
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 

 

1 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE IUNIE 2014 - IUNIE 2015 

EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

 

 

Stimaţi clujeni, 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a derulat în această perioadă simultan un număr record de 

proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere, economice, sportive şi educaţionale. Unele dintre 

acestea au fost finalizate, multe sunt încă în desfăşurare. Având în vedere amploarea programelor și 

ritmul alert în care se lucrează - pentru a încerca reducerea la maximum a problemelor - în aceste 

luni avem nevoie de răbdarea și înțelegerea clujenilor. Efectele acestor investiții în viața comunității 

se vor regăsi într-o creștere a calității vieții și într-un pas înainte pentru municipalitate în atingerea 

obiectivului de a face din Cluj-Napoca orașul cel mai potrivit pentru a locui, a pune bazele unei 

familii, a avea acces la educație de calitate și a trăi într-un mod plăcut și în siguranță. 

Pe tot parcursul anului, ne-am desfăşurat activitatea de reprezentanţi ai municipalităţii clujene 

ţinând cont de nevoile comunităţii locale, cu care ne-am consultat în mod periodic, prin dezbateri 

publice, întâlniri cu locuitorii şi dialog permanent cu sprijinul noilor tehnologii. Am ascultat 

propuneri, iniţiative şi critici şi am încercat să le integrăm în proiectele municipalităţii. 

Vă prezentăm în continuare câteva dintre proiectele realizate în această perioadă: 

 

 

1. Proiecte finalizate 

1.1. Clujul are cea mai frumoasă sală sportivă din România 

Clujul are acum cea mai frumoasă, performantă şi dotată sală sportivă din România, 

comparabilă cu cele mai importante săli din Europa. Astfel, am reuşit să punem municipiul nostru pe 

harta competiţiilor sportive naţionale şi internaţionale. Este o dovadă a capacităţii Clujului de 

evoluţie şi dezvoltare axată pe calitate şi excelenţă. 

Cea mai modernă sală polivalentă din România a fost inaugurată la Cluj-Napoca în data de 27 

octombrie 2014. Nume mari ale sportului clujean au tăiat simbolic panglica de inaugurare: Simona 

Richter, laureată a Jocurilor Olimpice la judo; Ciprian Porumb, căpitan al echipei de tenis de Cupa 
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Davis a României; Mircea Barna, sportiv care a înregistrat 50 de selecţii în naţionala de baschet a 

României; Eva Zorgo, multiplă campioană la atletism şi Remus Câmpeanu, fotbalist care a purtat 

zece ani banderola de căpitan al "U" Cluj. 

Sala are un regim de înălţime 1S+P+3E şi un număr de 7.308 de locuri, cu anexele sportive şi 

tehnice aferente (inclusiv sală separată de antrenamente), un parking pe un nivel cu 445 de locuri şi o 

piaţetă pentru intrarea publicului dinspre Splaiul Independenţei, fiind construită astfel încât să poată 

găzdui competiţii sportive la standarde naţionale şi internaţionale. 

Dispune de o pardoseală demontabilă (în urma experienţei organizării Cupei Davis la Cluj am 

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

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

gimnastică, box sau tenis pe zgură); videobox central pentru afişaj la standarde internaţionale; o 
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faţadă translucidă din policarbonat care integrează ansamblul arhitectural de la Sala Polivalentă cu 

stadionul Cluj Arena, conferind zonei o dimensiune modernă. 

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a găzduit competiţia „Trofeul Carpaţi” la handbal feminin, 

cu participarea echipelor României, Braziliei (campioană mondială en-titre), Suediei (medaliată cu 

bronz la Europene) şi Germaniei, precum şi meciul de calificare la Campionatul Mondial al 

naţionalei feminine de handbal (cu Serbia, calificare reuşită). 

De asemenea, s-au majorat sumele alocate pentru activităţile sportive - baschet, handbal, judo 

etc., 33 de structuri sportive fiind sprijinite în 2015. Prin creşterea acestor alocări, urmărim să 

stimulăm dezvoltarea sportului clujean, care are acum la dispoziţie cea mai modernă Sală Polivalentă 

din România. 

Însă sala găzduieşte nu doar evenimente sportive, ci şi evenimente culturale şi educaţionale. 

Spre exemplu, aici s-au desfăşurat evenimente din cadrul Transylvania International Music and Art 

Festival - TiMAF şi Transilvania Music Event, Concertul de Crăciun organizat de Opera Națională 

Română din Cluj-Napoca, precum şi cel mai mare proiect de învăţare nonformală al anului 2014 din 

Europa întitulat Connector (care a adus la Cluj-Napoca peste 300 de pasionaţi de învăţare 

nonformală din 36 de ţări - formatori, profesori, facilitatori, persoane implicate în educaţie). 

Odată cu realizarea Sălii Polivalente, Primăria a reabilitat întreaga zonă, inclusiv cele 2 alei - 

Aleea Stadion şi Uzinei Electrice, pe care s-a reabilitat carosabilul, trotuarele, zonele de acces auto şi 

s-au realizat piste pentru biciclişti. 
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1.2. 40 de autobuze noi pentru clujeni  

Primăria a achiziţionat prin licitaţie publică 40 de noi autobuze pentru Compania de 

Transport Public din municipiu, care au fost introduse în circulaţie. 

Compania producătoare este Solaris Bus & Coach Polonia şi au fost impuse condiţii precum: 

standard Euro 6 - potrivit directivei europene cu privire la standardele de poluare; perioadă de 

garanţie de minim 3 ani de zile; durată de funcţionare de minim 15 ani; dotări: aer condiţionat, 

camere video pentru siguranţa călătorilor, podea joasă, rampă de acces pentru cărucioare şi persoane 

cu dizabilităţi, loc pentru fotoliu rulant, uşi de acces duble cu sistem de protecţie a călătorilor 

(autobuzul să nu se poată deplasa cu uşile deschise), sistem de numărare a călătorilor, sisteme de 

transmitere de date (radio, GPS), validatoare pentru cardurile de călătorie etc. 
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1.3. Investiţii pentru arterele importante ale oraşului  

Municipalitatea a avut între priorităţi lucrările de reabilitare a străzilor, de asfaltare a aleilor şi 

trotuarelor dintre blocuri şi de modernizare a unor artere importante din oraş.  

Astfel, între obiectivele realizate s-au numărat principalele artere de intrare în oraş: Calea 

Turzii, Calea Baciului, strada Traian Vuia. 

Pe lângă acestea au fost finalizate lucrări de 

investiţii pe străzile: Aleea Stadionului, Antonio 

Gaudi, Atelierului, Banatului, Barbu Lăutaru, Bistriţei, 

Bucium, B-dul 1 Decembrie 1918 (nod N - magazin 

Cora), Burebista, Câmpeni, Caracal, Ciprian 

Porumbescu, Cioplea, Cloşca, Constantin 

Brâncoveanu, Craiova, Croitorilor, Dacia, Daniil P. 

Bărceanu, Dobrogei, Donath, Dumbrava Roşie, 

Fabricii de Zahăr (tronsonul cuprins între Fabricii şi 

Ialomiţei), Gheorghe Dima şi alei adiacente, Gurghiu, 

Harghita, Ilie Măcelaru, Iuliu Haţieganu, Jiului, 

Livezeni, Mehedinţi (una dintre priorităţile stabilite de 

cetăţeni prin proiectul pilot de bugetare participativă), 

Meşterul Manole, Metalului, Mioriţei, Moldovei, 

Munteniei, Nicolae Bălcescu, Peana şi alei adiacente, 

Porumbeilor, Povârnişului, Războieni, Soarelui, Sportului, Strungarilor, Timişoarei, Trandafirilor, 

Uzinei Electrice. 

La acestea se adaugă lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, trotuare, alei, platforme, parcări, 

alveole staţii de autobuz pentru alte peste 100 de obiective.  

În total, s-a reabilitat o suprafaţă de aproximativ 450.000 mp.  

 

1.4. Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piaţa Gării - Bulevardul Muncii 

În luna iunie 2015 a fost finalizat proiectul de reabilitare şi modernizare a liniei de tramvai pe 

ruta Piaţa Gării - Bulevardul Muncii (14.149 m de linie de tramvai cale simplă modernizată).  

Per ansamblu, modernizarea liniei de tramvai reprezintă cel mai important proiect de 

infrastructură rutieră desfăşurat în ultimii ani şi a fost realizat din fonduri europene nerambursabile. 
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Beneficiile sale sunt: creşterea vitezei de transport, creşterea capacităţii de transport, scăderea poluării 

sonore şi a trepidaţiei clădirilor de pe traseu pentru că 

s-au montat amortizoare de cauciuc pentru sunet şi 

vibraţii, economii realizate din punct de vedere al 

consumului energetic (38-40%). Tramvaiul este un 

mijloc de transport rapid şi ecologic folosit în multe 

dintre marile capitale europene. 

Valoarea actualizată totală a contractului de 

finanţare pentru acest proiect a fost de 86.205.579 

lei; valoare lucrărilor rezultată în urma licitaţiei a fost de 64.771.768,38 lei, iar economiile rezultate 

în urma atribuirii contractului de lucrări au fost de 9.589.289,82 lei. 

 

1.5. Cea mai mare creşă şi grădiniţă din oraş 

Primăria a finalizat lucrările la cea mai mare clădire din oraş în care s-a amenajat creşă şi 

grădiniţă, prin proiectul de modernizare şi reconversie a spaţiului de pe strada Moţilor nr. 58 (175 de 

locuri la grădiniţă, 120 la creşă). În urma acestei investiţii, noua grădiniţă are o suprafaţă de peste 

1.500 mp: 7 săli de grupă, 3 săli de masă, cabinet medical, logoped, metodic, diverse spaţii auxiliare 

şi administrative; creşa funcţionează pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 mp şi are 6 săli de joacă cu 

6 dormitoare, zonă de primire, cabinet medical, izolator, bucătărie, oficiu de primire a alimentelor cu 

spaţii de depozitare, spaţii auxiliare cu: birouri administrative, grupuri sanitare, vestiare, spălătorie, 

uscătorie etc. 
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1.6. Sală de sport nouă la Colegiul Naţional "George Coşbuc" 

Sala de sport a Colegiului Naţional "George Coşbuc" a fost finalizată şi dată în folosinţă. Cea 

mai modernă sală de sport pentru învăţământul preuniversitar este destinată mai multor şcoli clujene, 

aici putând să-şi ţină orele de sport şi celelalte licee din zonă.   

Clădirea nou construită are practic două săli de sport: sala aflată la nivelul inferior cuprinde 

teren de baschet, volei, handbal, tenis şi tribune pentru spectatori, iar sala de la etajul retras este 

pentru gimnastică. Pe lângă cele două săli de sport au fost amenajate şi spaţii anexă, care cuprind 

vestiare pentru sportivi, grupuri sanitare, cabinet profesori, cameră prim ajutor, depozit pentru 

material sportiv. Suprafaţa interioară a sălii de sport propriu-zise este de 705,50 mp, iar suprafaţa 

utilă a spaţiului amenajat pentru practicarea sportului este de 644,67 mp. 

 

1.7. Condiţii mai bune pentru copiii de la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale 

Integrate - „Ţara Minunilor” (Str. Înfrăţirii nr. 15) 

Proiectul european care a vizat reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului de 

Zi „Ţara Minunilor” (str. Înfrăţirii nr.15) a fost finalizat în luna martie 2015. Proiectul a fost realizat 

în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale destinate copiilor care provin din familii aflate în 

situaţii de risc de marginalizare. Indicatorii investiţiei sunt: 734,01 mp - suprafaţa utilă a clădirii 

reabilitate, modernizate şi extinse, pregătită pentru servicii sociale de calitate; o rampă de acces 

pentru persoanele cu dizabilităţi; 77,45 mp alei pietonale amenajate; un loc de joacă amenajat. 

Activităţile derulate la Centrul de de Zi „Ţara Minunilor” sunt în principal orientate pe trei 

mari componente: integrare socio-educativă - activităţi educative şi sociale pentru copii, consiliere 

psihopedagogică, psihologică şi educaţie/recuperere limbaj; servicii de asistenţă medicală şi 

asigurarea bunăstării copilului. Centrul asigură pentru beneficiarii săi două mese pe zi şi o gustare; 
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respectiv servicii de re/integrare socială pentru familiile copiilor - consiliere socială a părinţilor, 

mediere/accesare servicii comunitare. 

Pe lângă aceste activităţi, Centrul de zi realizează periodic campanii de informare în 

comunităţile de adresabilitate cu privire la serviciile oferite în cadrul centrului, organizează şedinţe în 

care părinţii sunt consultaţi cu privire la activităţile derulate şi sunt informaţi cu privire la evoluţia 

copiilor în cadrul centrului, dar şi cu privire la posibilităţile de inserţie şcolară a copiilor. 

Valoarea totală actualizată a contractului de finanţare pentru acest proiect a fost de 

2.550.281,37 lei, valoarea lucrărilor rezultată în urma licitaţiei a fost de 1.691.111,60 lei, iar 

economiile rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări au fost de 1.446.364,26 lei. 

 

1.8. Case sociale 

integrate pentru comunitate 

(str. Iuliu Coroianu nr. 5) 

În luna ianuarie 2015, 

cele 46 de locuinţe realizate prin 

proiectul Case sociale integrate 

pentru comunitate (str. Iuliu 

Coroianu nr. 5) au fost predate 

beneficiarilor. Proiectul a fost 

realizat din fonduri europene, 
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valoarea lucrărilor rezultată în urma licitaţiei fiind de 4.946.016,47 lei, iar economiile rezultate în 

urma atribuirii contractului de lucrări fiind de 3.624.053,53 lei. 

 

1.9. Reabilitare termică din fonduri europene pentru 7 blocuri cu 200 de apartamente 

Prin programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din fonduri europene au fost 

deja finalizate 7 blocuri cu 200 de apartamente. Este vorba despre primele două grupuri de blocuri 

din cele 9 contracte de finanţare (9 grupuri de blocuri) semnate. 

Grupul 1 a cuprins 3 blocuri cu 106 apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. Padin nr. 30, bl. C5; 2. Plopilor nr. 28, bl. O3; 3. Bucureşti nr. 80, bl. A2. 

Grupul 2 a cuprins 4 blocuri cu 94 de apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. Muncitorilor nr. 22, bl. M9; 2. J.J. Rousseau nr. 5, bl. S2; 3. Titulescu nr. 145, bl. 3; 

4. Observatorului nr. 142, bl. 7B. 
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1.10. Noul Plan Urbanistic General - reguli de dezvoltare pentru următorii 10 ani 

În această perioadă a fost finalizat Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca. 

Acesta reprezintă o nouă abordare în urbanismul clujean, impune restructurări urbane, impune 

crearea de drumuri cu ampriză corespunzătoare pentru oraş şi refuncţionalizarea unor zone urbane 

degradate. Noul PUG trasează reguli de dezvoltare a oraşului pentru următorii 10 ani şi presupune 

realizarea de 3 parcuri noi: Parcul care va cuprinde zona Hoia şi Muzeul Etnografic (50 ha); Parcul 

Mănăştur Sud (20 ha); Parcul din zona lacurilor din Gheorgheni (20 ha). 

Spre exemplu, prin noul PUG sunt prevăzute câteva variante de ocolire a municipiului care 

vor fi implementate în viitor: 1. Inelul Sud - porneşte de la Nodul N - Calea Turzii - Borhanci - 

giraţia Vâlcele - Apahida pentru fluidizarea traficului (va avea ramificaţii înspre oraş şi va ocoli 

oraşul). 2. Centura ocolitoare la Nord de Someş spre Floreşti şi autostradă - corelată cu PUG Floreşti 

(8,7 km). 3. Centura de la Baciu - dinspre Rădaia (nodul de autostradă) - Baciu - Tăietura Turcului. 

Traseul este paralel cu linia ferată - se va face o supratraversare a căii ferate. 
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2. Proiecte europene în derulare 

Atragerea fondurilor europene a reprezentat o prioritate a Primăriei în ultimii ani, deoarece 

resursele europene sunt esenţiale pentru realizarea investiţiilor de care oraşul nostru are nevoie. 

Municipiul nostru este astăzi pe primul loc în ţară între polii de creştere în ceea ce priveşte proiectele 

depuse pentru a fi finanţate din fonduri europene nerambursabile. Valoarea totală a contractelor de 

finanţare pentru municipiul Cluj-Napoca este de 152.957.254 euro.  

Menţionăm că municipiul Cluj-Napoca este singurul pol de creştere nominalizat de către AM 

POR, în urma evaluării Interim a POR, ca exemplu de bune practici la categoria „Poli de Creştere”, 

datorită portofoliului de proiecte finanţate şi a impactului acestora în dezvoltarea oraşului. 

În urma licitaţiilor, s-au realizat economii de aproximativ 97 de milioane de lei faţă de 

valorile estimate iniţial, ceea ce ne-a permis contractarea de noi proiecte în 2015, spre exemplu, 

drumurile din Făget şi Lomb. 

 

2.1. Reabilitarea infrastructurii Oraşului Comoară 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii de transport conexe 

obiectivelor de patrimoniu din Cluj-Napoca (cunoscut şi sub numele de "oraş comoară"), atât în 

scopul promovării turismului, dar şi pentru asigurarea mobilităţii pentru bunuri şi persoane. 

Proiectul vizează modernizarea infrastructurii străzilor din zona centrală: str. 

Memorandumului, Calea Moţilor, str. Avram Iancu, str. I.C. Brătianu, iar lucrările de modernizare 

străzi urmăresc realizarea structurii rutiere, refaceri drumuri laterale, parcaje, staţii de autobuz şi 

refugii cu/fără alveole, refaceri de trotuare şi zone verzi pe o suprafaţă de 20.109 mp, realizarea unor 

măsuri de siguranţă a traficului - semnalizări şi marcaje, semnalizare verticală, măsuri privind 

traficul pietonal. Lungimea străzilor modernizate este de 2.820,11 ml. 

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 23.754.756,87 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 21.021.852,83 lei. 

Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 7.338.093,60 lei. 

Termene intermediare:  

Str. I.C. Brătianu: Finalizare lucrări trotuare - 25.06.2015. 

Str. Memorandumului: Finalizare carosabil şi trotuare - 15 iunie 2015. 

Str. Avram Iancu: Finalizare carosabil şi trotuare - septembrie 2015. 
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Str. Moţilor: Finalizare carosabil şi trotuare - 30 noiembrie 2015 (cu deschiderea anterioară a 

circulaţiei). 

Termen final proiect: 30 noiembrie 2015. 

 

 

2.2. Modernizarea tramei stradale de acces la 

zona industrială 

Proiectul vizează reabilitarea si modernizarea 

tramei stradale de acces la zona industrială, în vederea 

fluidizării traficului rutier şi creşterii mobilităţii populaţiei, 

cu impact asupra dezvoltării durabile a municipiului Cluj-

Napoca. 

Proiectul propune modernizarea următoarelor 

obiective: Strada Calea Baciului, Strada Primăverii, Strada 

Plopilor, Splaiul Independenței, Strada Emil Isac (parțial - 

intersecţia cu Bariţiu), Strada George Barițiu, Strada 

Horea, Piața Gării, Strada I.L. Caragiale, Strada Căii Ferate, Strada Decebal, Strada Oașului și B-dul 

Muncii, Strada Cpt. Grigore Ignat, Strada Regele Ferdinand (parțial - intersecţia cu Piaţa Mihai 

Viteazul), incluzând 4 poduri: Podul peste Canalul Morii, Podul Horea, Podul peste Nadăș, Podul 

peste valea Chintăului (reabilitarea acestora a fost finalizată).  
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Număr de kilometri modernizaţi şi reabilitaţi: 14,052 km. 

