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SumarSumar

� Infrastructură

� Modernizarea liniei de tramvai Mănăştur-Piaţa Gării

� Modernizarea liniei de tramvai tronson P-ţa Gării – Bd. Muncii

� Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete 
� Restaurare ansamblu monument istoric Parcul Simion Bărnuţiu şi clădirea Cazino

� Reabilitarea tramei stradale

� Infrastructura de afaceri

� Centrul regional de excelenţă pentru industrii creative (Lomb) 

� Centru  T.E.A.M. – ZMC, de sprijinire a afacerilor (Someşeni)
� Turism

� La pas prin orașul comoară

� E-Administrație

� Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite in municipiul Cluj-Napoca

� Social
� “Locuinţe Sociale de Calitate”, (str.Albac nr. 21)

� „Case Sociale de Calitate”( str. I.Coroianu, nr. 5)

� Centrele de Zi pentru Persoanele Vârstnice nr.1 şi 2

� Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate  Ţara Minunilor
� Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate Prison Fellowship Romania

� Parteneriate

� Proiectul privind dezvoltarea industriei ceramice la nivel local “UNIC”

� „Let's speak up!for improving our democratic vision”

� Retea transnaţională şi interregională pentru programul "şcoală dupa şcoală” în vederea prevenirii şi reducerii 
abandonului şcolar “

� „Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale”

� Altele

� Ministerul Mediului - AFM Programul privind instalarea sistemelor de incălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incălzire

Primăria 
Cluj-Napoca
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Detalii financiareDetalii financiare
Sume nerambursabile atraseSume nerambursabile atrasePrimăria 

Cluj-Napoca
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INFRASTRUCTURĂINFRASTRUCTURĂ

� Modernizarea liniei de tramvai M ănăştur-Pia ţa Gării
� 11,49 km cale simplă tramvai modernizată
� 630 mp suprafaţa carosabilă refăcută
� 10.732 mp strat uzură refăcut
� 12 peroane refugiu
� 6.000ml drenuri
� 3200 mp spaţiu verde amenajat

� Modernizarea liniei de tramvai tronson P- ţa Gării – Bd. Muncii
� 14,18 km cale simplă tramvai modernizată
� 1.420 mp suprafaţa carosabilă refăcută
� 370 mp sistem rutier integral refăcut
� 15.547 mp strat uzură refăcut
� 7.774 ml drenuri
� 402 mp spaţiu verde amenajat
� 3 rampe acces

� Reţea de sta ţii self-service de închiriere de biciclete 
� Crearea de 50 puncte de închiriere de biciclete în regim self-service;
� 59,75 km de trasee/reţea de transport public extinsă
� 18,8 km de piste dedicate bicicliştilor, nou amenajate);
� 500 biciclete puse la dispoziţia locuitorilor ZMC

Primăria 
Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților, Nr. 3, Tel. 0264/596030, Fax. 0264/596279

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Valoare totală 4.141.176 euro 

Nerambursabilă 3.086.931  euro

Valoare totală 18.081.958 euro 

Nerambursabilă 12.987.438  euro 

Valoare totală 20.283.665 euro 

Nerambursabilă 15.413.881  euro
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� Restaurare ansamblu monument istoric Parcul Simion B ărnu ţiu şi clădirea Cazino
� 858.4 mp de clădire restauraţi
� 1 sistem de iluminat arhitectural
� grup sanitar special pentru pers cu disabilităţi
� 27.705 mp alei pietonale
� 31 podeţe amenajate
� 65.55 mp debarcader reabilitat
� Bănci, coşuri gunoi

� Reabilitarea tramei stradale
� 6500 mp de spaţii verzi amenajate
� 15 străzi reabilitate însumând 14,5 km 
� 208 facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi 
� 86 intersecţii amenajate
� 4 poduri reabilitate 

INFRASTRUCTURĂINFRASTRUCTURĂPrimăria 
Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților, Nr. 3, Tel. 0264/596030, Fax. 0264/596279

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Valoare totală 21.151.865 euro 

Nerambursabilă 16.660.417  euro

Valoare totală 9.424.605 euro

Nerambursabilă    6.992.146 euro 
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INFRASTRUCTURA DE AFACERIINFRASTRUCTURA DE AFACERI

� Centrul regional de excelen ţă pentru industrii creative (Lomb ) 
� Dezvoltarea unei structuri de sprijinire a afacerilor din domeniul industriilor creative 
� Promovarea şi valorificarea potenţialului creativ de la nivel regional
� Facilitarea comunicării, si transferului tehnologic dintre mediul de afaceri, cel academic şi cel instituţional
� 11.000 mp Suprafata construita
� 110.000 mp teren amenajat

� Centru  T.E.A.M. – ZMC, de sprijinire a afacerilor ( Someşeni)
� Realizarea unei infrastructuri pt sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri din domeniul IT, electronice si 

electrotehnice
� 150.000 mp teren (parcelat) amenajat
� 1000 ml drumuri acces cu utilitati aferente
� 1 centru de sprijinire a afacerilor, suprafaţa construita 488 mp, suprafaţa utila 1952 mp

Primăria 
Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților, Nr. 3, Tel. 0264/596030, Fax. 0264/596279

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Valoare totală 9.476.964 euro  

Valoare totală 9.707.552 euro  
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TurismTurism
ee--AdministraAdministrațțieie

Primăria 
Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților, Nr. 3, Tel. 0264/596030, Fax. 0264/596279

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Valoare totală 244.438  euro

