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Priorităţile municipiului Cluj-Napoca     în anul 2014
Contribuţia Dumneavoastră la constituirea bugetului local va fi valorificată şi în acest an pentru 
continuarea proiectelor asumate de municipalitate. Pentru 2014 ne propunem:
1.  Să menţinem taxele şi impozitele locale la acelaşi nivel în 2014. 
2.  Să finalizăm Sala polivalentă şi parkingul aferent cu 445 de locuri.
3.  Să achiziţionăm 50 de autobuze noi. 
4.  Să menţinem şi să extindem gratuităţile la transportul în comun pentru pensionari, studenţi şi elevi. Să 

finalizăm proiectul de modernizare a 87 de staţii de transport în comun şi de implementare a sistemului 
de ticketing.

5.  Să punem în funcţiune reţeaua de bike-sharing (transport cu biciclete închiriate gratuit).
6.  Să reabilităm cinematograful Dacia din Mănăştur şi să-l transformăm într-un veritabil centru al 

comunităţii cu activităţi pentru toate vârstele. 
7.  Să modernizăm principalele artere de intrare în oraş: Calea Turzii, Calea Baciului, strada Traian Vuia.
8.  Să începem modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială prin finanţare europeană - de 

pe str. Primăverii şi până pe Bulevardul Muncii şi strada Căpitan Grigore Ignat (pe ruta tramvaiului). Să 
începem refacerea infrastructurii „oraşului comoară” (proiect european) prin modernizarea străzilor 
Avram Iancu, Memorandumului, Moţilor şi I.C. Brătianu. 

9.  Să acordăm în integralitate facilităţile fiscale pentru firmele din parcurile industriale şi să menţinem 
facilităţile fiscale pentru construcţia clădirilor verzi.

10.  Să demarăm modernizarea podurilor Traian şi Garibaldi şi să îmbunătăţim circulaţia în această zonă. 
Să continuăm lucrările la parkingul Negoiu-Mehedinţi din Mănăştur care va avea 376 de locuri de parcare.

11.  Să începem proiectul de unificare şi modernizare a pasajelor subterane de la gară.
12.  Să finalizăm sala de sport de la Colegiul Naţional „George Coşbuc” de care vor beneficia peste 1.500 de 

elevi. Să creăm 400 de noi locuri în creşe şi grădiniţe. Să demarăm proiectele de reabilitare şi creştere a 
eficienţei energetice pentru 5 instituţii de învăţământ preuniversitar. Să acordăm burse şcolare pentru 
toţi elevii care îndeplinesc condiţiile legii.

13.  Să începem reabilitarea termică din fonduri europene pentru peste 40 de blocuri. Să accelerăm proiectul 
de refaţadizare a clădirilor din centrul istoric.

14.  Să finalizăm proiectele multianuale începute în anii anteriori. Să susţinem proiectele Capitală Europeană 
a Tineretului 2015 şi Capitală Culturală Europeană în anul 2021.

15.  Continuarea lucrărilor de asfaltare a străzilor, aleilor şi trotuarelor din cartiere.
Vă mulţumim încă o dată pentru spiritul civic de care aţi dat dovadă şi în 2013. Vă aşteptăm şi în acest an 
sugestiile şi ideile pentru bunul mers al administraţiei locale şi pentru înfrumuseţarea oraşului nostru prin 
intermediul site-ului www.primariaclujnapoca.ro sau la telefonul primarului – 0264-984. 

Cu deosebit respect,

Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca

Sărbatoarea Sfântă a Crăciunului şi bucuria 

Anului Nou îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite 

dumneavoastră şi tuturor celor dragi sănătate, mult 

noroc, realizări profesionale şi fericire.

La Mulţi Ani!

Sărbători Fericite!

Emil Boc

Primar al municipiului Cluj-Napoca

www.primariaclujnapoca.ro
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TOTAL BUGET GENERAL VENITURI (LEI) 1.155.197.000 
1 BUGETUL DE FUNCŢIONARE 646.394.000 
2 BUGETUL DE DEZVOLTARE, din care: 508.803.000 

     VENITURI DIN DEZVOLTARE 2014 363.649.000 
     EXCEDENT anii precedenţi 145.154.000 

TOTAL BUGET GENERAL VENITURI  
(inclusiv excedentul anilor precedenţi): 1.155.197.000 LEI 

BUGETUL DE 
FUNCŢIONARE, 

646,394,000, 55.96% 

Venituri din 
dezvoltare 2014, 

363,649,000, 31.48% 

Excedent anii precedenţi, 
145,154,000, 12.57% 

CHELTUIELI - Bugetul local de funcţionare: 587.784.000 lei 

-Autorităţi 
publice, 

63,900,000, 
10.87% 

-Alte servicii 
publice generale, 
5,100,000, 0.87% 

-Tranzacţii privind 
datoria publică, 

23,000,000, 3.91% 

-Ordine publică şi 
siguranţă naţională, 

9,100,000, 1.55% 

-Învăţământ, 182,030,000, 
30.97% 

-Sănătate, 
18,053,000, 3.07% 

-Cultură, recreere şi 
religie, 19,200,000, 3.27% 

-Asigurări şi 
asistenţă 
socială, 

56,581,000, 
9.63% 

-Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică, 
24,910,000, 4.24% 

-Protecţia mediului, 
39,500,000, 6.72% 

-Combustibil şi energie, 
37,600,000, 6.40% 

-Agricultură şi 
silvicultură, 300,000, 

0.05% 

-Transport în comun şi 
străzi, 108,510,000, 

18.46% 

Cheltuieli de dezvoltare (buget local): 378.322.000 lei 

Învăţământ, 16,595,000, 
4.39% Sănătate, 13,745,000, 3.63% 

Cultură, recreere şi religie, 
16,052,000, 4.24% 

Asigurări şi asistenţă 
socială, 18,114,000, 4.79% 

Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică, 
108,128,000, 28.58% 

Autorităţi publice şi acţiuni 
externe, 12,609,000, 3.33% 

Ordine publică şi siguranţă 
naţională, 1,000,000, 0.26% 

Protecţia 
mediului, 

22,615,000, 
5.98% Combustibili şi energie, 

4,940,000, 1.31% 

 
Transporturi, 164,524,000, 

43.49% 

Nr. 
crt. Denumire indicatori Buget 2013 

(RON) 
Proiect buget 2014 

(RON) 

%   
 Proiect  buget 

2014/                   
Buget final 2013 

  
 
BUGETUL GENERAL 937.899.210 1,155,197,000 23,31 

  
 
BUGETUL DE FUNCŢIONARE 610.560.870 646,394,000 5.87 

  
 
BUGETUL DE DEZVOLTARE 327.338.340 508,803,000 55.44 

 BUGETUL GENERAL – VENITURI 877.793.210 1,010,043,000 15.07 

1 BUGETUL LOCAL  777.042.210 829,962,000 6.81 
2 BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 43.484.000 120,642,000 177,44 
 
3 

 
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

73.334.000 85,339,000 16.37 

BUGETUL GENERAL – CHELTUIELI 937.899.210 1,155,197,000 23.17 

1 BUGETUL LOCAL  830.992.210 966,106,000 16.26 

2 BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 43.484.000 120.642.000 177,44 
 
3 

 
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

79.490.000 
 

94,349,000 
 

18.69 
 

 Excedentul anului precedent 60.106.000 -145,154,000 141.50 
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Primarul Emil Boc a anunţat la începutul acestui 
an faptul că nivelul taxelor şi impozitelor locale va ră-
mâne neschimbat față de anul trecut, adminsitraţia 
locală alegând să găsească soluţii suplimentare de fa-
cilitare a accesului clujenilor la instrumente de plată 
pentru a le face cât mai simplă această procedură con-
tribuabililor. Astfel, municipiul poate conta pe o mai 
bună rată de încasare a impozitelor nemajorate, decât 
să îngreuneze situaţia financiară a clujenilor în aceas-
tă perioadă dificilă din punct de vedere economic. 

„Clujenii au fost cei mai buni platnici la bugetul 
local în anul trecut, lucru pentru care le mulţumesc, 
acest efort fiind unul dintre factorii care ne permit să 
nu majorăm taxele ” a explicat primarul Emil Boc, 

Taxele locale nu se majorează  
la Cluj-Napoca

care a completat că „s-a dovedit astfel că proiectul de 
scutire de la plata penalităţilor şi majorărilor de întâr-
ziere a fost o măsură care i-a ajutat pe contribuabilii să 
îşi aducă la zi obligaţiile la bugetul local”.

În urma adoptării în anul 2013 a hotărârii privind 
această facilitate, peste 5000 de clujeni au beneficiat 
de scutiri la penalităţile impozitelor şi taxelor locale. 
Acordarea scutirilor de penalităţi la taxe şi impozitele 
locale a adus mai mult cu 6,5 milioane de lei la buge-
tul local, faţă de 2012, reprezentând sumele neplătite 
în anii trecuţi. 

Modalitări moderne de plată a 
impozitelor

Pentru prima dată, în acest an, contribuabilii care 
primesc înştiinţarea de plată pentru taxele şi impozi-
tele datorate la bugetul local pentru anul acesta, vor 
putea face această plată electronic, prin accesarea 
unui QR Code, modalitate de comunicare modernă, 
simplă şi gratuită, accesibilă tuturor deţinătorilor de 
smartphone. Această metodă se alătură celor deja 
puse la dispoziția cetăţenilor:

– Plata taxelor şi impozitelor locale la casieriile 
primăriilor de cartier, atât cash cât şi cu cardul.

– Plata electronică, pe baza contului de utilizator 
deja solicitat şi furnizat de instituţie, care permite ac-
cesarea înregistrată a contribuabilului în baza de date 
a Direcţiei Taxe şi Impozite plata electonică, accesând 
serviciile de e-administrare ale instituţiei, fără obliga-
tivitatea autentificării anterioare a plătitorului – 
aceasta din urmă fiind prezentată în detaliu în 
scrisoarea trimisă tuturor clujenilor privind sumele 
datorate pentru anul în curs.

– Plata cu cardul la ghişeul dedicat din complexul 
comercial Iulius Mall, începând cu luna februarie.

Reamintim tuturor celor interesaţi faptul că plata 
integrală a impozitelor şi taxelor până la data de 31 
martie 2014 aduce după sine un bonus de 10% dedu-
cere din valoarea totală de plată, această facilitate per-
miţând celor ineteresaţi o economie la bugetul 
personal. 

Compania Emerson este primul investitor pentru 
care Primăria Cluj-Napoca a acordat în acest an aju-
tor de stat regional şi de minimis pentru sprijinirea 
investiţiilor ce urmează a fi realizate sau au fost reali-
zate pe raza municipiului. 

În acest sens, potrivit Schemei de ajutor de stat regi-
onal pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în 
parcurile industriale (aprobată prin Ordinul nr. 
2980/2013), au fost emise dispoziţii prin care s-a dat 
acordul de principiu cu privirea la sprijinirea tuturor 
proiectelor de investiţii majore pe care Emerson le reali-
zează în Parcul Industrial Tetarom II.

Acest lucru înseamnă că pentru proiectele de inves-
tiţii ale acestei societăţi importante se vor acorda scutiri 
la plata taxelor şi impozitelor locale. 

Astfel de facilităţi de scutire de la plata impozitelor le 
putem da prin acordarea ajutorului de stat şi a celui de 
minimis, potrivit Schemei de ajutor de stat regional pen-
tru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile 
industriale (aprobată prin Ordinul nr. 2980/2013). 