Suprafaţă spaţii verzi reamenajate: 11.640 mp. 

Număr de poduri reabilitate şi modernizate: 4. 

Număr intersecţii amenajate: 86. 

Facilităţi pentru creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi: Rampe de acces - 208;  

 Locuri de parcare - 147. 

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 86.078.030,31 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 73.609.754,76 lei. 

Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 9.053.395,87 lei. 

Termene intermediare:  

B-dul Muncii: 31 august 2015. 

Str. Oaşului: 30 iulie 2015. 

Piaţa Gării: 1 octombrie 2015. 

Horea: 15 septembrie 2015. 

Str. Căii Ferate: 15 iulie 2015. 

Str. Decebal: 1 iulie 2015. 

Str. I.L. Caragiale: 20 iunie 2015. 
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Intersecţia Regele Ferdinand: 15 august 2015. 

Str. G. Bariţiu: 15 octombrie 2015. 

Intersecţia Emil Isac - Bariţiu - Opera Maghiară: 15 octombrie 2015. 

Str. Splaiul Independenţei: 10 noiembrie 2015. 

Str. Plopilor: 1 august 2015. 

Str. Primăverii: 15 octombrie 2015. 

Termen final proiect: 30 noiembrie 2015. 

 

2.3. Modernizare strada Făget 

Acest proiect presupune modernizarea străzii Făgetului cu lungime de 3.024 ml, respectiv 

realizarea unei rețele de apă şi canalizare (1566 ml), unui sistem de iluminat (105 stâlpi de iluminat) 

şi unor piste de biciclişti (5090 mp). În total vor fi modernizați 22.758 mp de drum cu o bandă pe 

sens, fiind amenajate 4453 mp de spaţii verzi şi 7076 mp de trotuare pentru pietoni. 

Valoare contract de finanţare: 20.155.149,04 lei. 

Licitaţia este în stadiul de evaluare tehnică a ofertelor. 

Termen intermediar: finalizare licitaţie - iulie 2015. 

Estimare finalizare proiect: martie 2016. 

Acest proiect este realizat din economiile la fondurile europene rezultate în urma licitaţiilor 

publice. Chiar dacă termenul contractual este în anul 2016, Primăria încearcă să finalizeze acest 

proiect în anul 2015 pentru ca oraşul să beneficieze de cȃt mai mulţi bani europeni. 

  

2.4. Acces din strada Oașului la cartierul Lomb din Cluj-Napoca 

Este vorba despre edificarea unui drum de acces la zona Lomb, zonă investiţională în care se 

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

(Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprindere).  

Proiectul urmăreşte, prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport urban, creşterea 

atractivităţii zonei pentru investiţii coroborat cu ansamblul de politici şi strategii de dezvoltare 

economică şi socială existente la nivel local. Propune edificarea unui drum nou în lungime de 1.660 

ml, proiectat pe o lățime de 25 m cu 2 benzi pe un sens de circulație, piste pentru ciclişti, spaţii verzi 

şi trotuare pentru pietoni, respectiv a unei reţele de apă şi canalizare menajeră, având conductele 

amplasate pe partea necarosabilă a drumului, sub trotuar (conducta de alimentare cu apa) şi sub zona 
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verde dintre cele două sensuri de circulație (conducta de canalizare) şi a unui sistem de iluminat 

public care se va întinde pe lugimea drumului propus. 

În ceea ce priveşte licitaţia de execuţie a proiectului, decizia Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor nr. 766/C2/607, 616 din data de 28.05.2015 a dispus continuarea 

procedurii de atribuire și a respins ca nefondate contestaţiile formulate. 

Valoare contract de finanţare: 39.768.395,96 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 22.259.501,19 lei. 

Economii: 13.235.818,23 lei. 

Termen final proiect: martie 2016.  

Acest proiect este realizat din economiile la fondurile europene rezultate în urma licitaţiilor 

publice. Chiar dacă termenul contractual este în anul 2016, Primăria încearcă să finalizeze acest 

proiect în anul 2015 pentru ca oraşul să beneficieze de cȃt mai mulţi bani europeni. 

  

2.5. Reabilitare termică  

În ceea ce priveşte reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din fonduri europene, la 

nivelul municipiului Cluj-Napoca au fost semnate 9 contracte de finanţare (9 grupuri de blocuri), au 

intrat în implementare un total de 44 de blocuri cu 1617 apartamente, dintre care au fost finalizate 

deja 7 blocuri cu 200 de apartamente, restul urmând a fi realizate până în decembrie 2015. 

Valoarea totală a contractelor de finanţare semnate este de 31.945.802,79 lei, din care 

valoarea nerambursabilă solicitată aferentă contractelor de finanţare este de 18.198.803,30 lei.  

Alte 3 proiecte vizând creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe au fost depuse 

(20 de blocuri cu 924 apartamente), însă acestea vor fi finanţate doar în viitoarea perioadă 

programatică. 

Grupul 3 cuprinde 8 blocuri cu 341 de apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. Mestecenilor nr. 6, bl IX E, 2. Snagov nr. 3, 3. L. Rebreanu nr. 23, bl D11, 4. Viilor 

nr. 11, bl IX S, 5. Moldoveanu nr.2, bl R16, 6. Meseş nr. 6, bl L10, 7. Calea Floreşti nr. 75, bl V2, 8. 

Plopilor nr. 12, bl O4. 

Grupul 4 cuprinde 5 blocuri cu 110 apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. Mestecenilor nr.5, bl X M, 2. Aleea Tarniţa nr. 4, bl B4, 3. Arieşului nr. 34, bl 6, 4. 

Muncitorilor nr. 28, bl M12, 5. Plopilor nr. 38, bl R1. 
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Grupul 5 cuprinde 6 blocuri cu 245 de apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. Clăbucet nr. 5, bl S, 2. Peana nr. 5, bl R15, 3. Peana nr. 7, bl R14, 4. Pasteur 52, bl VI 

T, 5. Pasteur 60, bl 5D, 6. Padin nr. 26, bl C7. 

Grupul 6 cuprinde 5 blocuri cu 209 de apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. Al. Vlahuţă nr. 5, bl C2, 2. Brâncoveanu nr. 50, bl T1, 3. Brâncoveanu nr. 52, bl T2, 

4. Lacul Roşu nr. 9, bl AP1, 5. Luceafărului nr. 7, bl 2P. 

Grupul 7 cuprinde 5 blocuri cu 226 de apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. 13 Septembrie nr. 12, 2. Gr. Alexandrescu nr. 17, bl T3, 3. Gr. Alexandrescu nr. 18, 

bl A5, 4. Calea Mănăştur nr 76, bl E2, 5. Azuga nr. 9, bl F IV-3. 

Grupul 8 cuprinde 5 blocuri cu 183 de apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. Septimiu Albini nr 139-141, 2. Brâncoveanu nr. 35, bl O5, 3. Micuș nr. 4, bl A8, 4. 

Pasteur nr. 78, bl J III, 5. Peana nr. 10, bl L7. 

Grupul 9 cuprinde 3 blocuri cu 103 apartamente, asociaţiile de proprietari beneficiare fiind 

următoarele: 1. Str. Anina, nr. 19, bl AA8, 2. Str. Gh. Dima, nr. 28, bl VN, 3. Str. Lacul Roşu nr. 11, 

bl AP 2. 

În acest program pot intra doar acele 

blocuri care sunt constituite într-o asociaţie 

de proprietari. Dosarul de înscriere în 

program trebuie să conţină: cererea de 

înscriere, hotărârea Adunării Generale a 

Proprietarilor de intrare în program, care 

trebuie adoptată cu 2/3 din numărul 

proprietarilor imobilului, procesul verbal al 

şedinţei în care s-a adoptat hotărârea, cartea 

tehnică a imobilului, din care să rezulte faptul că acesta a fost realizat conform unui proiect elaborat 

între anii 1950-1990 şi o situaţie din care să rezulte eligibilitatea financiară şi administrativă 

(prezentarea veniturilor proprietarilor). În funcţie de venituri se stabileşte procentul cu care asociaţia 

de proprietari participă la finanţarea proiectului (participare de 10% pentru media veniturilor de până 

la 150 de euro, 20% pentru media de până la 350 euro şi 30% pentru asociaţiile a căror medie este de 

până la 500 de euro). Asociaţiile a căror proprietari depăşesc media de venituri de 500 de euro nu pot 

intra în acest program. 
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2.6. Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative 

Având 11.000 mp suprafaţă construită şi 110.000 mp teren amenajat, 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.  

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

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

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

desk) oferite de personalul structurii de sprijinire a afacerilor în următoarele domenii: consultanţă şi 

servicii IT, consultanţă juridică, financiară, în domeniul investiţiilor, în marketing şi vânzări. 

Proiectarea întregii structuri este una dinamică, fiind creată pe o bază participativă, răspunzând astfel 

nevoilor reale ale potenţialilor clienţi, în termeni de amplasare, funcţiuni, suprafeţe, servicii, parcări, 

dotare şi echipare. Avem în vedere producerea unui efect de cluster care va permite creşterea 

competitivităţii companiilor găzduite prin schimbul de informaţii, facilitarea parteneriatelor de 

afaceri, economiile realizate prin utilizarea în comun a unor spaţii şi echipamente.  

Centrul vine în sprijinul necesităţii firmelor de a fi la curent cu ultimele evoluţii tehnologice, 

prin crearea unui corp consultativ alcătuit inclusiv din reprezentanți ai mediului academic. Aceştia 

vor putea comunica cu reprezentanții firmelor care activează în domeniul industriilor creative, în 

funcţie de specificul fiecărei companii. 

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 58.398.210,63 lei. 

Valoare parţială rezultată în urma licitaţiei: 42.060.131 lei. 

Termen intermediare: finalizare licitaţie pentru continuarea lucrărilor - octombrie 2015. 
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Estimare finalizare proiect: iulie 2016. 

Compania care a executat 60% din lucrare, SC Valve International SA, a intrat în insolvenţă, 

iar Primăria a cerut rezilierea contractului de la administratorul judiciar pentru întârzierea lucrărilor, 

urmând să se deruleze o nouă licitaţie pentru finalizarea lucrărilor. 

 

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

Microîntreprindere) 

Proiectul vizează realizarea unei infrastructuri pentru sprijinirea dezvoltării mediului de 

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

domeniul IT, electronic şi electrotehnic.  

Ansamblul va fi 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 se vor realiza din module de tip hală, 

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

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

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

utilităţi aferente: reţea apă, reţea canalizare menajeră, pluvială, reţea hidranţi, reţea gaz natural, 

electricitate, reţea curenţi slabi, 1 centru de sprijinire a afacerilor cu o suprafaţă construită 488 mp şi 

o suprafaţă utilă (S+P+2E) 1952 mp. 

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 37.436.728,18 lei. 
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Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 34.708.282 lei. 

Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 9,898,221,53 lei. 

Termen final proiect: noiembrie 2015. 

  

2.8. Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal 

Cluj-Napoca 

Modernizarea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal în vederea 

oferirii de servicii complexe şi de calitate pacienţilor va avea ca rezultate: un ambulatoriu de spital 

modernizat şi supraetajat, având 3.014,18 mp (suprafață utilă) de ambulatoriu modernizaţi prin 

proiect (3.263,21 mp suprafață utilă totală), 4 cabinete medicale noi: cabinet nefrologie, cabinet 

radiologie şi imagistică medicală, cabinet de reumatologie, cabinet analize medicale; 174 de 

echipamente achiziţionate, din care: 15 sisteme funcţionale de consultaţie/tratament, 17 echipamente 

IT de uz medical, 142 de echipamente medicale. 

Valoare contract de finanţare: 31.907.100 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 10.617.824,88 lei pentru lucrări de construcţii. 

Termene intermediare:  

Predare parţială a clădirii (jumătate din clădirea la care se lucrează) - 31 iulie 2015. 

Finalizare licitaţie pentru echipamente medicale - septembrie 2015. 

Termen final proiect: decembrie 2015. 
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2.9. Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 

1 - Str. Şt.O. Iosif nr. 1-3 

Proiect pentru reabilitarea şi modernizarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice nr. 1, în 

vederea creşterii nivelului de 

integrare socială a persoa-

nelor vârstnice.  

În urma realizării 

investiţiei, va creşte capaci-

tatea Centrului de Zi nr. 1 

(str. Şt.O. Iosif nr. 1-3) de la 

70 de locuri în prezent, la 

234. De asemenea, vor fi 

create 5 facilităţi destinate 

persoanelor cu dizabilităţi, 

respectiv un lift accesibil şi 

persoanelor cu mobilitate redusă şi patru grupuri sanitare adaptate necesităţilor persoanelor cu 

dizabilităţi.  

Se va realiza şi dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor Centrului, specifice 

desfăşurării activităţilor pentru care este acreditat Centrul: dotări pentru îmbunătăţirea calitativă a 

activităţilor derulate în prezent şi dotări pentru noi activităţi de educaţie, integrare/reintegrare socială, 

recreere (gimnastică medicală, fizioterapie, kinetoterapie, informare şi consiliere). 

Realizarea proiectului va servi drept exemplu pentru comunitate şi va acţiona ca un factor 

accelerator în direcţia adoptării unei atitudini de sprijinire a activităţilor socio-educative pentru 

persoane vârstnice. 

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 5.399.454,22 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 4.196.420,40 lei. 

Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 625.128,42 lei. 

Termen final proiect: septembrie 2015. 
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2.10. Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice 

nr.2 (reabilitare şi dotare a două sedii: Str. Decebal nr. 21 şi B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108) 

Proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 

2” propune modernizarea infrastructurii sociale a municipiului prin reabilitarea şi dotarea celor două 

sedii ale Centrului, din str. Decebal 

nr. 21 şi B-dul 21 Decembrie 1989 

nr. 108. 

Ambele imobile au fost 

extinse pe verticală, refăcându-se 

structura de rezistenţă, au fost 

recompartimentate, s-au înlocuit 

toate elementele de tâmplărie, s-au 

efectuat termoizolaţii, s-au refăcut 

instalaţiile, s-au montat rampe 

pentru accesul persoanelor cu handicap motor. De asemenea, proiectul include dotări cu mobilier şi 

echipamente de tehnică medicală pentru fizioterapie, kinetoterapie, gimnastică medicală. 

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 5.008.344,98 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 4.254.143,63 lei. 

Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 1.408.391,70 lei. 

Termen final proiect: 30 iulie 2015. 
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2.11. Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul 

Cluj-Napoca 

Proiectul îşi propune creşterea calităţii şi accesibilităţii procesului educaţional în 3 unităţi 

şcolare din învăţământul preuniversitar şi anume: Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu”, Liceul 

Teoretic „Avram Iancu” şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, prin reabilitarea şi echiparea acestora. 

Prin lucrările efectuate, 10 corpuri de clădire destinate procesului educaţional vor fi reabilitate, 

modernizate şi extinse. 2 săli de 

sport vor fi reabilitate, extinse, 

modernizate şi dotate, iar 2  

terenuri de sport vor fi 

reabilitate şi modernizate (1800 

mp). 3000 mp incintă curte vor 

fi reabilitaţi şi 11.500 mp de 

spaţii verzi vor fi amenajate.   

Este prevăzută şi dotarea 

corespunzătoare a celor 3 unităţi 

din învăţământul preuniversitar 

după cum urmează: Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu” - 158 echipamente IT; Liceul Teoretic 

„Avram Iancu” - 209 echipamente IT; Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” - 119 echipamente IT.  

Proiectul vizează şi îmbunătăţirea accesului la infrastructura educaţională pentru persoanele 

cu dizabilităţi, ca urmare a creşterii cu 13 a facilităţilor destinate acestora în cele 3 unităţi şcolare. 

Valoare contract de finanţare: 56.130.427,94 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 47.199.926,08 lei. 

Termen final proiect: martie 2016. 

Acest proiect este realizat din economiile la fondurile europene rezultate în urma licitaţiilor 

publice. Chiar dacă termenul contractual este în anul 2016, Primăria încearcă să finalizeze acest 

proiect în anul 2015 pentru ca oraşul să beneficieze de cȃt mai mulţi bani europeni. 
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2.12. Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile în 

zona Pata Rât (Hala) 

Obiectivul general al proiectului vizează crearea de locuri de muncă prin atragerea a două 

IMM-uri având ca obiect de activitate compactarea hârtiei, plasticului/ PET-uri și aluminiului (doze), 

contribuind astfel la incluziunea socială și 

la protecția mediului în zona Pata Rât.  

Obiective specifice: construcția 

unei clădiri cu o suprafață utilă de 732 

metri pătrați; sprijinirea a 2 IMM-uri care 

desfășoară activități în domeniul 

serviciilor de compactare a deșeurilor prin 

crearea unui mini-incubator unde ele își 

vor desfășura activitatea; crearea a 10 noi 

locuri de muncă durabile destinate persoanele defavorizate din zona Pata Rât. 

Valoare contract de finanţare: 1.822.967,80 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 1.568.707,35 lei. 

Economii rezultate în urma atribuirii: 11.405,62 lei. 

Termen intermediar: Finalizare execuţie hală - 16 iulie 2015. 

Termen final proiect: 24 august 2015. 

 

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

etapa I (ticketing) 

Dezvoltarea durabilă a sistemului de transport public de călători în municipiul Cluj-Napoca 

se va realiza prin:  

- Modernizarea a 87 staţii de transport public călători existente în municipiu 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. 

- Montarea unui sistem automat de eliberare a legitimaţiilor de călătorie; amplasarea în zonele 

cu un flux important de călători a 61 de automate pentru eliberarea legitimațiilor de călătorie non stop; 



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 

 

24 

 

amplasarea a 136 de validatoare a legitimațiilor de călătorie în 67 de staţii şi a unui total de 1132 

validatoare duale pentru validarea legitimațiilor de călătorie în toate mijloacele de transport în comun.  

- Asigurarea iluminatului în 35 dintre staţiile modernizate, în vederea asigurării unui trafic 

sigur şi eficient. 

- Montarea de panouri de afişaj ce vor furniza informaţii legate de timpul estimat de sosire în 

staţie a mijloacelor de transport în comun.  

- Creşterea confortului călătorilor prin posibilitatea implementării conceptului de tarifare 

orară şi posibilitatea folosirii titlurilor de călătorie pe orice mijloc de transport în comun şi pe o 

anumită perioadă de timp, indiferent de traseul parcurs. Practic, clujenii vor putea ajunge mai uşor 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. Biletele vor fi valabile pe toate 

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

Valoare actualizată a contractului de finanţare: 33.679.814,16 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 26.107.319,59 lei. 

Economii rezultate în urma atribuirii contractului de lucrări: 9.066.892,17 lei. 

Termen intermediar: încheierea verificărilor şi recepţionarea lucrărilor - 2 septembrie 2015. 

Termen de finalizare: toamna 2015. 
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2.14. Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete 

Realizarea unei reţele de 50 de staţii de închiriere de biciclete în regim self-service, dotate cu 

500 de biciclete şi dezvoltarea unei reţele coerente de piste şi trasee destinate bicicliştilor, pe 

teritoriul municipiului Cluj-Napoca, al comunei Floreşti şi al comunei Apahida. 

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 la 

păstrarea sau îmbunătăţirea stării de sănătate 

a populaţiei. 

Valoare contract de finanţare: 17.646.598,87 lei. 

Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 14.840.645,33 lei. 

