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Proiecte europene

Proiecte câştigate în 2010:
� Reabilitarea liniei de tramvai (2 tronsoane)
� Reabilitarea Parcului central şi a clădirii Cazino
� Facilitarea accesului cetăŃenilor la serviciile publice oferite 

de către Primărie prin intermediul unui portal
� Promovarea turistică a oraşului 

- „La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca”



Proiecte europene - 86 milioane de euro
Peste 36 milioane de euro fonduri
nerambursabile atrase prin proiectele deja
câştigate, iar alte 50 milioane de euro 
dorim să le atragem prin proiectele realizate

Proiecte depuse şi aflate în evaluare
� LocuinŃe sociale pe str. Albac 21 

Alte zece proiecte care vor fi depuse
� Modernizarea tramei de acces în zona industrială
� Proiectul staŃiilor self-service de închiriere de biciclete 
� 4 proiecte de Centre multifuncŃionale de servicii sociale integrate
� Centrul de excelenŃă pentru industrii creative
� Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor
� LocuinŃe sociale pe str. I. Coroianu
� Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun 

în Zona Metropolitană



UnităŃi de învăŃământ

� Cinci noi spaŃii pentru creşe şi grădiniŃe, cu un total de 400 
de noi locuri. Trei renovări, o grădiniŃă nouă şi o creşă nouă 
(prima creşă construită de la zero în ultimii 20 de ani)

� Lucrări de reparaŃii şi întreŃinere la 32 de grădiniŃe şi creşe



UnităŃi de învăŃământ

� Parteneriat cu specialiştii FederaŃiei Române de Diabet, NutriŃie 
şi Boli Metabolice pentru îmbunătăŃirea alimentaŃiei copiilor

� Program de prevenŃie pentru afecŃiuni din spectrul autismului 
în creşe şi grădiniŃe (grupa mică)

� Parteneriat cu FederaŃia Română de Baschet pentru programul 
„Să creştem sănătos”



UnităŃi de învăŃământ

� Finalizarea mansardării Liceului 
„Eugen Pora” (9 noi săli de clasă, 
sală profesorală) 

� Construirea unei clădiri noi 
la Şcoala „Emil Isac” 
(10 săli de clasă, două laboratoare, 
sală profesorală)

� Lucrări de modernizare la Grupul Şcolar „Alexandru Borza”, 
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, 
Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

� Lucrări de reparaŃii la 57 de unităŃi şcolare din Cluj-Napoca

� În ceea ce priveşte lucrările Companiei NaŃionale de InvestiŃii,
aceasta a finalizat licitaŃiile şi încheiat contractele pentru execuŃia 
bazinului de polo şi a sălii de sport de la Liceul cu program sportiv



SpaŃii verzi şi locuri de joacă

� Parcul Rozelor 

� Reabilitarea 
parcurilor 
din PiaŃa 14 Iulie 
şi I.L. Caragiale

� Parteneriat „Lecturi 
urbane à la Cluj”



SpaŃii verzi şi locuri de joacă

� Realizarea primului Parc ecologic, 
în parteneriat

� Lucrări de modernizare la 106 locuri 
de joacă, în toate zonele oraşului

� Registrul spaŃiilor verzi din municipiu



SpaŃii verzi şi protecŃia mediului

� 40.000 de arbuşti şi 200 de arbori plantaŃi
� 12.000 de puieŃi plantaŃi în zona Bulevardului Muncii
� Participarea la acŃiuni menite să susŃină păstrarea 

unui mediu curat: „Iubesc Clujul curat”, 
„Umbrela Verde”, „ Let’s do it, Romania!” etc.

