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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

Stimaţi clujeni, 

Finalul anului vine de fiecare dată cu această plăcută misiune de a face un bilanț al ultimelor 

12 luni de muncă și de a încerca să ne uităm cu atenție către rezultatele pe care le-am obţinut. Dacă 

în munca noastră de zi de zi suntem prinși în detaliile fiecărei etape din implementarea unor proiecte, 

la final de an, acest raport aduce oportunitatea de crea o imagine de ansamblu care să ilustreze 

eforturile de peste an. Fiecare reuşită are în spate încrederea dumneavoastră în mine și echipa 

Primăriei și acesta este ingredientul esențial pentru a putea începe orice nou demers în orașul nostru. 

 

1. Fonduri europene pentru dezvoltarea economică şi socială 

Atragerea fondurilor europene reprezintă una dintre principalele preocupări ale administraţiei 

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

locuitorii municipiului.  

Primăria a semnat deja contracte de finanţare în valoare de peste 109 milioane de euro pentru 

14 proiecte. Alte 25 proiecte în valoare de aproximativ 110 milioane de euro au fost depuse şi se află 

în faza de evaluare.  

Proiectele europene vizează modernizarea parcului auto destinat transportului în comun cu 

mijloace de transport în comun ecologice (24 de tramvaie, 50 de troleibuze, 30 de autobuze 

electrice); modernizarea şi reabilitarea termică a Spitalului Municipal; reabilitarea Turnului 

Pompierilor; creşterea capacităţii administrative; modernizarea Pieţei Unirii; reabilitarea zonei 

străzilor Regele Ferdinand - Tipografiei - scuar CEC - Emile Zola - Sextil Puşcariu; reabilitarea 

zonei Pieţei Lucian Blaga şi străzile adiacente (Republicii - primul tronson, Napoca, Petru Maior, 

Emil Isac); reabilitarea B-dului 21 Decembrie 1989; realizarea primei străzi „smart" din România - 
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str. Molnar Piuariu; amenajarea unui parc nou în cartierul Între Lacuri (str. Mureşului/Nirajului); 

amenajarea Parcului Tineretului (B-dul Muncii); reabilitarea malurilor Someşului şi reabilitarea 

Parcului Armătura; modernizarea sistemului de iluminat public; modernizarea grădiniţelor „Floare de 

Iris” şi „Căsuța Poveștilor”; modernizarea, extinderea şi reabilitarea Colegiului Tehnic „Ana Aslan”; 

creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe ş.a.). Reabilitatea şi extinderea spațiului 

pietonal în zona urbană, amenajarea de coridoare pietonale şi crearea de spaţii partajate, crearea de 

noi spaţii verzi, revitalizarea patrimoniului sunt direcţiile esenţiale pe care acţionează aceste proiecte. 

 

 

 

 

 

2. Cluj-Napoca - model de bune practici pentru revitalizarea spațiilor publice 

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

sucursala Transilvania, a demarat organizarea unor concursuri de soluții pentru revitalizarea spațiilor 

publice. Primăria asigură suportul financiar pentru organizarea unor astfel de concursuri de soluții și 

implementarea proiectului câștigător. 

Prin aceste proiecte și prin această modalitate de abordare a modernizării spațiilor publice, 

Clujul oferă un model de bune practici pentru toate orașele din țară. 

În anul 2018, s-au desfăşurat concursuri pentru „Parcul Feroviarilor” - reabilitarea peisageră 

și reactivarea spațiului verde şi pentru reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu și a zonei adiacente. 

De asemenea, în urma concursurilor desfăşurate în 2017, reabilitarea malurilor Someşului se 

află în faza de proiectare, iar reabilitarea Turnului Pompierilor a ajuns la faza de execuţie a lucrărilor. 
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Concurs pentru Parcul Feroviarilor 

Scopul concursului pentru reabilitarea peisageră și reactivarea Parcului Feroviarilor a fost de 

a oferi administrației publice cea mai eficientă soluție de dezvoltare urbană sustenabilă a zonei. 

 

Municipalitatea a făcut eforturi pentru a aduce Parcul Feroviarilor în patrimoniul orașului, 

pentru a-l putea deschide acestui concurs de soluții și mulțumeşte juriului, specialiștilor, societății 

civile pentru interesul constant pe care l-a arătat și îl arată pentru revitalizarea spațiilor publice. 

Pentru că doar împreună putem să găsim cele mai bune soluții pentru comunitatea noastră.  

Juriul internaţional a desemnat drept câştigător proiectul realizat de ASIZA Birou de 

Arhitectură S.R.L. (autori principali: arh. Vlad Sebastian Rusu, arh. Octav Silviu Olănescu, arh. 

Anamaria Olănescu, arh. Anda Gheorghe, colaboratori specialităţi: structură - ing. Ovidiu Rusu, 

peisagistică - ing. peis. Alexandru Cotoz, ing. hort. Valentin Sebastian Dan, construcții hidrotehnice - 

ing. Monica Gheorghe).  

Soluţia propusă asigură Corelarea Parcului Feroviarilor cu Parcul Farmec, cu Parcul 

Armătura și cu râul Someș.  

În legătură cu proiectul care a câștigat locul I, membrii juriului au apreciat următoarele: 

”Proiectul propune transformarea parcului într-o “Grădină a Someșului”, integrând râul în 

amenajarea propusă. Apa devine, astfel, o „axă ecologică”, un element transformator și atractor al 

parcului. Printr-o zonificare complexă și ierarhizată, se propun patru “fâșii funcționale” cu grade 

diferite de utilizare și multiple scenarii posibile. Proiectul pune în valoare cele două zone existente de 
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acces prin crearea a două “porți” marcate subtil. Se apreciază descoperirea de noi posibilități de 

acces în zona de est și accesibilizarea zonei malului opus al râului”. 

 

Concurs pentru zona străzii Mihail Kogălniceanu 

Scopul concursului a fost selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării urbane str. 

Kogălniceanu, str.  Universității și străzile adiacente din Cluj-Napoca. Câștigătorul concursului a 

obținut premiul cel mare reprezentat de contractul de proiectare. 

Juriul internaţional a desemnat drept câştigător proiectul realizat de MOSSFERN Arhitectură 

(autor principal), coautori: Lázár Csaba, Perju Mădălina Simona, Macalik Arnold Ernő, Vass Dániel, 

Pop Vlad Bogdan, Vajna Botond Szilárd, Molnár Attila, Szilágyi-Bartha József. 

„Proiectul câștigător este o reflecție integrată a problemelor complexe ale sitului și a 

cerințelor specifice asociate concursului de arhitectură. Pentru concept, autorii pornesc de la 

metafora șotronului: „este ritualul vieților noastre de fiecare zi, pe care trebuie să le îndeplinim”. 

Diferitele straturi ale lucrării depuse - scrise, desenate, schițate sau randate - reprezintă documentarea 

completă și coerentă a soluțiilor propuse. Rezultatul este o încercare reușită de a răspunde tuturor 

problemelor majore cu intervenții minimale. Fiecare secvență a „șotronului urban” propus este 

ilustrată prin reprezentări arhitecturale amănunțite și descrieri bine susținute istoric și cultural”, a 

precizat juriul. 
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3. Transport public şi mobilitate urbană 

 

Modernizarea transportului în comun prin achiziţia de maşini noi: 75 de autobuze 

Mercedes şi 11 autobuze electrice 

Primăria Cluj-Napoca şi Compania de Transport Public (fostă RATUC) au demarat o amplă 

acţiune de modernizare a transportului în comun, care se desfăşoară pe parcursul mai multor ani, 

potrivit cadrului trasat prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. În anul 2018, Primăria Cluj-

Napoca a primit Premiul de Excelență pentru Transport public și Mobilitate oferit de Asociația 

Municipiilor din România. 

Compania de Transport Public a achiziţionat (în 2017) şi a introdus în circulaţie (în 2018) 15 

autobuze articulate noi, tip Mercedes Conecto G Euro 6. Noile autobuze au dotări de ultimă 

generație, precum aer condiţionat, camere video, wi-fi, platformă joasă și alte facilităţi pentru 

persoanele cu dizabilități - sistem audio care anunță linia și direcția pentru cei nevăzători. Acestea au 

144 de locuri, din care 39 pe scaune și o lungime de 18 metri, deservind liniile de transport în comun 

cele mai lungi, pe axa est-vest. 
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De asemenea, în anul 2018, Compania de Transport Public a achiziţionat şi a introdus în 

circulaţie 60 autobuze noi, tip Mercedes Conecto G Euro 6, cu o lungime de 12 metri. Principalele 

caracteristici tehnice sunt: capacitate totală de transport 104 călători, din care 26 locuri pe scaune, 

podea complet coborâtă, rampă pentru fotoliile rulante ale persoanelor cu dizabilități, 3 uşi duble (cu 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

7 

 

câte 2 foi fiecare) cu sistem antistrivire a călătorilor, sistem de frânare dotat cu ABS, EBS, ESR, 

sistem de încălzire în sezonul rece, sistem de aer condiționat pentru sezonul cald, sistem de 

supraveghere video interioară și exterioară, sisteme de informare vizuală și audio a călătorilor, atât 

interior cât și în exterior, sistem de numărare a călătorilor transportați, sistem de ticketing, computer 

de bord, internet gratuit WI-FI pentru călători, prize tip USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile. 

Primăria a finalizat achiziţia publică pentru un acord cadru referitor la 41 de autobuze electrice 

(marca Solaris). Dintre acestea, primele 11 au fost deja achiziţionate şi sunt finanţate prin Programul de 

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

înconjurător. Autobuzele sunt silenţioase şi fără emisii poluante, remarcȃndu-se prin construcţia 

modernă, dar şi prin costurile scăzute în exploatare. Alte 30 autobuze electrice urmează să fie 

achiziţionate din fonduri europene. 

Au fost depuse proiecte care vizează modernizarea parcului auto cu mijloace de transport în 

comun ecologice (24 de tramvaie, 50 troleibuze, 30 autobuze electrice) în valoare totală de peste 100 

milioane de euro. Tot din fonduri europene urmează să fie realizată modernizarea depoului de tramvaie. 

 

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

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

Transport Public. Vom continua să testăm noi rute, acolo unde este nevoie; vom sprijini iniţiativele 
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cetăţeneşti ce implică reţeaua de transport public; vom continua procesul de înnoire a parcului auto, 

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

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

comunitatea clujeană. 

 

Primul oraş din România în care circulă autobuze electrice 

La Cluj-Napoca, în anul 2018, au fost puse în circulație 11 autobuze electrice Solaris 

achiziționate prin Programul de cooperare elvețiano-român.  

 

Vehiculele au o capacitate de 78 de locuri şi o autonomie de 105 kilometri, sunt dotate cu wi-

fi, camere video de supraveghere, aer condiţionat şi podea joasă pentru persoanele cu dizabilităţi.  

Autobuzele au o garanţie de 5 ani, costurile de mentenanţă şi piesele de schimb fiind 

asigurate de firma cȃştigătoare, compania Solaris Bus&Coach. Prețul unui autobuz electric este de 

aproximativ 500.000 euro. Autobuzele circulă pe liniile: 27, 28, 30 și 32. Schimbarea flotei de 

transport public spre una nepoluantă reprezintă o prioritate în municipiul Cluj-Napoca. 

Autobuzele electrice Solaris au primit titlul "Bus of the Year 2017" în Europa, în urma 

testelor desfăşurate la Bruxelles de către un juriu de 29 de ziarişti de specialitate din 29 de ţări.  



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

9 

 

 

 

De asemenea, proiectul a presupus construirea a 3 stații de încărcare rapidă (la cele 2 capete 

ale liniei 30, 1 stație - Autobaza Grigorescu, 1 stație - Autobaza IRA și 1 stație - depoul de reparații 
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str Al. Vaida Voevod) și a 11 stații de încărcare lentă (5 stații Autobaza Grigorescu, 5 stații Autobaza 

IRA și 1 stație depoul de reparații din str Al. Vaida Voevod).  

Stația de încărcare rapidă (pe timpul zilei) face posibilă încărcarea în 10 minute.  

Staţia de încărcare lentă (pe timpul nopții) este compusă dintr-un echipament care asigură 

cuplarea autobuzului la rețeaua de joasă tensiune (timpul de încărcare este de 6 ore).  

Beneficiile autobuzelor electrice:  

- Crește confortul călătorilor transportați datorită emisiilor reduse de vibrații si zgomot; 

- Se îmbunătățeşte calitatea aerului în zonele în care circulă datorită emisiilor zero de 

poluanţi; 

- Se reduc costurile datorită consumului de energie electrică în raport cu consumul de alte 

energii convenționale.  

- Prin implementarea proiectului se preconizează realizarea de economii de 76.794 lei/an, 

reducerea emisiilor de agenți poluanți (CO2, NOx, CO, Pb, zgomot), calitate mai bună a aerului și un 

nivel mai scăzut de zgomot în oraş.  

 

Primăria Cluj-Napoca a primit Premiul pentru Eficiență energetică: Autobuze electrice 

în transportul public 

A șasea ediție a premiilor pentru excelență în energie „Energynomics Awards” a avut loc la 

București și a stabilit câștigătorii anului 2018. În cadrul Galei de premiere a celor mai meritorii 

companii, proiecte și personalități ale anului în energie, Municipiul Cluj-Napoca a fost apreciat 

pentru faptul că este primul oraș din România care a pus în funcțiune o flotă de autobuze electrice 

pentru transportul cetățenilor. Premiul pentru „Eficiență energetică - Autobuze electrice în 

municipiul Cluj-Napoca” confirmă că investițiile realizate la Cluj-Napoca în domeniul mobilității 

urbane sustenabile sunt un model de bune practici pentru comunități din întreaga țară. 

 

50 de panouri care afișează ora de sosire în stație a autobuzelor 

Compania de Transport Public a continuat alături de Primăria Cluj-Napoca proiectul de 

amplasare a panourilor informative în stațiile de transport în comun, început prin programul de 

ticketing. Pe această cale, urmărim să ajutăm cetățenii care folosesc transportul în comun cu 

informații utile în timp real, care privesc programul autobuzelor și troleibuzelor.  
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În 50 de staţii din oraş au fost deja amplasate panouri ce indică timpul estimat până la sosirea 

fiecărui mijloc de transport în comun. În vederea punerii în funcțiune a acestui proiect a fost echipată 

cu sisteme GPS toată flota de autobuze, troleibuze și tramvaie a CTP. De asemenea, 86 de stații 

multifuncționale au fost echipate cu harta rețelei de transport public Cluj-Napoca. 