Termene intermediare: - Demararea proiectului-pilot având ca scop testarea sistemului - iulie 

2015. - Montarea ultimei staţii (corelare cu proiectul de reabilitare a tramei stradale în perimetrul str. 

Emil Isac - zona Operei Maghiare) - iulie 2015. - Finalizarea lucrărilor de trasare a pistelor dedicate 

în Cluj-Napoca, respectiv delimitarea lor cu stâlpișori - 30 iulie 2015. 

Termen final proiect: octombrie 2015. 

 

2.15. Autobuze electrice  

Proiectul vizează achiziţionarea a 10 autobuze electrice şi construirea a 3 staţii de încărcare 

din care: 2 staţii se vor construi pentru deservirea zilnică a autobuzelor şi o staţie se va construi în 

depoul de reparaţii (la capatul liniei 3) şi va servi activităţilor de reparaţii şi întreţinere. 

Finanţarea se realizează prin Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei 

de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător. 

Valoare estimată: 27.449.142.00 lei. 

Termen intermediar: Se estimează semnarea contractelor de finanţare în cursul lunii iulie, 

acestea fiind în procedură de semnare la Ministerul Finanţelor Publice. 
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2.16. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea sistemului 

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

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal presupune 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 1094 aparate de iluminat interior şi 1358 aparate de 

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

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

sistemul de iluminat exterior. 

Finanţarea se realizează prin Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei 

de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător. 

Valoare estimată: 7.028.064,33 lei. 

Termen intermediar: Se estimează semnarea contractelor de finanţare în cursul lunii iulie, 

acestea fiind în procedură de semnare la Ministerul Finanţelor Publice. 

 

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

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

Proiectul vizează reabilitarea şi eficientizarea energetică a două unităţi de învăţămȃnt 

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

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

căldură; schimbarea instalațiilor termice cu unele noi și cu randament ridicat şi racordarea clădirilor 

la sistemul centralizat de încălzire; instalarea unui sistem de climatizare cu recuperare de căldură în 

clădiri; instalarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și folosirea 

resurselor regenerabile; instalarea de corpuri de iluminat tip LED eficiente din punct de vedere al 

reducerii consumului de energie electrică; diverse lucrări de ridicare a confortului în interiorul 

clădirilor (obiecte sanitare noi, zugrăveli noi, pardoseli noi etc). 

Finanţarea se realizează prin Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei 

de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător. 

Valoare estimată: 6.102.245,60 lei. 

Termen intermediar: Se estimează semnarea contractelor de finanţare în cursul lunii iulie, 

acestea fiind în procedură de semnare la Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 

 

3. Proiecte multianuale realizate din bugetul local 

 

3.1. Lucrări de investiţii infrastructură urbană 

3.1.1. Străzi şi alei modernizate 

Municipalitatea are între priorităţi 

lucrările de reabilitare a străzilor, de asfaltare 

a aleilor şi trotuarelor dintre blocuri şi de 

modernizare a unor noi artere. În această 

perioadă se derulează un număr record de 

proiectele de reabilitare a infrastructurii. Pe 

lȃngă cele două mari proiecte care se 

realizează din fonduri europene 

nerambursabile ("Reabilitarea infrastructurii 

Oraşului Comoară" şi "Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială"), în ultimul an au 

fost finalizate 47 obiective de investiţii şi se află în derulare alte 10 (la 8 dintre ele lucrările efective 

au început), acestea urmȃnd să fie finalizate în cursul anului 2015. 
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Termenele de finalizare sunt următoarele: Romul Ladea - 30 iunie 2015, Voievodul Gelu - 30 

iunie 2015, A. Einstein - 30 iunie 2015, Bisericii Ortodoxe - 30 iulie 2015, Bega - august 2015, 

Branului - august 2015, Anatole France Tronsonul Nr. 1-50 - august 2015 (corelat cu lucrările de la 

apă şi gaz), Gh. Marinescu - august 2015 (corelat cu lucrările de la apă şi gaz), Viile Nădăşel - 

octombrie 2015, Orăştie - octombrie 2015. 

 

3.1.2. Extinderea şi modernizarea pasajelor de la Gară 

Proiectul de refacere a pasajelor de la Gară se derulează 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 se 

referă la conectarea cu pasajul care este în proprietatea gării.  

Cele două obiective ale investiţiei deja realizate au fost creşterea siguranţei pietonilor şi 

fluidizarea traficului. Am urmărit să creştem siguranţa cetăţenilor care traversează aceste pasaje 

pentru că oamenii nu aveau curaj să le folosească, însă acum sunt în deplină siguranţă. Au fost 

instalate 7 camere de supraveghere şi un sistem performant de iluminat. Pasajul are 5 accese, cel de-

al 6-lea fiind închis deoarece urmează să facă legătura cu pasajul care aparţine Regionalei CFR. Noul 

sistem de iluminat este dotat cu programator, astfel că pe timp de noapte funcţionează toate cele 41 

de lămpi, iar în timpul zilei sunt pornite 9 astfel de aparate de iluminat. 
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Primăria a pregătit proiectul pentru construirea unui pasaj pietonal subteran de legătură între 

pasajele existente, astfel încât pietonii să poată ajunge cât mai uşor la gară şi să se asigure accesul 

rapid la toate mijloacele de transport către centru, aeroport şi restul oraşului, iar circulaţia rutieră să 

se desfăşoare în condiţii optime. Practic, se va face legătura între accesul pasajului pietonal de pe 

strada Horea situat pe trotuarul din faţa gării şi accesul pasajului pietonal al CFR care duce spre 

liniile de tren. Modernizările vor presupune supraveghere video şi tot ceea ce este necesar pentru 

asigurarea unui flux modern al călătorilor prin pasaje. Termenul de finalizare al întregii lucrări este 

martie 2016, dar partea de suprastructură se va termina pȃnă la sfȃrşitul acestui an pentru a se finaliza 

corelat cu aceasta şi Piaţa Gării cuprinsă în proiectul european de modernizare a tramei stradale de 

acces la zona industrială. 

 

3.1.3. Amenajarea Pieţei Unirii - etapa 2 

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

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

anul 2006. Cadrul general al intervenţiei este stabilit de proiectul câştigător, dar lucrările vor trebui 

să fie corelate cu implementarea proiectului european "Reabilitarea infrastructurii Oraşului 

Comoară" (care include modernizarea străzii Memorandumului) . Etapa a doua a proiectului include 

închiderea circulaţiei auto pe latura vestică, aceasta urmând să devină pietonală. Noua zonă pietonală 

va fi refăcută cu piatră cubică după modelul din centrul pieţei, urmând ca să găzduiască terase şi 

zone de agrement. De asemenea, trotuarele de pe celelalte laturi vor fi refăcute astfel încât să se 

încadreze cu restul pieţei. Circulaţia auto va fi menţinută în continuare pe latura estică, aceasta 

urmând să fie închisă doar pe termen mediu, în etapa a treia de modernizare. În acest moment, este în 

elaborare proiectul tehnic, urmând să se desfăşoare licitaţia pentru lucrări. Termenul estimat de 

finalizare a acestui proiect este iulie 2016. 

 

3.1.4. Poduri noi: Traian, Garibaldi, Porţelanului 

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. Cele două noi poduri, Traian şi Garibaldi, 

vor avea câte patru benzi de circulaţie şi piste pentru biciclişti. Specialiştii estimează o rezistenţă de 

70 de ani pentru noile poduri. Proiectele au fost finalizate, acum derulându-se faza de achiziţie 

publică a lucrărilor de execuţie.  
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Pentru podul Traian a fost stabilit executantul, dar derularea lucrărilor se va face doar după o 

analiză privind circulaţia rutieră şi condiţiile desfăşurării transportului public în oraş, care se 

realizează în prezent, precum şi după încheierea unui Protocol cu Apele Romȃne. Va fi un pod 

potrivit centrului istoric, care să răspundă nevoilor de stabilitate şi de trafic, finalizarea lui fiind 

estimată pentru anul 2016.  

Lucrările vor fi programate gradual, astfel încât să nu se lucreze simultan la ambele poduri, 

pentru a evita blocajele de trafic. 

De asemenea, 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. În acest moment, este în elaborare 

proiectul tehnic al noului pod, urmând ca apoi să se desfăşoare licitaţia pentru lucrări. 
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3.1.5. Modernizarea iluminatului public  

Calea Turzii a fost reabilitată complet, iar iluminatul public a fost modernizat şi a fost 

implementat un proiect pilot de telegestiune a iluminatului. Proiectul care a vizat modernizarea şi 

extinderea iluminatului public pe Calea Turzii a presupus înlocuirea şi trecerea în subteran a reţelei 

de alimentare, modernizarea a 134 de stâlpi de iluminat şi realizarea unei benzi mediane de separare 

a sensurilor de mers pe tronsonul dintre intersecţiile cu străzile Observatorului şi Făget, care include 

noul sistem. Cu această ocazie am demarat un proiect pilot de telegestiune pentru fiecare aparat de 

iluminat în parte. Acest sistem permite obţinerea de semnificative economii de energie datorită 

posibilităţii de a regla fluxul luminos exact pe nivelul impus de calculul luminotehnic, adaptarea 

nivelului de iluminare la particularităţile de 

trafic de pe anumite intervale orare şi 

compensarea deprecierii fluxului luminos pe 

durata de funcţionare a lămpii.  

În urma succesului proiectului pilot, 

sistemul de telegestiune a fost extins, astfel 

că în acest moment în acest sistem sunt 

cuprinse străzile: Calea Turzii - 145 de 

corpuri de iluminat, Mihai Românul - 33 de 

corpuri de iluminat, Bună Ziua - 35 de corpuri iluminat, Piaţa Cipariu - 26 de corpuri de iluminat, 

Piaţa Avram Iancu - 4 corpuri de iluminat, Piaţa Ştefan cel Mare - 19 corpuri de iluminat, Calea 

Dorobanţilor - 121 de corpuri de iluminat. 

Pe Aleea Stadion şi strada Uzinei Electrice am modernizat sistemul de iluminat folosind 68 

de noi aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Sunt în desfăşurare lucrările de modernizare a iluminatului pe străzile cuprinse în proiectele 

europene. În ceea ce priveşte proiectul "Oraşului Comoară", s-au finalizat străzile Memorandumului 

(16 stâlpi noi şi aparate de iluminat cu tehnologie LED) şi I.C. Brătianu (36 de stâlpi noi şi aparate de 

iluminat cu tehnologie LED) şi se lucrează pe Avram Iancu (48 de stâlpi noi şi aparate de iluminat cu 

tehnologie LED) şi Moţilor (102 stâlpi noi şi aparate de iluminat cu tehnologie LED), pe toate aceste 

străzi cablurile de iluminat urmând să fie trecute în subteran. 
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În ceea ce priveşte trama stradală de acces la zona industrială, pe Calea Baciului alimentarea 

a fost trecută în subteran şi s-au modernizat 50 de stâlpi de iluminat şi aparate de iluminat cu 

tehnologie LED, pe străzile Căii Ferate, Oaşului şi Muncii, Plopilor se lucrează la trecerea în 

subteran a reţelei de iluminat (realizată deja în proporţie de peste 80%), pe străzile din Piaţa Gării şi 

până la platoul Sălii Sporturilor se trece reţeaua în subteran şi se înlocuiesc stâlpii de iluminat şi 

aparatele de iluminat (222 în total), iar pe străzile Plopilor şi Primăverii se relocă în subteran reţeaua 

şi se înlocuiesc aparatele de iluminat (36 de aparate cu tehnologie LED prin acest proiect european, 

alte 103 aparate urmând să fie modernizate printr-un proiect realizat pe fonduri elveţiene). 

 

 

3.2. Dezvoltarea şi modernizarea transportului în comun 

Primăria muncipiului Cluj-Napoca urmăreşte în permanenţă tendinţele de dezvoltare ale 

oraşului şi sprijină extinderea constantă a transportului public pentru a acoperi toate nevoile de 

deplasare ale clujenilor. Pe lȃngă proiectul european de modernizare a staţiilor şi de introducere a 

sistemului de ticketing şi achiziţia a 40 de autobuze noi, deja amintite, Primăria şi Compania de 

Transport Public Cluj-Napoca au derulat sau au în derulare o seria de acţiuni pentru asigurarea unor 

condiţii moderne de transport pentru comunitatea clujeană. 
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3.2.1. Modernizarea parcului auto: alte 10 autobuze şi 20 de troleibuze noi 

Compania de Transport Public a finalizat achiziţia a încă 10 autobuze noi care urmează să 

intre în circulaţie în vara anului 2015. Noile autobuze au podea complet coborâtă, au rampa de 

îmbarcat cărucioare și loc pentru cărucioare, încălzire (în timpul iernii) şi aer condiţionat (pentru 

perioada sezonului cald). Sunt dotate cu motor termic, 210 kW, combustibil motorină, nepoluant, cu 

normă de poluare EURO VI. Capacitatea totală de transport este de 91 locuri, din care 27 pe scaune. 

De asemenea, Compania de Transport Public Cluj-Napoca are în derulare o licitaţie în 

vederea încheierii unui acord cadru pentru achiziția a 20 troleibuze articulate: 10 bucăți în anul 2015 

și 10 bucăți în anul 2016. Prețul total estimat este de 10 milioane euro, cu finanțare din fonduri ale 

Consiliului Local și ale CTP. 

La aceste troleibuze acţionarea se va face cu motor de curent alternativ, alimentat prin 

invertor, cu fiabilitate ridicată (echipamente de ultimă generație în domeniu), cu un consum redus de 

energie (cu 40% mai mic decȃt în acţionarea clasică). Alte caracteristici tehnice de bază: podea 

coborȃtă şi rampă pentru persoanele cu dizabilităţi; uși automate cu protecție antistrivire; sistem de 

climatizare (încălzire, răcire, aer condiționat, ventilație); sistem electronic vizual (afișaj cu LED-uri ) 

în interior și exterior și sonor în interior pentru anunțarea stațiilor; camere de luat vederi în interior 

(control și limitare a actelor de vandalism) și exterior pentru monitorizarea deplasării, cu stocarea în 

memorie a imaginilor; sistem de numărare a călătorilor transportați; sistem de ticketing pentru 

validarea legitimațiilor de călătorie, integrat în sistemul existent la Cluj-Napoca; computer de 

gestiune, diagnosticare și management al vehiculului care colectează, înmagazinează și transmite 

datele privind activitatea troleibuzului; durată de viață de 15 ani și durată de garanție de 3 ani. 

 

3.2.2. Metode moderne de plată 

Două metode moderne de plată au fost 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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3.2.3. Transport în comun pentru toate comunele din jurul municipiului 

Realizată în primăvara anului 2014, extinderea transportului în comun spre zonele limitrofe a 

reprezentat un pas firesc, în condiţiile în care numărul locuitorilor din comunele învecinate şi care 

lucrează la Cluj-Napoca a crescut semnificativ în ultimii ani, iar tendinţa se păstrează. Ulterior, pe 

parcursul anului 2014, ca urmare a solicitării Primăriilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intracomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj”, au mai fost înfiinţate trasee noi, 

astfel că în prezent funcţionează un număr de 22 linii. 

 

3.2.4. Gratuităţi şi facilităţi la transportul în comun 

Primăria a menţinut şi va menţine în continuare 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 beneficiază de abonamente gratuite pentru două linii de 

transport în comun. Urmărim să sprijinim prin acest program activităţile educative de orice fel astfel 

că, în cazul în care elevii nu au nevoie de transport pentru mersul la şcoală (dacă studiază la o şcoală 

de cartier, de exemplu), pot beneficia de gratuitate dacă participă la o activitate educativă 

extraşcolară. Peste 19.000 de elevi clujeni au beneficiat anul trecut de gratuitate la transport în 

comun pentru deplasarea la şcoală sau activităţi extracurriculare. 
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Pe de altă parte, dacă la sfârşitul anului şcolar un elev are nota scăzută la purtare, el nu va mai 

beneficia de gratuitate la transport în următorul an. Astfel, prin această măsură, municipalitatea 

urmăreşte să încurajeze elevii să meargă la şcoală. 

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. 

Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânaţelor şi Colonia 

Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii nedeplasabili cu dizabilităţi neuromotorii beneficiază de 

transport cu microbuze special dotate pe trasee stabilite de comun acord de municipalitate şi o serie 

de ONG-uri partenere. De asemenea, pe perioada şcolii, există curse speciale pentru elevi cu plecări 

din cartiere spre zona centrală la orele 7,25 şi reîntoarcerea la orele 14,10. Aceste programe vor fi 

menţinute şi în viitor. 

 

 

 

3.3. Parcări noi, parkinguri de cartier şi măsuri pentru siguranţa şi fluiditatea circulaţiei 

3.3.1. Noi locuri de parcare 

În cursul acestui an, municipalitatea a creat peste 2.500 de noi locuri de parcare în toate 

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

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

anumite străzi. În această perioadă s-au aplicat marcaje pentru peste 13.000 de locuri de parcare. 

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

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

vizitatorilor. 

 

3.3.2. Parkingul Negoiu 

Municipalitatea a continuat demersurile pentru 

realizarea de parkinguri de cartier şi în alte zone 

aglomerate ale oraşului şi au continuat lucrările la 

parkingul Negoiu - Mehedinţi, care va avea 376 de 

locuri de parcare şi va fi organizat în demisol, parter şi 

cinci etaje. În prezent, există o întârziere de aproximativ 3 luni faţă de graficul asumat de executant şi 
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care presupune finalizarea în acest an a parkingului, dar şantierul este în permanenţă monitorizat 

pentru a verifica stadiul şi calitatea lucrărilor.  

 

3.3.3. Noi parkinguri de cartier: Primăverii, Haşdeu, Dorobanţilor 

Primăria municipiului a demarat alte trei proiecte pentru realizarea unor parkinguri de cartier.  

Astfel, au fost realizate studiile necesare pentru realizarea unui nou parking în Haşdeu, cu un 

număr de 300 de locuri, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, studiul de fezabilitate şi 

PUD-ul fiind deja realizate, restul documentaţiei necesare fiind în lucru. 

În cartierul Mănăştur, pe strada Primăverii nr. 20, a fost identificată o zonă de aproximativ 

2.000 m unde e posibilă construcţia unui nou parking suprateran, iar Primăria a demarat procedurile 

legale necesare şi suntem la faza de realizare a proiectului pentru o construcţie cu minim 400 de 

locuri. În prezent, PUD-ul este în avizare la Agenţia de Protecţia Mediului Cluj, urmând ca apoi să 

fie supus aprobării Consiliului local, ca o etapă necesară pentru realizarea studiului de fezabilitate şi 

a proiectului tehnic. 

De asemenea, Primăria a identificat un teren potrivit pentru un parking în cartierul Mărăşti, în 

incinta formată la sud de blocul 10 de pe Calea Dorobanților nr. 105-107, la est de blocul M3 situat 

pe Aleea Bibliotecii, la nord de blocurile 2A și 2B situate pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 150-

152. Viitorul parking va avea o capacitate minimă de 400 locuri, iar Primăria a iniţiat o acțiune de 

consultare preliminară a cetățenilor interesați. În această etapă de consultare prealabilă, fiecare 

vecin/rezident, agent economic, asociație sau membru al acestora are ocazia să-și exprime opțiunea 

în scris. După elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu și aprobarea acestuia prin analiza de 

specialitate a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cei interesați vor fi invitați 

să-și spună din nou părerea într-un cadru organizat la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca. 