Spre deosebire de ajutorul de minimis, ajutorul de 
stat regional se poate acorda şi înaintea realizării 
investiţiei.

În total, scutirile care se acordă şi urmează a se acor-
da în condiţiile actualei legislaţii în vigoare sunt în cuan-
tum de 7.085.238 lei (1.592.188,31 euro).

Emerson are în prezent 1800 de angajaţi şi estimează 
că până în 2016 va avea 3.400 de angajaţi (conform date-
lor furnizate de reprezentanţii companiei).

Proiectele de investiţii sprijinite prin Schema de aju-
tor de stat regional:

1. “Clădire administrativă A2 – clădire de biro-
uri P+4E+T” edificată în Parcul Tetarom II – intensita-
tea ajutorului acordat pe 5 ani este de 5,35% din valoarea 
investiţiei finanţate de Emerson – 900.855 lei (163.021 
euro) la impozitul pe clădiri şi 88.440 lei (19.540 euro) la 
impozitul pe teren, în total pe 5 ani

2. “Hală de producţie M4 parter cu clădire de bi-
rouri P+4E+E tehnic”, urmează a fi edificată – intensita-
tea ajutorului acordat pe 5 ani este de 5% din valoarea 
investiţiei finanţate de Emerson – 1.790.140 lei (395.524 
euro);

3. “Hală de producţie M5 parter cu clădire de bi-
rouri P+3”, edificată - intensitatea ajutorului acordat pe 5 
ani este de 4,92% din valoarea investiţiei finanţate de 

Primăria Cluj-Napoca sprijină agenţii economici 
care investesc în parcurile industriale 

Emerson – 3.400.603 lei (751.348 euro); urmează a fi 
recepţionată

Proiecte de investiţii sprijinite prin Schema privind acorda-
rea ajutoarelor de minimis
- „Clădire administrativă A1 – Clădire de birouri P+2”
- “Hală de producţie M1 – parter cu clădire de birouri P+2”
- “Hală de producţie M2 – parter cu clădire de birouri P+2”
- “Hală de producţie M3 – parter cu clădire de birouri P+2”
- Casa poartă, post trafo, stand de biciclete şi Casa Pompelor

Aceste investiţii au fost deja realizate de Emerson, iar inten-
sitatea ajutorului acordat de Primărie, pe 3 ani fiscali consecutivi 
este de 200.000 euro (echivalentul a 905.200 lei). Aceste ajutoare 
nu au făcut obiectul unor scheme de ajutor regional de stat.

Urmează să fie emise dispoziţii şi pentru alţi agenţi econo-
mici, pe măsură ce Comisia pentru soluţionarea cererilor de aju-
tor de stat în parcurile industriale va finaliza analizarea 
documentaţiilor depuse de aceştia (printre ei se numără Banca 
Transilvania, Energobit, Energobit Prod sau Agressione).

Aceste facilităţi se acordă după finalizarea investiţiilor sau în 
cazul celor finalizate de la data prevăzută pe dispoziţie, respectiv 
31 decembrie 2013 şi până la 30 iunie 2014, potrivit Schemei, cu 
posibilitatea prelungirii în conformitate cu viitoarele reguli co-
munitare în materia ajutorului de stat regional aferent perioadei 
2014-2020.
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Parking nou pentru mănăştureni

Primele zile ale anului 2014 au aduc pentru clu-
jeni vestea reluării lucrărilor de construire a Sălii 
Polivalente – un proiect de infrastructură important, 
care va completa facilităţile oferite de oraşul nostru 
desfăşurării competiţiilor spotive internaţionale, dar 
şi a unor evenimente de anvergură, care vor pune 
Clujul pe harta oraşelor europene în care se pot orga-
niza evenimente în sală, cu mii de participanţi. 

„Un proiect important pentru toţi clujenii şi una 
dintre priorităţile majore ale Primăriei Cluj-Napoca 
pentru anul 2014 este finalizarea Sălii Polivalente şi a 
parking-ului aferent de 445 de locuri. Anul trecut am 
încheiat procedurile de licitaţie, am deblocat proiec-
tul, am realizat lucrări de conservare necesare, iar 
miercuri, 15 ianuarie 2014, am semnat ordinul de în-
cepere a lucrărilor. Din acest moment, conform con-
tractului, lucrările la Sala Polivalentă ar trebui 
finalizate în termen de 8 luni de zile”, a precizat pri-
marul Emil Boc. 

Constructorii au preluat şantierul imediat după 
ordinul de începere a lucrărilor, iar în acest moment 
se lucrează la capacitatea maximă permisă de condiţi-
ile meteorologice, pe şantier fiind peste 100 de mun-
citori care realizează lucrări de interior. 

Licitaţia în vederea execuţiei şi finalizării lucrării 
la Sala multifuncţională de sport de pe Aleea 
Stadionului f.n. a avut loc în data de 17 octombrie 
2013. În urma acesteia a fost desemnată câştigătoare 
oferta ASOCIEREA CON-A cu NISAL şi INTER-
SPORT. În 31 decembrie 2013 a fost încheiat contrac-
tul de lucrări, în valoare de 34.914.326,57 lei.  Lucrările 
care se vor realiza sunt de finalizare a structurii de re-
zistenţă, finalizarea lucrărilor de arhitectură şi ame-
najări exterioare, şi finalizare instalaţiilor şi dotărilor.  

Faţă de contractul iniţial, în urma finalizării licita-
ţiei din 2013 se vor realiza în plus lucrări precum in-
frastructura necesară pentru organizarea de 
competiţii - instalaţii electrice H.D., ecran multime-
dia Video Box, pardoseală demontabilă, tribune ex-
tensibile, plasă de protecţie pentru public, dar şi 
lucrări necesare pentru gestionarea resurselor suste-
nabile (ape meteorice, panouri fotovoltaice, panouri 
solare). Vor fi realizate elemente structurale pentru 
dispunerea reclamelor; se va amenaja o terasă circula-
bilă şi un bar-terasă la etajul al treilea. Se va realiza o 
faţadă translucidă din policarbonat Al, se vor monta 
sisteme de iluminat decorativ al faţadei şi vor fi 

Sala Polivalentă    va fi gata până la  
                                                                sfârşitul anului!

furnizate scaune suplimentare pentru concerte/Box/
Conferinţe. De asemenea se va monta mobilier urban 
în vederea iluminării piaţetei spre Someş şi a ilumina-
tului parcării  piaţetei rezultate în urma investiţiei. 

Printre proiectele prioritare cuprinse pe lista de 
investiţii pentru anul 2014, Primăria îşi propune con-
tinuarea proiectului de construire al parking-ului 
Negoiu-Mehedinţi din Mănăştur care va avea 376 de 
locuri de parcare. Viitoarea construcţie va avea regi-
mul de înălţime D+P+5E. 

În zona unde va fi construit parkingul au fost de-
viate deja conductele de apă, urmând să fie realizată 
racordarea la reţea şi să se facă probele tehnologice 
specifice. Concomitent cu lucrările de deviere a reţe-
lelor electrice şi de termoficare existente pe amplasa-
ment se va demara săpătura generală. 

Cum se obţine un loc în parking?
Locurile de parcare din acest ale treilea parking de 

cartier din Mănăştur şi cel de al cincilea din munici-
piului Cluj-Napoca vor fi atribuite în conformitate cu 
prevederile regulamentului în vigoare, pe principiul 
proximităţii şi al vechimii cererii. Prin urmare, muni-
cipalitatea le recomandă tuturor riveranilor investiţiei 
să înregistreze încă de la începutul anului cererile de 
atribuire a unui loc de parcare în regim de abonament 
anual, pentru a se asigura că nevoia lor este luată în 
evidenţa Serviciului Public Parcări, care, o dată cu 

finalizarea lucrării va prelua parkingul în administra-
re şi va trece la etapa repartizării locurilor pe baza ce-
rerilor deja înregistrate. De asemenea, vă reamintim 
că  toate cererile de atribuire a unui loc de parcare se 
depun anual, acestea încetându-şi valabilitatea o dată 
cu finalizarea anului calendaristic, prin urmare cere-
rile depuse în anii anteriori nu sunt luate în analiza 
anului în curs. 

Ce va aduce nou 
Sala Polivalentă?
Sala multifuncţională de sport va avea un re-

gim de înălţime 1S+P+3E şi un număr de 7308 lo-
curi, cu anexele sportive şi tehnice aferente, un 
parking pe 1 nivel şi o piaţetă pentru intrarea pu-
blicului dinspre Splaiul Independenţei. Va găzdui 
următoarele sporturi: karate, judo, handball, gim-
nastică, scrimă, box, basketball, five-a side foot-
ball, badminton, arc, aikido, tenis de câmp şi tenis 
de masă.

Sala multifuncţională va fi omologată pentru 
competiţii sportive la standarde naţionale şi 
internaţionale.

Parkingul se va realiza sub sala multifunctio-
nală, pe un nivel şi va avea un număr de 445 
locuri. 
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Toţi elevii din Cluj-Napoca, indiferent dacă stu-
diază în sistemul public de învăţământ sau în sis-
tem privat, vor beneficia de gratuitatea pe 2 linii la 
transportul în comun, pentru deplasarea la şcoală 
sau activităţi extracuriculare.

„Urmărim să sprijinim prin acest program activi-
tăţile 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 exem-
plu - pot beneficia de gratuitate pe două linii ale 
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca dacă 
participă la o activitate educativă extraşcolară” a ex-
plicat primarul Emil Boc, la momentul iniţierii aces-
tui proiect. 

Facilităţile vor intra în vigoare de la 1 martie  2014 
în urma aprobării fondurilor necesare finanţării de 
către Consiliul local. Unităţile şcolare vor trebui să se 
implice direct, prin directori şi diriginţi, pentru a rea-
liza inventarul nevoilor elevilor, întocmirea tabelelor 
nominale pentru Compania de Transport Public 
Cluj-Napoca (fosta RATUC), care va emite abona-
mentele pe baza acestor liste. 

Prin urmare, în urma semnării unui protocol cu 
Compania de Transport PublicCluj-Napoca fiecare 
unitate şcolară va putea comunica în mod direct be-
neficiarii programului, asumându-şi responsabilita-
tea pentru valabilitatea listelor, în funcţie de crietriile 
de eligibilitate stabilite prin Hotarărea de Consiliu lo-
cal. La rândul lor, cluburile sportive, sau organizaţiile 
care oferă programe de petrecerea timpului liber, sau 
activităţi sportive şi culturale de performanţă vor pu-
tea oferi Companiei listele elevilor care frecventează 
cursurile ofeeite de acestea, în vederea stabilirii linii-
lor pentru care se solicită acordarea de abonamente 
pe mijlocele de transport în comun. Din estimarea 
specialiştilor în transport local, pentru a ajunge în 
orice punct din orice punct al oraşului este necesară 
accesarea a maximum două linii de transport – motiv 
pentru care subvenţionarea elevilor a fost stabilită la 
acest nivel. 

Gratuităţi pe transportul    în comun pentru elevi

De acest program comunitar vor beneficia în 
mod direct 37.000 de elevi în municipiu.

Conform situaţiei comunicate de către 
Inspectoratul Judeţean Şcolar Cluj, 11.697 elevi frec-
ventează cursurile şcolilor din municipiu în clasele 
primare, 8.672 de elevi sunt înscrişi în ciclul gimnazi-
al, iar 16.631 de elevi sunt înscrişi la liceele din 
Cluj-Napoca

Pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele 
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca abona-
mentele elevilor nu vor fi eliberate de la ghişee, ci prin 
intermediul şcolii. 