� A fost finalizat noul adăpost pentru câini fără stăpân



LocuinŃe

� Construirea de locuinŃe pentru tineri prin ANL:
���� Bloc ANL cu 12 apartamente, str. Taberei nr. 2

� Amplasamente aflate în programul ANL:
str. Sighişoarei, str. Ghimeşului, strada Tulgheşului

� Amplasamente propuse AgenŃiei NaŃionale 
pentru LocuinŃe: str. Iris şi str. Sobarilor 

� Parteneriat cu MApN pentru ansamblul de locuinŃe
situat pe Valea Gârbăului

� LocuinŃe sociale prin reconversie funcŃională:
- str. Cojocnei nr. 97 - 36 de apartamente
- str. Taberei nr. 4 - 30 de apartamente



• Au fost create în acest an 2.019 noi locuri de parcare 
în toate cartierele oraşului 

• A fost dat în folosinŃă parkingul din Mănăştur (Primăverii) 
- 446 de locuri, 3.064 mp de spaŃiu verde

• Au început lucrările la parkingul din str. Fabricii - 310 locuri, 
1.870 mp de spaŃiu verde şi 380 mp spaŃii de joacă

• A fost adjudecată licitaŃia de execuŃie pentru parkingul 
de pe Aleea Băişoara - 354 de locuri, 3.300 mp de spaŃiu verde

Noi locuri de parcare şi parkinguri



� Am menŃinut gratuităŃile şi reducerile pentru pensionari, 
studenŃi şi elevi la transportul în comun

� RATUC a achiziŃionat anul acesta 15 autobuze şi 2 troleibuze
� ÎnfiinŃarea liniei de transport 40 spre Făget
� Redeschiderea liniei 42 (Mihai Viteazul - Câmpului)
� Prelungirea traseului liniei 23 pentru zona Tetarom - Emerson
� Prelungirea traseului liniei 8 până la centrul Agro Transilvania
� Prelungirea orarului liniei 25 cu o oră şi jumătate noaptea

Transport în comun



Parteneriate pentru servicii medicale gratuite

� Parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu HaŃieganu” prin care a fost asigurată gratuitatea 
unor servicii de medicină dentară de bază pentru persoane 
din categorii defavorizate. Un număr de peste 1.200 de 
clujeni au beneficiat de aceste servicii

� Parteneriat cu Clinica de Urologie de la 
Spitalul Municipal Cluj-Napoca pentru o campanie 
de depistare a principalelor boli renale. 
Pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, 
s-au efectuat investigaŃii complete pentru diagnosticarea 
afecŃiunilor renale pentru 600 de clujeni



� Reabilitare termică

Până la sfârşitul anului 2010, 
la Cluj-Napoca vom avea: 
- 2.345 apartamente reabilitate  
- 2.503 apartamente în execuŃie

De asemenea, Primăria sprijină
familiile cu venituri reduse 
care participă la reabilitare. 
Împrumutul poate fi rambursat 
în 1-3 ani, doar după efectuarea 
lucrărilor

Reducerea costurilor cu încălzirea şi apa caldă



� Termoficare - Program de modernizare: extinderea 
sistemului de cogenerare; finalizarea lucrărilor la centralele 
termice de cartier CT 24 Mănăştur şi CT Taberei;  montarea 
de cazane şi arzătoare cu randament ridicat, pompe cu 
turaŃie variabilă pentru alte 11 centrale termice din toate 
cartierele; modernizarea reŃelelor de distribuŃie

� PreŃul gigacaloriei pentru populaŃie a rămas acelaşi, 
cu toată creşterea valorii TVA

Reducerea costurilor cu încălzirea şi apa caldă



� CondiŃii civilizate de comerŃ 
cu alimente perisabile

� PreŃuri de referinŃă 
� Mărfurile sunt marcate în 

funcŃie de provenienŃă 
� Cele două investiŃii au fost 

realizate din economiile pe care 
Primăria le-a făcut în 2010 la 
consumul de combustibil, 
obiecte de birotică, hârtie, 
expedierea înştiinŃărilor şi la 
factura de telefonie mobilă

Hale agroalimentare: IRA şi Grigorescu



Modernizarea şi extinderea iluminatului public

� S-au executat lucrări pentru instalarea a 
3.944 corpuri de iluminat public pe 304 
străzi şi alei.
În cadrul programului de modernizare şi 
reabilitare, s-au montat 2.806 corpuri de 
iluminat pe 233 de străzi, iar în cadrul 
extinderii, s-au montat 1.138 de corpuri 
de iluminat pe 71 de străzi

� Am ajuns astfel la peste 10.000 de noi 
corpuri de iluminat

� Înlocuirea vechilor corpuri de iluminat 
aduce o economie de peste 40%

� Noile instalaŃii au o fiabilitate mult 
sporită, sunt închise ermetic şi garantate 
pentru minim 4 ani de funcŃionare



În ceea ce priveşte iluminatul ornamental de Sărbători, pe străzile Clujului avem perdele 
luminoase în lungime totală de 789 m, 7 km de ŃurŃuri luminoşi, 87 de bannere cu 
„La mulŃi ani”, 384 de figurine şi 99 de stele 3D pe stâlpi, respectiv 56 de amplasamente 
ornate în întregul oraş, la care se adaugă primăriile de cartier. Anul acesta s-au 
împodobit pentru prima dată 4 străzi cu circulaŃie pietonală din zona centrului istoric 
al oraşului: Episcop Ioan Bob, FortăreŃei, InocenŃiu Micu Klein şi Potaissa

Modernizarea şi extinderea iluminatului public



� În acest an, în cadrul programelor de reabilitare şi 
modernizare s-au executat lucrări pe 55 de străzi 
(în suprafaŃă de 193.352 mp) 

� S-au realizat lucrări de reprofilare şi balastare pe alte 
20 de străzi (în suprafaŃă de 88.769 mp), precum şi reparaŃii 
punctuale pe aproximativ 100 de străzi

� S-a continuat programul de asfaltare de alei şi trotuare 
între blocuri şi s-au efectuat amenajări pe 16 alei 
(în suprafaŃă totală de 26.839 mp)

� Unele dintre străzile şi aleile pe care s-a lucrat anul acesta 
au fost construite practic odată cu vechile cartiere ale 
oraşului şi nu fuseseră modernizate niciodată

� La cererea clujenilor, au fost amenajate 30 de praguri de sol 

Modernizare, întreŃinere şi reparaŃii străzi 



� Finalizarea lucrărilor la străzile
Episcop Ioan Bob şi Ioan RaŃiu

� A început acŃiunea de restaurare şi 
consolidare a zidului oraşului medieval

Modernizare, întreŃinere şi reparaŃii străzi 



Monumente istorice
� PiaŃa Unirii a fost redată în întregime publicului

� Programul de refacere a faŃadelor imobilelor din centrul 
oraşului: 15 imobile finalizate, 6 imobile în lucru



� Reabilitarea Canalului Morii 
în zona Regele Ferdinand 
- Andrei Şaguna

� Programul „Străzi curate” 
- curăŃenia la bordură

� 639 de străzi în programul 
de deszăpezire 

� Actualizarea Planului 
Urbanistic General

� Premiu la ConferinŃa 
NaŃională „Urban Concept”

Modernizare, întreŃinere şi reparaŃii străzi 



SiguranŃa şi fluidizarea circulaŃiei

� Sistemul de monitorizare video a traficului rutier, 
cu scopul de a creşte nivelul de siguranŃă al cetăŃenilor 
din municipiu, este funcŃional la capacitatea prevăzută 
- 79 de zone supravegheate cu 225 de camere 



SiguranŃa şi fluidizarea circulaŃiei

� Au fost aplicate marcaje rutiere atât cu produse clasice, cât şi
cu produse speciale. Astfel, s-au aplicat 33.742 mp de marcaje 
clasice, respectiv 7.730 mp de marcaje cu produse speciale 
care oferă o vizibilitate mai bună pe timp de noapte ori pe 
carosabil umed. În plus, au mai fost aplicaŃi 500 mp de marcaj 
de culoare roşie ca suport la trecerile de pietoni din zone 
mai expuse evenimentelor rutiere

� Au fost semaforizate 5 zone, au fost semnalizate şi marcate 
40 de noi treceri de pietoni, au fost realizate 3 sensuri giratorii 
în intersecŃii pentru o mai bună circulaŃie. Au fost confecŃionate 
şi montate: 800 de indicatoare rutiere (247 mp), 30 de plăcuŃe 
cu denumirea străzii, 350 de plăcuŃe cu numere poştale, 
375 de panouri pentru identificarea adreselor poştale (montate 
pe calcanul blocurilor). Au fost montaŃi peste 1280 de stâlpi 
metalici pentru protecŃia pietonilor, 470 de garduri şi balustrade 
de protecŃie şi 77 ml de parapeŃi de protecŃie semigrei