 

Gratuităţi şi facilităţi la transportul în comun 

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

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

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

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

 

Elevii clujeni beneficiază de abonamente gratuite pentru două linii de transport în comun 

pentru deplasarea la şcoală sau activităţi extracurriculare. Toţi elevii care doresc beneficiază de 50% 

reducere pe o a treia linie. 
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4. Infrastructură urbană 

 

Lucrări de investiţii pentru arterele importante ale oraşului  

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

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

S-au executat lucrări de modernizare, reparații și întreținere la un număr de 65 de obiective 

din municipiu (străzi, alei, trotuare, pieţe), cu o suprafaţă totală reabilitată (carosabil şi trotuare) de 

peste 196.000 mp. Între obiectivele realizate s-au numărat străzile Observatorului, Traian, Câmpului, 

Rodnei, Arany Janos, Cişmigiu, Nuferilor, Venus, Ady Endre, Teodor Mihali, Aurel Vlaicu, Arany 

Janos, Cişmigiu, Nuferilor şi Piaţa Mihai Viteazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acestea se adaugă pietruirea unei suprafeţe de peste 112.000 mp pe străzi nemodernizate, 

în special în zonele noilor extinderi (strada Soporului sau strada Fânațelor). În ceea ce priveşte 

intervenţiile punctuale, s-au executat peste 130 de lucrări, acolo unde a fost necesar. 
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A fost finalizată amenajarea Pieţei Unirii - etapa 2 

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

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

2006. Etapa a doua a proiectului a inclus închiderea circulaţiei auto pe latura vestică, aceasta devenind 

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

găzduind terase şi zone de agrement. Latura de Vest a Pieței Unirii a devenit astfel zonă pietonală (cu 

acces auto ocazional pentru aprovizionare), cu o lungime de 196 ml. Suprafața aproximativă 

modernizată a fost de 12.000 mp, în lungime totală de 725 ml. De asemenea, au fost plantați 11 copaci 

și amplasați 34 stâlpi de iluminat public și ornamentali. Circulaţia auto a fost menţinută în continuare 

pe latura estică, aceasta urmând să fie închisă doar pe termen mediu, în etapa a treia de modernizare.  

 

Reabilitarea Pieţei Mihai Viteazul şi lucrări de consolidare, restaurare și conservare 

pentru statuia ecvestră a domnitorului 

 

Investiția realizată de Primăria Cluj-Napoca pentru reabilitarea Pieței Mihai Viteazul a 

cuprins lucrări de consolidare, restaurare și conservare pentru statuia ecvestră a domnitorului, lucrări 

de reabilitare a pieței pe o suprafață de aproximativ 4.000 mp, inclusiv montarea de piatră naturală, 

îmbunătățirea zonelor verzi și reabilitarea vechiului sistem de iluminat public, pentru reducerea 
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consumului de energie electrică. Primăria a amplasat și o bancă „smart” pentru trecători în Piața 

Mihai Viteazul, ce se alimentează cu energie solară și permite încărcarea telefoanelor mobile sau 

tabletelor. De asemenea, Primăria Cluj-Napoca oferă clujenilor și turiștilor acces gratuit la internet 

Wi-Fi în zona Pieței Mihai Viteazul.  

 

În ceea ce privește statuia domnitorului Mihai Viteazul, lucrările s-au desfășurat în trei etape: 

Etapa I - Executarea intervențiilor de primă necesitate - în cadrul căreia s-au efectuat lucrări pentru 

punerea în siguranță a monumentului, până la autorizarea lucrărilor, precum: delimitarea zonei de lucru 

și organizarea șantierului, înlăturarea vegetației parazitară și a mucegaiul de pe pietre, înlăturarea atentă 

a elementelor deteriorate, verificarea stării de conservare a betonului suport și protejarea elementelor 

componente ale monumentului. Etapa II - Elaborarea documentației pentru obținerea avizelor, studiilor 

și expertizelor, documentației de autorizare construcție, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. 

Etapa III - Lucrările de consolidare, restaurare și conservare la statuie au inclus restaurarea statuii și a 

celor trei fresce laterale, refacerea soclului, reamenajarea scuarului. 

 

Poduri şi pasaje 

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

acesta urmând să fie refăcut şi transformat în zonă pietonală şi pentru biciclete, un pod nou urmând 
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să fie construit. Importantă arteră de legătură între centrul oraşului şi cartierul Iris, noul pod va avea 

două benzi de circulaţie, decongestionând astfel traficul din zonă şi eliminând ambuteiajele datorate 

lăţimii înguste a actualului pod. Noul pod are deja contractul de execuţie încheiat, în prezent 

efectuându-se lucrări de deviere a reţelelor. 

Sunt în curs de execuţie lucrările de reabilitare a podului Fabricii, circulaţia fiind 

restricţionată o perioadă în această toamnă. În primă etapă, au fost realizate lucrări la infrastructura 

podului, urmând ca, în etapa a doua, planificată pentru anul 2019, să se facă lucrări la suprastructura 

podului. Lucrările la infrastructura podului au început cu liftarea tablierului pentru înlocuirea 

aparatelor de reazem. În etapa a doua vor fi înlocuite grinzile marginale, se vor realiza rosturi de 

dilatație, se va face o suprabetonare a podului și o îmbrăcăminte completă. Vor mai fi montate 

panouri fonoabsorbante, parapet direcțional pentru protecția pietonilor și iluminat ambiental. 

 

Pentru Podul Garibaldi proiectul este realizat, procedura pentru licitaţia de execuţie lucrări 

fiind în derulare.  

Primăria intenţionează să realizeze un nou pod peste Someş în zona podului de cale ferată 

(străzile Oaşului - Răsăritului) şi este în curs de realizare studiul de fezabilitate. 

De asemenea, este în curs de derulare licitaţia pentru lucrările de execuţie necesare pentru 

repararea Nodului N (Mănăştur). 
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Municipalitatea intenţionează să găsească soluţii pentru realizarea unui pasaj rutier peste 

calea ferată în zona Tăietura Turcului şi a unui pasaj rutier în zona sensului giratoriu Mărăşti. Pentru 

aceste două proiecte sunt în curs de realizare studiile de fezabilitate. 

 

Proiectul Centurii Metropolitane Cluj-Napoca a fost deblocat 

A demarat realizarea studiului de fezabilitate, planului urbanistic zonal și documentației 

tehnice în vederea autorizării Centurii Metropolitane Cluj-Napoca (Gilău - Florești - Cluj-Napoca 

Sud - Apahida). Prin asumarea de către Primărie a cheltuielilor necesare, Proiectul Centurii 

Metropolitane a fost deblocat. 

Am obținut avizul și aprobarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

pentru a face în locul Guvernului studiul de fezabilitate, Planul Urbanistic Zonal și detaliile tehnice 

în vederea autorizării centurii metropolitane a municipiului Cluj-Napoca. Potrivit graficului stabilit 

de comun acord și prevăzut în protocolul de colaborare cu Ministerul Transporturilor, autoritățile 

locale au la dispoziție doi ani de zile pentru parcurgerea acestei etape privind realizarea studiului de 

fezabilitate, a PUZ-ului și a detaliilor tehnice pentru autorizarea lucrărilor (DTAC). Această etapă 

este foarte grea și consistentă. 

Concret, pașii care trebuie urmați presupun următoarele: achiziţie pentru realizarea SF, PUZ 

și DTAC, semnare contract pentru aceste elemente, realizarea propriu-zisă a SF, PUZ și DTAC 

(documentaţiile care fundamentează proiectul). 

În cadrul acestei etape avem nevoie de cel puțin 15 sub-etape care presupun studii geo, studii 

topo, stabilire culoar de expropiere cu proprietarii, stabilirea variantelor de traseu, aprobare 

interimară a traseului de către CNAIR și obținerea avizelor de la mai multe entități: mediu, ape, 

păduri, Transgaz, gaz, Transelectrica, Electrica, Compania de apă Someș, telefonie, monumente, 

Inspectoratul de stat în construcții, sănătate publică, CFR și CNAIR. După aceea trebuie aprobat 

PUZ-ul în Consiliul Județean Cluj. După ce se parcurg aceste etape urmează aprobarea în cadrul 

comisiei tehnice a CNAIR și pregătirea autorizației de construire care trebuie predată până în 31 

decembrie 2019 Ministerului Transporturilor pentru ca acesta, în perioada 2020-2023, să realizeze 

licitația și execuția propriu-zisă a centurii metropolitane.  

Centura metropolitană are o lungime de 38 de kilometri și necesită o alocare financiară de 

150 de milioane de euro (bani care vor fi disponibili din fonduri europene).  
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Parkinguri şi parcări 

În ultimul an, municipalitatea a creat 814 de noi locuri de parcare în toate cartierele oraşului 

şi în zona centrală (incluzȃnd parkingul Negoiu-Mehedinţi cu 372 de locuri), prin identificarea şi 

amenajarea potrivită a locurilor virane, reorganizarea spaţiilor existente, cu protejarea spaţiilor verzi 

şi amenajarea zonelor de acces, ca urmare a propunerilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ca 

rezultat al activității de teren a inspectorilor de zonă. De asemenea, pentru fluidizarea circulaţiei, 134 

de locuri de parcare au fost anulate. 

 

În această perioadă s-au aplicat marcaje pentru 11.890 de locuri de parcare. 

A fost dat în funcţiune parkingul Negoiu-Mehedinţi, întrerupt din cauza intrării în insolvență a 

firmei de construcții care era partenerul principal al asocierii care a cȃştigat licitaţia, situaţia fiind 

deblocată prin angajamentul celuilalt partener de a termina lucrarea. 

Municipalitatea a inițiat procedurile de construire a unor noi parkinguri de cartier. 

Parkingurile din str. Primăverii nr. 20 şi str. Primăverii nr. 8 au ajuns la faza de execuţie a lucrărilor. 

Parkingurile din Haşdeu şi din str. Mogoșoaia nr. 7-9 sunt la faza de obţinere a autorizaţiei de 

construire şi urmează să intre în faza de execuţie a lucrărilor. 

Pentru amplasamentele din str. Trotușului nr. 5, zona Albac-Azuga, str. Sighişoarei, Parking 

Gh. Dima Vest (nr. 33-39) şi Piaţa Cipariu, documentaţiile sunt în curs de elaborare şi aprobare. 
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Este în curs de realizare un Plan Urbanistic Zonal pentru zona străzii Nicolae Titulescu, 

acesta urmând să ia în analiză posibilitatea şi oportunitatea de realiza parkinguri pe mai multe 

amplasamente din zonă. În context, se realizează şi documentaţiile necesare pentru un viitor parking 

pe strada Liviu Rebreanu nr. 2, pe un spaţiu de aproximativ 3.500 de metri pătraţi. 

De asemenea, municipalitatea şi-a propus realizarea unui parking pe Republicii nr. 34-36, în 

parteneriat cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”. Prin HCL nr. 251/2017 s-a aprobat 

Planul Urbanistic de Detaliu ce reglementează amplasarea pe parcela din incinta Institutului 

Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” a două corpuri - unul pentru parking, cu înălțimea maximă de 16 

metri și unul pentru realizarea unui Centru de transplant cu un regim de înălțime de S+P+3E. 

Parkingul va fi construit în scopul rezolvării necesarului de parcări și în scopul degajării circulației 

din această zonă intens circulată. Construcția va fi realizată pe o suprafață de aproximativ 950 metri 

pătrați, iar accesul auto se va face din strada Ion Creangă. Primăria aşteaptă acordul Ministerului 

Sănătăţii pentru a putea demara proiectul.  

 

Măsuri pentru siguranţa şi fluidizarea circulaţiei; marcaje tactile şi dispozitive acustice 

pentru nevăzători 

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

a 1.416 indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp), a 280 de 

indicatoare de orientare în 49 de locaţii, a 2.533 stâlpişori metalici, a 19 oglinzi parabolice în 

intersecţii cu vizibilitate redusă. 

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

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

au fost îndreptate sau replantate ţevi suport ale indicatoarelor rutiere, au fost înlocuite oglinzi 

parabolice sparte, stȃlpişori metalici rupţi, jardiniere din beton ori separatori de sensuri de circulaţie 

distruşi, au fost reparate garduri metalice de protecţie, parapeţi de protecţie, stâlpişori.  

S-au revizuit, modificat şi completat indicatoarele de orientare din principalele intersecții de 

pe raza municipiului.  

Au fost semaforizate 6 noi treceri de pietoni în următoarele locaţii: str. Louis Pasteur cu str. 

Gh. Marinescu, str. George Coşbuc cu aleea Stadion, str. Liviu Rebreanu cu str. Take Ionescu, str. 

Alexandru Vlahuţă - Şcoala Onisifor Ghibu, B-dul Muncii zona Universitatea Tehnică şi Banca 
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Transilvania, str. Corneliu Coposu la intersecţia cu strada Trandafirilor. A fost amenajat un sens 

giratoriu provizoriu la intersectia str. Fericirii - Kovari Laszlo - Mecanicilor. 

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

speciale cu durată mare de viaţă, inclusiv covoare roşii la trecerile de pietoni din zonele unităţilor de 

învăţământ şi la pistele de biciclete existente pe trotuare. Astfel, cu produsele clasice s-au aplicat 

10.891 mp marcaje longitudinale, 3.660 mp marcaje transversale şi 11.640 mp marcaje diverse. Pe 

strazile recent modernizate, au fost aplicate marcaje cu produse speciale cu durata de viaţă mai mare 

decât a marcajelor efectuate cu vopsea, astfel: 6.402 mp marcaje longitudinale, 1.740 mp marcaje 

transversale şi 573 mp marcaje diverse. 

S-au realizat 227 mp marcaje tactile pentru nevăzători la treceri de pietoni şi au fost montate 

21 dispozitive acustice pentru nevăzători. 

 

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

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

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

eliberate peste 1.200 de autorizaţii de spargere pentru lucrări la reţelele edilitare. 

  



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

20 

 

 

5. Energie şi mediu 

 

Fonduri europene pentru reabilitarea termică a 58 de blocuri 

Municipalitatea clujeană a depus cereri de finanţare din fonduri europene pentru reabilitarea 

termică a 58 de blocuri cu 2.511 apartamente (în valoare de peste 13,6 milioane de euro). Din această 

sumă, 60% este acoperită de către Uniunea Europeană, 25% va fi suportată de către asociațiile de 

proprietari, iar restul de 15 % - de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. 

 

Managementul energetic al clădirilor municipale 

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

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

acest sens, a fost încheiat un contract cu Universitatea Tehnică și cu Centrul Regional pentru 

Eficiență Energetică, avȃnd pȃnă în prezent următoarele rezultate: 

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

Cluj-Napoca, care se reactualizează anual. 

2. A fost realizată o bază de date a consumurilor de energie pentru clădirile publice la care 

acestea sunt achitate din bugetul local. Plecând de la această bază de date a fost realizat un studiu de 

fezabilitate care propune realizarea unei reţele de apă caldă în şcoli folosind şi surse de energie 

regenerabilă. Sunt vizate un număr de 20 de şcoli. 

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

clădiri publice. 

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

desemnat un responsabil cu eficiența energetică (energie electrică și termică). S-au desfășurat 

întâlniri de lucru/instruiri cu responsabilii energetici din partea unităților de învățământ și ai 

serviciilor subordonate.  

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

Primăriei s-a făcut prin Bursa Română de Mărfuri, ceea ce a dus la o economie de sute de mii de lei. 
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Transport în comun ecologic şi stații de încărcare pentru mașini electrice 

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

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

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

vor fi continuate în anii următori, precum şi proiectul de achiziţie de autobuze electrice.  