Abonamentele vor avea o valabilitate de un an 
şcolar, inclusiv pe timpul vacanţei de vară, urmând a 
fi reînnoite anual. 

De asemenea, elevii care vor avea nota scazută la 
purtare nu vor mai beneficia de aceste facilități din 
următorul an şcolar – programul fiind gândit şi pen-
tru a reduce absenteismul şi riscul de abandon şcolar 
pentru elevii cu vârste între 6 şi 18 ani, precum şi ca o 
metpdă de stimulare şi recompensare a efortului co-
piilor clujeni de a-şi respecta obligaţiile şcolare şi de 
a-şi ocupa timpu liber în mod constructiv şi 
structurat. 

Elevii care nu intră în categoriile descrise mai sus, 
vor beneficia de  reduceri lunare substanţiale la trans-
portul în comun pe o linie - 25 de lei - sau două linii 
- 45 de lei pentru elev.

Costurile anuale ale acestui program comunitar se 
ridică la 4 milioane de lei, asigurate din bugetul local. 

Beneficiarii programului
Clasele I- IV 11.697 elevi 
Clasele V-VII  8.673 elevi
Clasele IX-XII 16.631 elevi
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Modernizarea principalelor artere de intrare în 
oraş va fi una dintre cele mai mari investiţii ale 
Primăriei Cluj-Napoca din acest an. Calea Turzii va fi 
reabilitată integral, inclusiv prin construirea de trotu-
are pe întreaga sa lungime. Este vorba de o lucrare 
majoră de investiţii cu o valoare estimată la peste 4 
milioane de euro (cca. 22 de milioane de lei). Lucrările 
vor începe în primăvară şi sunt prevăzute a se finaliza 
până la sfârşitul anului.

Alte două proiecte importante propuse spre reali-
zare în acest an, sunt proiecte de investiţii importante 
pentru Cluj, care vor fi coroborate cu modernizarea 
tramei stradale – un alt proiect, cu finanţare europea-
nă, prin care toate străzile şi podurile adiacente liniei 
de tramvai vor fi reabilitate. Modernizarea tramei 
stradale de acces la zona industrială vizează moderni-
zarea străzilor de pe ruta tramvaiului către zona in-
dustrială - strada Primăverii, Splaiul Independenţei, 
strada George Bariţiu, strada Horea, Piaţa Gării, stra-
da I.L. Caragiale, strada Căii Ferate, strada Oaşului, 
Bulevardul Muncii şi strada Căpitan Grigore Ignat, 
plus Calea Baciului şi patru poduri: podul peste 
Canalul Morii, podul Horea, podul peste Nadăş şi po-
dul peste Valea Chintăului. 

La acestea se alătură proiectul „Oraşul comoară” de 
modernizare a străzilor din centrul istoric, care, odată 

Modernizarea infrastructurii    de acces in Cluj-Napoca

finalizat va îmbunătăţi considerabil infrastructura mu-
nicipiului Cluj-Napoca. Proiectul de refacere a infras-
tructurii oraşului comoară include modernizarea 
străzilor Avram Iancu, Memorandumului, Moţilor şi 
Ion I.C. Brătianu, care  vor fi complet modernizate cu 
bani europeni. 98% din valoarea de 32 de milioane de lei 
(TVA inclus) a contractului este asigurată din fonduri 
europene obţinute de Primăria Cluj-Napoca. 

Contractul de finanţare a fost semnat, urmează or-
ganizarea licitaţiei iar dacă nu vor apărea complicaţii ne-
prevăzute în aceste proceduri, proiectul ar putea demara 
chiar în această toamnă. Aceste căi de acces spre centrul 
istoric - arterele de circulaţie menţionate - vor fi moder-
nizate de la trotuare la partea carosabilă, de la partea de 
iluminat la cablurile aeriene care vor fi introduse în sub-
teran acolo unde mai este nevoie. 

Alte proiecte pentru acest an vizează realizarea unui 
drum în Lomb şi modernizarea străzii Făget. În urma 
expertizei de specialitate, s-a luat decizia de a construi 
două poduri noi pentru Cluj-Napoca, în locul podului 
Traian şi al podului Garibaldi şi au fost demarate proce-
durile necesare. Potrivit temei de proiectare, cele două 
noi poduri, Traian şi Garibaldi, vor avea câte patru benzi 
de circulaţie, două pietonale şi două piste pentru bici-
clişti. Lucrările vor începe în acest an şi vor dura 10 luni 
la podul Traian şi 7 luni la podul Garibaldi.

Primăria Cluj-Napoca a adjudecat licitaţia privind modernizarea tramei stradale din zona industrială. Licitaţia s-a desfă-
şurat pe două loturi – drumuri (lot I) şi poduri (lot II). Pentru lotul I au participat următoarele firme:

Denumire ofertant Preţ în lei fără TVA
1. ASOCIEREA DIFERIT-KIAT 53.092.092,20 – oferta câştigătoare

2. ASOCIEREA CONSTRUCŢII ERBASU CU EDELWEISS 
HOLDING 53.515.493,66

3. ASOCIEREA NORDCONFOREST SA cu PUENTES Y 
CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SLU 57.951.065,51

4. VIAROM CONSTRUCT SA 58.187.793,74

Ofertele financiare pentru firmele respinse au fost: 
SCC Napoca cu SC Drumserv şi terţ susţinător Transferoviar Grup şi Swietelsky Baugeselchaft – 59.407.446,11 fără TVA;
SC A.R.L. SA/terţ susţinător SC Strabag SRL – 59.058.064,88 lei fără TVA;
SC Imob Lux Construct SRL cu Impresa Ferrara SNC şi Fincodrum – 53.632.601,78 lei fără TVA 
Aceste oferte au fost respinse din pricina faptului că nu au îndeplinit cerinţele caietului de sarcini (nu au prezentat prin 

propunerea tehnică fişele tehnice completate – mobilier urban, stâlpi de iluminat stradal, etc şi calcul luminotehnic – cerinţă 
obligatorie a caietului de sarcini).

În ceea ce priveşte modernizarea podurilor din cadrul acestui proiect (lotul II) au depus oferte firmele:
Denumire ofertant Preţ în lei fără TVA

1. SC ARL SRL 6.270.613, 25 – oferta câştigătoare
2. SC VIAROM CONSTRUCT SRL 6.332.172, 71

Ofertele financiare pentru firmele care au fost respinse sunt:
SC Dacia Faber SRL – 5.805.893,72 lei fără TVA;
SC Proiect Consult SRL/terţ susţinător SC Concefa SA – 5.137.604,54;
SCC Napoca cu SC Drumserv şi terţ susţinător Transferoviar Grup şi Swietelsky Baugeselchaft – 5.493.460,30 lei fără TVA;
Nord Conforest SA – SC Prodial SRL – 5.537.245,73 lei fără TVA
Motivele din cauza cărora au fost respinse aceste din urmă oferte au fost: lipsa garanţiei de participare în forma solicitată, 

propuneri tehnice incomplete (cu toate că s-au solicitat clarificări) sau nedepunerea în SEAP a documentelor de calificare 
conform HG nr. 1660/2006.

Durata de realizare a celor 2 loturi de lucrări este de 18 luni pentru drumuri şi 6 luni pentru poduri.  

Proiectul propune modernizarea tramei stradale din 
municipiul Cluj – Napoca, respectiv a următoarelor obiecti-
ve: strada Calea Baciului, strada Primăverii, strada Plopilor, 
Splaiul Independenței, strada Emil Isac-parțial urmând ca-
lea de rulare a tramvaiului (zona Operei Maghiare), strada 
George Barițiu,sStrada Horea, Piața Gării, strada I.L. 
Caragiale, strada Căii Ferate, strada Decebal, strada Oaşului 
şi B-dul Muncii, strada Cpt. Grigore Ignat, strada Regele 
Ferdinand-parțial urmând calea de rulare a tramvaiului, in-
cluzând 4 poduri: pod peste canalul Morii, pod Horea, pod 
peste Nadăş, pod peste valea Chintăului.
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Bugetarea participativă reprezintă un 
proces prin care cetăţenii participă la dez-
bateri şi sunt implicaţi direct în procesul 
decizional referitor la felul în care se folo-
sesc resursele din bugetul local.

În luna ianuarie 2013, Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca a demarat primul proces participativ de 
mare scală în cadrul unei administraţii publice locale 
din România - proiectul pilot de bugetare participati-
vă din cartierul Mănăştur, iar organizarea sa a plecat 
de la două principii de bază: publicul are dreptul să-şi 
spună cuvântul în deciziile care-i afecteaza viața şi 
procesele participative promovează decizii sustenabi-
le prin recunoaşterea şi comunicarea nevoilor şi inte-
reselor tuturor participanților.

Desfăşurarea procesului de-a lungul anului 2013 
s-a bazat pe un proces de participare publică şi pe un 
proces de dezvoltare comunitară în cartier.

În ceea ce priveşte segmentul de dezvoltare comu-
nitară în cartier, acesta s-a realizat prin acţiuni ale so-
cietăţii civile organizate, Primăria fiind un partener 
pentru toate acţiunile desfăşurate de Asociaţia 
Colectiv A în cartier de-a lungul întregului an. 

Acţiunile de participare publică s-au desfăşurat pe 
o structură cu trei faze presupunând întâlniri de car-
tier, fiecare cu nivelul său specific de participare. 

Prima fază (primele întâlniri din cartier) şi-a propus 
să fie una de informare şi de consultare. În primul rând, 
ea a dorit să ofere cetăţenilor participanţi informaţii co-
recte, clare, complete şi echilibrate cu privire la bugetul 
municipiului, cu privire la priorităţile anului 2013 în 
ceea ce priveşte cheltuirea banului public. În al doilea 
rând, s-a urmărit consultarea cetăţenilor, obţinerea de 
feedback atât cu privire la proiectele oraşului, cât şi cu 
privire la problemele concrete ale cartierului, la proble-
mele de care se lovesc în viaţa de zi cu zi. 

Bazată pe feedbackul obţinut de la cetăţeni, a 
doua fază şi-a propus să fie una de consultare a cetăţe-
nilor cu privire la domeniile pe care le consideră pri-
oritare pentru dezvoltarea de politici publice la nivel 
de oraş, dar şi una de implicare în stabilirea unor liste 
de priorităţi la nivel de cartier în domenii identificate 
ca fiind importante tot de către cetăţeni. 

Bazată pe rezultatele anterior obţinute, cea de-a 
treia fază (o întâlnire finală la nivel de cartier) şi-a 
propus să fie una de implicare a cetăţenilor în stabili-
rea priorităţilor la nivel de cartier.

Cetăţenii au luat în discuţie stabilirea priorităţilor 
pentru trei domenii pe care ei înşişi le-au considerat 
ca fiind importante: reabilitarea străzilor, aleilor şi 
trotuarelor, spaţii verzi şi de agrement şi activităţile 
care urmează să se desfăşoare la cinematograful 
Dacia după reabilitare. Participanţii au stabilit o listă 
de priorităţi privind reabilitarea străzilor, aleilor şi 
trotuarelor, strada Primăverii fiind principala proble-
mă care trebuie rezolvată în cartier. De asemenea, 
participanţii au stabilit o listă de priorităţi privind 

reabilitarea unor zone cuprinzând spaţii verzi, spaţii 
de sport şi de agrement, din care listă, în urma anali-
zei realizată la nivelul Primăriei, va fi reabilitat Parcul 
Primăverii, pentru care cetăţenii au stabilit o listă de 
priorităţi privind noile dotări şi amenajări: foişor, 
mese de şah, umbrare, îmbunătăţirea spaţiilor verzi 
(plantare de arbori, completare gard viu etc.), bănci 
suplimentare, repararea zonelor de joacă şi sport. În 
ceea ce priveşte reabilitarea cinematografului Dacia, 
cetăţenii doresc un spaţiu cu o mare pondere a activi-
tăţilor pentru copii, dar în care tineretul are un rol im-
portant şi vârsta a treia este şi ea prezentă, precum şi 
un spaţiu multifuncţional în care au loc spectacole di-
verse, activităţi culturale, educaţionale şi civice.