SiguranŃa şi fluidizarea circulaŃiei

� A continuat dezvoltarea traseelor ciclourbane, 
ajungându-se la aproximativ 22,5 km 

� Anul acesta au debutat la Cluj două proiecte la care 
primăria a fost partener, „I love Velo” şi „Studento 
Bike”. Acestea vor fi reluate în anul 2011



Cooperări locale, naŃionale şi internaŃionale

� Întâlniri cu rectorii universităŃilor clujene
� Întâlniri cu reprezentanŃii asociaŃiilor studenŃeşti
� Primirea delegaŃiilor oficiale



Cooperări locale, naŃionale şi internaŃionale

� Colaborarea cu oraşele înfrăŃite
- Zilele Clujului la Pécs şi Zilele Pécs-ului la Cluj
- Festivalul „MărŃişorului” la Rockford, SUA 
- premiul I la ExpoziŃia „Florissimo” de la Dijon

� Întâlniri cu investitorii
Printre aceştia s-au numărat: BauMax, Bombardier Transportation,
Daewoo, Dedeman, Emerson, Fujikura Automotive, ING, LG, 
STI Group, Sykes, Terapia Ranbaxy, Swarovski, 
companii care au creat şi vor crea mii de locuri de muncă



� Primăria şi Consiliul local Cluj-Napoca au sprijinit 
substanŃial şi în acest an activitatea sportivă

� S-a desfăşurat licitaŃia pentru realizarea Sălii Polivalente, 
care va avea peste 7.000 de locuri

Sprijinirea activităŃilor sportive 



� FinanŃare pentru
marile evenimente
culturale ale Clujului:
- TIFF, Comedy Cluj
- Festivalul Blaga
- Toamna muzicală 
   clujeană etc.

� Proiectul de artă în spaŃiul 
public întitulat „Oraşul vizibil”

� S-a înfiinŃat AsociaŃia 
„Cluj-Napoca 2020 - Capitală 
Culturală Europeană”

Evenimente culturale



• A început renovarea cinematografului „Mărăşti”, iar pentru administrarea 
cinematografului „Victoria”, Primăria a încheiat un parteneriat cu organizatorii 
festivalurilor de film TIFF şi Comedy Cluj

• La începutul lunii decembrie, a fost lansat concursul pentru proiectul Centrului 
Cultural „Transilvania”, care va găzdui şi viitorul sediu al Filarmonicii

• La Bastionul Croitorilor, care a fost restaurat şi transformat într-un veritabil 
centru de cultură urbană, au fost găzduite în acest an peste 80 de evenimente, 
expoziŃii, festivaluri, proiecte multimedia, conferinŃe şi dezbateri publice. Tot 
aici, la începutul lunii decembrie, s-a deschis expoziŃia laureaŃilor concursului 
de fotografie „Cluj-Napoca - Oraşul comoară”, organizat de Primărie

Evenimente culturale



Premii pentru clujeni cu vârste cuprinse
între 5 şi 18 ani care au avut realizări deosebite 

în domenii diverse în anul care a trecut

10 pentru Cluj
Juniorii Clujului, speranŃele CetăŃii



Simplificarea relaŃiei CetăŃean - Primărie 

� Registratura online

� Certificate 
de informare 
pentru urbanism

� Programarea 
online a orei 
şi datei 
căsătoriei civile

� Plata taxelor 
şi impozitelor 
locale online



� CetăŃeanul dă notă funcŃionarilor

� Întâlniri cu cetăŃenii din toate cartierele oraşului, pentru 
a stabili împreună care sunt problemele cu care 
se confruntă, care le sunt priorităŃile şi ce ar trebui să avem 
în vedere atunci când stabilim bugetul pentru anul 2011

Simplificarea relaŃiei CetăŃean - Primărie 



Deviza mea rămâne:
„Clujenii stabilesc agenda primarului!”

Vă mulŃumesc!

Toate acestea au fost realizate şi cu ajutorul presei clujene