Nerambursabilă 193.421  euro

Valoare totală     1.571.294  euro

Nerambursabilă     1.294.1174 euro

� La pas prin ora șul comoar ă

� Promovarea a patru categorii de produse turistice specifice municipiului Cluj-Napoca
� Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca
� Muzeele din Cluj-Napoca
� Grădina Botanică „Alexandru Borza“
� Parcul Naţional Etnografic „Romulus Vuia”

� Îmbunătăţirea imaginii destinaţiei turistice Cluj-Napoca prin realizarea unor materiale de promovare a 
destinaţiei

� Facilitarea accesului potenţialilor vizitatori la informaţia turistică referitoare la obiectivele de interes ale 
oraşului prin realizarea unui site de promovare a destinaţiei

� Sistem informatic integrat pentru servicii online o ferite in municipiul Cluj-Napoca
� Realizarea unui sistem informatic integrat de tip e-administrație
� Facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite de către Primărie prin intermediul unui portal pus 

la dispoziția acestora
� Dezvoltarea a 7 servicii electronice, cu posibilitatea creșterii numărului acestora în viitor
� Realizarea instruirii unui număr de 140 de utilizatori și a unui număr de 5 persoane în vederea administrării 

soluției informatice
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Social

� “Locuin ţe Sociale de Calitate”, (str.Albac nr. 21)
� Reabilitarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Albac nr. 21
� Realizarea unui număr de 24 locuinţe sociale  destinate cetăţenilor viitori beneficiari ai proiectului

� „Case Sociale de Calitate”( str. I.Coroianu, nr. 5)
� Modernizarea, recompartimentarea şi reabilitarea imobilului situat pe strada Iuliu Coroianu nr.5
� Realizerea unui numar de aproximativ 55 de locuinţe sociale cu una şi două camere

� Centrele de Zi pentru Persoanele Vârstnice nr.1 şi 2
� Reabilitare, modernizare, extindere spaţii existente în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor beneficiare
� Se vor crea premisele diversificării serviciilor sociale oferite de centrele care vor fi transformate prin 

modernizare în adevărate centre multifuncţionale de servicii sociale integrate

Primăria 
Cluj-Napoca

Valoare totală     485.249 euro

Nerambursabilă 378.588 euro

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților, Nr. 3, Tel. 0264/596030, Fax. 0264/596279

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Valoare totală     1.149.274 euro

Nerambursabilă  890.328 euro

Valoare totală     2.179.721 euro

Nerambursabilă   1.715.478 euro



99

Social

� Centru Multifunc ţional de Servicii Sociale Integrate  Ţara Minunilor

� Modernizarea şi dotarea cu echipamente specifice de reintegrare socială a copiilor de etnie roma, beneficiari 
ai serviciilor sociale oferite de centrul de zi Ţara Minunilor

� Centru Multifunc ţional de Servicii Sociale Integrate Prison Fellowsh ip Romania

� Reabilitarea infrastructurii sociale, în vederea modernizării şi dotării cu echipamente specifice de reintegrare 
socială a persoanelor fără adăpost, beneficiari ai serviciilor sociale oferite de centrul de zi Prison Fellowship 
Romania

Primăria 
Cluj-Napoca

Valoare totală   1.411.764 euro

Valoare totală   1.882.352 euro
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ParteneriateParteneriate

� Proiectul privind dezvoltarea industriei ceramice la niv el local “UNIC”, finan ţat prin programul URBACT II
� Dezvoltarea industriei ceramice la nivel local, prin valorificarea tradiţiei istorice, utilizându-se resurse

educaţionale şi implicarea agenţilor economici din acest sector de activitate

� „Let's speak up!for improving our democratic vision ”  destinat tinerilor cu dizabilităţi de vedere, finan ţat 
prin programul TINERET ÎN AC ŢIUNE

� Implicarea tinerilor cu dizabilităţi de vedere în procesul de luare a deciziilor

� Realizarea a unei hărţi pentru tinerii cu dizabilităţi de vedere

� Realizarea unei campanii de conştientizare a populaţiei din municipiul Cluj-Napoca, cu privire la integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi de vedere.

� Retea transna ţional ă şi interregional ă pentru programul " şcoală dupa şcoală” în vederea prevenirii şi 
reducerii abandonului şcolar “, proiect finan ţat prin POS-DRU
� Prevenirea abandonului şcolar şi asigurarea de cursuri de perfecţionare profesională şi consiliere pentru

părinţi

Primăria 
Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților, Nr. 3, Tel. 0264/596030, Fax. 0264/596279

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Valoare totală   634.222 euro

Valoare totală   2.406.744 euro

Valoare totală   83.200 euro
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ParteneriateParteneriate

� „Procese decizionale eficiente la nivelul administra ţiei publice locale” (proiect finan ţat prin programul
PODCA) şi Ministerul Administra ţiei şi Internelor - Unitatea de Politici Publice-implementato r

� Dezvoltarea unor procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale în vederea adaptării 
acesteia la nevoile comunităţii

Valoare totală   2.350.445 euro

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților, Nr. 3, Tel. 0264/596030, Fax. 0264/596279

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Primăria 
Cluj-Napoca
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AlteleAltele

� Programul privind instalarea sistemelor de inc ălzire care utilizeaz ă energie regenerabil ă, inclusiv 
inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de in călzire

� Inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru incalzire si apa calda 
de consum ale RAT, cu sisteme alternative ce utilizeaza resurse regenerabile in vederea eficientizarii 
sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice la centralele termice de cvartal in 
municipiul Cluj-Napoca.

Primăria 
Cluj-Napoca

Valoare totală   1.162.499 euro

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților, Nr. 3, Tel. 0264/596030, Fax. 0264/596279

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro


