzduire, igienizare, hrană, consiliere și alte servcii sociale, potrivit nevoilor. Alte 272 

de persoane au fost preluate în situaţii de urgenţă şi li s-au acordat diverse servicii, pe o perioadă 

cuprinsă într-un interval de 1-3 zile. 

 

11.5. Programe pentru distribuţia de alimente 

Autorităţile locale şi-au asumat responsabilitatea faţă de oamenii cu probleme şi Primăria 

derulează două programe de distribuţie de alimente pentru categorii defavorizate.  
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Unul a fost finanţat din fonduri europene (aproximativ 10.000 de beneficiari), iar celălalt a 

fost finanţat de la bugetul local (aproximativ 20.000 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. 

 

11.6. Investiţii în infrastructura socială 

11.6.1. Locuinţe sociale pe strada Sighişoarei şi pe strada Ghimeşului 

Primăria a demarat două proiecte de realizare de locuinţe sociale din fonduri de la bugetul 

local. Astfel, pe un amplasament situat pe strada Sighişoarei urmează să fie realizat un bloc cu 56 de 

locuinţe, iar pe amplasamentul de pe strada Ghimeşului urmează să fie realizat un bloc cu 12 de 

locuinţe. 

 

11.6.2. Cimitir nou în zona Moş Ion Roată 

Avem nevoie de un cimitir nou în Cluj-Napoca, pentru că cele existente nu mai pot face faţă 

nevoilor oraşului pe termen mediu şi lung. Noul Plan Urbanistic General, aprobat la sfȃrşitul anului 

trecut, prevede ca acesta să se realizeze pe un teren de aproximativ 30 de hectare, situat în Someşeni, 

în zona Moş Ion Roată. S-a realizat procedura de achiziţie publică pentru proiectarea acestui 

obiectiv, proiectul tehnic fiind în curs de realizare, complementar cu procesul de obţinere a avizelor 

necesare pentru realizarea unui astfel de obiectiv. În prezent, a fost întocmită şi depusă documentaţia 

pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 
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12. Cluj-Napoca, un oraş construit împreună de cetăţeni şi administraţia locală 

12.1. Activitatea Consiliului local 

În această perioadă au fost pregătite şi s-au desfăşurat în cele mai bune condiţii 15 şedinţe ale 

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, dintre care 12 ordinare, una extraordinară, una de 

îndată, la care se adaugă o şedinţă de constituire. Au fost promovate 1.073 proiecte de hotărâre, din 

care 718 din iniţiativa primarului, 317 din iniţiativa primarului şi a consilierilor locali, iar celelalte 

din iniţiativa consilierilor locali. Au fost adoptate 1.061 hotărâri, un proiect a fost respins, 7 proiecte 

au fost retrase de către iniţiator şi 4 au fost amânate de către plenul Consiliului. 

De asemenea, începând cu luna iulie 2016, toate ședințele Consiliului local sunt transmise în 

direct pe Internet. 

 

 

12.2. Dezbateri publice referitoare la prezentul şi la viitorul oraşului 

Transparenţa şi consultarea în luarea deciziilor sunt principiile care ghidează activitatea 

Primăriei şi astăzi Clujul este oraşul care generează cel mai ridicat nivel de dezbatere publică pentru 

orice proiect având impact în viaţa comunităţii.  
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Municipalitatea a organizat o serie de dezbateri publice referitoare la prezentul şi la viitorul 

oraşului: Strategia Integrată de Dezvoltare a Zonei Metropolitane, Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, modificarea Regulamentului de administrare a 

parcărilor publice. 30 proiecte de acte normative au fost puse în consultare publică în concordanţă cu 

Legea 52/2003 privind transparenţa decizională (între care Metodologia de acordare a serviciilor de 

îngrijire la domiciliu a persoanelor vȃrstnice, Strategia locală privind dezvoltarea şi funcţionarea 

serviciului de salubrizare şi de gestionare a deşeurilor, Statutul municipiului Cluj-Napoca etc.) şi au 

fost organizate 6 dezbateri publice.  