Începând din luna noiembrie, la Cluj-Napoca au fost date în folosință 2 stații de încărcare 

pentru mașini electrice - care pot alimenta simultan 4 mașini. Prin această măsură, după modelul 

existent în Uniunea Europeană, Primăria Cluj-Napoca încurajează transportul electric și nepoluant. 

 

Cele două stații de încărcare pentru autovehicule electrice sunt amplasate astfel: o stație de 

încărcare pentru autovehicule electrice, de 33 kW AC, care poate încărca simultan 2 autovehicule, 

situată în municipiul Cluj-Napoca str. Moților nr. 3, în interiorul parking-ului; o stație de încărcare 

autovehicule electrice, de 50 kW DC și 22 kW AC, care poate încărca simultan 2 autovehicule, 

situată în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii - parcare latura nordică. 

O stație de încărcare pentru autovehicule electrice, de 11 kW AC, situată în municipiul Cluj-

Napoca, str. Moților nr. 3, în exteriorul parking-ului, este utilizată pentru alimentarea mașinilor 

electrice din dotarea Primăriei Cluj-Napoca. În 2018, la cele 2 staţii s-au efectuat peste 300 de 

încărcări. 
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Noile stații se adaugă infrastructurii existente de alimentare pentru autovehicule electrice, 

care cuprinde stații private de încărcare, poziționate în diverse zone din oraș.  

De asemenea, noile parkinguri construite de Primărie vor avea staţii de încărcare pentru 

automobile electrice.  

 

Regia Autonomă de Termoficare investeşte în tehnologii moderne 

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

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

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

termice, s-au realizat următoarele obiective: 

- S-au parcurs toate etapele necesare aplicării procedurilor de achiziție publică și s-au 

contractat lucrările de construcții-montaj pentru modernizarea sistemului de producere şi distribuție a 

energiei termice la 3 unități de învățământ din municipiul Cluj-Napoca: Colegiul Național „George 

Barițiu”, Liceul Teologic „Emanuel”, Școala „Nicolae Iorga” (str. Maramureșului nr. 151).  

- S-a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, s-a aplicat procedura de 

achiziție și s-au contractat echipamentele, lucrările de execuție și serviciile de proiectare în vederea 

automatizării sistemului de producere a energiei termice la 2 unități de învățământ: Liceul de Muzică 

„Sigismund Toduță” şi Liceul Teoretic „Avram Iancu”, lucrări ce sunt în curs de realizare. 

- S-a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, s-a elaborat proiectul tehnic 

de execuție și proiectul pentru autorizația de construire, s-a obținut autorizația de construire, s-au 

executat și finalizat lucrările pentru rețea termică de alimentare cu energie termică a corpurilor de 

clădire A1, A2, B și C la Colegiul Național „George Coșbuc”.  

- S-au parcurs toate etapele procedurilor de achiziție publică și s-au contractat proiectele 

tehnice de execuție, pentru transformarea punctelor termice 1, 3, 4 Pata în centrale termice de cvartal.  

- S-au parcurs toate etapele procedurilor de achiziție publică, s-au contractat echipamentele și 

lucrările de execuție pentru transformarea punctelor termice 2 Pata şi Cipariu în centrale termice de 

cvartal, lucrări care sunt finalizate.  

- S-au parcurs toate etapele necesare aplicării procedurilor de achiziție publică, s-au 

contractat echipamentele și lucrările de execuție pentru transformarea punctelor termice 10 Mărăști și 

15 AVS, în centrale termice de cvartal. Lucrările la aceste locații sunt în curs de finalizare.  
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Extinderea şi modernizarea iluminatului public 

În această perioadă, s-au realizat peste 1.400 de intervenţii pentru întreţinerea sistemului de 

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

compartimentului de specialitate al Primăriei.  

De asemenea, a continuat modernizarea sistemului de iluminat public cu aparate de tip LED, 

efectuându-se lucrări în Piaţa Mihai Viteazul şi pe străzile Arany Janos, Nuferilor şi Cişmigiu. A 

demarat proiectul finanţat din fonduri europene pentru modernizarea sistemului de iluminat public 

stradal pe 22 de străzi (între care Donath, Primăverii, Pasteur, Marinescu, Ilie Măcelaru, Moldovei, 

Mioriţei). Noile aparate de iluminat (pâna la terminarea proiectului vor fi 1.358 de aparate de iluminat 

public) sunt echipate cu componente de comunicaţie wireless şi cu dispozitive electronice ce permit 

programarea acestora pentru funcţionarea pe diferite nivele de putere, respectiv pe diferite paliere 

orare. Din comparaţia puterilor instalate a sistemului de iluminat existent cu cel propus rezultă o 

economie de energie de 42%. În total, au fost montate în oraş peste 500 de noi puncte de iluminat. 

 

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

spaţiul public folosesc tehnologie LED. În total, s-a montat șir luminos în lungime de 83.660 m, 

țurțuri luminoși în lungime de 4.578 m, 2.150 ghirlande cu bec LED, elemente decorative 2D și 3D. 

De asemenea, au fost împodobiți copaci, au fost montate figurine și fulgi suspendați și au fost 

amplasate elemente decorative pe stâlpi. 
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Pentru implementarea proiectului „Creșterea siguranței pietonale la trecerile de pietoni”, unul 

dintre proiectele câştigătoare în cadrul acţiunii de bugetare participativă, Primăria a demarat o 

acţiune de creştere a vizibilităţii trecerilor de pietoni, inclusiv o suprailuminare a acestora. Pentru 60 

de treceri de pietoni din municipiu au fost aprobate documentaţiile tehnico-economice, alte 40 fiind 

în pregătire, achiziţia publică pentru proiectare şi execuţie fiind în curs de desfăşurare. 

A fost realizat studiul de fezabilitate pentru eficientizarea sistemului de iluminat interior în 

parking-uri supraterane și hale agroalimentare (Parking-urile: Primăverii, Băișoara, Mehedinți, 

Fabricii, Moților și halele agroalimentare Flora, Grigorescu, Zorilor, Hermes, Ira), iar achiziţia 

publică este în curs de desfăşurare. 

Municipalitatea a instalat un sistem inteligent de automatizare a iluminatului public în întreg 

oraşul, pentru aprinderea şi stingerea iluminatului (150 de puncte de aprindere) în corelare cu nivelul 

de iluminare naturală, acesta fiind în faza de teste. 

 

Întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi 

 

Primăria a continuat acţiunile anuale de întreţinere a spaţiilor verzi din oraş, de toaletare şi 

înlocuire a arborilor de pe aliniamentele stradale şi de plantare de gard viu, în cadrul cărora au fost 
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plantate 230.000 de fire de gard viu, 735 de arbori cu balot, 1.450 de arbuşti cu balot, 3.800 de plante 

perene cu balot, 2.820 mp de gazon rulat. 

A fost achiziţionat un tomograf pentru expertizarea stării de viabilitate a arborilor şi au fost 

doborâţi 541 de arbori aflaţi în declin fiziologic, bolnavi sau înclinaţi, care prezentau pericol de 

prăbuşire. De asemenea, au fost toaletaţi un număr de 1.831 arbori cu înălţime mai mare de 10 metri 

şi au fost dotate cu grilaje de protecţie pentru arbori 8 aliniamente stradale. 

Pentru implementarea proiectului „Clujul Verde și Eficient: Grădini verticale și Fațade 

vegetale” propus în cadrul Bugetării Participative 2017, s-a plantat vegetaţie căţărătoare pe pereţii 

podului Teodor Mihali şi ai podului Calvaria, precum şi pe pereţii parkingurilor.  

 

Adoptă un spaţiu verde! 

Primăria a continuat proiectul „Adoptă un spaţiu verde!”, prin care companiile clujene care 

doresc să se implice în înfrumuseţarea oraşului pot să ia în grijă, pentru o perioadă de 3 ani, un spaţiu 

verde de pe domeniul public. Aceste companii, prin implicarea atât financiară cât şi creativă, adaugă 

un plus de valoare acestor spaţii, în schimbul unei recunoaşteri publice, uniforme şi transparente. 

Acest proiect are la bază intenţia municipalităţii clujene de a colabora cu diverşi agenţi 

economici/instituţii clujene pentru ca spaţiile verzi din intravilanul municipiului Cluj-Napoca să 

corespundă standardelor de peisagistică urbană europeană. În prezent, 24 de companii „au adoptat” 

spaţii verzi.  

 

Locuri de joacă şi spaţii pentru sport în aer liber  

Au fost modernizate şi dotate cu noi aparate 10 locuri de joacă pentru copii (37 de 

echipamente) şi au fost efectuate 276 de lucrări de reparaţii la aparatele de joacă şi dotările urbane în 

toate cartierele: locuri de joacă pentru copii, grădiniţe şi zone de agrement. Au fost înlocuite 177 de 

piese la echipamentele de joacă pentru copii de pe 30 amplasamente. Au fost amplasate 2 aparate de 

fitness. Au fost montate 70 de bănci în cartiere pe domeniul public. Au fost instalate dale de cauciuc 

şi gazon artificial pe o suprafaţă de 8.847 mp şi s-au finalizat lucrările de montare a pavajului de tip 

gazon pentru terenul de fotbal de pe amplasamentul 1 Decembrie - mal Someş. 

Primăria Cluj-Napoca a demarat o licitație de achiziție a 29 de loturi de aparate pentru fitness 

în aer liber, care urmează să fie montate pe raza municipiului, la școli, licee, spații de joacă și de 

agrement, incluzând 120 de aparate pentru persoane cu dizabilităţi. 
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Noi zone de agrement  

În zona străzilor Mureşului/Nirajului, a fost identificat un teren degradat de peste 9.500 mp, 

care urmează să fie amenajat ca o zonă „verde” pentru odihnă și recreere în mediu natural. Astfel, 

proiectul prevede plantarea de flori și arbuști, realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, 

dotarea cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suporturi biciclete, împrejmuire 

etc.), amenajarea unei zone de fitness. Finanţarea acestui proiect urmează să fie realizată din fonduri 

europene, acesta fiind deja depus la ADRNV. 

 

Tot printr-un proiect european urmează să fie reabilitată şi amenajată o zonă de 20 de hectare 

în zona Bulevardului Muncii, fiind în curs de realizare Planul Urbanistic Zonal. 

Din suprafața existentă măsurată în zona „La Terenuri”, Primăria a identificat o suprafață de 

teren de aproximativ 1,222 ha (aproximativ 20% din zona „La Terenuri”), care a fost cadastrată și pe 

care municipalitatea poate realiza lucrări de investiții. În ceea ce privește restul terenului, o parte a fost 

restituit foștilor proprietari, în temeiul Legii nr. 10/2001 și a legilor fondului funciar, iar pentru altă 

parte au fost depuse cereri de revendicare. Municipalitatea a realizat achiziţia publică a unui studiu de 

fezabilitate pentru regenerarea urbană a întregii zone, urmând ca în baza acestuia să se stabilească cel 

mai potrivit curs de acţiune pentru reabilitarea şi amenajarea unui spaţiu cât mai extins. 
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Un proiect major de investiţii pe care Primăria îl susține cuprinde două obiective importante 

pentru Cluj: realizarea unui Aqua Park și realizarea unei baze sportive de performanță pentru fotbal, 

în zona actualei Bazei sportive Gheorgheni. În această zonă a orașului a fost identificat un teren în 

proprietatea municipiului, cu destinație zonă verde de agrement/parcuri sportive, pe locația fostei 

pepiniere Becaș (lângă „Cartierul Armatei”). Suprafața totală este de 16,5 hectare - conform 

extrasului de carte funciară pe care îl avem. Terenul este administrat de RADP Cluj, regie aflată în 

subordinea Consiliului Local Cluj-Napoca. Este momentan singurul teren pe care îl avem disponibil 

pentru un asemenea proiect, solicitat de comunitatea clujeană pe parcursul timpului. În prezent, s-a 

achiziţionat şi este în lucru un studiu de prefezabilitate (master plan) care să analizeze necesitatea şi 

oportunitatea investiţiei şi scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse. 

 

În inima orașului Ungheni, „Micul Cluj” aduce bucurie copiilor 

Consiliul local Cluj-Napoca a inițiat un proiect inovativ de parteneriat urban cu orașul înfrățit 

Ungheni, din Republica Moldova. Unul dintre lucrurile comune între cele două comunități este 

atașamentul acestora față de parcul central din oraș, crearea de zone de conectare între oameni și de 

alternative de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri în mijlocul naturii.  

Astfel, zona dedicată copiilor din parcul orașului Ungheni a fost reabilitată prin fonduri puse 

la dispoziție de către Consiliul local Cluj-Napoca şi se numește „Micul Cluj”. „Fiecare unghenean 

care vizitează parcul orașului găsește în acest loc dedicat copiilor un spațiu care le amintește de 

legătura pe care o avem cu Clujul și ne dorim ca în viitor cât mai mulți clujeni să ne viziteze și să se 

simtă acasă aici în Micul Cluj”, a declarat Alexandru Ambros, primarul Ungheniului. 

Cooperarea între cele două orașe va continua atât prin derularea unor proiecte de reabilitare și 

regenerare urbană, cât și prin proiecte de inovare socială, menite să ofere administrației orașului 

nostru înfrățit posibilitatea de a prelua bune practici testate la Cluj-Napoca. 

 

Salubrizare stradală şi deszăpezire 

Lucrările de salubrizare stradală s-au desfăşurat pe două sectoare pe un număr de 680 de 

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

Comandamentul central de deszăpezire funcţionează în fiecare an în cadrul Primăriei în perioada 15 

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

în trei grade de urgenţă, numărul total al străzilor pe care se intervine fiind de 680. 
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Amplasare şi întreţinere toalete ecologice 

S-au amplasat şi întreţinut permanent un număr de 26 toalete ecologice, în parcuri, zone de 

agrement şi spaţii publice intens circulate şi respectiv 18 toalete pe strada Cantonului (la solicitarea 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală). De asemenea, s-au amplasat toalete ecologice şi cu 

ocazia evenimentelor organizate în municipiul Cluj-Napoca, în locaţiile solicitate. 

A fost realizată achiziţia publică a 4 toalete automate pentru implementarea proiectului de 

bugetare participativă „Toalete pentru toţi” declarat câştigător în 2017. Acestea sunt toalete automate 

pentru persoanele cu dizabilităţi racordabile la reţelele de utilităţi (apă, canalizare, energie electrică) 

cu sistem de spălare care asigură curăţarea automată a toaletelor fără a mai fi nevoie de o altă 

intervenţie, toaletele fiind proiectate pentru a asigura maximul de igienă şi curăţenie printr-o funcţie 

de autocurăţare. Acestea vor fi amplasate în Baza Sportivă Gheorgheni, în parcul sportiv de pe str. 1 

Decembrie 1918, în zona Parcului Central şi în Parcul Caragiale. 

 

Puncte gospodăreşti subterane şi colectare selectivă 

 

Primăria a început implementarea colectării selective a deşeurilor prin intermediul unor 

platforme subterane la nivelul întregului oraş, potrivit Strategiei de salubritate. Este un sistem 

modern, colectarea deșeurilor este silențioasă, discretă și permite menținerea curățeniei la punctele 
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gospodărești. Noul sistem va duce la implementarea treptată a colectării selective (hârtie, mase 

plastice, metale și sticlă). În 2018 au fost realizate 66 de astfel de platforme, numărul total ajungând 

la 78 de platforme funcţionale. Pentru realizarea altor 64 de platforme au fost încheiate contracte. 

Au fost amplasate 5 astfel de platforme subterane în incinta unor școli: Liceul Teoretic 

„Nicolae Bălcescu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Colegiul Tehnic “Ana Aslan”, Școala 

Gimnazială „Horea”, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”. 

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

amplasate 176 containere de tip clopot (PET, hârtie, sticlă), iar în sectorul II sunt amplasate 230 de 

containere de tip clopot, respectiv la nivelul oraşului sunt amplasate un număr de 5 puncte de 

colectare DEEE. 

În scopul stimulării colectării selective și ca răspuns la solicitarea venită din partea cetățenilor 

în cadrul acțiunii „Bugetare participativă 2017”, Primăria a demarat implementarea proiectului 

„Amenajarea spațiilor publice cu unități de colectare inteligentă a gunoiului”. Acesta presupune 

sisteme inteligente de colectare a deșeurilor stradale, care vor avea 2 unități distincte/sistem, pentru 

colectarea separată a fracției uscate (deșeuri reciclabile: ambalaje de hârtie, plastic, metal, sticlă) și a 

celei umede (biodegradabilă) și vor fi echipate cu panouri solare, pentru asigurarea independenței 

energetice. De asemenea, vor fi dotate cu compactoare alimentate cu energie furnizată de panourile 

solare. Procedura de achiziţie publică este în derulare. 

De asemenea, pe raza municipiului au fost amplasate 2 stații de tip Sigurec City cu operator, 

(în Piețele 1 Mai și IRA) şi respectiv 2 stații automate de tip Sigurec Public (în Piețele Zorilor și 

Flora). Prin aceste sisteme se urmărește colectarea de la populație a deșeurilor de ambalaje, 

deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii și acumulatori. Cetățenii sunt 

recompensați pe loc, fie numerar, la stațiile cu operator, fie cu vouchere valorice (la stațiile 

automate), care pot fi valorificate în rețeaua de magazine Carrefour.  

Cele două firme care au contract cu Primăria organizează anual campanii de informare şi 

conştientizare a cetăţenilor privind importanţa procesului de colectare selectivă. De asemenea, s-au 

organizat 11 campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). 

Ca urmare a acţiunile întreprinse, cantitățile de deșeuri reciclabile colectate de la populație în 

în 2018 au crescut de peste două ori. 
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Locuri de joacă pentru câinii cu stăpân 

Patru noi locuri de joacă pentru câini au fost amenajate în cartierele oraşului: str. Kovari 

(Gruia), str. Căii Ferate, Parcul Detunata 2, str. Slănic. De asemenea, locul de joacă din parcul 

Detunata 1 a fost reabilitat. 

 

Curăţarea, igienizarea şi decolmatarea cursurilor de apă  

În această perioadă s-au executat lucrări de curăţare, igienizare şi decolmatare a cursurilor de 

apă de pe raza municipiului la pârâurile Becaş, Zapodie, Lomb, Calvaria, Nadăş, Valea Chintăului şi 

la Canalul Morii. S-au efectuat lucrări de curăţare manuală a rigolelor transversale pe un număr de 87 

străzi. De asemenea, s-au efectuat lucrări de igienizare şi decolmatare pentru lacul 1 Gheorgheni 

(lȃngă Parcul Iulius Mall). Pe raza municipiului Cluj-Napoca, au funcţionat un număr de 12 fântâni 

arteziene şi 26 de cişmele de apă potabilă, amplasate pe domeniu public, în zone intens circulate şi 

parcuri publice mai frecventate. Activitatea de supraveghere, întreţinere şi reparaţii curente a 

fântânilor arteziene şi a cişmelelor se desfăşoară pe toată perioada de funcţionare a acestora, iar în 

perioada de iarnă acestea sunt închise şi conservate. 

 

Pieţe volante în cartiere  

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

Primăria organizează pieţe volante în cartiere, la care participă în fiecare an peste o sută de 

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

500 de tone de produse, direct de la producători către aproximativ 12.000 de clienţi. La începutul 

fiecărei toamne se desfăşoară Zilele Recoltei, la care participă nu doar producători agricoli, ci şi 

meşteri populari şi ansambluri folclorice din diferite zone ale judeţului Cluj, evenimentul 

înregistrând succes printre clujenii de toate vârstele. Cu acest prilej, producătorii prezenți la 

eveniment au donat o parte din produsele lor de sezon, o cantitate de 600 kg de legume și fructe 

pentru centrele destinate persoanelor fără adăpost din municipiu - centrul de pe strada Dragoș-Vodă, 

de pe strada Oașului și Casei de tip familial „Căsuța Bucuriei”, unde locuiesc copii orfani aflați în 

grija statului. Mulțumim încă o dată producătorilor pentru sprijinul acordat, și în acest an, celor care 

au nevoie de solidaritatea noastră!  
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6. Educaţie 

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

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

 

Investiţii în infrastructura educaţională 

La Cluj-Napoca, 20 de procente din taxele și impozitele locale plătite de clujeni sunt 

direcționate către educație. Primăria susține elevii din municipiu prin investiții în modernizarea și 

dotarea școlilor. Spre exemplu, în 2018 au fost alocaţi 5 milioane de lei pentru achiziţionarea a 1.392 

de calculatoare şi mai multe table interactive la 45 de şcoli şi 8 grădiniţe din Municipiul Cluj-

Napoca. Prin această investiţie s-a urmărit dotarea şcolilor cu reţele de calculatoare capabile să facă 

faţă unui proces educaţional modern şi să răspundă exigenţelor unui oraş „smart” care susţine 

inovarea şi tehnologiile moderne. De asemenea, Primăria a alocat fonduri pentru achiziţionarea de 

sisteme de supraveghere la 20 de unităţi de învăţământ şi 2 grădiniţe în vederea asigurării unui climat 

de siguranţă la şcoală. 
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Primăria a efectuat lucrări de reparaţii la toate unităţile de învăţământ preuniversitar din oraş 

care au necesitat astfel de intervenţii, creşe, grădiniţe, şcoli şi licee. 

Au fost contractate şi sunt în curs de realizare documentaţiile tehnice pentru supraetajarea sau 

extinderea următoarelor şcoli şi licee: Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Şcoala Gimnazială 

„Ion Creangă”, Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu” şi Colegiul Naţional „George Bariţiu”. 

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

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

Toduţă”. Principalele lucrări sunt: consolidarea structurală a clădirilor acolo unde este necesar; 

anveloparea clădirilor cu termosistem pentru reducerea cantității de energie termică pierdută, 

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

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

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

fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și folosirea resurselor regenerabile; instalarea 

de corpuri de iluminat tip LED eficiente din punct de vedere al reducerii consumului de energie 

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

zugrăveli noi, pardoseli noi etc). Proiectul este realizat prin Programul de Cooperare Elveţiano-

Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător. 

 

Creşe şi grădiniţe în cartiere 

În această perioadă, au intrat în faza de implementare două proiecte de creşe, una în cartierul 

Grigorescu (pe strada Donath) şi una în cartierul Mănăştur (pe strada Grigore Alexandrescu). 

Acestea vor avea atributele unor „clădiri verzi”, urmând să aibă o eficienţă energetică ridicată. Pentru 

creşa din Grigorescu lucrările sunt într-un stadiu avansat, urmând să fie finalizate în primăvara anului 

2019, iar pentru creşa din Mănăştur urmează ca lucrările să se finalizeze în 2020. 

S-a realizat SF-ul pentru o nouă creşă de pe str. Meziad (Mănăştur), în vecinătatea celei 

existente. Procedurile de licitaţie pentru execuţia lucrărilor şi începerea lor efectivă sunt programate 

pentru 2019.  

De asemenea, în cartierul Bună Ziua se va organiza o creşă (pe str. Stefan Luchian, într-un 

spaţiu construit) cu cel puţin 50 de copii, care se va deschide în toamna lui 2019. 

Pentru asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare a dosarelor de înscriere a 

copiilor la creşă şi ca urmare a dezbaterii publice privind Regulamentul de înscriere, repartizare, 
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departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare 

Creșe Cluj-Napoca, s-a dat posibilitatea completării online a solicitărilor de înscriere. 

De asemenea, prin intermediul unor proiecte europene - prin Programul Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020 - vor fi modernizate grădiniţele „Floare de Iris” şi „Căsuța Poveștilor”.  

 

Burse şi premii pentru elevi şi studenţi  

29.689 de burse pentru elevii clujeni 

Municipalitatea a menținut politica educațională prin care toți elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu media peste 8,50 și nota 10 la purtare, primesc bursă. 

Astfel, în semestrul 2 al anului şcolar 2017-2018 s-au acordat 16.494 de burse, iar în 

semestrul 1 al anului şcolar 2018-2019 s-au acordat 13.195 burse. Suma alocată a crescut de la 10,1 

milioane de lei în 2016 şi 2017, la 11,6 milioane de lei în 2018. 

 

Premii pentru elevii cu performanţe deosebite 

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

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

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

Cluj-Napoca, îşi pot construi viitorul aşa cum şi-l doresc. 

Astfel, Primăria i-a premiat pe elevii care au promovat examenul de Bacalaureat sau 

Evaluarea Naţională cu media 10 şi pe profesorii care i-au îndrumat. Nota maximă la cele două 

examene a fost obținută de 14 elevi din Cluj-Napoca: 12 elevi la Evaluarea Națională și 2 elevi la 

examenul de Bacalaureat. Elevii care au obținut media 10 la sesiunea iunie 2018 a Evaluării 

Naționale sunt: Sandea Miruna și Dobondi Eliza Diana de la Școala Gimnazială „Ioan Bob”; Ignat 

Alex Matei de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”; Bia Ștefan de la Școala Gimnazială „Iuliu 

Hațieganu”; Neag Alexia Cosmina, Petruș  Cătălina Antonia și Popa Miruna Elena de la Liceul 

Teoretic „Avram Iancu”; Crișan Mara și Susa Bianca de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”; Koșa  

Miruna și Nicule Maria Elena de la Liceul Teoretic „Elf”; Albu Carina-Maria de la Colegiul Național 

„Emil Racoviță”. Elevii care au obținut media 10 la sesiunea iulie 2018 a examenului de Bacalaureat 

sunt: Andrada Ioana Damian-Buda de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” şi Maria Otilia Drugan 

de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”. 
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De asemenea, Primăria organizează, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi cu alte 

instituţii sau ONG-uri, o serie de acţiuni care urmăresc premierea copiilor clujeni cu realizări 

deosebite în domenii diverse, creşterea interesului elevilor pentru implicarea în comunitate şi 

protecţia mediului, încurajarea alimentaţiei sănătoase, dezvoltarea activităţilor sportive şi 

valorificarea abilităţilor creative.  

Elevii clujeni cu performanțe deosebite au fost premiați în cadrul celei de a zecea ediții a 

Galei de excelență „10 pentru Cluj”, organizată de Primăria Cluj-Napoca. Evenimentul a devenit 

unul de tradiție în orașul nostru, prin recunoașterea pe care o oferim astfel, an de an, elevilor cu 

performanțe deosebite în mai multe domenii: ştiinţe, IT, social, arte, sport, inovaţie. 

 

Concursul pentru tineri cercetători în știință și inginerie a ajuns la a patra ediţie 

În 2018, concursul pentru tineri cercetători în știință și inginerie organizat de Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu prof. Rada Flavia Mihalcea, cetățean de onoare al 

municipiului, a ajuns la a patra ediţie.  

Primăria Cluj-Napoca este singura municipalitate din România care are inițiativa de a premia 

tinerii cercetători din țară. Premiile recunosc tinerii talentați care prin munca lor au demonstrat exce-

lenţă şi au adus contribuţii extraordinare în domeniul lor de specialitate şi implicit, societății din care 
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fac parte. Această recunoaștere a talentului, a excelenței și a inovării în știință și inginerie demonstrea-

ză că educația, dăruirea și perseverența reprezintă cheia către succes, recunoscute ca atare la Cluj. 

Câștigătorii ediției 2018 a concursului sunt: Premiul I - Alida Timar-Gabor, Facultatea de 

Știința și Ingineria Mediului, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Premiul II - Andrei Mocan, 

Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. 

Premiul III - Cristina Achim, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR), 

Măgurele. Mențiuni speciale: Smaranda Belciug, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova; 

Natalia Candu, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti; Mariana Pavel, Facultatea de 

Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași; Remus Pravalie, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București. 

 

Facilităţi pentru elevi la transportul public  

Peste 23.000 de elevi beneficiază de gratuităţi la transportul în comun 

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

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

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

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

activitățile educaționale.  

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

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

construiască o bază educațională cât mai solidă pentru viitorul lor. 

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

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

În prezent, peste 23.000 de elevi beneficiază de această facilitate. 

 

 

Autobuze dedicate pentru transportul elevilor la școală 

Primăria Cluj-Napoca a implementat o nouă politică educațională în materie de transport la 

școală, începând cu anul școlar 2018/2019. Astfel, începând din luna septembrie, a fost demarat un 

proiect pilot care presupune transportul elevilor de ciclu primar către și dinspre unitățile de 

învățământ unde aceștia învață. 
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Proiectul presupune ca toți elevii din clasa 0 până în clasa a IV-a inclusiv, de la liceele 

„Avram Iancu” și „Nicolae Bălcescu” în principal, să beneficieze de autobuze școlare dedicate, care 

pornesc din 4 cartiere ale Clujului: Zorilor, Mărăști, Gheorgheni și Mănăștur (2 trasee). Acestea îi 

transportă pe elevi până la școală. Elevii de ciclul primar din alte școli pot folosi autobuzele speciale 

cu circuit închis, acestea urmând traseul autobuzelor CTP. Poliția Locală este responsabilă de 

siguranța elevilor, un agent fiind prezent în aceste autobuze pe întreaga durată a cursei. 

Programul - pilot face parte din proiectele cele mai votate de către clujeni în cadrul procesului 

de Bugetare Participativă 2017. În urma analizelor efectuate de către Primăria Cluj-Napoca și 

Compania de Transport Public (CTP), începând din 2019 se dorește extinderea proiectului la mai 
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multe școli din zona centrală. În acest sens, urmează să fie achiziționate noi autobuze speciale pentru 

transportul elevilor. 

 

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

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

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

Fânaţelor şi Colonia Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii nedeplasabili cu dizabilităţi neuromotorii 

beneficiază de transport cu microbuze special dotate pe trasee stabilite de comun acord de 

municipalitate şi o serie de ONG-uri partenere. 

 

Sprijin pentru copiii defavorizaţi 

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

În scopul prevenirii abandonului școlar și ameliorării performanțelor școlare ale copiilor care 

provin din familii marginalizate și expuse riscului excluziunii sociale, Consiliul local al municipiului 

Cluj-Napoca a aprobat Programul „Școală după școală” în unitățile de învățământ primar și 

gimnazial din municipiu. Inițial, acest program a fost implementat ca proiect pilot în anul școlar 

2013-2014 la Școala Gimnazială „Traian Dârjan” din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de 

învățământ în care au fost identificați cei mai mulți elevi proveniți din familii marginalizate și expuse 

riscului excluziunii sociale. Ulterior, programul a fost extins în alte școli din oraș. 

Programul se derulează în baza unor parteneriate între Direcția de Asistență Socială și Medicală, 

United Way Romania, Fundația pentru Dezvoltarea Popoarelor - filiala Cluj, Fundația Diakonia și școli 

clujene. În acest an școlar beneficiarii programului sunt un număr de 210 elevi, din următoarele școli: 

Şcoala Gimnazială „Traian Dârjan”, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială „Octavian 

Goga”, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”.  

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

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

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

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

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

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

trebuiască să aibă o contribuţie prin muncă proprie şi să se poată concentra pe studiu. 
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Statisticile arată că, în România, doar 33% dintre copiii care provin din familii dezavantajate 

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

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

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

 

Rechizite pentru sute de copii clujeni din familii defavorizate 

În fiecare toamnă, peste 500 de copii din familii cu situaţie materială foarte dificilă primesc 

ghiozdane echipate cu rechizite şcolare. În fiecare an, am avut grijă de copiii care sunt în evidenţele 

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

aşa cum merită orice copil.   
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7. Sănătate şi asistenţă socială 

 

Modernizarea Spitalului Clinic Municipal 

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca reprezintă o importantă unitate medicală şi de 

învăţământ, cu adresabilitate largă, atât geografică, cât şi medicală, fiind singura unitate din judeţul 

Cluj care în cadrul aceleiaşi structuri poate asigura asistenţă medicală spitalicească sau ambulatorie 

în aproape toate specialităţile medicale. 

După modernizarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca printr-un 

proiect din fonduri europene, în 2016, se desfăşoară o amplă acţiune de modernizare şi reabilitare, un 

proces de transformare a spitalului într-o unitate sanitară conformă cu cerinţele actuale ale unei 

activităţi medicale performante.  

Principalele lucrări care s-au realizat în 2018 sunt: 

- Lucrări de reamenajare la parterul spitalului a Secției de Spitalizare de zi. 

- Lucrări de extindere și modernizare  a Secției de Medicină internă. 

- Lucrări de modernizare a rețelei de date ale spitalului. 

- Lucrări de reamenajare și compartimentare a Farmaciei spitalului. Pentru a se alinia la 

regulile de bună pactică in domeniul farmaceutic existente la nivel european, Spitalul Clinic 

Municipal a achiziționat un izolator pentru dizolvarea substanțelor citostatice.  

Substanțele citostatice folosite în tratamentul pacienților oncologici necesită preparare și 

dizolvare înante de administrare. Aceste substanțe sunt potențial toxice și în timpul preparării lor pot 

avea loc expuneri ale personalului care le manipulează. Izolatorul reprezintă cea mai sigură 

modalitate de manipulare a substanțelor citostatice. Activitatea specialității Oncologie Medicală în 

cadrul Spitalului Clinic Municipal se desfășoară atât in regim ambulatoriu, cât și în regim de 

spitalizare, de scurtă sau de lungă durată (internare de zi/ internare continuă).   

- Achiziţia următoarelor echipamente: turn de nefroscopie percutantă; aparat anestezie Zeus; 

trusă intervenții endoscopice urologice; procesor de țesuturi cu procesare prin vacuum și cu control 

al vaporilor; sistem de testare cardio-pulmonară; ecograf pentru Compartimentul de Primiri Urgențe; 

lampă pentru sala de operație; Platformă electrochirurgicală cu sigilare vasculară. 

De asemenea, în anul 2018 s-a semnat contractul de finanţare din fonduri europene a 

proiectului pentru creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. 
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Principalele categorii de lucrări vizate sunt instalarea unui nou sistem de încălzire in clădirea 

spitalului municipal, în scopul creşterii randamentului şi reducerii emisiilor. Sistemul de încălzire se 

va realiza cu pompe de căldură, care asigură încălzirea pe perioada rece şi răcirea în perioada caldă; 

izolarea termică a faţadei; termoizolarea planşeului peste ultimul nivel; izolarea termică a planşeului 

peste sol/subsol neîncălzit; dotarea cu corpuri de încălzire cu ventiloconvectoare; înlocuirea 

corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 

ridicată și durată mare de viață etc. 

 

 

Sprijin pentru spitalele clujene  

Spitalul Clinic Municipal „Clujana” este singurul aflat în responsabilitatea municipalităţii; 

însă, după cum bine ştim cu toţii, majoritatea unităţilor de stat au nevoie de fonduri suplimentare 

pentru funcţionare şi alocările din partea municipalităţii sunt necesare. Este politica noastră să 

susținem unitățile sanitare, deoarece clujenii au dreptul la servicii medicale cât mai bune. În fiecare 

an primim solicitări de la instituțiile medicale și încercăm să le sprijinim, măcar parțial, pentru cât 

mai buna lor funcționare în interesul clujenilor. 
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Astfel, au fost sprijinite cu fonduri de la bugetul local alte instituţii medicale: Institutul 

Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”; Institutul Inimii „Niculae 

Stăncioiu”; Spitalul Clinic de Boli Infecțioase; Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii; Spitalul 

Clinic de Recuperare; Spitalul Clinic Județean de Urgență; Institutul Clinic de Urologie și Transplant 

Renal Cluj; Spitalul Clinic Căi Ferate; Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”. În ultimii 6 ani, 

Primăria Cluj-Napoca a majorat cu peste 5 milioane de lei alocările financiare pentru spitalele care 

nu se află în subordinea instituției, de la 3.266.957 lei în anul 2012 la 8.915.000 lei în 2018. 

De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a sprijinit Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare pentru asigurarea necesarului de combustibil pentru autospecialele SMURD Cluj şi pentru a 

asigura masa echipelor SMURD. În 2018, a fost achiziţionată o autospecială de primă intervenţie şi 

comandă pentru ISU Cluj şi este în curs de achiziţie o ambulanţă de tip C - terapie intensivă mobilă. 

 

Cabinete medicale şcolare 

Asigurarea sănătăţii copiilor rămâne o prioritate constantă a municipalităţii. Strategia 

Primăriei presupune investiţii în cabinetele medicale din școli și universități, ca să putem oferi la 

Cluj-Napoca asistență medicală gratuită și de calitate pentru copiii noştri. Primăria asigură asistență 

medicală și stomatologică în 112 cabinete de medicină generală și 22 cabinete de medicină dentară 

(numărul cabinetelor de medicină dentară a ajuns la 22 prin deschiderea, la începutul acestui an 
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universitar, a unui cabinet nou în cadrul Universității Tehnice), deservite de 56 medici și 112 

asistente medicale. 

 

S-a efectuat un număr mediu anual de 138.000 triaje epidemiologice după vacanțele școlare. 

Au continuat acţiunile de informare şi educaţie sanitară atât pentru copii şi tineri cât şi pentru părinţi 

şi cadre didactice, cu accent pe importanţa unei alimentaţii sănătoase în scopul reducerii 

supraponderii şi obezităţii, importanţa sportului, a igienei personale, pentru conştientizarea asupra 

riscurilor ce decurg din fumat, consumul de alcool şi droguri. De asemenea, a fost asigurată asistenţa 

medicală la competiţiile sportive organizate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca sub egida „Liga 

liceelor clujene”. 

 

Servicii sociale - pentru o comunitate unită 

Începând cu anul 2018, Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) funcționează într-

un sediu nou (str. Venus fn), într-un spațiu modernizat, cu rampă de acces, cu ghișee și săli de 

așteptare, cu sistem de numere de ordine, în condiții optime, atât pentru personalul propriu, cât și 

pentru cetățenii care apelează la serviciile sociale (în medie, 270 pe zi).  

Au beneficiat de serviciile celor două centre destinate persoanelor fără adăpost ale 

municipalității un număr de peste 600 persoane, dintre care 131 de persoane au beneficiat de 

contracte de servicii și de măsuri complexe de optimizare personală și de antrenare a abilităților de 
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autoîngrijire și autogospodărire, de identificare și îmbogățire a resurselor personale, de stimulare a 

independenței și de reintegrare socio-profesională, iar restul au fost primite în regim de urgenţă şi au 

beneficiat de găzduire și asistență medicală primară, de igienizare, demersuri pentru identificare, de 

suport în vederea reinserției socio-profesionale şi, după caz, soluții pentru transportul acestora în 

localităţile de domiciliu. 

De asemenea, la Cluj-Napoca există 9 cluburi şi 2 centre de zi destinate persoanelor 

vârstnice, înființate de Primăria Cluj-Napoca. În total, în acestea sunt înscrise și activează peste 

2.500 persoane vârstnice. 

A continuat implementarea Programului multianual de creștere a accesibilității populației 

defavorizate la servicii de stomatologie, realizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Iuliu Hațieganu” (prin Facultatea de Medicină Dentară) și Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Cluj-Napoca. În acest program socio-medical au fost înscrise până în prezent 303 persoane, 

din care pentru 105 persoane au fost finalizate lucrările stomatologice. 

A fost pus în dezbatere publică și apoi pus în practică programul social prin care se acordă 

ajutorul pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de 

marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca (pentru tinerii 

proveniţi din structurile rezidenţiale ale DGASPC, persoane marginalizate social sau aflate în risc de 

marginalizare socială și pentru victimele violenţei domestice). În cadrul acestui program au fost 

depuse 75 cereri, din care 53 au fost aprobate, iar pentru 20 cazuri s-a acordat deja ajutorul.  

De asemenea, a fost pus în dezbatere publică și apoi pus în practică proiectul de acordarea de 

tichete sociale în valoare de 100 lei/an, în cadrul Programului social „Alimente”, pentru categorii de 

persoane vulnerabile cu domiciliul/reședința în Cluj-Napoca, iar în luna decembrie a început 

distribuirea tichetelor sociale pentru peste 7.000 beneficiari. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a demarat programul pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei pentru sezonul rece. În ultimii ani, au beneficiat de acest ajutor aproximativ 3.000 

de persoane.  

Aceste programe sociale sunt forme de sprijin comunitar, complementare celorlalte beneficii 

sociale acordate din bugetul de stat și se întemeiază pe principiul solidarității sociale potrivit căruia 

comunitatea vine în sprijinul familiilor și persoanelor singure vulnerabile, care au o situație materială 

precară, a familiilor și persoanelor singure marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și 

excluziune socială. 
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Începând cu anul 2018 a fost preluat de municipalitate și s-a asigurat sustenabilitatea pentru 

Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii (constituit iniţial cu sprijinul tehnic și financiar al 

UNICEF), prin care s-a intervenit cu servicii sociale pentru 57 de copii/adolescenți în anul 2018, iar 

37 de părinți au absolvit cursul de educație parentală. 

Centrul de servicii socio-medicale are ca obiective prevenirea dizabilității prin depistarea 

precoce a tulburărilor de dezvoltare, precum și intervenția recuperatorie în cazul afecțiunilor 

neuropsihice pentru un număr de 70 de copii, cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani. Numărul mediu 

lunar de beneficiari este de 67 copii. Pe parcursul anului 2018 au fost înregistraţi un număr de 23 

beneficiari noi și au ieșit din terapie un număr de 21 copii. Din cei 21 copii ieșiti din terapie, 17 au 

fost recuperați din punct de vedere neuromotor, aflându-se în parametrii de vârstă cu potențial maxim 

de recuperare.  

A continuat sprijinirea persoanelor cu dizabilități prin oferirea de beneficii și servicii sociale, 

fiind angajate ca și asistent personal peste 600 persoane, acordându-se aproape 1.800 de indemnizații 

și asigurându-se transport gratuit pe mijloacele de transport urban în comun pentru aproape 3.000 

persoane. Pe lângă cele două microbuze adaptate special pentru transportul persoanelor cu dizabilități 

aflate în fotoliu rulant, din dotarea Companiei de Transport Public, din bugetul local se oferă sprijin 

financiar pentru proiectul The Beard Mobile al Asociației Beard Brothers, pentru primul taxi 

comunitar din România, prin care se asigură servicii de transport gratuit acestei categorii de 

beneficiari. De la startul proiectului, The Beard Mobile - taxiul comunitar a efectuat aproximativ 

1.500 de curse şi a parcurs peste 12.000 km. 

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

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

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

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

educaţionale ale Fundației Dezvoltarea Popoarelor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

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

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

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

introdus autobuze cu program special. 

Nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă! Paradigma aceasta este importantă, în special în 

comunitățile aflate într-o dezvoltare accelerată, precum comunitatea noastră, iar aceste programe 
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sociale sunt măsurile prin care acționăm concret. Aceste acţiuni oferă un cadru mai stabil familiilor 

sau persoanelor singure aflate în condiții dificile, contribuind astfel la șanse mai mari pentru un viitor 

mai bun al acestor clujeni. 

 

DASM oferă modele de bune practici 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat concursul „100 de exemple de bune practici 

în serviciile sociale din România” dedicat furnizorilor publici și privați de servicii sociale din 

România, în contextul anului aniversar al Centenarului Marii Uniri, anul în care România 

aniversează 100 de ani de la înființarea statului național unitar român. 

În lista cu cele 100 de servicii sociale desemnate câștigătoare, se regăsește și Direcția de 

Asistență Socială și Medicală cu două servicii sociale: Centrul de servicii socio-medicale (str. 

Aviator Bădescu nr. 32) şi Centrul multifuncțional pentru servicii sociale integrate „Ţara minunilor” 

(str. Înfrățirii, nr. 15).  

 

Proiecte internaţionale ale Direcției de Asistență Socială și Medicală 

În această perioadă, Direcția de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener, a fost 

implicată în următoarele proiecte internaţionale: 

- S-a continuat programul de screening vizual și auditiv pentru copii de vârsta preșcolară 

demarat în anul 2017, în baza unui parteneriat încheiat între: Academisch Ziekenhuis Behorende 

Bijde Openbare Universiteit Rotterdam, Universitatea din Sheffield (UK), Universitatea din Reading 

(UK), Institutul Karolinska (Suedia), Universitatea Goethe, Frankfurt (Germania), UMF Cluj-Napoca 

(România), Universitatea de Medicină din Tirana (Albania), Foundation Country-Committees Joint-

Partnership of EUSCREEN study Consortium și Direcția de Asistență Socială și Medicală. Proiectul 

vizează crearea unor modele de screening, în municipiul Cluj-Napoca beneficiind de screening vizual 

un număr de 4435 copii. 

- În anul 2018 a demarat implementarea proiectului „Răspuns coordonat în cazurile de abuz și 

neglijare a copilului prin baze de date minimale: de la planificare la practică”. Proiectul vizează 

consolidarea capacității profesioniștilor de abordare eficientă a situațiilor de copii suspectați ca fiind 

abuzați și/sau neglijați, respectiv, de recunoaștere, raportare și înregistrare corespunzătoare a acestora 

în șase țări membre ale Uniunii Europene. Totodată, prin acest proiect se dorește îmbunătățirea 

cooperării multidisciplinare și intersectoriale prin facilitarea schimbului de informații dintre 
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profesioniști, raportarea, urmărirea și prevenirea re-victimizării. Mai mult, se vizează implementarea 

unui mecanism de colectare a datelor în mod uniform, fiabil și comparabil pentru a se putea obține 

estimări exacte privitoare la incidența cazurilor de copii abuzați și/sau neglijați. Proiectul se 

desfăşoară în perioada 2018-2020. Proiectul a fost depus de următorul consorțiu de parteneri: 

Departamentul Ocupare, Ministerul Muncii, Bunăstării Sociale și de Asigurări Sociale (Cipru), 

Observatorul național pentru protecția copiilor (Franța), Fundația Aroa (Spania), Universitatea 

„Babeș-Bolyai” (România), Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (România), 

DASM Cluj-Napoca (România), Agenția de Stat pentru Protecția Copilului (Bulgaria), Universitatea 

Neofit Rilski (Bulgaria), Centrul de politici Speranţe pentru Copii (Cipru), având ca și coordonator 

de proiect Institutul pentru Sănătatea Copilului (Grecia). 

- Proiectul „Understanding the diversity behind unspoken words” (Înțelegerea diversității din 

spatele cuvintelor nerostite) a demarat în anul 2018, DASM având rolul de lider de parteneriat. 

Consorțiul de parteneri este format din: Asociația Babilon Travel (România), Liceul Tehnologic 

Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca (România), Association of Parents of Hearing 

Impaired Children (Bulgaria), Culture Without Barriers Foundation (Polonia), Projekte Vullnetare 

Nderkombetare (Albania) și Autonomia E Descoberta CRL (Portugalia). Scopul proiectului este 

depășirea barierelor de comunicare interculturală cu care se confruntă tinerii cu și fără deficiențe de 

auz, care provin din culturi și țări diferite. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin 

Programul Erasmus. 

- De asemenea, DASM a sprijinit în 2018 implementarea unui alt proiect Erasmus, intitulat 

”EVS Seeds”, coordonat de către Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Proiectul se încadrează în 

viziunea direcției de deschidere către comunitate, vizând dezvoltarea unui program de creștere a 

capacității instituționale în domeniul voluntariatului. 

- DASM şi Asociația Thirst for Life (Bulgaria), împreună cu Fundația dezvoltarea popoarelor 

și cu Asociația ESE (Macedonia), au depus proiectul „The number of children's smiles defines the 

future of the state, joint action for creating effective Nurturing care for ALL women and children! ”. 

Proiectul este depus în cadrul apelului pentru cooperare regională al Fondurilor SEE și Norvegiene și 

vizează facilitarea participării efective a comunităților vulnerabile în modelarea unor comunități 

prospere și sustenabile prin educație timpurie și adresarea eficientă a determinanților unei bune stări 

de sănătate. 
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Susținerea financiară a asociațiilor și fundațiilor din municipiul Cluj-Napoca acreditate 

ca furnizori de servicii sociale sau active în domeniul social 

A continuat susținerea financiară a asociațiilor și fundațiilor din municipiul Cluj-Napoca 

acreditate ca furnizori de servicii sociale sau active în domeniul social (cu acțiuni punctuale pentru 

grupuri vulnerabile). În anul 2018 au fost finanțate, prin bugetul DASM, 44 de ONG-uri: 25 asociații 

și fundații au primit finanțare în baza Legii nr. 34/1998 (pentru 44 unități de asistenţă socială) și 19 

de asociații au fost susținute financiar conform Legii nr. 350/2005. 

Organizaţiile şi fundaţiile subvenționate și/sau finanțate sunt, în fapt, partenere ale autorităţii 

locale, în vederea susţinerii familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de nevoie socială, munca 

noastră cu aceste organizaţii fiind un factor de stabilitate socială şi de ameliorare a bunăstării 

cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca și o importantă formă de prevenţie a riscurilor majore pe care 

le presupune sărăcia, boala, dependenţa. 

 

Bucătărie permanentă de la Primărie pentru „O masă caldă”  

Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca sprijină proiectul comunitar „O masă caldă” prin 

asigurarea unui spațiu de bucătărie corespunzător, echipat, pentru voluntarii asociației care prepară 

mâncare în cadrul acestei inițiative.  

Beneficiarii programului, conform proiectului publicat pe website-ul primăriei, sunt: 

„ (1) Beneficiarii direcţi vor fi identificați din următoarele categorii de persoane vulnerabile: 

a) persoane fără adăpost; 

b) persoane cu dizabilități și persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate; 

c) persoane și familii cu venituri reduse, identificate și recomandate de alți parteneri sociali; 

d) alte persoane care apelează la ajutorul DASM sau al Asociației „O masă caldă”. 

(2) Beneficiarii indirecţi ai programului: furnizorii publici și privați de servicii sociale, 

comunitatea.” 

În efortul de creștere a calității vieții cetățenilor municipiului Cluj-Napoca, e important să 

acordăm atenție celor aflați în situații de dificultate, persoane singure și familii marginalizate social 

sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială.  

Există numeroase cazuri pentru care Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei nu 

poate interveni direct cu servicii sociale, din cauza cadrului legislativ restrictiv. Spre exemplu: unele 

persoane fără adăpost care au un venit care depășește plafonul care ar permite acordarea dreptului la 
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cantină gratuită, persoane singure sau familii monoparentale care au nevoie de susținere și după 

angajarea în muncă, persoane vârstnice cu grave probleme de sănătate, fără aparținători, care au o 

pensie dar care se află în imposibilitatea de a-și achiziționa alimente sau de a-și găti etc. Situațiile 

amintite sunt, de regulă, soluționate prin mobilizarea comunității și prin implicarea asociațiilor, 

fundațiilor neguvernamentale, partenere ale Primăriei prin DASM. 

În acest context a venit propunerea Asociației „O masă caldă”, de înființare a unei bucătării 

sociale prin care să se asigure hrană în fiecare săptămână, de luni până vineri, pentru categoriile 

vulnerabile mai sus amintite. Noua bucătărie oferită de municipalitate este situată pe Bulevardul 21 

Decembrie 1989, nr. 108, ap. 25, corp A. 

Monitorizarea Programului social „O masă caldă” se face de către Primăria municipiului 

Cluj-Napoca prin Direcția de Asistență Socială și Medicală. 

 

Investiţii în infrastructura socială 

Primăria a demarat două proiecte de realizare de locuinţe sociale din fonduri de la bugetul 

local. Astfel, pe un amplasament situat pe strada Sighişoarei urmează să fie realizat un bloc cu 56 de 

locuinţe (pentru care se va relua licitaţia de execuţie), iar pe amplasamentul de pe strada Ghimeşului 

urmează să fie realizat un bloc cu 12 locuinţe (lucrarea a început cu mutarea reţelelor de utilităţi).  

Au fost amenajate 8 locuințe pentru asigurarea cazării persoanelor afectate de urmările unei 

situații de urgență. 

Avem nevoie de un cimitir nou în Cluj-Napoca, pentru că cele existente nu mai pot face faţă 

nevoilor oraşului pe termen mediu şi lung. Planul Urbanistic General prevede ca acesta să se 

realizeze pe un teren de aproximativ 30 de hectare, situat în Someşeni, în zona Moş Ion Roată. În 

toamna anului 2018 au început lucrările care se vor finaliza în 2020. 
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8. Dezvoltare economică sustenabilă 

 

Politici publice orientate spre crearea de noi locuri de muncă 

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

muncă, esenţială pentru dezvoltarea comunităţii noastre.  

Municipalitatea clujeană urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice 

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

eficientă a potenţialului local. O pârghie de susţinere a investitorilor este acordarea de facilităţi 

fiscale prin schemă de ajutor de minimis pentru investitorii din parcurile industriale şi pentru 

susținerea construirii de clădiri cu clasa energetică ''A''. 

Astfel, s-au acordat următoarele facilităţi fiscale - scheme de ajutor de stat regional sau 

minimis: 

- În temeiul prevederilor Ordinului nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a 

măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale (ajutor regional) - cinci entități 

industriale au beneficiat de un ajutor regional în valoare de 1.494.548 lei. 

- Reducerea la 0,20% a coeficientului (faţă de 1%) pentru calculul impozitului pe clădirile 

situate în parcurile industriale - ajutorul de minimis - în anul 2018 au beneficiat şase agenţi 

economici care nu se mai pot bucura de prevederile Ordinului nr. 2980/2013, ajutorul fiind în valoare 

de 300.000 lei. 

- Reducerea impozitului pe clădire în cazul clădirilor aflate „în clasă energetică A”, care deţin 

o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire 

verde” - în anul 2018 s-a acordat o reducere în valoare de 1.000.000 lei. 

- Pentru sprijinirea activităților ONG-urilor ce desfășoară activităţi fără scop lucrativ sau 

prestează servicii sociale, acestea sunt scutite de la plata impozitului pe clădire şi teren. 

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

taxelor şi impozitelor locale (în limitele legii). Primăria a acordat bonificaţia de 10% clujenilor care-

şi achită integral impozitele până în 31 martie. 

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

politicile fiscale pe care le promovăm, prin facilităţile oferite, prin diversificarea metodelor de plată 

pentru evitarea aglomeraţiei, prin micșorarea termenului la 20 de zile pentru formularea răspunsului 
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la sesizări şi prin faptul că avem un număr de 29 de documente administrative fiscale care pot fi 

comunicate cetățenilor în format electronic (prin email), iar faptul că avem o bună colectare la 

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

Primăria are un protocol de colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” pentru a asigura 

corelaţia între cerinţele pieţei forţei de muncă locale/regionale şi ofertele sistemului de învăţământ 

universitar.  

Şomajul la nivelul municipiului a fost în toată această perioadă sub 1%. 

 

Colaborarea cu mediul de afaceri 

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

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

precum Coreea de Sud, Franţa, Germania, Olanda, SUA, Turcia, Ungaria. Camera de Comerț 

Româno-Germană (AHK) și-a deschis un sediu la Cluj-Napoca, iar oraşul a fost vizitat de o delegație 

a Corporației de Întreprinderi mici și mijlocii din Coreea de Sud (SBC) și de o delegație a World 

Technopolis Association (Coreea de Sud). 

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

de Toamnă al Economiei Germane, Forumul de afaceri româno-maghiar, Cluj Business Days, 

Întâlnirile Europene din Transilvania, Meet the Mayor - două întâlniri anuale cu membrii Cluj 

International Committee sau „Antreprenoriat şi inovare in IT”. 

Administraţia locală are un rol important în atragerea investitorilor, iar la Cluj-Napoca, prin 

Biroul de Relaţii externe şi investitori al Primăriei, ţinem în permanenţă legătura cu reprezentanţi ai 

mediului de afaceri pentru a putea iniţia proiecte şi pentru a oferi politici publice care să încurajeze 

investiţiile, să fie în concordanţă cu cerinţele actuale ale mediului de afaceri. Pentru a veni în 

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

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

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

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

platforma www.clujbusiness.ro este disponibilă versiunea actualizată a filmului de prezentare a 

municipiului Cluj-Napoca. 

Pornind de la numărul actual al investitorilor și încercarea de a găsi date relevante și în timp 

util despre piața de IT din Cluj, municipiul Cluj-Napoca a sprijinit Clusterul Aries în elaborarea 
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primului studiu complex de acest fel pentru municipiul nostru, studiu accesibil pe 

www.clujbusiness.ro. la secțiunea Market Overview. 

Municipiul Cluj-Napoca este singurul municipiu din România care are constituit un Consiliu 

Consultativ pentru Antreprenoriat și Inovare în IT, format din specialiști în domeniu, membri ai 

clusterelor iTech by ARIES Transilvania și Cluj IT. 

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

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

Evenimentele au fost organizate în parteneriat de entităţi private şi de autorități publice clujene, cu 

scopul de a susţine proiecte ale comunităţii din sectorul public şi cel privat şi de a atrage noi investiţii 

în regiune.  

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

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

Clusterul de Industrii Creative Cluj, Transilvania Energy Cluster, Cluj IT Cluster, Clusterul Turism 

Transilvania, dȃnd astfel un mesaj clar al angajării noastre în proiecte de anvergură promovate de 

aceste structuri asociative. 

Cluj-Napoca se află printre primele orașe care aderă la inițiativa Start-Up City Europe 

Partnership (SCEP) - un proiect care urmărește crearea unui sistem de suport pentru orașele din 

Europa care au ca obiectiv strategic dezvoltarea economică bazată pe inovare.  

Publicaţia „The Economist” consideră Clujul ca un oraş cu care România se poate mândri, 

oraşul fiind şi un hub IT (https://www.economist.com/europe/2018/12/22/romania-has-a-city-it-can-

boast-about?fbclid=IwAR211x8JUgYE6y3S36Dxyu8R678YosFJhc-9CMsjs5afskshJhbWd9icL7Q). 

 

Proiecte economice din fonduri europene şi primul cluster de industrii creative din 

România 

Sunt în implementare două proiecte economice: Centrul Regional de Excelenţă pentru 

Industrii Creative (CREIC) şi Centrul de sprijinire a afacerilor Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, 

Microîntreprinderi - Zona Metropolitană Cluj (TEAM-ZMC), ambele în zona Lomb. Centrul 

Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative şi Centrul de sprijinire a afacerilor TEAM-ZMC sunt 

administrate de compania Cluj Innovation Park SA (aparţinȃnd municipiului) şi urmează să facă 

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

acestor obiective s-au continuat lucrările de amenajare a accesului şi consolidările necesare. 
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Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative a fost finalizat în luna decembrie, iar 

Centrul de sprijinire a afacerilor TEAM-ZMC va fi dat în folosinţă în primăvara anului 2019, după 

finalizarea lucrărilor de consolidare a terenului. 

La iniţiativa Cluj Innovation Park, ARIES Transilvania și Hygia Consult, a fost creat 

Clusterul de Industrii Creative „Transilvania”, primul cluster de acest tip din România. Din el fac 

parte peste 30 de companii din domeniile: publicitate, arhitectură, design, modă, film, video și 

fotografie, software şi jocuri, muzică, teatru, 5 universităţi, (4 universităţi din Cluj-Napoca - 

Universitatea de Artă şi Design, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Universitatea Tehnică, Universitatea 

Sapienția, precum şi Universitatea din Oradea), precum şi una dintre cele mai importante bănci din 

România, Banca Transilvania. Primul proiect pe care şi l-a propus Clusterul de Industrii Creative este 

dotarea unui studio cinematografic, care urmează să fie utilizat în comun, ca un co-working space în 

Centrul Regional pentru Industrii Creative.  

 

Ghid imobiliar local realizat pe baza tranzacţiilor reale efectuate în piaţă 

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

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

consultanţă si evaluare Veridio a elaborat un ghid ce are la bază tranzacţiile imobiliare încheiate pe 

raza municipiului Cluj-Napoca, ghid care a ajuns deja la a cincea ediţie (publicată în august 2018). 

Ghidul oferă date privind volumul și valoarea totală a proprietăților tranzacționate, repartizarea 

acestora pe tipuri de proprietăți (apartamente, case, terenuri, altele), prețurile medii pe metru pătrat 

repartizate pe cartiere și pe întregul municipiu, precum și multe alte cifre relevante. 

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

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

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

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

facă achiziţii imobiliare. 
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9. Dezvoltarea turismului 

 

Centrul de Informare Turistică, model de bune practici 

Conform datelor furnizate de INSSE, în primele 10 luni ale anului 2018 au sosit la Cluj cu 

1.832 turiști mai mulți decât în aceeași perioadă a anului 2017 (406.202 turişti), numărul de înnoptări 

fiind mai mare cu 5.745 (758.096).  

Numărul turiștilor deserviți de Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca, 

atât cu informații directe cât și cu materiale informative, a fost de peste 36.000 (cu 6% mai mare 

decât în 2017). Marea majoritate a turiştilor care s-au adresat direct Centrului de Informare Turistică 

sunt străini - 80%, principalele ţări de provenienţă ale acestora fiind Franţa, Germania, Spania, 

Marea Britanie, Italia, Polonia, SUA, Israel, Olanda, Ungaria. Centrul de Informare Turistică oferă 

informații turistice, acces gratuit la internet și pune la dispoziţia turiştilor, unităților de cazare și 

organizatorilor de evenimente, conferințe etc., cu participare națională și internațională, materiale de 

informare și promovare turistică: hărți, pliante şi broşuri informative, în mai multe limbi de circulaţie 

internaţională și regională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, ebraică, 

poloneză), stickere autocolante pentru laptopuri și telefoane mobile. 
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În principalele zone de interes turistic ale municipiului Cluj-Napoca au fost amplasate 

indicatoare turistice pietonale și panouri cu hărți în limbile română și engleză, care facilitează accesul 

turiștilor către obiectivele de interes. De asemenea, harta panoramică 3D a fost amplasată și pe 

citylight-urile din centrul orașului și din Parcul Central.  

Municipalitatea a venit în întâmpinarea turiștilor prezenţi la cele mai importante evenimente 

culturale şi sportive din oraş, prin amplasarea de infopoint-uri care au oferit informaţii și materiale de 

promovare generale şi personalizate pentru fiecare eveniment în parte. Principalele evenimente în 

cadrul cărora au fost amplasate infopoint-uri turistice sunt: Untold (cu peste 300.000 de participanţi), 

Electric Castle (cu peste 200.000 de participanţi), Cupa Davis si FED Cup 2018, Campionatul 

European de Tenis de Masă pentru Juniori şi Cadeți, Zilele Clujului. 

Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca a participat la importante târguri 

internaționale de turism (Madrid şi Viena), care se adresează atât specialiştilor cât şi publicului larg 

şi atrag un număr mare de expozanţi şi de vizitatori. 

Prin paginile de web www.visitclujnapoca.ro şi www.visitcluj.ro, Serviciul Relaţii 

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

limbi (engleză, franceză, germană, maghiară). 

Au fost realizate infotripuri pentru jurnaliști și bloggeri de turism din Turcia, China și Coreea 

de Sud, care influențează pozitiv opinia publică privind destinațiile turistice promovate. 

Municipiul Cluj-Napoca a fost promovat pe newsletter-ul săptămânal al Ministerului 

Turismului, unde au fost prezentate cele mai importante evenimente de interes turistic, precum şi 

într-o broșură de prezentare a orașelor înfrățite cu Suwon (Coreea de Sud). 

Pentru dezvoltarea unui turism accesibil, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin Centrul de 

Informare Turistică, a fost şi este partener într-o serie de proiecte interne și internaționale, care 

vizează realizarea unor programe pentru facilitarea accesului la obiective şi informații turistice 

pentru persoanele defavorizate sau cu dizabilități și o mai bună integrare a acestora în comunitate, 

atât pe plan local cât și în context internațional, folosind activități outdoor, adaptate nevoilor 

acestora. Proiectele au continuat, având o componentă internă, la nivel local sau național și una 

externă, la nivelul Uniunii Europene (Erasmus+), în parteneriat cu ONG-uri de profil, Liceul pentru 

Deficienţi de Vedere, Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Cluj, Liga pentru Apărarea 

Drepturilor Omului, Direcția pentru Asistență Socială și Medicală și alți parteneri din Uniunea 
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Europeană (ghid de bune practici, tururi ghidate, evenimente multiculturale, studiu de accesibilizare 

transport în comun pentru nevăzători etc.). 

 

Tururi ghidate gratuite  

În parteneriat cu Asociația Cluj Guided Tours, au fost organizate tururi ghidate gratuite în 

centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca. Având menirea de a prezenta centrul turistic al oraşului 

într-o manieră atractivă și educativă, atât pentru vizitatorii municipiului Cluj-Napoca, cei care abia au 

deschis poarta „oraşului comoară”, cât şi pentru clujenii de diferite vârste care au ales această 

alternativă plăcută de petrecere a timpului liber şi care doresc să-şi cunoască mai bine oraşul, tururile 

ghidate gratuite au fost organizate zilnic. În proiect au fost implicaţi numeroşi voluntari - studenţi, 

masteranzi, absolvenţi sau cursanţi în domeniul ghidajului turistic, sub îndrumarea unor cadre didactice 

de la secţiile de specialitate din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, activităţile proiectului contribuind 

astfel şi la pregătirea practică a resursei umane competitive, prin susţinerea unui serviciu coordonat de 

instruire, având ca obiectiv optimizarea promovării turistice prin conştientizarea şi creşterea vizibilităţii 

patrimoniului oraşului în rândul turiştilor români şi străini, dar şi în rândul comunităţii locale. 

Pe lângă acestea, pe perioada desfăşurării Zilelor municipiului Cluj-Napoca, au fost oferite 

turiştilor diferite circuite tematice, în limbile română sau engleză: „Cluj-Napoca, the Treasure City”, 

„Legendele Clujului”, „Povești de dragoste clujene”, „Clujul redescoperit”, „Centenar multicultural”, 

„Tur ghidat pădurea Hoia-Baciu”, „Tur ghidat al Bibliotecii Centrale Universitare”, „Cimitirul 

Central şi păsările Clujului”. Personalul de specialitate al serviciului a organizat tururi ghidate pentru 

delegațiile oficiale din Germania, Franța, Turcia, Grecia, Republica Moldova, Israel, Statele Unite 

ale Americii etc., precum și în cadrul unor evenimente cu participare națională și internațională. 

O componentă aparte o reprezintă tururile gratuite pentru persoanele cu deficiențe de vedere 

oferite de un ghid specializat al Centrului de Informare Turistică, servicii care se adresează atât 

grupurilor care fac parte din diferite proiecte interne și internaționale, cât și turiștilor individuali. 

 

Realizarea unor tururi virtuale și amenajarea unui punct VR (Virtual Reality) 

Printr-un protocol de colaborare cu Avangarde Software Solutions, au fost realizate tururi 

virtuale care oferă turiștilor o experiență interactivă de vizionare online a punctelor principale de 

interes ale municipiului Cluj-Napoca într-un câmp de 360 de grade. Tehnologia VR (Virtual Reality) 

permite utilizatorilor să experimenteze lumi virtuale, prin transpunerea în mijlocul unor locații 
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construite digital, cu ajutorul ochelarilor oculus, căștilor și scaunului VR. Punctul VR a fost 

inaugurat la Zilele Clujului 2018 și a fost amplasat și în cadrul standurilor de promovare cu care am 

fost prezenți la marile evenimente. 

 

 

Parteneriate ale Centrului de Informare Turistică cu Universitatea „Babeş-Bolyai” şi cu 

instituţii de artă şi cultură 

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

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

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

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

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

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

de Litere, Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Business; Management în Industria 

Turismului; Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism, Centrul de Training pentru Turism și 

diferite instituții de învățământ din străinătate, care și-au manifestat interesul de a dezvolta programe 

de pregătire practică și schimb de experiență cu Centrul de Informare Turistică). Pe parcursul 

stagiilor de practică, studenţii dobândesc cunoştinţe despre modalitatea de funcţionare a unui centru 
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de informare turistică, dar şi despre activităţi specifice administraţiei publice locale, având 

posibilitatea de a interacţiona direct cu vizitatorii centrului şi de a se implica în proiectele de 

promovare turistică. Sub supravegherea tutorilor din cadrul Centrului de Informare Turistică şi a 

profesorului îndrumător, studenţii oferă vizitatorilor informaţii cu privire la oferta turistică şi de 

agrement, contribuind totodată şi la activităţile administrative, de actualizare a bazelor de date 

turistice, realizarea unor materiale informative, documentare şi crearea bazei de date pentru 

realizarea unor studii de marketing, lucrări de licenţă şi de doctorat etc. 

Centrul de Informare Turistică are relaţii de colaborare cu centrele culturale, Centrul pentru 

Cooperări Internaționale al Universității „Babeș-Bolyai”, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 

Blaga”, Centrul pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural-Istoric, Arhivele Naţionale, Teatrul 

Naţional şi Opera Română, Teatrul Maghiar de Stat şi Opera Maghiară, Teatrul de Păpuşi „Puck”, 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Colecţia de Istorie a Farmaciei, Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei, Muzeul de Artă, Muzeul Mitropoliei, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” şi alte 

instituţii de artă şi cultură, învățământ etc., pentru promovarea programului de evenimente sau pentru 

organizarea unor manifestări expoziţionale, festivaluri etc.  

Un eveniment creat special pentru promovarea patrimoniului cultural-istoric al oraşului este 

reprezentat de „Zilele Centrului Istoric” (tabăra antică și medievală la zidul cetății, schimb de gardă 

și demonstrații pirotehnice la Turnul Croitorilor). Evenimentul reuneşte grupuri de reînscenare 

istorică menite să ofere publicului o mostră de viaţă autentică din istoria multimilenară a Clujului. 

Elementele de istorie vie ale acestui eveniment au fost completate de prezentări, conferinţe, expoziţii 

tematice şi acompaniate de concerte de muzică medievală şi interbelică. În anul centenarului Marii 

Uniri, în cadrul programului organizat la Zilele Clujului, a fost amenajat și un photobooth Cluj 100 

(unde atât cetățenii cât și turiștii și-au putut face fotografii de epocă).  

În parteneriat cu Asociația Natura Transilvaniei și Institutul de Speologie, a fost organizată 

Noaptea Europeană a Liliecilor (în Grădina Botanică), iar pentru comemorarea a 150 ani de la 

nașterea marelui savant a fost organizat „Memorialul Emil Racoviță”, în parteneriat cu Institutul de 

Speologie și Colegiul Național „Emil Racoviță”. 

Centrul de Informare Turistică a colaborat cu Societatea de Geografie din Paris pentru 

realizarea unui film despre Cluj-Napoca și Transilvania, care va fi difuzat de TV5 Monde. 
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Prin protocolul de colaborare „Ruta Corvinilor”, s-a realizat cadrul pentru promovarea 

turistică a obiectivelor cultural-istorice legate de istoria lui Matia Corvin în Cluj-Napoca, Alba-Iulia, 

Hunedoara (Castelul Corvinilor) etc. 

Pentru promovarea reciprocă a celor două destinații turistice (Cluj-Napoca și Bucovina), a 

fost realizat un protocol de colaborare între Municipiul Cluj-Napoca și Județul Suceava, în 

perspectiva aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. 

 

Recomandări din partea presei internaţionale 

Între recomandările pentru 2018, reprezentanții site-ului de turism britanic Skyscanner 

menționează faptul că unul dintre motivele pentru care turiștii aleg să viziteze Cluj-Napoca este 

pentru că aici găsesc un oraș plin de viaţă, cu un stil boem și cu un grad ridicat de vitalitate culturală. 

(Sursa: https://www.thesun.co.uk/travel/5164289/skyscanner-reveals-the-popular-new-holiday-spots-

for-2018-according-to-pre-booked-flights-with-romania-dubrovnik-and-bristol-all-making-the-list). 

Cotidianul spaniol La Vanguardia a recomandat şi el Clujul ca o destinaţie potrivită pentru 

2018 amintind numărul mare de studenţi, deliciile gastronomice şi Parcul Etnografic Romulus Vuia 

(Sursa: http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180531/443797992681/cluj-napoca-viaje-corazon- 

transilvania.html). 
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10. Cooperări naţionale şi internaţionale 

 

Ambasadori şi reprezentanţi oficiali în vizită la Cluj-Napoca 

În anul 2018, municipalitatea a dezvoltat numeroase parteneriate la nivel local, naţional şi 

internaţional şi a fost reprezentată la importante manifestări desfăşurate la nivel european. 

Ambasadori din numeroase ţări au vizitat oraşul nostru: Africa de Sud, Argentina, Austria, 

Cehia, China, Elveţia, Franţa, Mexic, Norvegia, Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, 

Tunisia, Ucraina. De asemenea, au vizitat Clujul reprezentanţi diplomatici din Germania, Japonia, 

Republica Moldova, Norvegia, Slovacia, Statele Unite ale Americii. 

Oraşul a primit vizita unor reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Comitetului European al 

Regiunilor, ai Comunităţii Wallonie-Bruxelles, ai primăriilor oraşelor înfrăţite Suwon (Coreea de 

Sud), Ungheni (Republica Moldova), Ningbo (China), Columbia, Carolina de Sud (SUA), Köln 

(Germania), ai oraşelor Cimişlia (Republica Moldova) şi Matsuyama (Japonia - pentru a participa la 

plantarea simbolică a cireșilor japonezi donați de aceștia). 

 

De asemenea, în luna octombrie, am primit în vizita reprezentanților Corpului Diplomatic 

acreditat la București, aflați la noi în oraș pentru o vizită de documentare, în cadrul unui turneu care a 

cuprins și alte orașe din Transilvania și Banat. Delegația a fost compusă din 24 de ambasadori și 3 

însărcinați cu afaceri ad-interim, reprezentând țări de pe toate continentele. 

Am fost vizitaţi de o serie de responsabili ai unor proiecte academice, culturale şi sociale, 

cum este programul european Erasmus+, Tabăra Culturală din Chișinău (Republica Moldova), 

Universitatea din Columbia, Carolina de Sud (SUA), Universitatea din Georgia (SUA), delegația 
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Com'on Europe pentru dezvoltarea proiectelor de bugetare participativă, Institutul Confucius din 

cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, de reprezentaţi ai British Council România şi British Council 

Cluj-Napoca, Institutului Francez Cluj, Centrului Cultural Italian Cluj, Goethe Zentrum Cluj, 

Fundația „Hanns Seidel” din Bavaria. 