Prin amenajarea noului parking se are în vedere organizarea eficientă, funcțională și estetică a 

spațiului, eliminarea construcțiilor si a amenajărilor parazitare, asigurarea unui număr suficient de 

locuri de parcare, fluidizarea circulațiilor auto și decongestionarea arterelor principale, crearea și 

dezvoltarea de spații verzi, locuri de joacă, de odihnă și petrecerea timpului liber și, implicit, 

creșterea semnificativă a calității vieții. 
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3.3.4. Siguranţa şi fluidizarea circulaţiei 

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

peste 500 de indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp - clasa II), 

a peste 2.000 stâlpişori metalici şi a 1200 ml parapeţi de protecţie semigrei. Pentru creşterea siguranţei 

circulaţiei, au fost realizate 21 praguri de sol, în urma solicitărilor venite din partea cetăţenilor. 

S-au continuat, prin Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, lucrările de 

întreţinere a mobilierului rutier şi stradal existent pe domeniul public ori de amplasare de mobilier 

rutier şi stradal nou. 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, stâlpişori metalici rupţi, jardiniere din beton ori separatoare de sensuri de 

circulaţie distruse, au fost reparate de mai multe ori barierele limitatoare de înălţime distruse, 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 

învăţământ şi la pistele de biciclete 

existente pe trotuare. Astfel, cu produsele 

clasice s-au aplicat 27.000 mp marcaje 

longitudinale, 15.000 mp marcaje 

transversale şi 5.600 mp marcaje diverse. 

Pe străzile recent modernizate, au fost 

aplicate marcaje cu produse speciale cu 

durată de viaţă mai mare: 4.800 mp 

marcaje longitudinale, 3.800 mp marcaje 

transversale, 6.030 mp marcaje diverse şi piste de biciclete cu covor roşu.  

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 1.566 de autorizaţii de spargere pentru reţelele edilitare. 
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3.4. Investiţii pentru creşterea calităţii condiţiilor de educaţie 

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

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

vor realiza 14 săli de clasă şi două laboratoare, grupuri sanitare, spaţii tehnice, pentru Colegiul 

Economic „Iulian Pop” şi Şcoala „Ioan Bob”. Imobilul va avea regimul de înălţime S + P +1E + 

Mansardă şi, având în vedere faptul că este situat în centrul istoric al oraşului, va păstra forma 

arhitecturală a construcţiei existente. Acest proiect urmează să fie finalizat în cursul lunii ianuarie 2016. 

 

3.4.2. Lucrări de reparaţii şi întreţinere la unităţile de învăţămȃnt preuniversitar 

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. 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 Cluj-Napoca efectuează şi în 

această vară lucrări de reparaţii şi întreţinere la 84 de unităţi şcolare. Dorim să fim cel mai bun oraş 

din ţară în materie de educaţie preuniversitară, de la sprijinirea materială a şcolilor, la reparaţii, până 

la susţinerea burselor şi a calităţii actului educaţional. Toate lucrările urmează să fie terminate până 

la 1 septembrie 2015. 
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3.4.3. Lucrări de amenajare a clădirii din B-dul Eroilor nr. 16 pentru Şcoala „Ioan Bob” 

Municipalitatea a demarat reamenajararea clădirii din B-dul Eroilor nr. 16 pentru a putea 

primi clasele primare de la Şcoala „Ioan Bob”. Lucrarile constau în recompartimentări interioare, 

refacere învelitoare, reparaţii faţade, reparaţii acces, refacerea tuturor instalaţiilor interioare, 

amenajări grupuri sanitare, înlocuirea sistemului de încălzire (se vor monta centrale termice pe 

fiecare nivel) şi se vor finaliza în toamna acestui an. 

 

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

Noua creşă "Vrăjitorul din Oz" de pe str. Ep. Nicolae Ivan nr. 18 va avea 6 grupe cu cameră 

de joacă, dormitor şi grup sanitar individual, un bloc alimentar şi 3 oficii pentru primirea alimentelor, 

un cabinet medical şi un izolator, spălătorie, uscătorie, călcătorie şi alte spaţii adiacente, urmând să 

primească 120 de copii. 

Lucrările de construcţie au început în luna martie 2014, însă cu data de 29.05.2015 a fost 

reziliat contractul ca urmare a imposibilităţii finalizării lucrărilor contractate de către executant. 

Partea de lucrări neexecutată pȃnă în prezent (aproximativ 40%), urmează să facă obiectul unei noi 

licitaţii, astfel încât finalizarea construcţiei să se poată face pȃnă la sfȃrşitul anului 2015. 

 

3.4.5. Creşă nouă pe str. Donath nr. 238 

Centrul Bugetar de Administrare Creșe urmează să construiască o creşă nouă cu cel puţin 100 

de locuri pe str. Donath nr. 238. Potrivit proiectului, creşa va avea atributele unei "clădiri verzi", 

urmând să aibă o eficienţă energetică ridicată, să utilizeze energie regenerabilă pentru încălzit şi 

iluminat (parţial) şi să folosească materiale ecologice.  În prezent, este în derulare licitaţia pentru 

atribuirea lucrărilor de execuţie, acest proiect urmând să fie finalizat în cursul anului 2016. 
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3.4.6. 15.000 de burse pentru elevii clujeni 

Primăria Cluj-Napoca a acordat 14.868 de burse pentru elevii clujeni în semestrul II al anului 

şcolar 2014-2015, respectiv 11.633 burse de merit, 167 burse de performanţă, 835 burse de studiu şi 

2.233 burse de ajutor social. Cuantumul burselor este: 120 de lei - bursă de performanţă, 90 de lei - 

bursă de merit, 70 de lei - bursă de studiu şi 60 de lei - bursă socială.  

Ne-am propus să acordăm burse de merit tuturor elevilor clujeni care au medii peste 8,50. De 

asemenea, am suplimentat bursele pentru performanţă de la 90 de lei, la 120 de lei pentru elevii 

premiaţi la concursurile naţionale, în urma discuţiilor cu Inspectoratul Şcolar, cu părinţi şi profesori. 

Avem încredere că putem fi pe primul loc în ţară în ceea ce priveşte calitatea actului educaţional. 

Ponderea burselor de performanţă şi merit este în creştere, fapt care demonstrează implicit 

creşterea performanţelor şcolare ale elevilor din municipiul nostru. 

 

3.4.7. Premii pentru tinerii 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, precum şi oportunitatea de dezvolta 

municipiul în direcţia pe care am 

identificat-o ca oportună, în urma 

elaborării strategiei municipiului 

pentru următorii ani. 

În fiecare an, municipalitatea 

premiază elevii cu performanţe 

deosebite la concursurile şcolare sau 

la alte competiţii sau examene.  

Astfel, Primăria i-a premiat pe 

elevii care au promovat examenul de bacalaureat cu media 10 (şapte elevi absolvenţi de la Liceul 

Teoretic "Gheorghe Şincai", Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu” şi Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"), 

pe elevii clujeni cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare (32 de elevi clujeni care au câştigat 

locul I la olimpiadele naţionale), precum şi pe cei 40 de elevi, câştigători ai locului I la olimpiadele 

şcolare sportive. Premiul este unul simbolic - câte 1.000 de lei pentru fiecare elev, un buchet de flori 
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şi o diplomă de excelenţă din partea municipalităţii. Mai importantă însă este recunoaşterea 

comunităţii clujene pentru performanţa şi efortul lor.  

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. În 2014 a fost organizată cea de a şasea ediţie a Galei de excelenţă „10 pentru Cluj - Juniorii 

Clujului, Speranţele Cetăţii”, în cadrul căreia sunt premiaţi clujeni cu vârste cuprinse între 5 şi 18 

ani. 35 de premii au recompensat performanţele elevilor clujeni, realizări individuale sau ale unor 

echipe, în mai multe domenii: ştiinţe, IT, social, arte, sport. 

 

De asemenea, două tinere sportive au primit distincţia Pro Urbe şi câte un premiu în valoare 

de 2000 de lei din partea Consiliului Local şi Primăriei Cluj-Napoca: gimnasta Andrea Bogati şi 

handbalista Cristina Laslo. 

 

3.4.8. Proiecte pentru elevii clujeni din familii defavorizate 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM), 

alături de United Way România şi de Fundaţia Creştină Diakonia continuă proiectul „Şcoală după 

Şcoală”. 120 de copii care provin din familii defavorizate din Cluj-Napoca au fost incluşi în 

programul „Şcoală după şcoală” prin care li se asigură cadrul necesar să poată studia şi după orele de 

curs. Cei 120 de copii frecventează şcolile „Traian Dârjan” din cartierul Someşeni şi „Nicolae Iorga” 

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

reuşesc să finalizeze studiile gimnaziale. În urma proiectului pilot implementat la Cluj-Napoca, toţi 

copiii înscrişi au reuşit să-şi continue studiile, iar 70% dintre aceştia 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.  

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. 

De asemenea, 450 de copii din familii cu situaţie materială foarte dificilă au primit în toamna 

anului 2014 ghiozdane echipate cu rechizite şcolare. La fel ca în fiecare an, am avut grijă de copiii care 

sunt în evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială și Medicală, pentru ca să poată începe şcoala în 

condiţii optime. 

 

3.4.9. Concurs pentru tineri cercetători în știință și inginerie 

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, împreună cu prof. 

Rada Flavia Mihalcea, cetățean 

de onoare al municipiului, 

organizează în anul 2015 prima 

ediție a unui concurs dedicat 

tinerilor cercetători în știință și 

inginerie. Premiul ”Tineri Cer-

cetători 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. 
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Câștigătorii acestuia vor primi câte o diplomă și o sumă de bani (unul dintre premii va fi în 

valoare de 1.000 de dolari). Premiile vor fi înmânate de către prof. Rada Flavia Mihalcea și primarul 

Emil Boc în cadrul unei festivități care va avea loc la începutul lunii iulie a acestui an. 

Suntem Capitala Europeană a Tineretului în acest an și este important ca în cadrul acestui 

proiect să dedicăm câte un eveniment fiecărui domeniu de activitate și fiecărui tip de tânăr din Cluj-

Napoca. Tinerii cercetători sunt cei care ne aduc atâta cinste orașului și ne bucură cu talentul și 

spiritul lor inovativ. Astfel, un proiect dedicat lor în acest an este un demers firesc, necesar și care ne 

oferă privilegiul de a-i face cunoscuți și comunității în care muncesc, se dezvoltă și căreia îi aduc 

atâtea beneficii. 

 

 

 

3.5. Investiţii în infrastructura socială 

3.5.1. 56 de locuinţe sociale pe strada Sighişoarei 

Pe lȃngă locuinţele sociale realizate din fonduri europene nerambursabile, Primăria a demarat 

un proiect 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. În prezent, a fost 

realizată achiziţia publică pentru actualizarea proiectului tehnic, urmȃnd ca pȃnă la 25 septembrie 

2015 să fie demarată licitaţia de execuţie efectivă a lucrărilor.  

 

3.5.2. 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. 

În prezent, s-a realizat procedura de achiziţie publică pentru proiectarea acestui obiectiv, pȃnă 

la sfȃrşitul acestui an urmȃnd să fie realizat proiectul tehnic.  
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3.6. Investiţii în infrastructura culturală, turistică şi sportivă 

3.6.1. Modernizare şi reconversie Cinema Dacia 

Primăria a demarat procesul de reabilitare a cinematografului „Dacia” din Mănăştur. Aşa 

după cum au cerut cetăţenii cartierului, acesta va deveni un spaţiu multifuncţional în care se vor 

putea organiza diverse activităţi culturale şi educaţionale, activităţi pentru copii, întâlniri ale 

cetăţenilor, un adevărat centru al comunităţii din zonă. Clădirea, dată în folosinţă în 1981, are o 

suprafaţă construită de 960 de metri pătraţi - subsol, parter şi etaj.  

Evaluarea situaţiei existente a clădirii a evidenţiat necesitatea realizării unor lucrări de 

reabilitare exterioare şi interioare. Procesul de bugetare participativă desfăşurat de Primăria Cluj-

Napoca a servit ca premisă determinantă în realizarea proiectului pentru finisarea şi cizelarea 

funcţională a spaţiului. De altfel, proiectul de bugetare participativă din cartierul Mănăştur a obţinut 

menţiunea specială a juriului la The International Observatory on Participatory Democracy Awards, 

Madrid, 2015. 

La nivelul parterului unde se găsesc cele două săli de cinema, proiectul prevede o soluţie 

flexibilă, de amenajare a sălii mari de cinematograf astfel încât aceasta să poată servi şi ca sală de 

spectacole şi teatru. Scena va fi extinsă, iar spatele scenei a fost prevăzut cu spaţii destinate actorilor, 

respectiv cabine cu vestiare şi grupuri sanitare. Pereţii şi tavanul au fost studiaţi din punct de vedere 

acustic şi s-a propus tratarea acestora cu material fonoabsorbant în funcţie de coeficientul de 

reverberaţie existent al sălii. Sala mică - aflată într-o stare de degradare majoră datorită incendiului - se 

va tranforma într-o sală cu pardoseală plată, fără gradene, de asemenea pentru a se acorda flexibilitate 
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mare în alegerea funcţiunilor. Astfel, în sala mică vor putea avea loc o multitudine de evenimente din 

cele mai variate, de la conferinţe şi 

întruniri până la concursuri şi serate 

de dans. Holul principal va fi destinat 

expoziţiilor de artă şi evenimentelor 

sociale şi este prevăzut cu garderobă. 

Etajul va fi reorganizat integral, fiind 

prevăzută o compartimentare 

semiflexibilă cu pereţi uşori. 

Licitaţia pentru dotare cu 

mobilier şi echipament se află în 

derulare, iar termenul de finalizare al acestui proiect este 30 octombrie 2015. 

 

3.6.2. Baza Sportivă Gheorgheni 

Primăria a demarat realizarea unui nou complex sportiv şi de agrement în cartierul 

Gheorgheni, pe strada Alexandru Vaida Voevod f.n. (zona fostului cartodrom). Un complex în care 

clujenii să poată juca fotbal, baschet, volei, tenis, să se poată bucura de un nou skatepark, o pistă 

pentru jogging, un perete de escaladări sau de un parc pentru plimbări. Pe o suprafaţă de 9,4 hectare 

se vor realiza terenuri pentru practicarea 

diverselor discipline sportive, se vor amenaja 

spaţii verzi, construcţii uşoare pentru sport, un 

club de tineret cu o sală multifuncţională cu 

280 locuri şi spaţii auxiliare. De asemenea, se 

va amenaja o zonă de picnic şi o parcare. 

Proiectul tehnic pentru acest nou parc 

este finalizat, iar realizarea efectivă a 

ansamblului se face prin intermediul 

Companiei Naţionale de Investiţii. Aceasta a 

lansat licitaţia de execuţie, iar ofertele se află 

în evaluare. 
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3.6.3. Reabilitare Cetăţuie şi Teatru de Vară 

Primăria a început demersurile pentru a prelua în administrare zona pietonală aflată în 

proprietate privată de pe Cetăţuie, pentru a putea astfel realiza reabilitarea Cetăţuii ca monument 

istoric şi ca loc de promenadă tradiţional al clujenilor. 

Pentru a putea face amenajările necesare, Primăria intenţionează să achiziţioneze un teren şi 

unul dintre imobilele monument istoric de aici.Mai specific, Primăria intenţionează ca în această vară 

să achiziţioneze şi apoi să demareze studiile necesare pentru amenajarea/reabilitarea unei clădiri 

(pavilionul G din fosta Cetate - parter cu două camere şi gang de trecere şi la etaj patru camere şi teren 

de 219 mp) şi a unui teren în suprafaţă de 10.000 mp. Pe terenul aflat în zona de nord-vest a hotelului 

urmează să fie amenajat un Teatru de Vară.  

 

3.6.4. Primăria a făcut primii pași pentru îmbogățirea infrastructurii culturale cu 

Muzeul Farmaciei și Depozitul de Filme 

Cele două proiecte se încadrează în strategia pe termen lung a municipiului de a crește 

numărul de spații cu destinație culturală, un obiectiv major în procesul de a obține recunoașterea 
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internațională pe care ne-o dorim prin ambițiosul proiect al depunerii unei candidaturi oficiale pentru 

obținerea titlului de Capitala Culturală 

Europeană a anului 2021.  

Muzeul Farmaciei este un obiectiv 

cultural unic în România și de interes 

internațional, reunind obiecte specifice 

domeniului încă din Evul Mediu. Acest 

muzeu funcționează de la mijlocul 

secolului XX într-o clădire de patrimoniu, 

Casa Hintz, imobil retrocedat urmașilor 

proprietarilor și pe care aceștia încearcă în 

această perioadă să îl vândă. Conform 

legilor privind schimbarea proprietarului imobilelor din lista de patrimoniu, procesul de vânzare nu 

poate avea loc fără consultarea prealabilă a Ministerului Culturii, respectiv a autorității locale, pentru 

a uza de dreptul de preempțiune. Dacă Ministerul Culturii a renunțat la dreptul său de preempțiune, 

motivând lipsa de fonduri pentru achiziția clădirii, Consiliul local Cluj-Napoca și-a dat acordul în 

cadrul unei ședințe de plen pentru inițierea procedurilor de exercitare a dreptului de preempțiune, 

intenționând să achiziționeze această clădire, pentru a putea permite găzduirea Muzeului Farmaciei 

în acest spațiu. Astfel, urmează o serie de proceduri care să permită o evaluare a valorii de piață a 

imobilului și ulterior o negociere cu proprietarii de drept ai casei, în vederea perfectării unui contract 

de achiziție a acestui imobil din centrul Clujului.  

Depozitul de Filme reprezintă legătura istorică a Clujului cu cinematografia. Un alt imobil pe 

care Consiliul local Cluj-Napoca și-a dat acordul pentru a se încerca preluarea în administrarea 

primăriei clujene este imobilul de pe str. Septimiu Mureșan, fostă Maiakovski, în care a funcționat în 

perioada comunistă depozitul de filme al orașului. Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc 

și Asociația Film și Cultură Urbană au solicitat municipalității promovarea unui dialog cu RADEF 

(instituția de stat care are în administrare acest imobil) pentru a solicita preluarea de către primărie a 

clădirii, pentru a crea acolo un Muzeu al Filmului. Primul pas a fost făcut, administrația locală cerând 

RADEF darea în administrare a acestui imobil, aflat azi într-o stare deplorabilă, cu menținerea 

obiectului de activitate în domeniul cinematografic. 
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3.6.5. Refaţadizarea clădirilor din centrul istoric 

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

refaţadizarea 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. Astfel, proprietarii imobilelor degradate au posibilitatea de a realiza lucrările din resurse 

financiare proprii, sau pot apela la sprijinul financiar rambursabil oferit de Primărie, practic un 

program de împrumut cu rambursare eşalonată, în termen de 10 ani. 

Până în prezent, şase imobile au documentaţia completă, întocmită în conformitate cu 

cerinţele din Legea 153/2011 şi din HCL 358/2013 şi urmează să fie iniţiate procedurile necesare, iar 

pentru alte 7 imobile s-au cerut autorizaţii de refaţadizare pe cheltuiala proprie (spre exemplu, 

Academia de Muzică). 

 

3.6.6. Restaurarea monumentelor de for public 

Statuia lui Donath a fost restaurată şi reamplasată de Primărie 

în curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei “Romulus Vuia”, 

secţia în aer liber, lângă Tăietura Turcului. Statuia datează din secolul 

al 18-lea şi îl reprezintă pe Sfântul Donathus, protectorul 

viticultorilor. De statuie este legată o legendă potrivit căreia aceasta îl 

reprezintă pe ciobanul Donath, care ar fi salvat oraşul avertizându-i 

pe locuitori că turcii săpau dealul pentru a devia cursul Someşului. 

Recunoscători, clujenii i-au ridicat o statuie salvatorului, în apropiere 

de locul numit "Tăietura Turcului". Prin reabilitarea şi amplasarea ei 

în curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei, într-un loc apropiat de 

amplasamentul iniţial, Primăria a oferit vizibilitate acestui monument baroc şi a oferit un exemplu de 

valorificare a patrimoniului oraşului. 

De asemenea, au fost efectuate lucrări de Reparaţii şi întreţinere curentă la monumentul 

Glorie Ostaşului Român, lucrări de consolidare şi reparaţii la monumentul Şcoala Ardeleană, a fost 

refacută placa comemorativă a a Revoluţiei din 1989 de pe strada Horea şi a fost amplasată o placă 

comemorativă Revoluţiei din 1989 pe B-dul Eoilor nr. 2. În prezent, este în pregătire documentaţia 

pentru restaurarea Obeliscului Carolina din Piaţa Muzeului. 
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3.6.7. Concursuri pentru amenajarea Someşului şi pentru reabilitarea Turnului 

Pompierilor 

Primăria municipiului şi-a propus să organizeze în acest an două concursuri internaţionale de 

arhitectură, unul vizȃnd punerea în valoare a rȃului Someş şi altul pentru reabilitarea Turnului 

Pompierilor, amȃndouă urmȃnd să fie realizate în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din Romȃnia şi 

cu OAR - filiala Transilvania. 

 

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. Pentru amenajările necesare pentru ca oraşul să-şi 

întoarcă faţă către rȃu, Primăria va lansa un concurs internaţional în acest an. 

De asemenea, dorim reabilitarea şi repunerea într-un circuit cultural şi turistic a Turnului 

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

prezent, este în elaborare tema de concurs cu sprijinul OAR. Pentru proiectul care va rezulta în urma 

concursului sunt vizate ca surse de finanţare fondurile europene nerambursabile. 
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3.6.8. Concurs pentru intrările oraşului - sistem de comunicare integrat în Cluj-Napoca 

Primăria Cluj-Napoca a desemnat câştigătorul concursului organizat pentru „Intrările 

oraşului-sistem de comunicare integrat în Cluj-Napoca”. Prin concurs s-a urmărit identificarea unei 

soluţii care să trateze comunicarea integrată la nivelul oraşului pe mai multe paliere: intrările în oraş, 

comunicare instituţională şi comunicarea/informarea cetăţenilor, astfel încât să se comunice în mod 

unitar în mai multe registre atât cu cetăţenii clujeni, cât şi cu cei care tranzitează/vizitează oraşul.  

În ceea ce priveşte intrările în municipiu, este vorba despre: intrarea/ieşirea dinspre Turda; 

intrarea/ieşirea dinspre Floreşti; intrarea/ieşirea dinspre Chinteni; intrarea/ieşirea dinspre Baciu; 

intrarea/ieşirea dinspre Someşeni; intrarea/ieşirea dinspre Apahida. 

Contractul de proiectare a 

fost câştigat de Biroul individual de 

arhitectură Alexandru Fleşeriu 

Nicolae, la valoarea de 72.296,40 

lei (faţă de 120.000 de lei, cât 

reprezenta valoarea estimată a 

procedurii); din echipa arhitectului 

Fleşeriu mai fac parte arhitectul 

Peter Eszter şi inginerul Doru Călin 

Crişan. 

Au fost depuse în total 15 

proiecte, iar juriul a stabilit următorul clasament: Locul I - Biroul individual de arhitectură Alexandru 

Fleşeriu Nicolae - 1455,84 puncte; locul II - SC Made By SRL - 1217,72 puncte; Locul III - SC 

Schmidt Arhitectura SRL - 1195 puncte; Locul IV - Mihaela Meslec – Huenerwadel Partnership - 

983,16 puncte; Locul V - SC Arhitect Magda SRL - 926 puncte. 

Juriul concursului a fost alcătuit din: Ioan Sbârciu, Radu Solovăstru, Ligia Subţirică, Ioana 

Mihaela Agachi, Szabolcs Guttman, Romulus Zamfir, Tudor Giurgiu şi Florin Moroşanu. Proiectul 

câştigător a fost apreciat de juriu ca fiind coerent şi creativ, reprezentativ pentru oraş, cu un design 

care se evidenţiază, funcţional, durabil, uşor de întreţinut şi cu un raport cost-eficienţă în concordanţă 

cu dimensiunea şi materialele propuse.  
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3.6.9. Puncte de acces wireless gratuit la Internet în zona centrală 

Primăria Cluj-Napoca a instalat WiFi gratuit în Piaţa Unirii şi pe B-dul Eroilor. 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 în care 

turiştii şi clujenii trebuie să se înregistreze cu o adresă valabilă de email. Portalul este disponibil în 

limbile: română, maghiară, engleză, franceză, germană. 

Prin acest proiect muncipalitatea clujeană vine în sprijinul tinerilor doritori de a accesa 

internetul, oferindu-le posibilitatea de a face acest lucru gratuit în Piaţa Unirii. 

 

 

3.6.10. Modernizarea ştrandului SUN  

Baza agrement din incinta ştrandului SUN a fost reabilitată, iar începând de anul acesta, 

alternativele pentru distracţie sunt mai multe şi variate. Pe lângă cele trei bazine existente, au fost 

achiziţionate încă 2 piscine gonflabile, în care cei mici se pot da cu bărcuţele sau cu baloanele. Tot 

pentru pitici au fost amplasate şi tobogane în bazinul mic. Suprafaţa plajei a fost extinsă cu 60% şi au 

fost achiziţionate mai multe şezlonguri. Dacă anul trecut erau 30, în prezent sunt 120 de şezlonguri. 

De-a lungul bazei de agrement a fost realizată şi o pistă pentru alergare pentru a cei care vor să 

practice joggingul. Aspectul ştrandului a fost îmbunătăţit prin plantarea de arbuşti decorativi şi 
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gazon, iar parcarea din afara acestuia a fost amenajată (capacitate de 150 de locuri de parcare).  În 

ceea ce priveşte calitatea apei, până în data de 15 iunie 2015, va fi extins sistemul de încălzire al 

acestei prin amplasarea de panouri solare. 

 

3.6.11. O nouă cantină pentru clujeni - Cantina Hoia 

În vara anului 2014, Primăria Cluj-Napoca a inaugurat Cantina Hoia, situată pe strada Eremia 

Grigorescu nr. 134. Reparaţiile şi amenajările au vizat, în principal, păstrarea elementelor decorative 

originale şi s-a încercat păstrarea farmecului de odinioară al acestei clădiri, construite în anul 1939. 

În vara anului 2015, a fost deschisă şi terasa cantinei, care promovează gătitul în aer liber, de 

tip grill şi wok. Pasiunea pentru gătit va fi, de asemenea, promovată pentru că personalul cantinei va 

oferi demonstraţii de gătit în aer liber şi cursuri pentru cei interesaţi.  
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3.7. Administrarea domeniului public şi protecţia mediului 

3.7.1. Întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi 

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 pe domeniul public peste 59.000 de fire de gard viu, peste 154.000 de flori, 2.900 mp de 

gazon şi 1.719 arbori, respectiv au fost toaletaţi 3.676 de arbori. 

Precizăm că, la finalul proiectelor Reabilitarea tramei stradale de acces la zona industrială şi 

Refacerea infrastructurii „Oraşului Comoară”, toţi arborii care, din motive tehnice au fost tăiaţi, vor 

fi înlocuiţi. Vom avea plantaţi în total 420 de arbori (216 prin proiectul Trama stradală şi 204 pe cele 

4 străzi din cadrul proiectului de refacere a infrastructurii „Oraşului Comoară”). Spre exemplu, pe 

Horea au fost tăiaţi 130 de arbori, iar noi vom planta 162. Acolo unde zonele sunt generoase vom 

realiza alveole pentru arbori noi. Un exemplu în acest sens va fi strada Oaşului, unde pe trotuarul din 

zona supermarketului Auchan vom crea mai multe astfel de alveole. Aceşti arbori vor fi arbori cu 

balot, asemănători cu arborii plantaţi pe Bulevardul Eroilor. Spre exemplu, pe strada Horea, aceştia 

vor avea un diametru de coroană de aproximativ 2 metri şi o circumferinţă a trunchiului de 25 cm. 

Astfel, vegetația nouă va putea garanta un aspect vizual unitar al străzilor, fiind și un semn de înnoire 

a aspectului orașului. 
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Am continuat un proiect de suflet, „Un copil - un arbore”, ce urmăreşte dezvoltarea zonelor 

verzi şi responsabilizarea familiilor pentru un mediu curat. Fiecare arbore este plantat în numele unui 

nou-născut, iar în acest au fost plantaţi peste 1.000 de arbori. 

A continuat proiectul „Adoptă un spaţiu verde!”, prin care companiile clujene care doresc să 

se implice în înfrumuseţarea oraşului pot să ia în grijă un spaţiu verde de pe domeniul public. 24 de 

companii „au adoptat” 27 de spaţii verzi. Printre zonele astfel amenajate s-au numărat Piaţa Avram 

Iancu, sensul giratoriu de pe strada Câmpului, sensul giratoriu strada Nicolae Titulescu cu strada 

Liviu Rebreanu etc. 

La nivelul întregului oraş s-a finalizat o amplă acţiune de verificare a tuturor locurilor de 

joacă şi pentru sport în aer liber, intervenindu-se acolo unde a fost cazul cu lucrări de reparaţii şi 

înlocuire a dotărilor urbane în toate cartierele (intervenţii la 280 de amplasamente). În Parcul Central, 

a fost modernizat complexul de aparate pentru sport în aer liber. A continuat acţiunea de montare de 

dale de cauciuc cu peste 2.100 mp de dale, în funcţie de cererile cetăţenilor. 7.974 de panouri de gard 

metalic au fost montate la asociaţiile de proprietari şi 338 de bănci au fost montate la asociaţiile de 

proprietari şi pe domeniul public. 

 

În cartierul Mănăştur, în urma priorităţilor stabilite de cetăţeni, a fost reabilitat Parcul 

Primăverii: au fost confecţionate şi amplasate 3 foişoare din lemn natur mici şi un foişor mare (peste 
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groapa de nisip); au fost montate 8 bănci noi; au fost plantaţi 26 de arbori; a fost reparată cişmeaua şi 

s-au făcut reparaţii la aparatele de joacă. 

Pe raza municipiului s-au efectuat lucrări de curăţare, întreţinere şi reparare la cele 15 fântâni 

arteziene şi 24 de cişmele cu apă potabilă, alte 3 cişmele fiind în curs de amplasare în această vară. 

 

3.7.2. Salubrizare stradală şi deszăpezire 

Lucrările de salubrizare stradală s-au desfăşurat pe două sectoare pe un număr de 640 de 

străzi, în baza contractelor de concesiune încheiate, Primăria urmărind zilnic lucrările executate şi 

îndeplinirea indicatorilor de performanţă. 

Comandamentul de deszăpezire funcţionează în fiecare an începând cu 15 noiembrie, 

activitatea propriu-zisă de deszăpezire desfăşurându-se pe cele două sectoare în trei grade de urgenţă, 

numărul total al străzilor pe care se intervine ajungând astfel la 678. 

 

3.7.3. 212 puncte de colectare selectivă şi 7 campanii de colectare DEEE 

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

modernizare a punctelor gospodăreşti şi de amenajare de noi puncte de colectare.  

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

amenajate un număr de 68 de puncte de colectare selectivă cu 207 containere de tip clopot (PET, 

hârtie, sticlă), 5 containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi 

respectiv 5 containere de 16 tone pentru colectarea deşeurilor voluminoase. În sectorul II sunt 

amenajate un număr de 144 puncte de colectare selectivă din care un număr de 95 sunt dotate cu 

containere tip clopot (PET, hârtie, sticlă), iar 49 sunt dotate cu containere de 1,1 mc, respectiv 3 

containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. De asemenea, s-au 

organizat 6 campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Cele 

două firme organizează anual campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor privind 

importanţa procesului de colectare selectivă. 

 

3.7.4. Trecerea cablurilor în subteran 

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

subteran pe 118 de străzi din municipiul Cluj-Napoca. Dintre acestea, pe 51 de străzi cablurile au fost 

introduse în totalitate în subteran. Amintim doar câteva obiective importante din oraş pe care nu mai 
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există aceste cabluri: Calea Turzii, Calea Baciului, Liviu Rebreanu, Islazului sau Aleea Stadion. Pe 

17 străzi cablurile au fost trecute parţial în subteran, 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. 

 

3.7.5. Florarii din Piaţa Lucian Blaga beneficiază de chioşcuri moderne 

Primăria a pus la dispoziţia florarilor clujeni din Piaţa Lucian Blaga chioşcuri moderne, 

utilate corespunzător, cu scopul de a schimba imaginea oraşului şi de a fluidiza circulaţia pe trotuarul 

din faţa Casei de Cultură a Studenţilor.  

Primăria a luat decizia de a moderniza spaţiul de vânzare a florilor din faţa Casei de Cultură a 

Studenţilor şi a achiziţionat 9 chioşcuri unde au fost mutaţi florarii. Am discutat cu florarii şi i-am 

lăsat să tragă la sorţi chioşcurile. Valoarea acestora va fi amortizată în 20 de ani. Primăria a pus 

preţurile cele mai mici cu putinţă pentru a putea fi amortizate în termenul prevăzut de lege, pentru că 

obiectivul nostru a fost să modernizăm acea zonă. 

 

3.7.6. Adăpost extins pentru câinii fără stăpân şi locuri pentru plimbat câinii cu stăpân 

Centrul destinat 

câinilor comunitari de pe 

strada Bobâlnei din Cluj-

Napoca a fost extins de la 

140 la 200 de boxe. Centrul 

este pe măsura unui oraş 

european, care se respectă 

şi care îşi tratează câinii 

comunitari în condiţii 

decente. Niciun câine nu a 

fost eutanasiat la Cluj-

Napoca. 

Cine doreşte poate adopta unul dintre câinii aflaţi la Centrul de ecarisaj. Sunt necesare o 

adeverinţă de venit sau o copie după cuponul de pensie, o copie după contractul de casă şi o sumă de 

40 de lei, contravaloarea microcipului. 
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De asemenea, s-au identificat şi s-au amenajat 37 de zone semnalizate şi cu coşuri de gunoi 

speciale destinate plimbării câinilor cu stăpân. S-a constituit un grup de lucru care a elaborat o 

propunere pentru un nou regulament pentru câinii cu stăpân, care urmează să fie adoptat în 2015. 

 

3.7.7. Concursurile „Curăţenie generală” şi „Iubesc Clujul Curat” 

Primăria organizează în fiecare an 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 fi folosite pentru repararea, amenajarea, 

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

„Iubesc Clujul Curat” a ajuns la cea de-a 12-a ediţie consecutivă şi este menit să promoveze 

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

exemplului dat chiar de către tineri. Fiecare unitate şcolară care se înscrie în competiţie desemnează 

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

perimetru prestabilit şi asumat spre a-l îngriji, în fiecare an participând mii de tineri de la zeci de 

şcoli şi licee. Anul acesta elevii s-au întrecut la următoarele probe: 1. „Curăţenia începe de la şcoala 

mea” - probă la care elevii au efectuat activităţi de întreţinere a spaţiilor din interiorul şcolii (curţi, 

grădini, spaţii verzi); 2. ”Iubitorii Parcurilor” - probă la care elevii au efectuat activităţi de întreţinere 

a zonelor verzi; 3. ”Fruntaş la reciclare” - probă la care elevii au adus deşeuri reciclabile (ambalaje, 

pet-uri, sticlă) la punctele de colectare selectivă existente în şcoli. 
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Vineri, 5 iunie, peste 2.800 de elevi clujeni, de la 25 de şcoli au marcat Ziua Mondială a 

Mediului în Parcul Central, în cadrul proiectului "Iubesc Clujul Curat". Toate cele 25 de şcoli au 

primit premii constȃnd în bani sau în vouchere de participare la evenimente sportive şi culturale sau 

vizite la muzee şi locuri de agrement. 

 

3.7.8. Cluj-Napoca, oraşul cu cel mai curat aer din Europa 

În Cluj-Napoca se respiră cel mai curat aer din Europa, conform unui clasament al gradului 

de poluare în cele mai mari 100 de oraşe europene. Timişoara ocupă locul 60 şi Bucureşti - locul 66. 

Clasamentul a fost publicat de Asociaţia Respire (www.respire-asso.org) în parteneriat cu 

revista „We demain” şi a fost realizat folosind baza de date a Agenţiei Europene de Mediu, care 

strânge înregistrările staţiilor europene de măsurare a calităţii aerului. Clasamentul a fost preluat şi 

comentat de o serie de publicaţii, între care prestigiosul ziar „Le Monde”.  

În general, printre oraşele cel mai bine clasate se află cele care practică o politică de 

descurajare a traficului de autoturisme personale, dezvoltând o politică de mobilitate urbană 

sustenabilă. Oraşele pilot ale mişcării 'Slow Cities', născută în 1999 cu scopul de a promova ritmurile 

lente de circulaţie, sunt bine poziţionate: Edinburg (2), Bristol (12), Bonn (10), Utrecht (11), 

Rotterdam (21), Valencia (20). 

 

3.7.9. Cluj-Napoca sărbătoreşte „Ora Pământului” 

Primăria Cluj-Napoca a acceptat invitaţia Asociaţiei WWF-România de a participa la cea de-

a 7-a ediţie a Earth Hour România („Ora Pământului”), prin stingerea iluminatului din centrul Pieţei 

Unirii, sâmbătă, 28 martie 2015, între orele 20.30 şi 21.30. La Cluj-Napoca, evenimentul a fost 

organizat în colaborare cu Organizaţia Studenţilor pentru Natură Cluj şi cu Federaţia Share. 

 

3.7.10. Modernizarea sistemului de termoficare 

În ultimul an a continuat reabilitarea tronsoanelor de reţele termice de agent termic primar şi 

secundar cu grad avansat de uzură care se suprapun cu programul de reabilitare al străzilor. S-au 

modernizat reţelele de pe străzile: Fabricii de Zahăr, Jiului, Bistriţei, Aleea Peana, Plopilor, Negoiu. 

S-au reabilitat reţele de agent termic secundar prin înlocuirea a cca. 2 km de reţele de transport şi 

distribuţie ale agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum. 
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În cursul anului 2014, Regia de Termoficare a preluat în administrare 18 instituţii de 

învăţământ din Cluj-Napoca. Aceasta presupune activităţi de furnizare a energiei termice, 

automatizare, monitorizare, dispecerizare, asigurarea confortului termic din interior. La centrala care 

deserveşte Colegiul Tehnic Energetic, RAT Cluj-Napoca a realizat un proces de implementare a unui 

sistem de Management Integrat al Clădirilor (Building Management System) printr-un proiect de 

soluţii complete de conservarea resurselor, minimizarea emisiilor de CO2, montarea senzorilor de 

monitorizare a căldurii pe fiecare nivel al clădirii, rezultând astfel un sistem dinamic, independent, 

care permite raportări în timp real şi intervenţia online din dispecerat. 