Proiectul de buget al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2017 a fost dezbătut în Sala de 

Sticlă, dar şi într-o întȃlnire cu locuitorii cartierului Mănăștur. 

 

 

12.3. Cetăţeanul - partener al administraţiei 

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

Centrului de informare pentru cetăţeni (care a preluat de la clujeni peste 145.000 de cereri, 

documentaţii, acte etc., cărora departamentele de specialitate le-au formulat şi expediat răspunsuri), 

prin activitatea primăriilor de cartier, construim un model de bună guvernare în care cetăţeanul este 

partenerul administraţiei.  
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Prin intermediul Centrului de informare pentru cetăţeni au fost eliberate peste 15.000 de 

documente (certificate de urbanism, prelungiri certificate de urbanism, autorizaţii de 

construire/desfiinţare, prelungiri autorizaţii de construire/desfiinţare, certificate de atestare a 

edificării construcţiei, avize de comisie de urbanism, confirmarea desfiinţării, dovezi de luare în 

folosinţă, avize siguranţa circulaţiei, autorizaţii de liberă trecere, autorizaţii de spargere, certificate de 

înregistrare mopede şi utilaje, radieri mopede şi utilaje, avize pentru organizări de şantier, acorduri 

de funcţionare). 

Direcţia Urbanism a emis în această perioadă 6.206 certificate de urbanism şi 2.307 

autorizaţii de construire. 

În această perioadă, ca urmare a cererilor cetăţenilor, a fost suplimentat numărul ghişeelor din 

Primăriile de cartier. 

 

12.4. Relaţia cu asociaţiile de proprietari 

La nivel local, am continuat relaţia de colaborare dintre reprezentanţii asociaţiilor de 

proprietari şi autoritatea publică. Au fost organizate 3 serii de cursuri de specializare în vederea 

obţinerii Certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile şi au fost atestaţi 67 de 

administratori; a fost dispusă ridicarea unui singur atestat. Au fost efectuate 157 şedinţe de 

consiliere, verificare financiar-contabilă şi mediere la asociaţiile de locatari/proprietari. La şedinţele 

de consiliere, verificare financiar-contabilă şi mediere la sesizare au fost invitaţi 161 petenţi, dintre 

aceştia au răspuns invitaţiei noastre 147, reducându-se, astfel, numărul contestaţiilor şi numărul 

petiţiilor, dar crescând încrederea în corectitudinea serviciilor administraţiei către cetăţeni. 

 

12.5. Cetăţeni de onoare 

Preţuirea constantă a marilor oameni ai cetăţii a constituit una din preocupările Primăriei şi 

Consiliului local. În această perioadă au primit titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-

Napoca: prof. univ. dr. Onufrie Vinţeler, aviatoarea Smaranda Brăescu (post-mortem), prof. univ. dr. 

Niculae Stăncioiu (post-mortem), pictorul Cornel Brudaşcu, artistul Grigore Leşe şi președinta 

filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor România, Irina Petraş. 

De asemenea, Consiliul local a aprobat propunerea de a boteza o stradă din oraş cu numele 

unui cunoscut critic literar şi eseist clujean, Petru Poantă (n. 7 aprilie 1947, satul Cerișor, județul 

Hunedoara - d. 7 septembrie 2013, Cluj-Napoca). Petru Poantă a fost unul dintre cei mai importanţi 
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critici literari și eseişti români din ultimii 40 de ani. A fost licențiat al Facultății de Filologie a 

Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1970) şi a făcut parte din gruparea „Echinox”, fiind 

membru fondator al revistei. 

 

12.6. Premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi a celor care au ajuns 

la 100 de ani 

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

căsătorie (369 de cupluri) şi a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (3 concetăţeni 

centenari).  