În urma acţiunilor de participare publică şi a acţi-
unilor de dezvoltare comunitară, obiectivele specifice 
ale proiectului pilot de bugetare participativă 
Mănăştur 2013 au fost realizate, respectiv cetăţenii au 
fost informaţi cu privire la desfăşurarea unui proces 
de participare publică, au fost consultaţi cu privire la 
domeniile pe care le consideră prioritare pentru dez-
voltarea de politici publice la nivel de oraş şi au fost 
implicaţi în stabilirea unor priorităţi la nivel de carti-
er. Ansamblu, a fost atins scopul proiectului pilot, de 
implicare directă a cetățenilor în procesul decizional, 
pentru asigurarea unei sustenabilități crescute a deci-
ziilor şi, astfel, construirea unei comunități locale pu-
ternice şi funcționale.

Bugetarea Participativă:      Ce au decis clujenii din Mănăştur ca prioritar 

Prioritățile locuitorilor din cartier:
– Reabilitarea Cinema Dacia
– Reabilitarea Parcului Primăverii
– Reabilitarea aleilor și trotuarelor dintre blocuri.
– Reabilitarea străzii Primăverii
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După ce în anul 2013 bugetul municipiului s-a du-
blat faţă de cel din 2012, care a fost primul buget cu peste 
2 milioane de lei alocate pentru activităţi de cultură şi ale 
sectorului non-guvernamental, în acest an municipalita-
tea a menţinut nivelul ridicat de subvenţionare a acestor 
activităţi – atât de importante pentru menţinerea tren-
dului ascendent în ceea ce priveşte oferta culturală a 
Clujului. 

Astfel, Primăria şi Consiliul local al municipiului 
Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambur-
sabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultu-
ral-educative, în anul fiscal 2014, pe baza unui call de 
proiecte organizat în prima luna a anului, care va fi eva-
luat şi apreciat de către o comisie de specialitate la nivelul 
executivului şi al Consiliului Local Cluj-Napoca, în ve-
derea susţinerii financiare a anumitor tipuri de activităţi 
eligibile în baza legii. Reglementările legale în acest sens 
sunt Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul fi-
nanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general, Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemu-
lui de finanţare al programelor şi proiectelor culturale, 
Hotărârea Consiliului local privind bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014 
şi Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambur-
sabile din fondurile bugetului local al municipiului 

Creşterea serviciilor publice oferite clujenilor în 
vederea asigurării premiselor unei vieţi sănătoase este 
una dintre direcţiile strategice privind sănătatea pu-
blică în oraşul nostru. În acest sens, pentru prima 
dată la Cluj-Napoca se alocă fonduri publice pentru 
programe de sănătate.

 
Pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul 

local pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, 
conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioa-
re, în anul fiscal 2014 Primăria şi Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de spri-
jin de la bugetul local pentru asigurarea asistenţei de 
sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul fiscal 2014.

Aceste alocări se vor face în baza Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a Legii nr. 350/2005 actualiza-
tă privind regimul finanţărilor nerambursabile din fon-
duri publice pentru activităţi nonprofit de interes 
general. De asemenea, pentru buna desfăşurare a proce-
sului public, municipalitatea a propus Consiliului local 
Cluj-Napoca aprobarea unui Regulament privind stabi-
lirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al 
municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei 
de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, adoptat de Consiliul local al munici-
piului Cluj-Napoca prin HCL nr. 604/2013. Acest 
document poate fi consultat pe site-ul autorităţii publice 
www.primariaclujnapoca.ro, secţiunea Administraţie, 
Regulamente locale - fiind adoptată după parcurgerea 
unui proces de consultare public la finalul anului 2013. 

În ce scop se alocă banii?

Sprijinul financiar de la bugetul local se poate 
acorda pentru: finanţarea unor cheltuieli de adminis-
trare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, inves-
tiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi 
modernizare, dotări cu echipamente medicale ale 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau 

local şi ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în 
limita creditelor bugetare aprobate cu această destina-
ţie în bugetele locale, sau cheltuieli de funcţionare şi 
întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor 
de prim ajutor calificat care funcţionează în sistemul 
SMURD, în structura serviciilor publice voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor de 
personal paramedical care deserveşte aceste echipaje. 
Aceste cheltuieli pot fi cofinanţate din bugetul local, 
în baza unor protocoale de colaborare încheiate între 
spitalul în structura căruia se află respectiva unitate 
de primire a urgenţelor care coordonează activitatea 
medicală din cadrul SMURD, Primăria municipiului 
Cluj-Napoca şi Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Judeţean Cluj.

De asemenea, finanţările se pot direcţiona de că-
tre Consiliul local către desfăşurarea unor proiecte lo-
cale de sănătate publică, cu respectarea Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabi-
le din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la Direcţia Comunicare, relaţii publice şi turism – 
Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate din 
cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. 
Moţilor nr. 1-3, camera 52, telefon 0264-596030, inte-
rior 1006. 

Finanţarea unor programe 
de sănătate publică

Comunitatea investeşte 
 în actul de cultură

Cluj-Napoca, alocate pentru activităţi nonprofit de inte-
res local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
acestuia, în vigoare la data depunerii dosarului. Acesta 
din urmă a fost modificat la finalul anului 2013 după ce 
a trecut printr-un proces transparent de consultare 
publică.

Alocaţia financiară directă din fonduri publice se 
acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice 
sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor ac-
tivităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor ac-
ţiuni sau programe de interes public general, regional 
sau local.

Finanţarea asigurată de Consiliul local al municipiu-
lui Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul to-
tal al proiectului.

Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă 
se face anual în perioada 6-31 ianuarie 2014. 

Proiectele culturale depuse spre a fi selectate este ne-
cesar să contribuie la îndeplinirea următorelor obiective 
generale, prioritare: încurajarea creaţiei artistice şi a pro-
ducţiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, partici-
pative, a celor care contribuie la dezvoltarea socială şi 
urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului cultural clujean; 
dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte do-
menii ale vieţii publice clujene – educaţie, cercetare, coe-
ziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi 
punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; încuraja-
rea iniţiativelor experimentale, inovatoare, originale; 
păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului, a valori-
lor culturale tradiţionale; încurajarea schimburilor cul-
turale, a coproducţiilor, creşterea mobilităţii creatorilor 
şi a produselor culturale; dezvoltarea cooperării locale, 
regionale, naţionale şi internaţionale; dezvoltarea publi-
cului şi creşterea accesului la actul de cultură, sprijinirea 
educaţiei culturale pe întreg parcursul vieţii; dezvoltarea 
cercetării în domeniul cultural şi în domeniile de inter-
sectie dintre cultură şi alte domenii, elaborarea de studii, 
rapoarte şi strategii în domeniul cultural; creşterea viza-
bilităţii şi notorietăţii oraşului Cluj-Napoca şi a scenei 
culturale clujene; sprijinirea tinerelor talente, a proiecte-
lor ce sunt destinate pregătirii manifestărilor ce se vor 
desfăşura sub genericul Capitală europeană a tineretu-
lui; creşterea expertizei şi profesionalismului sectorului 
cultural, sprijinirea dezvoltării organizaţionale a opera-
torilor culturali clujeni.

16 17

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca Jurnalul Municipal Cluj-Napoca
D

O
SA

R 
PR

IO
RI

TĂ
ȚI

 2
01

4
D

O
SA

R PRIO
RITĂȚI 2014



www.primariaclujnapoca.ro www.primariaclujnapoca.ro

Primăria municipiului Cluj-Napoca investeşte în 
dotarea şi funcţionarea optimă a cabinetelor şcolare, 
preluate în administrare în urmă cu 3 ani. De la mo-
mentul preluării acestora, într-un stadiu dramatic de 
degradare, practic imposibil de utilizat, municipiul a 
investit anual pentru dotarea cabinetelor la standar-
dele actuale, astfel încât prin această infrastructură să 
poată fi derulate programe de prevenţie şi asistenţă 
medicală primară pentru toţi elevii din învăţământul 
clujean. 

Pentru anul 2014 medicii şi asistenţii din cabine-
tele şcolare medicale vor organiza două acţiuni de 
screening în complexele studenţeşti, pentru depista-
rea factorilor de risc care determină boala cardiovas-
culară. La acţiune va participa tot corpul medical al 
medicilor din cabinetele medicale studenţeşti.

De asemenea tot în acest an se va achiziţiona un 
Ecograf Dopler Color, portabil pentru cabinetele me-
dicale şi un Electrocardiograf pentru dotarea tuturor 

elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, a 
Ordinului nr. 5298/1668 din 7 septembrie 2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de să-
nătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţă-
mânt de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promo-
varea unui stil de viaţă sănătos,  ale Ordinului nr. 
1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă pri-
vind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea co-
piilor şi tinerilor, astfel:

Ce s-a făcut în anul trecut
În anul trecut din fonduri publice s-au achiziţio-

nat 21 aparate de EKG pentru determinarea funcţiei 
cardiace în cabinetele medicale  şcolare şi  studenţeşti 
şi s-a finanţat un curs de pregătire pentru efectuare şi 
interpretare EKG în cadrul UMF, suportat din fondu-
rile alocate bugetar pentru aceasta. De asemenea, au 
mai fost  achiziţionate 55 de calculatoare tip Laptop 

dispensarelor şcolare care au solicitat acces la acest 
aparat de diagnosticare.

Pe termen mediu şi lung, municipalitatea are în 
vedere înfiinţarea unui cabinet de ortodonţie, pentru 
copii, dat fiind faptul ca sunt înregistrate la Cluj-
Napoca foarte multe cazuri de malformaţii dentare şi 
mandibulare care necesită corecţie. De asemenea se 
va avea în vedere crearea unui număr suplimentar de 
cabinete medicale dentare, în funcţie de spaţiile pe 
care le vom identifica în incinta unităţilor de învăţă-
mânt, precum şi a cel puţin a două dispensare medi-
cale şcolare noi, în unităţi în care nu au existat 
niciodată.

Serviciul Cabinete Medicale din structura Direcţiei 
de Asistenţă Socială şi Medicală prezintă structura şi ac-
tivitatea Cabinetelor medicale din grădiniţe, şcoli şi uni-
taţi de învățământ superior, activitate care se desfăşoară 
conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 
653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, 

pentru a se putea ţine evidenţa electronică a fişelor 
tuturor elevilor şi studenţilor, fiecare cabinet medical 
putând utiliza programe informatice pentru a trans-
mite electronic atât date statistice cât şi înregistrarea şi 
emiterea reţetelor electronice şi a raportărilor în re-
gistrul naţional unic al imunizărilor prin vaccinare.

Alte investiții realizate în 2013, în concordanţă cu 
prevederile Ordonanţei nr.162/2008,  art. 21  alin. (1), 
a fost înfințarea unui cabinet medical dentar în incita 
Seminarului Teologic Ortodox, a unui Cabinet medi-
cal dentar în incinta Căminului Studenţesc nr. XXI al 
U.B.B. din parcul Babeş şi a unui cabinet medical 
dentar în incinta Liceului de Muzica „Sigismund 
Toduţă”. De asemenea s-a mai înfiinţat un Dispensar 
medical şcolar, în vederea asigurării  funcţionalităţii  
optime a tuturor locaţiilor conform prevederilor 
Ordinului nr.1294/din 18 decembrie 2012 al 
Ministerului Sănătaţii.

Investiţii în sănătatea    elevilor şi studenţilor
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Pentru a le oferi suport familiilor de 
clujeni afectate de criza economică şi aflate 
în situaţie materială fragilă, municipalita-
tea a suplimentat formele de ajutor social  
deja existente – în cadrul Programului 
European de Distribuţie de Alimente  
PEAD, cu un alt program  subvenţionat de 
la bugetul local, numit “Alimente 2014”. 
Acesta oferă de două ori pe an categoriilor- 
ţintă o serie de alimente de bază, în încer-
carea de a combate riscul de malnutriţie în 
municipiu. 

În prima parte a anului, Direcţia de 
Asistenţă Socială şi Medicală organizează 
ultimele acţiuni de distribuţie a alimente-
lor rămase din programul de anul trecut 
din fonduri europene, invitând beneficiarii 
să se deplaseze la centrele de distribuţie în 
vedere ridicării alimentelor. 

Potrivit HG nr. 600/2009, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, în cadrul 
programului PEAD 2013 (Planul euro-
pean de furnizare ajutoare alimentare în 
beneficiul persoanelor cele mai defavori-
zate) se distribuie următoarele produse: fă-
ină albă-15 kg, făină mălai- 8 kg, paste 
făinoase- 0,5 kg, ulei- 5 l, roşii în suc pro-
priu- 0,8 kg, zacuscă- 0,4 kg, miere- 0,25 
kg, conservă porc- 0,9 kg, zahăr- 2 kg. 

Beneficiarii acestui program au fost ru-
gaţi prin comunicări scrise, trimise prin 
poştă să se prezinte cu buletinul/cartea de 
identitate în termen de 10 zile de la primi-
rea înştiinţării şi cel târziu până la data de 
21.02.2014, la punctul de distribuţie situat 
pe Calea Baciului nr 18, Cluj-Napoca pen-
tru a-şi ridica produsele mai sus 
menţionate.

Programul de distribuire a produselor 
alimentare este următorul: 

Luni, Marţi, Miercuri între orele 08,30 
-15,30;  Joi între orele 08,30 – 16,30 şi 
Vineri între orele 08,30 – 13,00.

Relaţii suplimentare la tel. 0264-453056.

Alimente pe tot parcursul anului  
pentru persoanele defavorizate 

După finalul lunii februarie, Direcţia 
de Asistenţă Socială şi Medicală va începe 
pregătirile pentru prima tranşă din progra-
mul Alimente 2014, derulat din bugetul lo-
cal, având un număr de circa 26.000 de 
beneficiari. Printre aceştia se numără per-
soane cu handicap grav si accentuat, per-
soane persecutate, pensionari cu pensii 
mici, şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi, 
precum şi beneficiari de ajutor social. 

Un pachet alimentar conţine 7 produse: 
1l ulei, 1kg făina de grâu, 1 kg orez, 1 kg zahăr, 
1 bucată conservă carne de porc, 1 bucată 
conservă carne de vită, 1 pateu porc.

Pentru fiecare dintre cele două programe, 
o dată cu începerea perioadelor de distribu-
ţie, pe parcursul anului 2014, toţi beneficiarii 
vor fi anunţaţi în scris, cu privire la locaţia de 
unde se face distribuţia, respectiv orarul de 
lucru al centrelor de distribuţie. 

Municipiul Cluj-Napoca va participa şi 
în acest an la competiția ”Oraşul Reciclării”, 
organizată de Eco-Rom Ambalaje, compa-
nia deţinătoare a licenţei “Punctul Verde” 
în România, sub patronajul Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice.

„Bătălia” reciclării are loc în perioada 1 
ianuarie – 30 iunie 2014, iar primăriile în-
scrise se vor lupta pe mai multe „fronturi”: 
cel al calității serviciilor de colectare sepa-
rată a deşeurilor de ambalaje, al celor mai 
bune „muniții” de conştientizare şi mobili-
zare a populației pentru a separa deşeurile 
şi, în final, al celor mai mari cantități de de-
şeuri de ambalaje colectate. 

La prima ediție a competiției, munici-
piul Cluj-Napoca a câştigat premiul de ex-
celență la categoria „Trâmbițare”, fiind 
printre municipalitățile care s-au implicat 
cel mai mult în comunicarea proiectului 
către populație. După această reuşită, ora-
şul a răspuns pozitiv şi celei de-a doua che-
mări la luptă, alături de alte 31 de 
municipalități în care Eco-Rom Ambalaje 
susţine dezvoltarea serviciilor de colectare 
separată: Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti-
Sectoarele 3 şi 6, Craiova, Deva, Drobeta-
Turnu Severin, Focşani, Iaşi, Mediaş, 
Roman, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, 
Slobozia, Târgu Jiu, Tulcea, Zalău, Bârlad, 
Brăila, Călăraşi, Constanța, Galaţi, 
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, 
Oradea, Ploieşti, Slatina, Suceava, Târgu 
Secuiesc, Vaslui.  

La finalul celor 6 luni, câştigătorul va 
obține titlul de ,,Oraşul Reciclării” şi mare-
le premiu: o zonă eco wi-fi, un spațiu ine-
dit de relaxare, 100% eco şi cu acces liber la 
internet în valoare de 12.000 euro.

Cele 32 de municipalități înscrise în 
competiție însumează peste 4 milioane de 
locuitori din totalul de 9 milioane care au 
acces la sistemul de colectare separată a de-
şeurilor de ambalaje cu sprijinul Eco-Rom 
Ambalaje. În prezent, 414 containere 

Municipiul Cluj-Napoca continuă „lupta” pentru
Oraşul Reciclării 2014

destinate colectării separate a deşeurilor de ambalaje sunt puse la dispoziția populației 
Municipiului Cluj-Napoca printr-un parteneriat între Eco-Rom Ambalaje, Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca şi societățile de salubritate BRANTNER VERES SA şi S.C. 
ROSAL CLUJ SA.

Competiția „Oraşul Reciclării” este realizată în colaborare cu Asociația Municipiilor 
din România şi cu  Institutul pentru Politici Publice şi promovată de Administrație.ro şi 
Domnuleprimar.ro.

Mai multe detalii despre ediția a doua a competiției „Oraşul Reciclării” şi informaţii 
despre colectarea separată a deşeurilor de ambalaje pot fi aflate accesând site-ul  www.
ColecteazaSelectiv.ro.
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Începând cu luna februarie 2014 Primăria 
municipiului Cluj-Napoca va demara un am-
plu proiect de revitalizare a aspectului cen-
trului istoric. Pentru a putea îndeplini acest 
obiectiv se va trece la aplicarea prevederilor 
legale în vigoare privind obligaţiile proprieta-
rilor clădirilor istorice de a le întreţine şi refa-
ce din punct de vedere al aspectului 
faţadelorprin realizarea unor lucrări de inter-
venţie la imobilele din această zonă. 

În urma unei acţiuni de inventariere a 
clădirilor deteriorate din centrul oraşului, 
care s-a realizat în cursul anului trecut, din 
cele 376 de imobile inventariate într-o primă 
fază, s-au identificat 18 imobile aflate într-o 
stare avansată de degradare, care prezintă pe-
ricol public din cauza deteriorărilor anvelo-
pei şi care vor fi notificate de urgenţă pentru 
începerea demersurilor de reabilitare. De ase-
menea, alte 75 imobile care se află în atenţia 
noastră, vor fi notificate ulterior celor 18.

Cele 18 imobile aflate în stare avansată de 
degradare se află în următoarele zone:

- B-dul Eroilor 
- Str. Hermann Oberth 
- Str. Horea 
- Str. I.C. Brătianu
- Str. I. Maniu
- Str. Memorandumului 
- Str. Napoca 
- P-ţa Avram Iancu
- P-ţa Unirii 
- Str. Regele Ferdinand 

Începe revitalizarea clădirilor     din centrul istoric

Facilităţi pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie
Proprietarii imobilelor degradate au la dispoziţie două variante prin care pot realiza lucrările de protejare şi intervenţie la clădiri: 

 a. Lucrările de intervenţie ale proprietarilor imobilelor finanţate din resurse financiare proprii, situaţie în care aceştia au posibilitatea 
de a beneficia de credit bancar cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, precum şi acoperirea costurilor privind contrava-
loarea documentaţiei tehnice şi a 20% sub formă de grant pentru execuţia lucrărilor. 

 b. Acordarea sprijinului financiar rambursabil de către Consiliul Local, în condiţiile constituirii unei garanţii imobiliare în favoarea 
administraţiei publice locale. Finanţarea rambursabilă se realizează prin suportarea de către municipiul Cluj-Napoca a contravalorii do-
cumentaţiei tehnice, 20% grant pentru execuţie şi 80% sub formă de contribuţie financiară, restituită în 10 ani cu garanţie imobiliară. 

Proprietarii celor 18 imobile aflate într-o stare avansată de degradare vor fi notificaţi de către Primărie şi vor avea următoarele 
obligaţii:

1. Contactarea unui expert tehnic atestat în vederea redactării notei tehnice de constatare (http://www.mdrt.ro/constructii/ates-
tari-tehnico-profesionale/experti-tehnici) 

2. Transmiterea la registratura primăriei municipiului Cluj-Napoca a hotărârii/ acordului scris însoţită/însoţit de nota tehnică de 
constatare în termen de 60 zile de la primirea notificării, în caz contrar urmând a fi aplicate sancţiuni contravenţionale conform Legii 
nr.153/2011. 

3. Executarea lucrărilor de intervenţie, în baza proiectului autorizat şi a documentaţiei tehnice, în termen de 12 luni de la primirea 
notificării, termen ce poate fi majorat cu 6 luni numai cu acordul scris al primarului. 

4. Recepţia lucrărilor în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire. 

Nerespectarea obligaţiilor ce revin proprietarului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei 
(conform HCL nr. 358/2013).
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Strategia pentru perioada 2014 – 
2020 a municipiului Cluj-Napoca este în 
acest moment într-o fază avansată de 
elaborare. Modalitatea de realizare a 
acestui document programatic este con-
siderată de specialişti ca fiind una dintre 
cele mai complexe, dinamice şi moderne 
din România, reunind toate resursele 
disponibile în Cluj-Napoca din punct de 
vedere al expertizei şi diponibilităţii de 
participare a specialiştilor care s-au im-
plicat în mod voluntar. 

De asemenea, una dintre caracteristi-
cile specifice ale acestui proces este trans-
parenţa totală şi permanentă care a fost 
conferită de către echipa de lucru, prin cre-
area un site dedicat, www.cmpg.ro – pe 
care, încă de la început, au fost postate ab-
solut toate documentele, studiile, punctele 
de vedere exprimate de cineva în legătură 
cu procesul de elaborare a strategiei. 

Printre documentele prezentate pe 
acest site, se numără şi cel privind criteriul 
prioritar al calităţii vieţii, din care vă pre-
zentăm în aceste pagini câteva informaţii 
de interes pentru beneficiarii direcţi ai 
acestui efort comunitar - clujenii. 

Creşterea permanentă a calității vieții 
este prioritate strategică pentru Cluj-
Napoca. Analiza factorilor care contribuie 
la creşterea calităţii vieții este esenţială în 
identificarea atuurilor şi a punctelor slabe 
ale comunităţii clujene. Prin utilizarea 
unor sisteme de indicatori pentru măsura-
rea calității vieții, este reflectat stilul de via-
ță,  nivelul de trai, de dezvoltare şi de 
atractivitate al unei comunități din per-
spectiva cetățenilor. Ca urmare a evaluării 
calității vieții, identificăm modul de viață 
al populației şi maniera în care locuitorii 
oraşului Cluj-Napoca se raportează la 
aceste condiții. Aceştia evaluează diferitele 
domenii ale vieții sociale, indică priorități-
le şi îşi punctează aşteptările. Capitolul din 
analiza preliminară destinat analizei calită-
ţii vieții are la bază un sistem complex de 
indicatori şi reliefează câteva aspecte 

esenţiale pentru configurarea profilului 
oraşului şi pentru aprecierea obiectivă a 
avantajelor pe care Cluj-Napoca le oferă în 
materie de calitate a vieţii – care trebuie în-
curajate şi a dezavantajelor – care trebuie 
sesizate în timp util şi contracarate.

Clujenii preferă Clujul
A fost testat un set de 7 factori care 

contribuie la calitatea vieții: perspectiva 
generală asupra calității vieții, sănătate, 
prosperitate economică, mediu, siguranță, 
bună guvernare. Principalele rezultate re-
flectă faptul că printre factorii care influen-
țează pozitiv calitatea vieții în Cluj-Napoca 
se numără viața de familie, condițiile de lo-
cuit şi sistemul de sănătate. În schimb, fac-
torul care generează o percepție negativă 
asupra calității vieții este situația economi-
că generală din țară. Referitor la modalită-
țile de adoptare a unui stil de viață sănătos, 
principalele măsuri adoptate de către locu-
itorii municipiului se referă la alimentația 
sănătoasă, odihna suficientă şi practicarea 
sportului. Cetățenii municipiului Cluj-
Napoca au încredere mai degrabă în Poliție 
şi autoritățile locale, în timp ce instituțiile 
care beneficiază de un nivel de încredere 
scăzut sunt Parlamentul şi Guvernul. De 
asemenea, clujenii apreciază sistemul edu-
cațional local comparativ cu cel național.

 Cluj-Napoca este un oraş sănătos
Analiza percepției cetățenilor față de 

calitatea sistemului medical şi facilitățile 
puse la dispoziție de către municipalitate 
în acest sens indică faptul că cel mai ridicat 
nivel de încredere este acordat medicilor 
de familie, în timp ce sistemul de asigurări 
medicale este cel mai puțin apreciat, din 
punctul de vedere al calității serviciilor 
oferite.  Sănătatea emoțională a locuitori-
lor municipiului Cluj-Napoca se află la un 
nivel ridicat, printre cele mai frecvente 
stări pe care le resimt cetățenii find bucuria 
şi respectul primit din partea celor din jur. 
La un nivel ridicat se află şi sănătatea fizică 
a cetățenilor, media zilelor celor bolnavi în 

ultima lună fiind de doar 1,91, iar media 
zilelor de care au beneficiat de spitalizare 
fiind şi mai redusă, de 0,23 zile.

În general, locuitorii municipiului 
Cluj-Napoca se declară mulțumiți de zo-
nele în care sunt amplasate locuințele lor, 
problemele privind calitatea apei şi a aeru-
lui fiind apreciate la un nivel moderat.

Cluj-Napoca oferă siguranţă 
locuitorilor

Aproape toate criteriile utilizate în ve-
derea identificării nivelului de siguranță au 
primit punctaje ridicate, depăşind nivelul 
mediu, ceea ce confirmă faptul că, în gene-
ral, Cluj-Napoca este perceput de locuitori 
ca un oraş sigur.

Cultura are loc în bugetul 
clujenilor

Locuitorii Clujului se autoapreciază ca 
situându-se la un nivel  mediu de bogăţie 
(nu se consideră nici săraci, nici bogați). 
Majoritatea nu reuşesc să facă economii 
foarte mari, deoarece principalele lor in-
vestiții se concentrează pe asigurarea hra-
nei şi a condițiilor de locuit. De menționat 
este faptul că investițiile în cultură ocupă 
un loc important în viața lor.

 Cluj-Napoca este bine guvernat
Nivelul de mulțumire al cetățenilor 

față de serviciile publice este unul ridicat. 
Cel mai apreciat serviciu public este servi-
ciul public de transport în comun, în timp 
ce serviciul care îi nemulțumeşte prepon-
derent pe cetățeni este cel privind sistemul 
de pensii.

 Metodologia cercetării
Pentru realizarea studiului de cercetare 

privind calitatea vieții la nivelul munici-
piului Cluj-Napoca, a fost utilizată ancheta 
sociologică. Aceasta a fost aplicată în rân-
dul cetățenilor municipiului Cluj-Napoca, 
în perioada 10-17 ianuarie 2013, pe un 
eşantion reprezentativ de 912 persoane se-
lectate aleatoriu. Detalii pe www.cmpg.ro

Creşterea calităţii vieţii clujenilor –––  o prioritate strategică

Principalele dimensiuni măsurate prin 
indicatorii propuşi sunt: perspectiva gene-
rală asupra calității vieții, sănătate, prospe-
ritate economică, mediu, siguranță, bună 
guvernare.

Pasul următor
Calitatea vieţii este asumată ca un 

principiu transversal.  Aceasta va fi moni-
torizată şi evaluată anual, pe tot parcursul 
implementării strategiei de dezvoltare, cu 
ajutorul unui sistem transparent de 
indicatori.

Alte studii confirmă  
principalele concluzii ale 

cercetării
Multe dintre rezultatele cercetării pre-

liminare sunt confirmate de un studiu re-
cent (Octombrie, 2013), “Quality of life in 
cities” realizat de Comisia Europeană (CE) 
în 79 de oraşe europene. Acest raport 

confirmă faptul că locuitorii Clujului sunt 
mulţumiţi de oraşul în care trăiesc. 96% 
din respondenţii clujeni declară că sunt 
mulţumiţi de oraşul lor.  Clujul se află în 
prima parte a topului realizat,  alături de 
Amsterdam, Graz, Malaga, Munchen, 
Reykjavik şi Stockholm. În studiul 
Comisiei Europene locuitorii Clujului  
apar relativ mulţumiţi de facilitățile cultu-
rale, de starea străzilor, de starea spaţiilor 
publice. Clujenii se declară mulţumiţi şi de 
eficienţa sistemului administrativ. 
Siguranţa oferită de oraş transpare şi din 
cercetarea CE: 90% dintre clujeni percep 
oraşul ca fiind sigur.

Un alt studiu, publicat de Consiliul 
Consultativ pentru Regionalizare 
(CONREG) şi prezentat de Business 24, 
plasează Clujul printre cele mai dezvoltate 
localităţi din România, din punct de vede-
re social. Studiul “Disparităţi şi fluxuri în 

fundamentarea social-economică a regio-
nalizării administrative a României”, coor-
donat de prof. univ. Dumitru Sandu, 
realizează o ierarhie pe baza Indicelui de 
Dezvoltare Socială Locală (IDSL). Şapte 
indicatori sunt evaluaţi: nivelul de educa-
ţie, vârsta medie, speranţa de viaţă, numă-
rul de autoturisme la mia de locuitori, 
suprafaţa medie a locuinţei, consumul de 
gaze pe locuitor, categoria de mărime a lo-
calităţii. Potrivit cercetării, Municipiul 
Cluj-Napoca se află pe locul patru, după 
Comuna Dumbrăviţa (Timiş), Oraşul 
Voluntari (Ilfov) şi Comuna Corbeanca 
(Ilfov), care împarte poziţia a treia cu ora-
şul Predeal. Cluj-Napoca este apreciat ca 
fiind mai dezvoltat din punct de vedere so-
cial decât Bucureşti, Timişoara, Sibiu, 
Sinaia sau Buşteni.

Sursa : www.cmpg.ro
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Proiectul „Împreună pentru un început sigur!”
POSDRU/96/6.2/S/63444

REZULTATELE PROIECTULUI
la 31 decembrie 2013

3668 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile vizate de proiect (persoane de etnie 
romă şi persoane cu dizabilităţi) au beneficiat de informare, consiliere şi mediere pe 
piaţa muncii în Regiunile de Dezvoltare NV şi V, dintre care:    
3143 beneficiari  - persoane de etnie romă;
525 beneficiari  -persoane cu dizabilităţi;
500 de persoane beneficiază de programe de formare profesională (calificare/
recalificare),
(300 persoane sunt de etnie romă  şi 200 persoane sunt cu dizabilităţi)
40 de persoane au absolvit în decembrie 2013 şi alte 80 de persoane în ianuarie 2014; 

La ridicarea certificatului de calificare, fiecare absolvent primeşte subvenția/bursa în 
cuantum de 600 lei/lună (în total 1.800 lei  fiecare)
Până la 31 martie 2014 vor absolvi cursurile de formare încă 350 persoane, 2 persoa-
ne care au absolvit cursurile s-au angajat ca lucrător în comerț.

32 de angajatori au angajat 523 de beneficiari din cadrul Proiectului; din cele 523 per-
soane aparținând grupurilor vulnerabile vizate de proiect (pentru 28 persoane anga-
jatorii au refuzat subvenția de 515 lei/lunar); 

113 persoane au fost angajate în municipiul Cluj-Napoca, dintre care 96 persoane 
sunt de etnie romă şi 17 persoane sunt cu dizabilităţi,
410 persoane au fost angajate în județele Cluj, Arad, Timiş, Bihor, Sălaj, Maramures, 
Satu Mare, Bistrița-Năsăud. 
A fost înființat Centrul de informare ți consiliere pentru promovarea oportunităților 
de ocupare.

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală 
organizată ca serviciu public în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Cluj-
Napoca în calitate de solicitant, împreună cu 
Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă 
Comunitară Arad, Consiliul Metropolitan 
Rotherham (Anglia), Institutul Intercultural 
Timişoara şi Asociația Caritas Eparhial 
Greco-Catolic Cluj  în calitate de parteneri au  
susţinut în luna ianuarie, cea de-a treia con-
ferința organizată în cadrul proiectului stra-
tegic „Împreună pentru un început sigur!”. 

Proiectul beneficiază de sprijinul Uniunii 
Europene prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, axa 
prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, 
domeniul major de intervenţie 6.2 
„Îmbunătăţirea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. 

Proiectul „Împreună pentru un început 
sigur!” a demarat la data de 01 aprilie 2011, 
iar perioada de implementare a acestuia este 
de 36 de luni (1 aprilie 2011-31 martie 2014) 
şi se va derula în regiunea de dezvoltare de 
Vest şi Nord-Vest.  

Obiectivul general al proiectului este 
dezvoltarea unui model integrat de incluziu-
ne socială şi profesională a persoanelor de et-
nie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi. 

Conferința a avut loc la Cluj-Napoca, în 
perioada 27.01.2014-28.01.2014, iar în ca-
drul acesteia s-au prezentat modele de bună 
practică de integrare socio-profesională a 
persoanelor cu dizabilităţi şi a persoane de 
etnie romă, precum şi poveşti de succes ale 
proiectului. 