În iarna 2014-2015 s-a menţinut preţul gigacaloriei pentru populaţie, iar pentru iarna viitoare 

preţul a crescut la 220 de lei. Modificările de tarife sunt motivate de către RAT având în vedere 

majorările de costuri ale materiilor prime (gaze naturale şi energie electrică) care sunt produse din 

factori independenţi de capacitatea de anticipare şi precontractare a Regiei Autonome de Termoficare 

Cluj-Napoca. RAT desfăşoară în fiecare an o amplă activitate investiţională care are ca scop 

modernizarea centralelor şi punctelor termice, precum şi înlocuirea reţelelor termice. 
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4. Asistenţă socială şi medicală 

4.1. Servicii sociale pentru o comunitate unită 

Acţiunile de intervenţie comunitară s-au concentrat asupra evaluării nevoilor comunităţii şi 

prevenirii situaţiilor de marginalizare socială. Au fost dezvoltate acţiuni şi servicii sociale care 

vizează satisfacerea nevoilor de bază ale fiinţei umane (nevoia de hrană, nevoia de locuire, nevoia de 

acces la servicii, facilităţi şi informaţii) şi s-a acţionat pentru identificarea şi activarea resurselor 

comunitare în vederea soluţionării problemelor persoanelor, familiilor, grupurilor defavorizate. 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală asigură asistenţa persoanelor cu handicap, a celor vârstnice 

şi a tuturor categoriilor defavorizate sau aflate în nevoie.  

Persoanele cu nevoi speciale beneficiază de consiliere, suport şi îndrumare. Persoanele cu 

handicap grav beneficiază de îngrijirea şi asistarea din partea unui asistent personal (493 de asistenţi 

personali) sau de indemnizaţii (1421 persoane); persoanele cu handicap gav, accentuat, însoţitorii şi 

asistenţii personali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun (4321 de persoane) 

şi aproximativ 100 de persoane cu handicap beneficiază de transport cu două microbuze special 

adaptate (de la domiciliu la şcoli, grădiniţe, centre de recuperare etc.); aproximativ 2.500 de persoane 

vârstnice beneficiază de activităţi de recreere şi petrecere a timpului liber prin intermediul Centrelor 

de zi pentru vârstnici şi a Cluburilor de pensionari.  

Primăria a organizat o excursie la mănăstirea Nicula pentru 100 dintre vârstnicii cu venituri 

reduse care participă la activităţile organizate în cluburi ale pensionarilor şi în centrele de zi şi a 

organizat sărbătorirea Zilei Internaţionale a Vârstnicului şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor cu 

Dizabilităţi. 

Aproximativ 450 de persoane beneficiază gratuit în fiecare lună de serviciile cantinei de 

ajutor social, alte 120 de persoane benefiicind de cantină cu plata contribuției de 30%. 

În cursul sezonului rece 2014-2015, au fost acordate 4296 de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei. 

Specialiştii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală au efectuat peste 1.000 de vizite la 

domiciliul/reşedinţa copiilor care trăiesc în comunităţi aflate în risc de marginalizare socială sau au 

nevoi speciale sau se confruntă din diverse motive cu pericolul separării de părinţi.  

În cadrul Centrului de Servicii Sociomedicale pentru copii şi tineri cu dizabilităţi 

neuromotorii, au beneficiat de terapie un număr cuprins între 60 şi 77 de pacienţi în fiecare lună. În 

2014, clădirea Centrului a fost modernizată şi s-a reuşit încheierea unui parteneriat pentru ca centrul 
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să desfăşoare programe pilot de interes naţional şi internaţional şi colaborări cu centre de profil din 

străinătate (programul MIRA - reabilitare medicală interactivă asistată prin softuri video adaptate 

pentru copiii cu dizabilităţi prin colaborarea cu Senior Experten Service Bonn, Germania). 

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

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

asupra comunităţilor de la Pata Rât. În acest moment există în comunitatea de la Pata Rât o unitate 

mobilă în care se desfășoară activități educative și de socializare pentru copiii care locuiesc în zona 

rampei de gunoi, s-au montat cabine de dușuri și toalete în trei dintre comunități, iar pe strada 

Cantonului s-au instalat toalete ecologice. Pentru facilitarea transportului copiilor dinspre comunitate 

spre școlile din municipiul Cluj-Napoca s-a introdus autobuze cu program special.  

Primăria Cluj-Napoca a sprijinit activitatea fundaţiilor şi asociaţiilor care prestează servicii 

sociale. 51 de asociaţii şi fundaţii din municipiul Cluj-Napoca au primit alocări de la bugetul local, 

activităţile lor având peste 6.200 de beneficiari. De asemenea, Policlinica fără plată “Familia Sfântă”, 

care oferă de peste 20 de ani servicii medicale gratuite, a primit sprijin de la bugetul local pentru 

cheltuielile de întreţinere. 

 

4.2. Deschiderea Centrului de resurse pentru adolescenţi 

Pe 25 februarie 2015, UNICEF în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Direcţia 

de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj şi asociaţia ALIAT au lansat un Centru de resurse pentru 

adolescenţi situat pe strada I.C. Brătianu nr. 45. Acesta este realizat pe modelul „Oportunităţi pentru 

Adolescenţi” prin care adolescenţii au acces la un pachet de intervenţii prietenoase, eficiente şi 

eficace care să le garanteze oportunităţi egale şi condiţii adecvate pentru implicarea lor în toate 

aspectele vieţii. Deschiderea Centrului de resurse pentru adolescenţi în acest an, în care Clujul este 

Capitala Europeană a Tineretului ne oferă oportunitatea de a diversifica domeniile în care 

comunitatea noastră acordă atenţie şi servicii speciale tinerilor clujeni. Educaţia, informarea şi 

prevenirea sunt elemente-cheie în a ajuta tinerii să lupte cu tentaţiile şi pericolele societăţii 

contemporane şi, în acest sens, este extraordinar să le putem pune adolescenţilor noştri la dispoziţie 

un spaţiu, specialişti şi programe dedicate. 

Modelul „Oportunităţi pentru Adolescenţi” va fi implementat pe o perioadă de trei ani şi se 

adresează adolescenţilor, fete şi băieţi, cu vârste între 10 şi 18 ani, cu posibilităţi reduse de 

dezvoltare, din zone urbane dezavantajate din municipiul Cluj-Napoca. Modelul a fost dezvoltat 
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plecând de la analiza determinanţilor ce influenţează viaţa adolescenţilor din România şi a serviciilor 

existente pentru aceştia la nivel local, derulate în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Adolescenţii vor beneficia de consiliere de sprijin şi de recuperare, intervenţii în situaţii de 

criză, consiliere informaţională şi în vederea dezvoltării personale, orientare vocaţională şi 

profesională şi evaluare psiho-socială. În primul an de implementare, se estimează că peste 2.000 de 

adolescenţi vor fi informaţi, 1.000 de adolescenţi vor beneficia de oportunităţi de dezvoltare în cadrul 

Centrului de Resurse creat la Cluj-Napoca, iar peste 40 de profesionişti vor participa la cursuri de 

formare pe teme relevante. Platforma online www.adolescenteen.ro reprezintă un alt instrument pus 

la îndemâna adolescenţilor unde aceştia pot interacţiona cu specialişti de la nivel naţional şi local pe 

teme de interes şi, de asemenea, pot accesa informaţii cu privire la oportunităţile de dezvoltare 

disponibile lor la nivel de Cluj-Napoca. 

 

 

4.3. Programe pentru distribuţia de alimente 

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

de oamenii cu probleme şi Primăria derulează două programe de distribuţie de alimente pentru 

categorii defavorizate. Unul a fost finanţat din fonduri europene (aproximativ 12.000 de beneficiari), 

iar celălalt a fost finanţat de la bugetul local (peste 25.000 de beneficiari). Printre beneficiari se 
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numără persoane cu handicap grav si accentuat, persoane persecutate, pensionari cu pensii mici, 

şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi, precum şi beneficiari de ajutor social.  

 

4.4. Persoanele fără adăpost primesc îngrijire la Cluj-Napoca 

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 (50 de locuri) şi Oaşului (60 de 

locuri). Pe lângă acestea, mai colaborăm cu Uniunea Creştină din România, care ne pune la 

dispoziţie 10 locuri în centrul său şi cu Prison Fellowship România (care dispune de alte 30 de locuri 

la adăpostul de pe strada Sobarilor).  

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. 

 

4.5. Proiect pentru prevenirea violenței asupra copiilor 

Proiectul european „SAVE - Solutions Against Violence in Europe” vizează îmbunătățirea 

calității sistemelor de prevenire și de identificare a cazurilor de violență asupra copiilor in Europa și 

limitarea efectelor acestui fenomen asupra victimelor pe termen mediu/lung, prin crearea unui model 

de intervenție modular și inovativ, bazat pe ipoteza parteneriatului public-privat pentru găsirea unor 

soluții care să respecte criteriul cost-eficiență, care să includă munca de teren, cu implicarea directă a 

grupurilor-țintă a copiilor abuzați sau a adulților, victime ale violenței la vârste fragede, părinți și 

profesori, considerați figuri de referință pentru tineri. 

Proiectul SAVE intenționează să răspundă provocărilor cele mai importante de la nivel 

european referitoare la fenomenul violenței asupra copiilor: începând de la incorecta estimare a 

numărului de cazuri (din cauza rușinii, a fricii etc), până la gradul scăzut de conștientizare asupra 

pericolelor generate de fenomenul violenței, de la lipsa resurselor necesare asigurării unui suport de 

calitate complex, până la lipsa schimburilor de cunoștințe între diferitele sisteme, de la implicarea 

scăzută a actorilor cruciali în strategiile locale (părinți și profesori) până la un nivel scăzut de inovare 

în domeniu. Se urmărește îmbunătățirea sistemelor de prevenire și identificare a cazurilor de violență 

dar și furnizarea suportului psihologic și social necesar victimelor violenței, nu numai în momentul 

în care apare fenomenul în viața acestora dar și după perioade mai lungi de timp (când survin efectele 

acesteia, de exemplu, încercări de suicid, fobii sociale etc). 
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Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală este partener în cadrul acestui proiect alături de 

Departamentul de Servicii Socio-Medicale nr. 9 Treviso (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).  

 

4.6. Proiect pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere 

Proiectul „Pașaport de success pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere” vizează 

reducerea inegalităților și a excluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități (deficiențe de 

vedere) prin implicarea participativă a actorilor sociali publici şi privați într-o rețea sustenabilă pe 

termen mediu și lung la nivelul comunății. 

Finanțat prin intermediul Granturilor SEE, proiectul îi are ca parteneri pe Asociația Pontes, 

Direcția de Asistență Socială și Medicală și Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români Filiala 

Cluj-Napoca şi se desfășoară pe o perioadă de 12 luni (mai 2015 - aprilie 2016) la nivelul județului. 

 

4.7. Campanie antidrog la Cluj-Napoca 

Primăria Cluj-Napoca a susţinut o campanie de conştientizare a comunităţii clujene cu privire 

la riscurile asociate consumului de droguri. Cu ocazia Zilei Internaţionale Antidrog (26 iunie 2014), 

o expoziţie foto captivantă s-a desfăşurat în Piaţa Unirii. Fotografii de mari dimensiuni au ilustrat 

obiecte aparţinând unor tineri consumatori sau foşti consumatori de droguri, reprezentative pentru 

efectele negative cu care aceştia s-au confruntat. Fiecare fotografie a fost însoţită de „povestea” reală 

a obiectului. Expoziţia a fost mobilă, fotografiile fiind expuse până la sfârşitul anului în diverse 

locaţii publice din oraşul nostru, frecventate de tineri (şcoli, facultăţi, mall-uri, cafenele etc). Pe lângă 

această expoziţie, voluntarii Asociaţiei Preventis au participat la o acţiune stradală - Clujenii spun: 

„Eu nu consum droguri!”. Echipe de tineri voluntari ai Asociaţiei Preventis au mers în fiecare cartier 

al oraşului, vorbind cu trecătorii despre consumul de droguri, invitându-i la expoziţia foto şi 

încurajându-i să poarte un sticker cu mesajul „Eu nu consum droguri!” 

 

4.8. 37 de copii şi tineri cu suferinţă renală cronică au mers în vacanţă la mare 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a alocat fonduri unui proiect prin care 37 de copii şi tineri 

cu suferinţă renală cronică au mers în vacanţă la mare. Copiii şi tinerii provin din 9 centre de dializă 
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de pe teritoriul României. Acest proiect are un caracter extraordinar, unic la nivel naţional, prin 

faptul că a permis unor copii şi tineri a căror viaţă depinde de aparatele de dializă să petreacă 

împreună zile de vacanţă deosebite, asigurându-li-se şi asistenţa medicală necesară. 

 

4.9. Sprijin pentru spitalele clujene şi pentru SMURD 

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 o formă de respect faţă 

de şcoala medicală clujeană. Primăria susţine spitalele clujene în primul rând datorită performanţei 

pe care o au în România şi a calităţii actului medical care se bucură de recunoaştere internaţională. 

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, au fost sprijinite cu fonduri de la bugetul local 10 instituţii medicale: Spitalul Judeţean 

de Urgenţă, Spitalul de Urgenţă pentru Copii, 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”. 

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. 

 

4.10. Cabinete medicale şcolare 

În ultimul an, 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 obezităţii, pe importanţa sportului, a igienei personale, pentru conştientizarea asupra 

riscurilor ce decurg din fumat, consumul de alcool şi droguri. Tot în acest scop am organizat o 

acţiune de screening cu scopul determinării riscului cardiovascular şi metabolic în populaţia de 

studenţi (vârsta 19-25 ani) din centrul universitar Cluj-Napoca şi prevenirea acestuia. 

Medicii si asistenţii medicali din cadrul cabinetelor medicale şcolare participă la proiectul 

iniţiat de UMF „Iuliu Haţieganu” şi întitulat „Dezvoltarea Competenţelor personalului medical 
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specializat privind prevenţia, diagnosticarea şi tratamentul chirurgical al cardiopatiei congenitale şi 

dobândite la copii, prin utilizarea tehnologiei de vârf - Cardioped”. Acesta se desfășoară pe perioada 

mai - decembrie 2015 şi și-a propus examinarea a aproximativ 10.000 de elevi cu vârsta cuprinsă 

între 7 şi 18 ani.  

Un cabinet medical dentar a fost înfiinţat în incinta fostei şcoli generale „Radu Stanca” care 

acum aparţine liceului de informatică „Tiberiu Popoviciu”, fiind dotat cu aparatura medicală 

necesară. Acesta este primul cabinet medical dentar din reţeaua şcolară pentru cartierul Zorilor.  

 

4.11. Proiect european pentru încurajarea unui stil de viaţă sănătos 

Cluj-Napoca este singurul oraş din România care participă la cel mai mare proiect european 

de comunicare privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos. Proiectul „We love Eating – Bucură-te de 

sănătate!” se desfăşoară în 7 ţări europene. Este finanţat de către Comisia Europeană, Direcţia 

Generală pentru Sănătate şi Consumatori şi se derulează pentru un an calendaristic sub formă de 

pilot, urmând ca rezultatele înregistrate să fie evaluate în vederea stabilirii unor politici publice în 

această direcţie pentru toate ţările membre. Beneficiarii proiectului sunt copiii, femeile însărcinate şi 

persoanele vârstnice, alături de întreaga comunitate clujeană. 
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5. Politici publice pentru o dezvoltare economică sustenabilă 

5.1. Sprijin pentru investitori 

Toate companiile din oraş 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 

antreprenorii clujeni o au în proiectele asumate de municipalitate.  

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.  

Astfel, s-au acordat următoarele facilităţi fiscale - scheme de ajutor de stat regional sau 

minimis: 

- Scutiri la plata impozitului pe clădirile/terenurile situate în parcurile industriale în valoare 

de 1.188.863 lei în anul 2014. 

- 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 680.000 lei în 

anul 2014. 

- 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” - valoare de 695.894 lei în anul 

2015. 

Politica Primăriei Cluj-Napoca este una proactivă, axată pe susţinerea investiţiilor şi crearea 

de noi de locuri de muncă, esenţială pentru dezvoltarea comunităţii noastre.  

Un exemplu concret în acest sens îl reprezintă scutirile la plata impozitului pe clădiri pe 5 ani 

pentru investitorii din parcurile industriale, companii beneficiare ale prevederilor Ordinului 

2980/2013, ajutor minimis şi ajutor de stat regional, în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de 

euro, toate cu posibilitate de prelungire potrivit prevederilor legislaţiei speciale în materie şi a celei 

europene în vigoare.  

O altă pârghie de susţinere a investitorilor este acordarea de facilităţi fiscale prin schemă de 

ajutor de minimis pentru investitorii din parcurile industriale care nu beneficiază de prevederile 

Ordinului 2980/2013 (66.842 euro pe anul 2014, cu posibilitate de prelungire, astfel încât pe 3 ani 

consecutivi să nu depăşească 200.000 euro).  
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Primăria acordă sprijin şi companiilor din parcurile 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 0,25%. 

 

5.2. Taxele şi impozitele locale au rămas la acelaşi nivel şi se pot plăti online 

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

taxelor şi impozitelor locale. Acestea nu au fost majorate, cu excepţia obligaţiilor impuse de guvern 

prin H.G. nr. 1309/2012 prin care s-au stabilit expres unele valori impozabile, dar şi în acest caz am 

aplicat nivelul minim reglementat.  

Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a-şi achita impozitele şi 

taxele locale prin dispozitive mobile. Fiecare clujean a primit, potrivit legii, o înştiinţare de plată prin 

care i se comunică obligaţiile bugetare, iar Primăria a inclus 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 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. Este posibilă şi opţiunea de plată prin intermediul website-ului Primăriei, secţiunea "Taxe 

şi impozite". Clujenii au la dispoziţie online plata taxelor şi impozitelor locale, plata amenzilor, plata 

taxelor pentru evidenţa populaţiei, plata şi eliberarea autorizaţiilor de liberă trecere, cereri online 

pentru locuri de parcare şi programarea online a orei şi datei căsătoriei civile. 

 

5.3. Colaborarea cu mediul de afaceri 

Municipalitatea are o colaborare excelentă cu mediul de afaceri, atât cu capital autohton, cât 

şi cu capital străin, iar în această perioadă municipalitatea a primit vizita a 11 de delegaţii de 

investitori străini din Marea Britanie, Spania, Belgia, Coreea de Sud, SUA, Olanda, Ungaria, Statele 

Unite ale Americii, Germania, Italia şi China. 

De asemenea, municipalitatea a fost partener în organizarea unor evenimente cum sunt 

Forumul de afaceri româno-maghiar, Cluj Business Days, Festivalul de Toamnă al Economiei 

Germane sau Cluj Innovation Days. 

Proiectele Clujului au fost prezentate la unul dintre cele mai mari evenimente de promovare a 

investiţiilor din Europa - Târgul Investiţional Internaţional Expo Real München 2014. Evenimentul a 
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fost organizat sub conceptul „Transylvania Evolution”, cu scopul de a susţine proiecte ale 

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

Standul Clujului a prezentat proiecte de dezvoltare ale Primăriei Cluj-Napoca, ale Consiliului 

Judeţean Cluj, precum şi proiectul Cluj Innovation City (CIC), iniţiat de Cluj IT Cluster.  

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor investitori, am continuat proiectul clujbusiness.ro, un 

portal destinat creşterii vizibilităţii Clujului pe harta oraşelor europene deschise pentru investiţii. 

Proiectul a început în anul 2011, în parteneriat cu companii mari din municipiu, şi urmăreşte să facă 

din Cluj-Napoca un oraş cât mai „prietenos” pentru business. Portalul reprezintă o platformă 

informaţională prin intermediul căreia dorim ca investitorii să obţină repede, pragmatic şi relevant 

răspunsurile pe care le aşteaptă la întrebarea „De ce Cluj-Napoca?”.  

 

5.4. Primul ghid imobiliar local realizat pe baza tranzacţiilor reale efectuate în piaţă, 

lansat în Cluj-Napoca 

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 juns deja la a doua ediţie.  

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. 
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Existenţa acestui raport, actualizabil anual, va permite de acum înainte ca acest tip de 

informaţie să fie accesibilă tuturor şi va aduce un plus de siguranţă cetăţenilor care decid să facă 

achiziţii imobiliare. Este o măsură prin care creştem pe termen lung calitatea vieţii şi prin care 

împiedicăm eventuale încercări de speculaţii imobiliare. 

 

5.5. Acţiuni pentru promovarea turismului  

În ultimul an, au apelat la serviciile Centrului de Informare Turistică peste 8.700 de turişti, 

dintre aceştia aproximativ 75% fiind străini, majoritatea din Franţa, Germania, Spania, Polonia, 

Italia, Ungaria, Marea Britanie, Israel, SUA, Olanda, dar şi din America de Nord şi de Sud, Asia şi 

Australia. Informaţiile solicitate de turiştii români şi străini se referă la obiectivele turistice din oraş 

şi din împrejurimi, programul de vizitare, posibilităţile de transport, cazare şi agrement, 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, hosteluri, campinguri, programul evenimentelor, 

orarul trenurilor şi autobuzelor etc. Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca pune 

la dispoziţia turiştilor pliante şi broşuri informative, în mai multe limbi de circulaţie internaţională, 

harta turistică a municipiului şi harta centrului istoric, precum şi acces gratuit la internet şi la baza de 

date turistice cu hotelurile şi pensiunile din oraş, restaurante, cluburi, cafenele, agenţii de turism etc. 

Prin pagina web www.visitclujnapoca.ro, Centrul de Informare Turistică Cluj-Napoca pune la 

dispoziţia celor interesaţi informaţii de natură turistică, în mai multe limbi de circulaţie 

internaţională. 

Centrul de Informare Turistică a participat la câteva dintre cele mai mari târguri externe de 

turism (Madrid, Berlin, Tel Aviv şi Viena) şi cu stand propriu la ediţia de toamnă a Târgului de 

Turism al României, promovând principalelor obiective turistice ale oraşului şi proiectul Cluj-

Napoca 2015 - Capitală Europeană a Tineretului. 

Centrul de Informare Turistică, în parteneriat cu Cluj Guided Tours, a pus la dispoziţia 

vizitatorilor oraşului, de luni până duminică, tururi ghidate ale centrului istoric. Tururile ghidate se 

adresează atât turiştilor, cât şi clujenilor care doresc să-şi cunoască mai bine oraşul. 

Centrul de Informare Turistică, în parteneriat cu Liceul pentru Deficienţi de Vedere şi cu 

sprijinul Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca, Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Cluj 

şi Muzeului Etnografic al Transilvaniei, prin Asociaţia Babilon Travel, desfăşoară un proiect pentru 

tineri cu deficienţe de vedere, care a inclus atât realizarea unui ghid turistic al oraşului pentru 
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persoane cu deficienţe de vedere, cât şi instruirea unor ghizi pentru persoane cu astfel de dizabilităţi. 

Sub îndrumarea Centrului de Informare Turistică, voluntarii implicaţi în proiect - o parte dintre ei 

fiind elevi ai Liceului pentru Deficienţi de 

Vedere - au făcut vizite de documentare la 

principalele obiective din oraş, au redactat 

textul şi au realizat pregătirea grafică a ghidului 

turistic. De asemenea, cu sprijinul personalului 

de specialitate de la Liceul pentru Deficienţi de 

Vedere, au avut loc şedinţe de training şi 

aplicaţii practice pe teren, care au avut ca 

rezultat calificarea a opt voluntari, capabili să însoţească în siguranţă persoanele sau grupurile de 

nevăzători pe traseul propus.  

Suportul material este reprezentat de ghiduri tipărite, create în formate adaptate persoanelor 

cu deficienţe de vedere, care sunt disponibile şi în format digital. Ghidul este accesibil atât în limba 

română, cât şi în limba engleză, precum şi sub formă de audio guide, toate materialele fiind 

prezentate din perspectiva specifică a unor persoane cu 

deficienţe de vedere, acestea fiind atât coautori cât şi 

beneficiari ai acestui proiect. 

De asemenea, Centrul de Informare Turistică a 

pregătit şi a distribuit materiale de promovare turistică la 

meciul de baschet desfăşurat în cadrul EuroChallenge, în 

noiembrie, la Sala Polivalentă. 

Este de amintit faptul că Parcul Central din Cluj-

Napoca a primit Certificatul de Excelenţă pentru anul 

2014 din partea Trip Advisor – cel mai mare site de 

călătorii din lume. Parcul Central “Simion Bărnuţiu” a 

fost premiat cu Certificatul de Excelenţă în urma 

declaraţiilor şi evaluării vizitatorilor site-ului 

www.tripadvisor.com. Această distincţie este oferită 

numai obiectivelor turistice care se bucură în mod 

constant de recenzii favorabile din partea călătorilor care 
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optează pentru postarea opiniilor şi impresiilor de călătorie pe site. Obiectivele turistice premiate cu 

astfel de certificate de excelenţă se regăsesc peste tot în lume şi sunt promovate prioritar de către 

TripAdvisor. Câştigarea acestei recunoaşteri pentru Parcul Central din Cluj-Napoca ne onorează şi 

este o recompensă pentru întreaga echipă care a participat la procesul de reabilitare din fonduri 

nerambursabile europene a acestui ansamblu - monument istoric. Le mulţumim tuturor vizitatorilor 

care s-au bucurat de timpul petrecut în Parcul Central şi au exprimat opinii favorabile pentru această 

destinaţie turistică şi de relaxare. 

Potrivit informaţiilor oferite de Institutului Naţional de Statistică (Direcţia Judeţeană de 

Statistică Cluj), peste 265.000 de turişti au ales să viziteze Cluj-Napoca în anul 2013. Astfel, Clujul 

s-a poziţionat pe locul 4 în România după numărul oficial de turişti înregistraţi, după Bucureşti, 

Constanţa şi Braşov. De asemenea, până la 31 octombrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din 

2013, numărul turiştilor străini a crescut cu 11,3%. 

 

5.6. Acorduri de funcţionare pentru societăţi comerciale 

În această perioadă au fost întocmite, în urma analizei documentaţiilor depuse şi aprobării 

acestora în comisia de profil, un număr total de 786 acorduri de funcţionare pentru societăţi 

comerciale ce deţin puncte de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca. Au fost întocmite şi un număr 

de 244 acorduri de funcţionare noi ce modifică acorduri deja existente, în baza solicitării formulate 

de către societăţi comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca. 

Privitor la comerţul stradal 

desfăşurat cu ocazia diverselor 

sărbători (1 martie, sărbători 

pascale, 1 noiembrie, sărbători de 

iarnă), respectiv cu produse agricole 

de sezon au fost întocmite un număr 

de 1141 de abonamente pentru 

desfăşurarea comerţului stradal. 

De asemenea, în această 

perioadă au fost verificate şi 

aprobate documentaţiile aferente desfăşurării vânzărilor de soldare pentru un număr de 105 societăţi 

comerciale. 
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5.7. Pieţe volante în cartiere 

Pieţele volante se bucură de un real succes la Cluj-Napoca, dovadă fiind numărul mare de 

producători agricoli care aleg să îşi vândă produsele aici. La piaţa de pe Platoul Sălii Sporturilor 

"Horia Demian" au participat în medie 100 de producători agricoli în fiecare săptămână, la cea de pe 

strada Sigismund Toduţă din cartierul Grigorescu - 40 de producători, la cea de pe strada Unirii f.n. 

(capătul liniei 3) - 75 de producători. La începutul fiecărei toamne, pe platoul Sălii Sporturilor se 

desfăşoară Ziua 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. Astfel, clujenii pot beneficia de produse de calitate, la preţuri corecte. 
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6. Siguranţa cetăţeanului - Poliţia locală 

La nivelul Poliţiei Locale a continuat implementarea unui sistem de management al 

siguranţei, ordinii şi liniştii publice, pe toate palierele de acţiune prevăzute de lege.  

Poliţia Locală a verificat şi a soluţionat peste 29.524 sesizări/reclamaţii din care 11.870 prin 

dispeceratul Poliţiei Locale. În urma verificărilor, în unele 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 sesizării, deoarece până la deplasarea echipei de intervenţie situaţia era remediată.  

În urma acţiunilor specifice şi a verificărilor efectuate au fost aplicate 22.161 sancţiuni 

contravenţionale. 

Au fost efectuate verificări la 2.419 construcţii edificate sau în curs de edificare, modificări în 

apartamente, precum şi la 1.417 mijloace publicitare amplasate pe domeniul public şi pe domeniul 

privat. Au fost întocmite 126 procese verbale de constatare a contravenţiei şi 73 de referate au fost 

înaintate Biroului Juridic în vederea întocmirii de plângeri penale sau sesizare a instanţelor de 

judecată. Ca urmare a măsurilor dispuse de către inspectori, au fost desfiinţate de către proprietari 

194 de mijloace publicitare. 

Pentru asigurarea curăţeniei şi protecţia mediului s-au desfăşurat 46.375 verificări privind 

efectuarea şi menţinerea curăţeniei de către firmele de salubritate, asociaţiile de proprietari, persoane 

fizice şi juridice, fiind aplicate 622 sancţiuni. Au fost făcute verificări privind starea de curăţenie a 

terenurilor/imobilelor, pentru 244 de locaţii fiind întocmite somaţii în vederea salubrizării 

terenului/imobilului, şi în 29 de cazuri au fost aplicate sancţiuni contravenţionale proprietarilor 

terenurilor, respectiv a imobilelor. De asemenea, pentru abateri de la normele privind curăţenia pe 

drumurile publice la ieşirea din organizările de şantier, au fost încheiate 75 procese verbale de 

constatare a contravenţei. 

Pentru aspecte legate de activităţi comerciale, au fost efectuate peste 9.000 verificări şi 

aplicate 1.093 amenzi. 

În ceea ce priveşte verificarea activităţii de taximetrie, pentru neregulile constatate au fost 

încheiate 409 procese verbale de constatare a contravenţiilor şi au fost aplicate puncte de penalizare 

în conformitate cu prevederile HCL nr. 109/2010, situaţia cu punctele de penalizare fiind transmisă 

compartimentului de specialitate pentru a fi evidenţiate în cazierul profesional al taximetriştilor. 

În ceea ce priveşte verificarea activităţilor de comerţ stradal, au fost încheiate 222 de procese-

verbale de constatare a contravenţiilor şi au fost ridicate de pe domeniul public 11 gherete de presă-
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carte în care nu se mai desfăşura activitate comercială de mai mult de 30 de zile consecutive. De 

asemenea, în urma verificărilor zilnice la agenţii economici din întreg municipiul au fost încheiate 

peste 300 procese-verbale de constatare a contravenţiilor legate de funcţionarea fără acord de 

funcţionare şi aprobare de orar, expunerea spre comercializare de produse alimentare cu termenul de 

valabilitate expirat, lipsa certificatului constatator pentru punctul de lucru, neafişarea preţurilor şi 

tarifelor, lipsa verificărilor metrologice la cântare. 

De cel puţin două 

ori pe săptămână, s-au 

verificat activităţile comer-

ciale din pieţele agroali-

mentare, fiind încheiate 60 

procese-verbale de consta-

tare a contravenţiilor. 

S-a acţionat în 

colaborare cu Poliţia 

municipiului Cluj-Napoca 

în diferite zone, prin 

activităţi specifice pentru asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de peste 865 de adunări publice, 

demonstraţii, acţiuni artistice, sportive, religioase, precum şi transporturi speciale şi agabaritice care 

au avut loc pe toată raza municipiului. 

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

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

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

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

20 de şcoli şi 4 grădiniţe. De asemenea, s-au realizat în permanenţă verificări privind ordinea şi 

siguranţa locurilor de joacă pentru copii din toate cartierele, find efectuate 1.543 verificări. Au fost 

aplicate 543 sancţiuni pentru încălcarea normelor de convieţuire socială (tulburarea liniştii publice, 

distrugerea sau deteriorarea bunurilor aparţinând domeniului public, consum de băuturi alcoolice) şi 

respectiv 41 sancţiuni propietarilor de câini pentru nerespectarea legislaţiei privind plimbarea 

acestora în locuri publice. 
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Au fost efectuate 75.248 verificări tematice privind ordinea şi liniştea publică şi s-au aflat în 

procedură de lucru 608 mandate de aducere în faţa instanţelor de Judecată şi un număr de 513 

mandate de executare a muncii în folosul comunităţii.   

În urma verificărilor legate de respectarea legislaţiei rutiere în vigoare au fost aplicate 18.709 

sancţiuni contravenţionale, au fost ridicate 2.647 autovehicule staţionate neregulamentar pe raza 

municipului. Au fost somate 412 autovehicule cu aspect de maşini abandonate, 242 au fost retrase de 

pe domeniul public de către proprietari, 144 urmează procedura de ridicare, 26 au fost trecute pe 

dispoziţia Primarului de ridicare, 16 fiind efectiv transportate la R.A.D.P. 

Au fost identificate 1.964 cazuri de persoane care apelau la mila publicului (unele în mod 

repetat) şi persoane fără adăpost. Acestea au fost transportate la Centrul de găzduire temporară de pe 

str. Oaşului nr. 298, sau - majoritatea - au fost îndrumate spre localităţile de domiciliu din judeţele 

Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Iaşi, Braşov etc. În cazul minorilor, aceştia au fost transportaţi la 

adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii „Arlechino”. 

În vederea întocmirii proceselor verbale de constarea şi sancţionarea contravenţiei în 

conformitate cu prevederile OG nr. 2/2001, au fost realizate un număr de 13.747 identificări auto şi 

de persoane. 

Pentru recuperarea debitelor, au fost transmise spre Serviciile de executare silită din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca sau din alte localităţi un număr de 8.297 procese verbale de constatare a 

contravenţiei. 
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7. Cooperări internaţionale 

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. 

Primăria a primit vizita ambasadorilor din 15 ţări: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Polonia, Franţa, Regatul Ţărilor de Jos, Tunisia, Italia, Africa de 

Sud, Norvegia, Cuba, Republica Coreea, Liban, Algeria, Palestina, Japonia, acestora alăturându-li-se 

consuli din Regatul Ţărilor de Jos, Ungaria şi Franţa.  

 

Clujul a găzduit şi reprezentanţi ai United Nations Development Programme (UNDP), 

comunităţii Wallonie-Bruxelles, UNICEF, primăriei oraşului Ganja (Azerbaidjan), primăriei oraşului 

Salonic (Grecia), primăriei oraşului Braga (Portugalia), primăriei oraşului Torino (Italia), primăriei 

oraşului Varna (Bulgaria), primăriei oraşului Nyíregyháza (Ungaria), primăriei oraşului Kuurne 

(Belgia), primăriei oraşului Matsuyama (Japonia), primăriei oraşului Barcelona (Spania), provinciei 

Shandong (Republica Populară Chineză), Provinciei Byeongsang buk do (Republica Coreea) 

primăriilor oraşelor înfrăţite Nantes (Franţa), Rotherham (Marea Britanie), Parma (Italia), Pécs 

(Ungaria), Köln (Germania), Ningbo (China) şi Suwon (Coreea de Sud), Comisiei de Afaceri 

Externe a Ungariei, Comisarului European pentru Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport, 

reprezentanţilor Ambasadei SUA, precum şi vizita principelui Nicolae al României.  
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Am fost vizitaţi şi de o serie de reprezentanţi ai unor proiecte academice, culturale şi sociale, 

cum ar fi programele europene Erasmus +, Comenius, programul de schimb de studenţi realizat între 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu” Cluj-Napoca şi Facultatea de Medicină din 

cadrul Universităţii South Carolina (USC) din oraşul înfrăţit Columbia, Statele Unite ale Americii 

sau reprezentanţi ai Universităţii Hosei din Japonia.  

A fost semnat acordul de colaborare dintre municipiul Cluj-Napoca şi oraşul Ningbo, China, 

după ce, în prealabil, Consiliul Local îl aprobase. Acordul propune colaborarea şi susţinerea 

reciprocă în domeniile economic, comercial, educaţional şi medical. Documentul a fost semnat la 

Forumul Primarilor din Europa Centrală şi de Est organizat de Primăria oraşului Ningbo, în cadrul 

căruia a fost prezentat municipiul Cluj-Napoca şi oportunităţile de investiţii în oraş, în special 

proiectul Cluj Innovation City. Oraşul Ningbo are o populaţie de peste 5 milioane de locuitori şi este 

un oraş port situat la sud de Shanghai. Este unul dintre cele mai vechi oraşe din China şi este 

recunoscut prin dimensiunea economică, istorică, universitară şi culturală. Ningbo este unul din 

oraşele pilot din China în domeniul inovării şi în 2013 a fost considerat oraşul cu cel mai bun mediu 

investiţional din China. 

Bunele relaţii internaţionale au fost fructificate şi cu ocazia celei de-a 5-a ediţii a Zilelor 

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

internaţională, momentul artistic de poezie şi modă pe ritmurile compozitorului Antonio Vivaldi 

organizat cu sprijinul Asociaţiei Culturale „La Pergamena” din Provincia Parma (Italia) şi Centrul 

Cultural Italian Cluj, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale oferite de meşteşugari din oraşele 

înfrăţite Zagreb (Croaţia), Pécs (Ungaria) şi Suwon (Coreea de Sud), precum şi amplasarea unui 

simbol al oraşului înfrăţit Rockford (SUA) pe Aleea Oraşelor Înfrăţite de pe malul râului Someş.  

Primarul a reprezentat municipiul Cluj-Napoca în cadrul Congresului European al 

Autorităţilor Locale de la Cracovia, unde în data de 5 mai 2015 a susţinut un discurs în cadrul 

sesiunii plenare "New Plan for Europe". Evenimentul a fost unul dintre cele mai mari din Europa 

Centrală şi a reunit peste 700 de reprezentanţi ai administraţiei locale din Europa la toate nivelurile, 

politicieni, experţi şi reprezentanţi ai sectorului business.  

De asemenea, ca răspuns la invitaţia oficială primită din partea European Youth Forum, 

primarul a participa în perioada 6-9 mai 2015 la evenimentul „Youth Festival - the YO!fest” şi la 

întâlnirea primarilor oraşelor Capitale Europene de Tineret cu Tibor Navracsics - comisarul european 
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pentru Tineret, Educaţie, Cultură şi Sport, discuţiile axȃndu-se pe problematica dezvoltării sustenabile 

în contextul mobilizării şi al implicării tinerilor şi a organizaţiilor de tineret în acest proces. 

 

Ca răspuns la invitaţia oficială primită din partea comisarului european Corina Creţu, 

primarul a participat în perioada 1-3 iunie 2015 la cea de-a doua ediţie a evenimentului CITIES 

Forum „An urban agenda for Europe” de la Bruxelles. Printre participanţii la forum s-au numărat şi 

Kerstin Westphal, Parlamentar European şi Raportor pentru agenda urbană a Uniunii Europene, Joost 

van Iersel, Preşedintele Secţiunii pentru Uniunea Monetară şi Economică şi Coeziunea economică şi 

socială EESC sau Johanna Rolland, primarul oraşului înfrăţit Nantes şi Preşedinte al Eurocities.  