 

 

12.7. Cluj-Napoca: oraş european 100% prietenos cu tinerii! 

Municipiul Cluj-Napoca a primit recunoaşterea europeană de oraş 100% prietenos cu tinerii, 

alături de oraşe precum Braga (Portugalia), Torino (Italia) sau Varna (Bulgaria), în cadrul proiectului 

„100 % Youth City” Erasmus+ Strategic Partnership. Această recunoaştere se datorează prestaţiei 

Clujului în calitate de Capitala Europeană a Tineretului în 2015 şi a continuităţii politicilor publice 

de tineret din municipiul Cluj-Napoca. 
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12.8. Peste 15% dintre români s-ar muta la Cluj-Napoca, atraşi de calitatea vieţii 

Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale, dacă ar avea posibilitatea de a se muta în orice oraş 

din ţară, 15,32% dintre români s-ar muta la Cluj-Napoca, acesta fiind cel mai atractiv oraş din 

România din această perspectivă.  

Potrivit studiului, 15,32% din cei chestionaţi au răspuns că s-ar muta la Cluj-Napoca, atraşi 

de calitatea vieţii, de serviciile de sănătate din oraş, de educaţia universitară, locurile de muncă, 

mediul cultural-artistic dinamic, şi mediul economic activ. Cluj-Napoca este urmat de Bucureşti, cu 

14,46% şi de Timişoara, cu 11,88%. 

De asemenea, conform studiului, Cluj-Napoca este cel mai atractiv oraş secundar din 

România (capitala ţării nu intră în această discuţie) în funcţie de Indicele de Magnetism care ia în 

considerare venitul firmelor pe cap de locuitor, salariul mediu, numărul de studenţi, investiţiile pe 

cap de locuitor. 

 

12.9. Cluj-Napoca - un oraş inteligent şi sustenabil 

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.  

Dorim să punem la dispoziția cetățenilor municipiului mijloace moderne de emitere a 

documentelor administrative, economisindu-se astfel timp în relația cu administrația publică locală. 

 

12.9.1. Plata online a taxelor şi impozitelor locale 

Clujenii au astăzi la dispoziţie online plata taxelor şi impozitelor locale (prin intermediul 

website-ului Primăriei, secţiunea „Taxe şi impozite”), plata amenzilor, plata taxelor pentru evidenţa 

populaţiei, programarea online a transcrierilor de acte civile, plata şi eliberarea autorizaţiilor de liberă 

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

De asemenea, începând din 2017, Primăria Cluj-Napoca a oferit din nou cetăţenilor 

posibilitatea de a-şi achita impozitele şi taxele locale prin dispozitive mobile. Fiecare clujean 

primeşte, potrivit legii, o înştiinţare de plată prin care i se comunică obligaţiile bugetare. Primăria 

include pe fiecare înştiinţare şi un cod QR, astfel încât, printr-o simplă scanare cu un smartphone sau 

tabletă, cetăţenii să poată achita online taxele şi impozitele. Codul QR este unic, personalizat pentru 
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fiecare cetăţean şi prin scanare duce la portalul de plată online a obligaţiilor bugetare. Poate fi utilizat 

orice card bancar care permite plăţi prin internet, fără a mai fi necesar vreun drum la Primărie. Este o 

procedură sigură, iar tranzacţiile sunt securizate.  

 

12.9.2. Primăria Municipiului Cluj-Napoca este prima din ţară care emite documente de 

urbanism în format electronic 

Începȃnd din 4 aprilie 2017, Primăria Cluj-Napoca oferă cetățenilor municipiului posibilitatea 

de a solicita emiterea în format electronic, prin intermediul platformei edirect.e-guvernare.ro, a 

următoarelor documente: certificate de urbanism (și prelungirea acestora), prelungirea autorizaţiilor 

de construire/desfiinţare, avize/acorduri. De asemenea, cetățenii municipiului pot comunica online 

începerea execuției lucrărilor, tot prin intermediul platformei menționate mai sus. 