La conferință au participat experți ai par-
tenerului transnaţional, Consiliul 
Metropolitan Rotherham (Anglia), mana-
geri publici şi privaţi, personal al organizaţii-
lor societăţii civile, angajaţi ai administraţiei 
publice locale, persoane de etnie romă  şi 
persoane cu dizabilităţi din regiunile de 
dezvoltare de NV şi V.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca va 
iniţia în acest an un proiect de investiţii pri-
vind construirea unui nou pod peste râul 
Someş, care va permite locuitorilor cartie-
relor Iris şi Mărăşti o mai bună mobilitate, 
în special către zona industrială a oraşului. 
După ce municipiul a intrat în posesia ac-
telor de proprietate pentru podul de pe 
strada Porţelanului, investiţia solicitată in-
sistent de către cetăţenii din zonă poate fi 
demarată în acest an. 

Prima etapă este cea de rrealizare a 
unei expertize şi a unui studiu de fezabilita-
te, în vederea lansării licitaţiei pentru 

demararea lucrărilor de extindere şi mo-
dernizare a acestuia.

„Este o importantă arteră de legătură 
între centrul oraşului şi cartierul Iris, iar 
acest nou pod va avea două benzi de circu-
laţie, decongestionând astfel traficul din 
zonă şi eliminând ambuteiajele datorate lă-
ţimii înguste a actualului pod”, a precizat 
Gheorghe Şurubaru, viceprimarul munici-
piului Cluj-Napoca.

Până în prezent Primăria Cluj-Napoca 
nu a avut posibilitatea de a interveni cu lu-
crări de extindere sau de modernizare, de-
oarece podul se afla în proprietate privată. 

Primăria Cluj-Napoca va demara în 
acest an lucrările pentru realizarea pasaju-
lui subteran din Piaţa Gării, care va permi-
te legarea celor existente, şi, în consecinţă, 
creşterea utilităţii acestora în prevenirea 
accidentelor din acest nod rutier impor-
tant al municipiului. Într-o primă fază au 
fost aprobaţi indicatorii tehnico-econo-
mici pentru acest pasaj de legătură, ur-
mând să fie iniţiate procedurile prealabile 
demarării lucrărilor. “Lucrarea prevede 
unirea pasajului CFR cu cel care aparţine 
Primăriei, urmând ca, într-o etapă urmă-
toare sau în paralel, dacă vor permite avi-
zele şi documentaţiile tehnice, să fie 
reabilitat şi pasajul existent al Primăriei 
Cluj-Napoca. Practic, se va face legătura 
între accesul din vest al pasajului pietonal 
municipal de pe strada Horea, situat pe 
trotuarul din faţa gării şi accesul estic al pa-
sajului pietonal al CFR din Piaţa Gării, 
spre Gara Mare. Amândouă pasajele vor fi 
modernizate cu scări rulante, supraveghe-
re video şi tot ceea ce este necesar pentru 
asigurarea unui flux modern al călătorilor 
prin ele. Cel mai important este faptul că se 
va asigura accesul la toate mijloacele de 
transport către centru, aeroport şi restul 
oraşului”, a explicat Gheorghe Şurubaru, 
viceprimarul municipiului Cluj-Napoca.

Pasaj subteran modern în Piaţa Gării 

Pod nou peste Someş

În prezent, cele două pasaje pietonale 
subterane funcţionează separat, iar legătu-
ra între ele se face la suprafaţă, pe trotuarul 
din faţa gării CFR (Gara Mare) sau pe spa-
ţiul refugiului de tramvai din faţa gării.

Această lucrare va fi realizată din fon-
durile bugetului local. Durata de realizare a 
noului pasaj este de zece luni, iar valoarea 
totală a investiţiei se ridică la suma de 
5.197.746 de lei.

Integrare socială prin programul 
„Împreună pentru un început sigur!”
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Consiliul Local Cluj-Napoca a alocat în 
acest an suma de 80.000 de lei din bugetul 
local pentru sprijinirea Serviciului Mobil 
de Urgenţe Reanimare şi Descarcerare 
Cluj, în vederea acordării a două mese /zi 
(prânz şi cină) pentru 10 persoane.

„Acest sprijin financiar pentru 
SMURD îl acordăm din 2012. Masa este 
asigurată  de către  Cantina de Ajutor Social 
şi Pensiune Cluj-Napoca, care de luni şi 
până vineri transportă hrană caldă pentru 
cele două echipaje care-şi desfăşoară activi-
tatea în oraş. La sfârşit de săptămână 
Cantina asigură hrană rece deoarece nu are 
program de lucru” a explicat primarul 
Emil Boc, iniţiatorul proiectului.

Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare 
şi Descarcerare Cluj dispune de două echi-
paje cu sediul la Detaşamentul de Pompieri 
de pe str. 21 Decembrie, respectiv la 
Subunitatea de Pompieri de la Colina. 
Primul asigură asistenţa medicală de ur-
genţă pentru pacienţi critici în zonele 
Mănăştur, Grigorescu, Zorilor, precum şi 
în comunele limitrofe Clujului, iar cel de-al 
doilea echipaj are arondate zonele Mărăşti, 
Gheorgheni, Dâmbul Rotund, Iris şi 
Centru, precum şi comunele alăturate, am-
bele echipaje fiind solicitate pentru cazuri 
critice. 

Pe lângă zonele în care intervin în mod 
obişnuit, echipajele SMURD sunt solicitate 

frecvent pentru pacienţi în stare gravă, 
aflaţi la spitale din celelalte oraşe din judeţ 
şi care necesită transfer de urgenţă la  spita-
lele din Cluj-Napoca. În aceste condiţii, 
durata intervenţiilor se prelungeşte, astfel 
încât, în unele situaţii, durata unei inter-
venţii pentru un pacient ajunge la 2-3 ore, 
sau chiar mai mult.

Fiecare echipaj este format din 5 mem-
bri. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Cluj asigură masa pentru un medic la se-
diul UPU, însă  din cauza intervenţiilor 
medicul nu poate beneficia de aceasta, 
restul personalului care îşi desfăşoară acti-
vitatea voluntar  neavând, de asemenea, 
masă asigurată.    

80.000 de lei pentru SMURD

Primăria Cluj-Napoca se află în acest 
an în plin proces de implementare a 
unor proiecte cu finanţare nerambursa-
bilă care vor îmbunătăţi semnificativ ca-
litatea vieţii locuitorilor odată finalizate.   

Printre acestea amintim implementa-
rea proiectului european de modernizare a 
87 de staţii de transport în comun din oraş 
şi realizarea unui sistem modern de cum-
părare de bilete şi abonamente, la orice oră 
din zi sau noapte, cunoscut sub numele de 
“sistem de ticketing”. Biletele vor fi valabile 
pe toate mijloacele de transport pentru 
anumite intervale orare - o oră, două ore, o 
zi etc. Proiectul include: 87 de staţii mo-
dernizate; 1.130 mp suprafaţă a spaţiului 
public modernizată; 94 de copertine dota-
te cu băncuţe, coşuri de gunoi, panouri pu-
blicitare care vor conţine informaţii de 
interes public; 74 de panouri de afişaj; mo-
dernizarea sistemului de iluminat pentru 
35 de staţii; 61 de automate de eliberare a 
legitimaţiilor de călătorie. Acesta va deveni 
funcţional în acest an, urmând ca, după o 
periodă de funcţionare paralelă cu vechiul 
sistem – pentru acomodarea utilizatorilor 
- să înlocuiască complet vechiul sistem de 
transport public în comun. 

O altă investiţie, cu surse mixte de fi-
nanţare – atât de la bugetul local cât şi din 
fonduri nerambursabile elveţiene este cea 
de suplimentare a bazei materiale a 
Companiei de Trasport Public Cluj-
Napoca prin achiziţia de mijloace de trans-
port în comun noi. Acestea vor permite un 
transport public modern, cu un confort 
sporit, mai puţin poluant şi cu un consum 
energetic redus. O parte din banii necesari 
se va acoperi din cota de 6,65% din preţul 
biletelor şi abonamentelor de către 
Consiliul local –pentru a permite valorifi-
care în plan local cât mai bună a sumelor 
plătite de fiecare clujean utilizator. Astfel, 

Mobilitate îmbunătăţită  
şi alternative de transport 

se asigură continuarea programului de în-
noire a parcului auto, în timp ce preţul bi-
letelor şi al abonamentelor rămâne 
neschimbat. Modernizarea parcului de au-
tobuze, troleibuze şi tramvaie foloseşte atât 
locuitorilor municipiului, cât şi celor care 
louiesc în zona metropolitană, prin extin-
derea transportului în comun înspre loca-
lităţile care solicită acest lucru. 

De asemenea, în cadrul aceluiaşi pro-
gram de modernizare a parcului de mijloa-
ce de transport în comun, municipalitatea 
a făcut demersurile necesare pentru achi-
ziţionarea de autobuze electrice prin pro-
gramul de cooperare româno-elveţian.