De asemenea, primarul a promovat candidatura municipiului Cluj-Napoca la titlul de Capitală 

Culturală Europeană în cadrul Forumului Riga 2014 „Cities for Europe - Freedom. Responsibility. 

Action”, eveniment organizat sub egida iniţiativei „A Soul for Europe”. 
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8. Cluj-Napoca 2015 - Capitala Europeană a Tineretului 

8.1. Titlul se acordă prin concurs internaţional desfăşurat anual de către cea mai 

reprezentativă structură de tineret la nivel european - Forumul European al Tineretului. Cluj-Napoca 

este a şaptea Capitală Europeană de Tineret, după Rotterdam (Olanda), Torino (Italia), Antwerpen 

(Belgia), Braga (Portugalia), Maribor (Slovenia) şi Salonic (Grecia). 

8.2. Primăria municipiului Cluj-Napoca a câştigat titlul, dar acesta este gestionat împreună cu 

tinerii, împreună cu asociaţiile de tineret reunite în Federaţia Share. Tinerii clujeni au dovedit că au 

dinamismul, expertiza şi seriozitatea necesară. Câştigarea acestui titlu a fost posibilă datorită 

colaborării între Primărie şi organizaţiile de tineret (între care numeroase organizaţii studenţeşti). 

Federaţia SHARE are la acest moment 37 de organizaţii membre şi e deschisă în continuare.  

 

8.3. Youth@Cluj-Napoca 2015 este un proiect deschis pentru ONG-uri dar şi pentru persoane 

fizice (prin programul de voluntariat, proiectul de bugetare participativă pentru tineret etc.). Cluj-

Napoca 2015 oferă noi perspective de participare la viaţa publică, dezvoltă mecanisme de solidaritate 

şi incluziune, încurajează dialogul intercultural, generează colaborări şi parteneriate care aduc 

beneficii întregii comunităţi. 

8.4. În cadrul programului pentru 2015, se desfăşoară peste 1.500 de activităţi incluzând 

manifestări culturale, artistice, educaţionale, profesionale, sportive, ecumenice, antreprenoriale şi 

filantropice. 

8.5. Programul este adus la zi constant constant şi e disponibil pe www.cluj2015.ro - acolo 

este Calendarul care include toate evenimentle. 

8.6. Exemple de proiecte cuprinse în programul anului 2015: 

- Day15 - în fiecare zi de 15 a lunii tinerii fac diverse acţiuni în spaţii publice - exemplu: luna 

ianuarie, când de Ziua Culturii Naţionale au fost amplasate în 50 de autobuze fragmente din operele 

unor cunoscuţi autori români şi străini, contemporani şi clasici, în cele 5 limbi oficiale ale Capitalei 

Tineretului. 
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- Month of Young Musicians - Luna Tinerilor Muzicieni - un proiect special de concerte al 

Filarmonicii de Stat Transilvania. 

- Proiectul Volunteers Academy - estimăm 2000 de voluntari implicaţi până la sfârşitul anului 

în ceea ce înseamnă Cluj 2015 - proiect cu finanţare norvegiană câştigată. 

- Bugetare participativă pentru tineret - Com'On Cluj-Napoca - un proiect special deoarece se 

adresează grupurilor informale de tineri. Mai mult, tinerii au decis care iniţiative vor fi acelea care 

vor fi implementate, iar municipalitatea asigură sprijin financiar pentru activităţile care sunt realizate 

cu ajutorul partenerilor din societatea civilă. 

- DreamHack - eveniment internaţional dedicat iubitorilor de jocuri electronice - va avea loc 

în toamnă la Sala Polivalentă Cluj-Napoca. 

- Ca exemplu al varietăţii paletei de evenimente: vor fi 5-6 evenimente ecumenice de peste 

2.000 de participanţi, care se întâmplă la Cluj special pentru anul Capitalei (exemplu: Întâlnirea 

Tineretului Catolic). 

- Întâlnire Eurodoc - întâlnirea tinerilor cercetători europeni. 

- Concert umanitar dedicat copiilor şi tinerilor care suferă de insuficienţă renală cronică, 

desfăsurat în data de 1 martie, în sala Sala Auditorium Maximum a Universităţii Babeş-Bolyai. 

- Campionatul European de Juniori la Orientare (25-28 iunie 2015). 

- Programul Capitalei Tineretului include atât evenimente şi proiecte noi, ale organizaţiilor 

membre ale Federaţiei SHARE sau în parteneriat cu Federaţia, cât şi evenimente existente, cu care 

Clujul se mândreşte şi care au decis să facă o ediţie specială în anul Capitalei: TIFF, TiMAF, Jazz in 

the Park Youth Edition, Electric City - Youth Day, Electric Castle etc. 

8.7. Programul Cluj-Napoca 2015 - Capitala Europeană a Tineretului poate fi găsit şi pe Cluj 

City App. Cluj City App este un ghid care vă aduce toate evenimentele interesante într-un format 

modern, concis şi la îndemână. Această aplicaţie deserveşte zona metropolitană Cluj, ajutând 

localnicii şi turiştii să-şi planifice timpul liber, să se orienteze, să afle despre evenimente şi oferte 

curente. Aplicaţia oferă, de asemenea, posibilitatea găsirii informaţiilor relevante despre cazare, 

restaurante, săli de sport etc. 

8.8. Reprezentanţii la nivel local a cinci partide politice din România au semnat joi, 23 aprilie 

2015, un protocol de colaborare privind susţinerea proiectului „Cluj-Napoca 2015 - Capitala Europeană 

a Tineretului”, alături de reprezentanţii Federaţiei SHARE Cluj-Napoca. Astfel, formaţiunile politice 

clujene confirmă sprijinul pentru acest proiect de interes naţional. Proiectele pe care echipa Cluj 2015 
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le va desfăşura alături de membrii partidelor politice vizează teme precum încurajarea participării 

tinerilor la vot, la acţiuni comunitare de voluntariat sau proiecte de dialog structurat.  

8.9. Cele mai importante asociaţii europene de tineret s-au întâlnit la Cluj-Napoca. În 

contextul în care este Capitală Europeană a Tineretului, Clujul a găzduit cel mai important eveniment 

de tineret la nivel european - Adunarea Generală a Forumului European de Tineret - acţiune care a 

reunit cele mai prestigioase asociaţii de tineret din 49 de ţări şi a avut peste 400 de participanţi.  

8.10. Programul Capitalei Tineretului are cinci limbi oficiale: română, maghiară, engleză, 

franceză și germană. Primăria municipiului a semnat un protocol de colaborare cu Ambasada Franţei 

prin care limba franceză devine limbă oficială a programului Cluj-Napoca 2015. De asemenea, 

pentru a implementa această măsură, Federaţia Share a semnat un acord de parteneriat cu Institutul 

Cultural Francez. În baza acestui protocol, programul Cluj-Napoca 2015 - Capitala Europeană a 

Tineretului va fi promovat la nivelul tuturor ţărilor francofone de televiziunea TV5. De asemenea, 

Federaţia Share a semnat un parteneriat cu British Council. 
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9. Dezvoltare prin cultură 

9.1. Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană 

Proiectul Capitalei Culturale este un proiect apolitic, un proiect care reuneşte întreaga 

comunitate. Prin susţinerea acestui proiect, clujenii demonstrează că acolo unde e vorba de obiective 

majore putem fi uniţi şi putem susţine împreună o cauză ce va fi cu siguranţă în beneficiul nostru, al 

tuturor şi al copiilor noştri.  

În acest moment, Asociaţia „Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană” pregăteşte 

dosarul de candidatură al oraşului nostru.  

Primăria susţine toate demersurile pentru candidatura municipiului la titlul de Capitală 

Culturală Europeană în anul 2021. Strategia Primăriei presupune consolidarea şi dezvoltarea 

calitativă a actului cultural din Cluj-Napoca, astfel încât oraşul să fie recunoscut pe plan regional şi 

naţional ca o comunitate care preţuieşte, sprijină şi dezvoltă cultura şi artele şi are un aport cultural 

valoros pe plan naţional şi internaţional. Municipalitatea a crescut semnificativ finanţarea alocată 

activităţilor ONG-urilor şi activităţilor culturale, ajungând la aproape 6,5 milioane de lei în 2014 

(mai mult decât dublu faţă de anul anterior), sumă care a crescut în 2015 la 10,309 milioane de lei 

pentru 202 proiecte. 

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

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

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

Cluj-Napoca (cum ar fi concertul reunit al Operei Române şi Operei Maghiare), „Seri de Vară 

Clujene” (muzică live, dans, teatru şi proiecţii video desfăşurate în Piaţa Muzeului, dar şi în Piaţa 
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Unirii, pe strada Mihail Kogălniceanu şi în Mănăştur), evenimentele din cadrul Târgului de Crăciun 

din Piaţa Unirii, Noaptea Europeană a Muzeelor, Festivalul Internaţional de Film „Comedy Cluj”, 

Festivalul Internaţional de Teatru „Interferenţe”, Zilele Culturale Maghiare, Festivalul „Colours of 

Cluj”, Festivalul „Temps d'images”, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Transilvania, 

Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Fabrica de Pensule, Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră 

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

concursul anual de artă în spaţiul public „Oraşul vizibil” şi multe altele. 

Între proiectele pe care municipalitatea le-a sprijinit se numără expoziţia „Rembrandt - 

Apogeul gravurii”, de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, eveniment organizat de Euro Art 

Luxemburg în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, 

Consiliul Judeţean Cluj şi Ambasada Olandei la Bucureşti. 

De asemenea, cultele religioase au fost sprijinite de Primărie pentru finalizarea lucrărilor de 

construcţie ale noilor lăcaşuri de cult sau pentru renovarea celor existente. Pentru stabilirea sumelor 

s-a ţinut cont de regulamentul aprobat de Consiliul Local. 

În contextul candidaturii, s-a lucrat în continuare la proiectul Centrului Cultural 

„Transilvania”, ce va găzdui şi viitorul sediu al Filarmonicii clujene. Indicatorii tehnico-economici 

au fost aprobaţi de către Consiliul local şi proiectul este în faza de obţinere a autorizaţiei de 

construire. Este un proiect multianual, de aproximativ 64 de milioane de euro, care va presupune 
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realizarea unui parking suprateran şi a cinci corpuri de clădire cu funcţiuni distincte: Sediul 

Filarmonicii, Clădirea Sălilor de Concerte, Clădirea artelor plastice, Sediul Academiei de Muzică şi 

respectiv un hotel (pentru hotel dorim să încheiem un parteneriat cu un investitor privat). 

 

9.2. Evenimente în centrele culturale administrate de Primărie 

Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca reprezintă brandul care reuneşte trei obiective aflate 

în patrimoniul oraşului: Vechiul Casino din Parcul Central, Turnul Croitorilor şi Cinematograful 

Mărăşti. Reabilitate de municipalitate, cele trei obiective găzduiesc astăzi o paletă largă de 

evenimente: conferinţe şi colocvii, expoziţii şi vernisaje, concerte şi diverse momente artistice, 

proiecţii de film, reprezentaţii de teatru şi dans, folclor şi artă urbană etc. 

Centrul de Cultură Urbană Casino a găzduit 215 de evenimente, din care 177 au fost 

evenimente culturale. Dintre cele mai importante evenimente, amintim: Cinecult 2014 (proiecții de 

filme), Transylvania History Days, Transylvania International Design and Fashion Fair, Noaptea 

cercetătorilor, Seminarul internațional IFES, Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs, 

Cupa de șah Pierre de Coubertin, Share Photography, Zilele REGIO, Târgul de vinuri Wine-up, 

Festivalul de Street-Dance The Sweet Jam 3, EuroDoc 2015 – Întâlnirea anuală a doctoranzilor din 

Europa, Zilele carierei în UTCN, Săptămâna Altfel, British Documentary, 5 Minutes Speeches, Balul 

iubirii, Balul dansurilor de societate, concertele copiilor de la Ministar, Alandala in the Park, 



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 

 

86 

 

Catwalk by Ramona Mândru, Cluj Life Awards, Jazz in the Park, Tango Cazino, Photo România, 

Bookfest, Festivalul internațional de chitară clasică Novum Generatio, Coolt Urban (festival de 

cultură urbană). 

La Turnul Croitorilor, vechi bastion medieval de apărare a Cetăţii Clujului, s-au desfăşurat 

peste 100 de evenimente. Dintre cele mai importante, amintim: ClujLife Awards, Seri de Dans şi 

Artă Dramatică, Ziua Filosofiei, Târgul de Dragobete, Green Caffe, Re-create Your Neighborhood, 

Wanted, concert TheBeat şi Ministar, Noaptea Europeană a Muzeelor, Festivalul internaţional de 

Teatru de Păpuşi Puck, workshop-uri din cadrul TIMAF, Unifest, Gimini, Biblioteca vie. Acestor 

evenimente li s-au adăugat diverse workshopuri şi seminarii, ateliere de creaţie şi expoziţii (de la 

pictură la ceramică, de la fotografie la costume populare şi de la unelte istorice la mărţişoare). 

Cinematograful Mărăşti, primul cinematograf gratuit din ţară, a găzduit 320 de proiecţii de 

film, la care au participat aproximativ 20.000 de spectatori. Amintim Festivalul de film „Mărăşti fait 

son cinema” - eveniment lunar organizat de Institutul Cultural Francez, Festival de film al Institutului 

Cultural German, Zilele filmului european, proiecţiile din cadrul TIFF. 
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În paralel cu proiecţiile de film, s-au desfăşurat numeroase alte activităţi (în număr de peste 

80), printre care: festivaluri folclorice, de muzică uşoară, teatru, dans, expoziţii de pictură şi 

fotografie, spectacole organizate de grădiniţe şi şcoli generale, manifestări privind sprijinul 

persoanelor cu dizabilităţi. La toate aceste evenimente culturale au participat peste 12.000 de 

persoane. 

Un studiu realizat în rândul tinerilor de către Facultatea de Științe Politice, Administrative și 

ale Comunicării din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” relevă faptul că Centrul de Cultură Urbană 

Casino din Parcul Central este cea mai apreciată locație destinată evenimentelor culturale din Cluj-

Napoca. Casino-ul conduce detașat în acest top cu 64% din răspunsurile favorabile. Același top 

poziționează Bastionul Croitorilor pe podium, cu 36% dintre preferințe. La capitolul notorietate, 

Casino-ul ocupă un excelent loc doi, 92% dintre cei chestionați fiind la curent cu numeroasele 

evenimente culturale găzduite. Bastionul Croitorilor are, de asemenea, o notorietate apreciabilă, de 

peste 80%, ocupând locul 4 în rândul celor mai cunoscute locații culturale ale orașului-comoară. 

Studiul a fost realizat în aprilie 2015, în cadrul proiectului "Clujul are atitudine", la cele două 

categorii menționate mai sus fiind incluse 16 dintre cele mai reprezentative locații în care se 

organizează evenimente culturale în Cluj-Napoca. 

 

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

Primăria Cluj-Napoca împreună cu Federația SHARE şi Compania de Transport Public au 

realizat un proiect special dedicat încurajării lecturii. În perioada 4-7 iunie 2015, toți cetățenii care au 

circulat cu mijloacele de transport în comun din municipiu au beneficiat de gratuitate la călătorii dacă 

au citit o carte în autobuz, troleibuz sau tramvai.  

Proiectul face parte din seria acțiunilor desfășurate sub egida Cluj-Napoca 2015, Capitala 

Europeană a Tineretului. La începutul anului, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, tinerii din echipa 

„Cluj 2015” au afișat în autobuzele din municipiu diverse citate din autori clasici și contemporani, în 

cele cinci limbi oficiale ale Capitalei Europene a Tineretului. În parteneriat cu inițiativa „Cărțile pe 

față”, voluntarii Federației SHARE au distribuit mii de semne de carte cu mesajul „Dacă așteptai un 

semn să citești o carte, acesta este semnul”.  

  



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 

 

88 

 

10. Cluj-Napoca, un oraş construit împreună de cetăţeni şi administraţia locală 

În ultimul an s-au desfăşurat 17 de şedinţe de Consiliu local convocate de către primar, din 

care: 12 ordinare, 3 extraordinare şi 2 de îndată. Au fost promovate 555 de proiecte de hotărâre, 

dintre care 479 din iniţiativa primarului, 73 din iniţiativa primarului şi a consilierilor locali şi 3 din 

iniţiativa consilierilor locali. Au fost adoptate 480 de hotărâri, 2 proiecte au fost respinse, 5 au fost 

retrase de către iniţiator şi 7 - amânate.  

Transparenţa şi consultarea în luarea deciziilor sunt principiile care ghidează activitatea 

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

prezentul şi la viitorul oraşului, între care amintim dezbaterile anuale asupra bugetului municipiului, 

strategia până în anul 2020, aprobarea schemei de ajutor de minimis cu privire la cota de impozitare 

redusă la impozitul/taxa pentru clădirile "verzi", gratuităţile la transport pentru elevi, noul regulament 

de finanţări nerambursabile pentru ONG-uri, crearea Companiei de Transport Public, noul 

regulament pentru câinii cu stăpân, elaborarea planului de acţiune pentru reducerea zgomotului etc. 

 

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

Centrului de informare pentru cetăţeni, prin activitatea primăriilor de cartier, construim un model de 

bună guvernare în care cetăţeanul este partenerul administraţiei. Prin intermediul Centrului de 

informare pentru cetăţeni au fost procesate 207.651 de acte şi au fost eliberate 11.905 documente 
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(certificate de urbanism, prelungiri certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare, 

prelungiri autorizaţii de construire/desfiinţate, 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). 

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

de proprietari şi autoritatea publică. Au fost organizate două serii de cursuri de specializare în 

vederea obţinerii Certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile şi au fost atestaţi 69 

de administratori; a fost dispusă ridicarea unui atestat. Au fost efectuate 150 şedinţe de verificare 

financiar-contabilă la asociaţiile de locatari/proprietari (din oficiu sau la sesizare). 

 

Primăria a continuat premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie (369 de 

cupluri), a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (10 concetăţeni centenari), respectiv 

a celor ajunşi la 105 ani (2 "seniori ai cetăţii"). Aceşti clujeni sunt un model pentru fiecare dintre noi 

şi în special pentru generaţiile tinere, merită respectul şi aprecierea noastră pentru contribuţia pe care 

au adus-o pe parcursul vieţii la ceea ce este astăzi comunitatea clujeană. 
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Preţuirea constantă a marilor oameni ai cetăţii a constituit una din preocupările Primăriei şi 

Coniliului local. În această perioadă, trei personalităţi au primit titlul de Cetăţean de onoare al 

municipiului Cluj-Napoca: cercetătoarea Rada Flavia Mihalcea, poetul Ion Mureşan şi prof. univ. dr 

Alexandru Rotar. 

Un alt proiect important finalizat şi dezbătut public în această perioadă a vizat Strategia 

municipiului până în 2020. Partenerii noştri, echipa de specialişti de la Facultatea de Ştiinte Politice 

Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, au acceptat să ne ajute să 

dezvoltăm strategia. Dar această strategie nu a fost realizată doar de un grup restrâns de experţi. Au 

existat 25 de grupuri de lucru care au reunit sute de participanţi din mediul universitar clujean, din 

mediul privat şi din societatea civilă organizată, această abordare unică în România de colaborare 

între administraţia locală şi comunitate fiind menită să consolideze modelul de guvernanţă locală 

necesar pentru a realiza obiectivele avute în vedere pentru orizontul anilor 2020. 

 

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.  