Stadiul soluționării cererii poate fi urmărit atât pe platforma edirect.e-guvernare.ro, la secțiunea 

Solicitările mele, cât și pe site-ul Primăriei, folosind numărul de înregistrare intern primit la Rubrica 

Servicii online/Registratura. După soluţionarea solicitării şi urcarea documentelor de către Serviciul de 

Specialitate pe platforma edirect.e-guvernare.ro, cetăţeanul primeşte prin email un mesaj prin care este 

înștiințat că solicitarea i-a fost soluționată. Documentul final poate fi descărcat de pe platformă. 
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Primăria municipiului Cluj-Napoca oferă totodată cetăţenilor posibilitatea de a achita online 

taxele de urbanism, pe site-ul Primăriei www.primariaclujnapoca.ro, secţiunea Plăţi online. 

 

12.9.3. Primăria emite online acorduri de funcționare în format electronic pentru 

agenții economici 

Primăria eliberează online acorduri de funcționare în format electronic pentru agenții 

economici, începând din 22 iunie 2017. Această procedură se adresează celor aproximativ 9.600 de 

agenți economici înregistrați la nivelul municipiului Cluj-Napoca și vizează scurtarea termenului de 

procesare a documentațiilor de la aproximativ 70 de zile la 25 de zile. 

 

12.9.4. My Cluj - aplicația Primăriei pentru sesizări 

Din data de 23 martie 2017, Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția cetățenilor municipiului 

o aplicație prin intermediul căreia pot transmite sesizările direct către Primărie.  

Aplicația My Cluj este gratuită și poate fi descărcată de pe dispozitivele de tip smartphone 

care folosesc sistemele de operare Android sau iOS. De asemenea, aplicația este disponibilă și în 

varianta pentru desktop și poate fi accesată pe mycluj.e-primariaclujnapoca.ro sau de pe website-ul 

Primăriei www.primariaclujnapoca.ro.  

Pentru a asigura o mai mare operativitate în buna gestionare a soluționării sesizărilor, 

aplicația My Cluj este integrată cu INFOCET - sistemul intern de management al documentelor, ceea 

ce înseamnă că sesizările ajung direct la Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei responsabil cu 

soluționarea lor, de la care se va primi și răspunsul. 
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12.9.5. Cluj Parking - aplicația care îţi arată locurile de parcare libere 

Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția cetățenilor municipiului o aplicație care 

monitorizează locurile de parcare disponibile în 6 parcări și parking-uri din zona centrală și 

semicentrală (parking Moților, parking Sala Polivalentă, parcare Unirii, parking Multiplex Leul, 

parcare Cipariu, parcare Mihai Viteazul), însumând peste 1300 de locuri de parcare. 

Cel mai recent update al aplicaţiei conține mai multe îmbunătățiri substanțiale printre care: 

- Aplicația este disponibilă și în limba engleză. 

- Au fost adăugate tarifele la fiecare parcare. 

- Au fost incluse informații referitoare la distanța și durata estimată până la fiecare parking 

din aplicație, din locația în care se află utilizatorul. 

- Utilizatorul poate alege să îi fie afișate informații doar despre anumite parking-uri. 

Aplicația este realizată de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Arobs Software, cu 

sprijinul ARIES Transilvania. Cluj Parking este disponibilă pentru toți cei care utilizează dispozitive 

mobile cu Android și iOS. 
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12.9.6. Extinderea sistemului de Internet Wi-Fi 

Primăria Cluj-Napoca a extins sistemul de Internet Wi-Fi gratuit în Parcul Central şi în sediul 

Centrului de Informare Turistică. Pentru punerea în practică a acestui proiect, Primăria (prin 

Serviciul Strategii de Informatizare) a colaborat cu Universitatea Tehnică şi Clusterul IT. Accesul la 

internet se face pe baza unui portal care este disponibil în limbile: română, maghiară, engleză, 

franceză, germană. 