Alternativă pe două roţi
Pentru descongestionarea traficului şi 

îmbunătăţirea mobilităţii urbane am 

început studiul posibilităţilor de a amenaja 
trasee special dedicate pentru transportul 
în comun pe mai multe trasee, din care 
s-au realizat peste jumătate  în cadrul pro-
iectului reţelei de staţii self-service de în-
chiriere de biciclete, finanţat din fonduri 
europene. Proiectul prevede 50 de staţii 
self-service, din care 43 în municipiul 
Cluj-Napoca, 4 în Floreşti şi 3 în Apahida, 
trasee de bicicletă pe 105 străzi, respectiv 
540 de biciclete puse la dispoziţia cetăţeni-
lor. Prin încurajarea şi dezvoltarea infras-
tructurii de transport cu bicicleta este 
promovată o formă de deplasare care im-
plică un minim necesar de efort fizic, pre-
tabil la toate categoriile de vârstă, cu 
implicaţii importante pe termen mediu şi 
lung la păstrarea sau îmbunătăţirea stării 
de sănătate a populaţiei. 
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În anul 2013 Direcția Poliţia Locală a municipiului Cluj-Napoca a înregistrat o activitate intensă pe toate domeniile de competenţă. 
Astfel, poliţiştii locali: 
•	au soluţionat 39.557 de sesizări ale cetăţenilor, 
•	au asigurat un climat de siguranţă în zona aferentă a 24 de unităţi de învăţământ,
•	au constatat 20.945 de contravenţii, din care 6.052 s-au finalizat cu procese verbale transmise la executare silită în vederea recuperării debitelor, 12.572 
de procese verbale au fost achitate de către contravenienţi, 356 au fost  contestate, iar 1.965 de procese-verbale sunt în curs de soluţionare
•	au expediat 7.809 de notificări în vederea comunicării utilizatorului autovehiculului, necesare în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare
•	au depistat 1.129 persoane care apelau la mila publică sau erau fără adăpost, toate fiind identificate şi conduse la centrul social sau la gară, spre a fi tri-
mise către localităţile de domiciliu (peste 90% dintre cerşetorii identificaţi nu erau din municipiul Cluj-Napoca)
•	au realizat 45 de acţiuni de îndepărtare a  taberelor nomade,
•	au identificat 240 autovehicule abandonate somate, care au fost  îndepărtate de pe domeniul public de către proprietari,
•	au aplicat 655 sancţiuni pentru convieţuire socială,
•	au sancționat 449  de  abateri privind transportul de persoane  în regim de taxi,
•	au pus în executare 1.083 de mandate de aducere şi 268 mandate de executare a muncii în folosul comunităţii,
•	au organizat 854 de acţiuni tematice de asigurare a ordinii şi liniştii publice în dispozitive ordonate, 
•	au aplicat 442 de sancţiuni pentru nereguli privind protecţia mediului, 
•	au identificat şi sancţionat 113 de cazuri de tăieri de arbori şi distrugeri ale spaţiilor verzi, 
•	au dat 82 de sancţiuni pentru lipsa contractelor de salubritate şi colectarea  deficitară a  deşeurilor menajere,
•	au sancţionat 25 de cazuri în care s-a identificat ieşirea autovehiculelor din şantiere cu  roţile  murdare,
•	au amendat 86 de situaţii de lipire a afişelor în locuri neautorizate,
•	au aplicat 39 de  sancţiuni  pentru depozitări ilegale de deşeuri, 
•	au efectuat 44 de verificări  sonometrice din care 80% au fost soluţionate prin izolarea  fonică sau reducerea nivelului de  zgomot la sursă,  
•	au identificat şi amendat  925 de cazuri de comerţ ilegal,
•	au aplicat 127 de sancţiuni pentru comerţ ambulant,
•	au dat 213 de sancţiuni pentru încălcarea regulilor  de comerţ, 
•	au verificat şi aplicat  105 sancţiuni pentru încălcarea prevederilor privind administrarea imobilelor, 
•	au intervenit pentru a menţine lucrurile sub control şi au aplicat  86 de  sancţiuni pentru nereguli constatate  în pieţe,
•	au aplicat 12.197 de amenzi pentru parcări neregulamentare,
•	au dispus 2.043 de ridicări de autovehicule pentru opriri/staţionări neregulamentare,
•	au mutat 765 de autovehicule pe un alt amplasament  pentru desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor de reabilitare a părţii carosabile,
•	au verificat 3.106 imobile  în zona de protecţie a monumentelor istorice şi au identidicat şi nominalizat 1.116 imobile aflate în diferite stadii de  degra-
dare, care vor intra în Programul multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare  şi intervenţie  asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban 
Centrul istoric al municipiului Cluj- Napoca”,
•	au inventariat 1.803 mijloace publicitare pe domeniul public şi privat,
•	au redactat 18 sancţiuni contravenţionale pentru amplasarea ilegală a mijloacelor publicitare şi au constatat desfiinţarea a 10 dintre acestea ca  urmare 
a măsurilor dispuse,
•	au verificat 3.111 construcţii edificate sau în curs de edificare,
•	au aplicat 108 sancţiuni contravenţionale şi redactat 47 de plângeri penale pentru lucrări de construire executate fără AC şi  nerespectarea proiectului  
vizat spre neschimbare ,
•	au fost înregistrate 370 de plângeri contravenţionale la procesele verbale de constatare a contravenţiei,
•	din comunicarea a 1.105 sentinţe civile rezultă că au fost câştigate un număr de 745  procese,
•	au fost  înaintate instanţelor judecătoreşti 742 de  întâmpinări , 383 de recursuri, 101 cereri de înlocuire a amenzii  cu muncă în folosul  comunităţii, 
9 acţiuni de desfiinţare a construcţiilor executate nelegal şi 14 acţiuni  pentru autorizarea executării obligaţiei de a face,
•	au asigurat paza la un număr de 40 de obiective de interes public
•	au realizat peste 10.000 de misiuni de patrulare 

Sinteza activităţii    
Direcţiei  Poliţia Locală pe anul 2013

Vă prezentăm activitatea în cifre pe anul trecut a Primăriei Cluj-Napoca

ACTE  ELIBERATE DE DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
1) Populaţia activă a crescut cu 3.708 persoane de la  407.215 cât era în 2012, la 410.923 
2) Cărţi de identitate eliberate: 40.632 (faţă de 42.166 în 2012)
3) Cărţi de identitate provizorii eliberate: 2.494 (faţă de 2.371 în 2012)
4) Schimbări de domiciliu efectuate: total: 25.531 (faţă de 24.432 în 2012)                        
5) A crescut cu aproape 50% numărul persoanelor care au vize de reşedinţă aplicate: total – 15.380 (faţă de 8.042 în 2012)
                                - în aceeaşi localitate cu cea a domiciliului – 2884 
                                - în altă localitate decât cea de domiciliu – 12.496                 
7) Acţiuni cu staţia mobilă: 253 
8)  Persoane care NU au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege: 14.179 (faţă de 9.407 în 2012)
Acte de naştere: 6.454 (faţă de 5.974 în 2012) din care băieţi: 3.322  şi fetiţe: 3.132

PRENUMELE DE COPII CELE MAI FOLOSITE ÎN ANUL 2013
ANDREI 401 MARIA 620
DAVID 267 ANTONIA 151
ALEXANDRU 265 SOFIA 136
ŞTEFAN 169 ANDREEA 113
MIHAI 162 ALEXANDRA 111
MATEI 133 IOANA 110

 – Acte de căsătorie: 2.276 (faţă de 2.174 în 2012)
 – Acte deces: 4.330 (faţă de 4.327 în 2012)
 – Divorţuri administrative înregistrate: 131 (137 în 2012) 
2. Certificate  de  stare civilă eliberate – TOTAL 18.463, din care:  naştere – 9.905, căsătorie – 3.376, deces – 5.182 
3. Înregistrări tardive de naştere 45
4. Transcrieri 952
5. Atribuiri C.N.P. 43
6. Buletine statistice  12747
7. Întocmit dosare  schimbare nume pe cale administrativă/ortografie 90-schimbări de nume,  45-ortografieri
Situaţie comparativă:

ANUL   2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Acte de identitate CI 41883 33799 32282 42699 38758 44348 38729 37549 42166 40632
Reşedinţe 22831 11969 33294 24579 19271 16054 17573 14429 8042 15380
Acte de naştere 4895 5150 5181 5224 5492 6329 5812 5801 5974 6448
Acte de căsătorie 2436 2479 2560 2531 2497 2415 2234 2055 2174 2276
Acte de deces 3839 4023 4093 3964 3941 4080 3740 4133 4327 4330

ACTE DE URBANISM ELIBERATE
ANUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE CERTIFICATE DE URBANISM DOVEZI DE LUARE ÎN FOLOSINŢĂ
2013 1683 4704 403
2012 1610 4520 542

ACTE ELIBERATE DE CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI
ACTE ÎNREGISTRATE – 120.264                                  EXPEDIERI – 174.732

Clujul in cifre

PRENUMELE DE COPII CELE MAI FOLOSITE ÎN ANUL 2012
DAVID 269 MARIA 170
ANDREI 160 SARA 93
ALEXANDRU 133 ANA 89
LUCA 123 ALEXANDRA 76
VLAD 85
MATEI 66
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Împlinirea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost marcată la Cluj-Napoca printr-o serie de eve-
nimente festive, printre care parada militară şi ceremonia depunerii de coroane la bustul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza.

De asemenea, în a doua parte a zilei clujenii s-au putut bucura în Piaţa Unirii de un spectacol folcloric susţinut 
de Ansamblurile Românaşul, Mărţişorul, Oana Bozga, Veronica Macarie Moldovan, Maria Lobonţ, Corul bărbă-
tesc din Finteuşul Mare, Dinu Iancu Sălăjanu şi Dumitru Fărcaş. Seara s-a încheiat cu un frumos foc de artificii, 
pentru celebrarea acestei mari sărbători a naţiunii române.

155 de ani de la  
Unirea Principatelor Române   

Ceremonia de depunere de coroane cu ocazia aniversării 
lui Mihai Eminescu a avut loc în data de 15 ianuarie 2014 la 
statuia poetului din fața Teatrului Național Cluj-Napoca. 

 “M-am bucurat să fiu alături de atâția clujeni care au ales să 
participe la ceremonia dedicată marelui poet român, un oma-
giu simbolic adresat culturii naționale”, a declarat primarul 
Emil Boc.

 

Mihai Eminescu,  
omagiat la Cluj-Napoca
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Ambasadorul Chinei, pentru prima dată la 
Cluj-Napoca

Din prima lună a anului 2014 Primăria municipiului Cluj-
Napoca a fost vizitată de către reprezentanţii oficiali a două din-
tre cele mai dinamice ţări ale lumii din punct de vedere 
economic, Republica Populară Chineză şi Canada. Astfel, pri-
marul Emil Boc a primit vizitele ambasarorilor celor două ţări, 
ineteresate de relaţii cât mai strânse cu oraşul nostru. 

„Întâlnirea cu Excelenţa Sa, doamna Yuzhen Huo, 
Ambasador al Republicii Populare Chineze în România a fost 
foarte eficientă şi de bun augur. Este prima vizită oficială pe care 
Doamna Ambasador o face în afara Bucureştiului, mă bucur că 
a ales Cluj-Napoca şi îi urez bun-venit în oraşul nostru, în ini-
ma Transilvaniei.

Am discutat aspecte legate de colaborări pe plan economic, 
universitar, cultural sau turistic. Proiectul hidrocentralei de la 
Tarniţa-Lăpusteşti, pe care l-am propus încă din august 2011, a 
fost de asemenea un subiect pe care l-am atins în întâlnirea cu 
oficialul chinez”, a precizat primarul Emil Boc.

Totodată, primarul i-a adresat Excelenţei Sale invitaţia de a 
fi alături de municipalitatea clujeană şi la evenimentele ocazio-
nate de câştigarea titlului de Capitală Europeană a Tineretului 
în anul 2015.

Întâlnire cu Excelenţa Sa, doamna Joanne Lemay, 
ambasador al Canadei în România 

Proiectul strategic „Cluj Innovation City”, demersul cel mai 
de amploare al comunităţii clujene după 1989, a fost una dintre 
principalele teme ale întâlnirii. Discuţiile s-au concentrat pe 
potenţiali investitori extrem de interesaţi şi cu dorinţă de a se 
implica în acest proiect, considerat de către cei intersaţi drept 
unul dintre cele mai inovative programe pe care România le are 
în vedere pentru perioada următoare. Componentele care stau 
la baza viitorului „oraş-în-oraş” - inovaţie, cercetare, dezvoltare 
- vizează nu numai sfera IT, ci o serie industrii pe verticală, în 
care comunitatea clujeană are cu adevărat capacitatea de a ino-
va şi care au potențial de a aduce creşetere economică şi dezvol-
tare durabilă. Unul dintre domeniile conexe care va putea 
beneficia de avantajele proximităţii unui centru de inovație IT 
este medicina – existând premisele utilizării resurselor materia-
le şi umane deosebite într-o modalitate care va genera pozițio-
narea municipiului Cluj-Napoca pe un loc extrem de vizibil, 
din punct de vedere al inovaţiei.

Cea de-a IV-a ediţie a Zilelor Municipiului Cluj-Napoca se va desfăşura în acest an în 
perioada 23-30 mai 2014. 

Acest proiect comunitar reuneşte anual toţi actorii sociali interesaţi să ofere Clujului momente de bucurie, acces la actul de cultură, 
evenimente interesante şi apreciate de public. În acest an, prin urmare, municipalitatea doreşte să păstreze tradiţia acestui eveniment 
prin organizarea unor activităţi culturale, artistice sau culinare, cât mai diverse, dar şi implicarea activă a comunităţii clujene în organi-
zarea şi desfăşurarea evenimentului. 

Având în vedere că municipiul nostru a fost declarat cel mai primitor oraş european în anul precedent,  deţinerea titlului de Capitală 
Europeană a Tineretului, dar şi viitoarea candidatură la titlul de Capitală Culturală Europeană, tema acestui an va gravita în jurului 
multiculturalismului. 

Toate propunerile pot fi adresate echipei de proiect până la data de 28 februarie 2014, pe adresa de mail: ziledecluj@ziledecluj.ro sau 
pe pagina de facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/zileleclujului.

Primii ambasadori veniţi în vizită  
la Cluj-Napoca în 2014

Proiecte pentru Zilele Clujului 2014
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