În lunile următoare dorim extinderea sistemului WiFi în cartiere. Sistemul nu trebuie să fie un 

bun care să aparţină numai turiştilor sau celor care locuiesc în zona centrală. Internet trebuie să fie şi 

în parcul Primăverii din Mănăştur, şi în Grigorescu, şi în Mărăşti, şi în Zorilor, în cartiere trebuie să 

fie hotspot-uri prin care oamenii să poată folosi avantajul tehnologiei moderne. Primăria va pune la 

dispoziţie mai multe locaţii de Internet Wi-Fi gratuit pentru a îndemna cetăţenii să folosească 

tehnologia. 

 

 

12.9.7. Aplicaţie pentru măsurarea consumurilor energetice în clădirile publice 

În cadrul Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al municipiului, a fost realizată o 

aplicaţie pentru măsurarea consumurilor energetice în clădirile publice (şcoli, grădiniţe etc., un total 
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de 295 de corpuri de clădire monitorizate). Aplicaţia a fost realizată în colaborare cu Universitatea 

Tehnică și cu Centrul Regional pentru Eficiență Energetică. Astfel, se generează o bază de date 

privind consumurile de energie pentru clădirile publice, care stă la baza acţiunilor de creştere a 

eficienţei energetice. 

 

12.9.8. Segment disponibil de „open data” 

Primăria a realizat un segment de „open data”, accesibil la adresa http://data.e-

primariaclujnapoca.ro. Acesta conţine: orarele de funcţionare pentru firmele de pe raza municipiului; 

autorizaţiile de spargere a străzilor; lista străzilor pe care există parcări cu plata orară; lista creşelor, 

grădiniţelor şi şcolilor şi adresele lor; monumentele de pe raza municipiului; nomenclatorul stradal şi 

un link spre webcam-ul din Piaţa Avram Iancu. 

 

12.9.9. Industria IT clujeană este alături de Primărie pentru creşterea calităţii vieţii 

Utilizarea tehnologiei pentru creşterea calităţii vieţii în Cluj-Napoca este o prioritate a 

municipalităţii clujene. Pentru o colaborare mai strânsă și eficientă între comunitatea de IT și 

administrația locală, Primăria Cluj-Napoca a constituit la începutul anului 2017, alături de cele două 

clustere clujene de specialitate, Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat și Inovare în IT. 
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Principalele subiecte abordate în cadrul Consiliului Consultativ au fost:  

- actualizarea Strategiei pentru Cluj-Napoca, un oraș inteligent - componenta de e-guvernare 

și IT din cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului 2014-2020; 

- organizarea celei mai importante conferințe pe inovare a Comisiei Europene, Open 

Innovation 2.0, ce a fost găzduită de Cluj-Napoca în perioada 10-14 iunie a.c.; 

- programul de voluntariat pentru inovare și IT în cadrul Primăriei, dedicat celor care 

activează în industrie și doresc să se implice spre beneficiul tuturor cetățenilor Clujului. 

Industria IT clujeană este o forță de necontestat, un motor pentru economia Clujului și un 

avantaj competitiv al nostru pe termen lung, alături de Universitate și de tinerii care au ales să 

studieze și să lucreze aici. Acest proiect este un nou exemplu de implicare pentru dezvoltarea 

comunității noastre și arată faptul că, la Cluj-Napoca, am reușit să creăm un model de construcție 

comunitară în care fiecare își oferă expertiza pentru interesul public - dezvoltarea orașului. 

Oraşul inteligent prevede şi optimizează procesele, creşte siguranţa cetăţenilor. El presupune 

ca administraţia locală să fie eficientă, transparentă şi să răspundă în timp real la nevoile comunităţii. 

Suntem deschişi la orice iniţiativă care ar putea îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a cetăţenilor şi procesele 

de lucru ale instituţiei, ceea ce, până la urmă, va fi tot spre beneficiul fiecărui clujean. 

 

Vă mulţumesc şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la 

dezvoltarea comunităţii clujene şi vă invit să vă implicaţi în continuare în proiectele municipalităţii, 

pentru ca, împreună, să facem din Cluj-Napoca oraşul în care ne bucurăm să trăim. 