În luna noiembrie, cardinalul Francesco Monterisi, reprezentantul Vaticanului, a efectuat o 

vizită în municipiul Cluj-Napoca. În cadrul întrevederii s-a discutat despre climatul ecumenic de la 

Cluj și a fost subliniată importanța politicii de toleranță între cultele religioase în vederea consolidării 

comunității noastre. S-a menționat faptul că Universitatea „Babeş-Bolyai” este singura universitate 

din Europa cu patru facultăți de teologie creștină, în conformitate cu principalele confesiuni istorice 

din Transilvania: ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică și protestantă. 

 

 

Cooperări şi relaţii internaţionale 

Municipiul Cluj-Napoca a fost reprezentat de primar la o serie de evenimente internaţionale: 

„Barcelona Resilience Week” (unde au fost prezentate acţiunile oraşului legate de reducerea 

vulnerabilității sociale și dezvoltarea proceselor de decizie participativă), la conferinţa „World 

Technopolis Association” desfăşurată la Binh Duong, Vietnam (care a avut ca temă infrastructura 

„smart” şi unde au participat experţi şi reprezentanţi ai unor oraşe din Belgia, Coreea de Sud, 
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Finlanda, Germania, Indonezia, Olanda, Spania, SUA, Vietnam şi Australia), precum şi la 

evenimente organizate de Comitetul European al Regiunilor la Bruxelles (unde principalele teme de 

discuţie au vizat: viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene post 2020; consolidarea 

identităţii europene prin educaţie şi cultură; patrimoniul cultural ca resursă strategică pentru regiuni 

mai unitare şi mai durabile în Uniunea Europeană; consolidarea capacităţilor de inovare în regiunile 

Europei, strategii pentru o creştere stabilă, durabilă şi favorabilă incluziunii). 

În cadrul intervenţiilor avute la Plenara Comitetului European al Regiunilor am susţinut: 

- Consolidarea mobilităţii studenţilor şi a tinerilor prin programul Erasmus. Proiectul de buget 

propune dublarea fondurilor pentru acest program. Am propus, ca obiectiv politic pe termen mediu, 

să asigurăm posibilitatea ca cel puţin jumătate din studenţii europeni să poată studia un semestru într-

o altă ţară a Uniunii Europene. Propunerea ar contribui la consolidarea identităţii europene prin 

intermediul acelora care reprezintă viitorul Europei, adică tinerii. De asemenea, propunerea ar 

contribui la diminuarea curentelor extremiste şi populiste în Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizarea eficientă a reţelei fostelor Capitale Europene a Tineretului prin instituţionalizarea 

la nivelul UE a acestei reţele şi asigurarea finanţării aferente. 

- Necesitatea susţinerii financiare suplimentare a politicii de coeziune. Politica de coeziune 

reprezintă esenţa Uniunii Europene întrucât promovează solidaritatea şi reduce disparităţile dintre 

ţările Uniunii Europene. Rezultatele politicii de coeziune se pot vedea în fiecare comună/oraş sau 

regiune a Uniunii Europene. 

De asemenea, participarea la „Global Climate Action Summit, Cities4Climate” desfăşurat la 

San Francisco (la invitația Guvernatorului Statului California și a Consiliului European al 

Municipalităților și Regiunilor) şi, cu acelaşi prilej, la evenimentul „European Innovation Day” ce s-
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a desfășurat în Silicon Valley, au constituit o ocazie de a prezenta Clujul la nivel mondial, în special 

ca oraș universitar și hub al inovării în Centrul și Estul Europei, dar şi ca oraş care îşi dezvoltă un 

transport în comun eficient şi ecologic.  

În luna martie 2018, a fost semnat Acordul de Cooperare între orașul Braga, Portugalia și 

municipiul Cluj-Napoca. 

În perioada 16-18 mai 2018, Consorţiul Clusterelor din Nordul Transilvaniei, în parteneriat 

cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca a organizat a patra Conferință Internațională a Clusterelor din 

Cluj-Napoca, intitulată „EU-ASIA Gateway”, la care au participat și reprezentanți ai Corporației de 

Întreprinderi mici și mijlocii din Coreea de Sud (SBC). 

Şi în acest an este în curs de desfăşurare proiectul internațional „Voluntariat, Tineret și 

Reciprocitate” în parteneriat cu orasul Dijon (Franța) şi Primăria a primit vizita unei delegaţii a 

Federaţiei Studenţilor din Hong Kong (Republica Populară Chineză), venită la Cluj în cadrul unei 

colaborări cu Facultatea de Ştiinţe Politice şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”. 

Bunele relaţii internaţionale au fost fructificate şi cu ocazia Zilelor municipiului Cluj-Napoca, 

printre manifestările cu sprijin extern numărându-se Festivalul Culinar Internațional, demonstraţiile 

de meşteşuguri tradiţionale şi evenimente artistice organizate în parteneriat cu oraşele înfrăţite. 

 

Cluj-Napoca va găzdui principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor 

privind politica de coeziune și fondurile structurale în 2019 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) va organiza în municipiul Cluj-Napoca conferința 

COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget), un eveniment de nivel înalt 

pe tema „O politică de coeziune eficientă începe cu responsabilitatea autorităților locale și regionale 

din UE”. Evenimentul va fi organizat în prima parte a anului 2019, în contextul Președinției 

României la Consiliul Uniunii Europene. 

Principalul scop al evenimentului este de a face schimb de opinii cu privire la proiectele 

cofinanțate de Uniunea Europeană la nivel local și regional, precum și de a face recomandări privind 

îmbunătățirea viitoarelor reglementări ale Politicii de Coeziune după anul 2020. 

Decizia a fost luată în ziua în care Comisia COTER (comitetul teritorial) a adoptat cu 

unanimitate de voturi poziția sa cu privire la reglementările Politicii de Coeziune, fiind astfel prima 

instituție europeană care adoptă o poziție oficială cu privire la propunerile făcute de Comisia 

Europeană la începutul acestui an. Co-Raportorul acestei poziții, Dr. Michael Schneider, Secretar de 
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stat, reprezentant al landului Saxonia-Anhalt pe lângă Guvernul Federal al Germaniei, și președinte 

al grupului Partidului Popular European din cadrul Comitetului European al Regiunilor, a făcut apel 

la viitoarea Președinție a României la Consiliul Uniunii Europene să susțină adoptarea cu celeritate a 

reglementărilor privind politica de coeziune a Uniunii: „Politica de Coeziune este un model al 

procesului de construcție europeană. Dacă ne uităm la realizările acesteia putem afirma cu mândrie 

că această politică a contribuit enorm la pacea, prosperitatea și securitatea regiunilor și orașelor din 

întreaga Europă”. 

Evenimentul va fi organizat în prima jumătate a anului 2019 de către Comitetul European al 

Regiunilor, cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca și al Asociației Municipiilor din România, în 

contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene. 

La reuniune vor participa reprezentanți ai regiunilor și orașelor din Statele Membre, oficiali 

de rang înalt din instituțiile europene, miniștri ai statelor membre. Această conferință va fi cel mai 

mare eveniment organizat în afara Bucureștiului, în timpul Președinției României la Consiliul 

Uniunii Europene. 
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11. Oraș European al Sportului 2018 (European City of Sport 2018) 

 

Clujul înseamnă și sport 

Sportul a reprezentat mereu o importantă dimensiune în dezvoltarea Clujului și a comunității, 

atât prin valorile morale pe care le induce, cât și prin beneficiile pe care le aduce asupra vieții de zi 

cu zi a clujenilor. Atât evenimentele sportive naționale și internaționale desfășurate în orașul nostru, 

cât și infrastructura modernă destinată comunității creează, fără doar și poate, un mediu propice 

dezvoltării în plan sportiv. Sportul înseamnă disciplină, spirit de echipă, fairplay, un stil de viață 

sănătos și nu în ultimul rând, ambiție. Pentru toate acestea și nu numai, Clujul înseamnă și sport. 

Oraşul nostru a obţinut titlul de „Oraș European al Sportului 2018” („European City of Sport 

2018”). Titlul este oferit de ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) - 

organizație non-profit recunoscută în Cartea Albă a Comisiei Europene și vizează recunoașterea 

internațională a comunităților care valorizează sportul și crează contexte favorabile dezvoltării 

acestuia pentru locuitorii săi. 

 

„Cel mai mare avantaj al acestui proces (de candidatură) este faptul că oferă contextul 

realizării unei strategii care să pună la un loc toate eforturile orașului pentru a fi unul prietenos cu 
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sportul. Este extraordinar faptul că aici aveți procente superioare mediei din Europa cu privire la 

numărul de oameni activi sau la ponderea alocărilor bugetare pentru sport”, a declarat Hugo Alonso, 

secretarul general al ACES Europe. 

Între atuurile municipiului Cluj-Napoca se numără: 25 de facilități sportive, peste 100 de 

asociații sportive active, 5 cluburi sportive importante, echipe în ligile naționale, o asociație 

paralimpică (Centrul Lamont), 38 de sporturi practicate la nivel profesionist sau semi-profesionist în 

municipiu. Facilităţile sportive includ: Complexul Sportiv Gheorgheni, Sala Polivalentă - BT Arena 

(cea mai modernă sală polivalentă din România), Cluj Arena, Parcul sportiv „Iuliu Hațieganu” și 

Stadionul CFR Cluj. 

 

Accesul la facilitățile sportive pentru persoane fizice, gratuit sau prin taxe modice, cum este 

cazul Bazei sportive Gheorgheni sau a Parcului „Iuliu Hațieganu” - unde studenții au gratuitate, iar 

restul plătesc sume foarte mici sunt aspecte care au fost punctate în aplicație.  

Facilitățile oferite prin finanțări locale pentru proiecte dezvoltate de companii și ONG-uri s-

au numărat, la rândul lor, printre avantajele Clujului în această competiție.  

Alocările de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asociațiile, federațiile și alte 

structuri din domeniul sportului au crescut în acest an cu 2,65 milioane lei, la suma de 9,35 milioane 

lei. Creșterea susținerii față de 2017 este de aproximativ 40% pentru cei care activează în domeniul 
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sportiv și au solicitat sprijin financiar municipalității conform legilor în vigoare. 40 de structuri 

sportive au beneficiat de finanţări nerambursabile din partea Primăriei. 

Voluntariatul sportiv este un alt aspect important, fiecare eveniment de anvergură a beneficiat 

de echipe numeroase de voluntari care au contribuit la buna desfășurare a activităților, care duc în 

timp la educarea unei generații pentru respectul și atașamentul pentru mișcare și sport.  

Partenerii instituționali care au susținut candidatura sunt Federațiile Române de Fotbal, 

Baschet, Handbal, Tenis și Gimnastică. 

Beneficiile obținerii titlului ”Oraș European al Sportului” sunt oportunitatea de a capitaliza 

toate investițiile din ultimii ani, creșterea numărului de locuitori implicați în activități sportive pentru 

îmbunătățirea calității vieții, socializare sau performanță.  

 

Manifestări sportive de anvergură internaţională la Cluj-Napoca 

 

Această viziune îndreptată către sport a adus la Cluj-Napoca sportivi de înaltă performanță, 

modele pentru fiecare dintre noi, precum și evenimente de anvergură națională și internațională. 

Dintre evenimentele sportive majore anului 2018 pot fi amintite: meciurile de tenis Fed Cup 

România - Canada (a stabilit un nou record de audiență la un meci de tenis organizat în România, 

peste 8500 de spectatori) şi România - Elveţia; meciurile de tenis Cupa Davis România - Maroc şi 
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România - Polonia; meciurile de rugby România - Germania şi România - Rusia; Campionatele 

Europene de Juniori și Cadeți la tenis de masă; meciurile de baschet masculin România - Italia şi 

România - Croaţia în cadrul calificărilor la Cupa Mondială de baschet FIBA 2019; meciul de handbal 

feminin România - Rusia din cadrul turneului de calificare pentru Campionatul European de 

Handbal; meciul de handbal masculin România - Franţa din preliminariile pentru Campionatul 

European de Handbal; Cupa Campionilor Europeni de karate WUKF; Maratonul Internațional Cluj-

Napoca; Banca Transilvania MTB UCI Marathon; Transylvania Rally; Cupa Europeană de Cadeţi la 

Judo; Campionatul Mondial de Popice; Campionatul Mondial de tenis cu piciorul; Campionatele 

Internaționale de Atletism ale României; meciul dintre România şi Țara Galilor în cadrul 

preliminariilor Campionatului European de tineret 2019 (echipa națională de tineret a României s-a 

calificat la un turneu final de campionat european după o pauză de 20 de ani). 

 

 

Primăria încurajează și susține sportul de masă 

Primăria Cluj-Napoca a susținut financiar Liga Liceelor Clujene în Cluj-Napoca - Oraș 

European al Sportului 2018. Aceste campionate școlare reunesc anual elevi din peste 20 de licee 

clujene și vizează diferite sporturi, precum baschet, fotbal sau volei. Competițiile sunt organizate de 
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Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Inspectoratul Județean Cluj, unitățile școlare din municipiu, 

asociații județene din domeniul sportiv și cu sprijinul Farmec. 

Viziunea municipalității clujene se reflectă în sport ca factor cheie pentru îmbunătățirea 

calității vieții. Astfel, încurajăm tinerii să facă sport indiferent de ramura sportivă pe care o preferă. 

În acest context amintim faptul că Baza sportivă din Grigorescu (teren de fotbal, teren de 

baschet, loc de joacă) a fost modernizată. 

 

De asemenea, curțile școlilor au fost deschise pentru activități sportive la Cluj-Napoca - Oraș 

European al Sportului 2018. Primăria Cluj-Napoca alături de Asociația Club Sportiv Runners Club și 

Kick Off au implementat proiectul „Fugi în curtea școlii” prin care elevii clujeni au fost invitați să 

redescopere sportul. În cadrul proiectului, curțile a trei școli din oraș au fost deschise elevilor care au 

dorit să participe la activități sportive organizate la sfârșit de săptămână.  „Fugi în curtea școlii” și-a 

propus să atragă copiii și tinerii către sport, îmbinând utilul cu plăcutul. Participanții au putut practica 

atât sporturi precum atletism, baschet, fotbal, handbal, cât și jocurile copilăriei. Jocurile propuse au 

avut o abordare diferită a practicării sportului, accentul fiind pus pe participare și nu pe competiție. 

Proiectul conține și o componentă inovativă - copiii care au completat exercițiile fizice și 

activitățile sportive propuse au primit un raport individual despre abilitățile fizice native, cu ajutorul 

unui soft special. 
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Primăria Cluj-Napoca va susține în continuare astfel de activități sportive, importante pentru 

o dezvoltare armonioasă și adoptarea unui stil de viață sănătos.  
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12. Dezvoltare prin cultură 

 

„Cluj 100” - 100 de ani de la marea Unire 

„Cluj 100” este denumirea programului realizat de comunitatea clujeană cu prilejul 

aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. Sub această cupolă, pe tot parcursul anului 2018, s-au 

desfăşurat la Cluj-Napoca o varietate de proiecte și evenimente, care ilustrează dimensiunile 

municipiului și evoluția comunității clujene în ultimul secol - de la inițiative care să aducă în atenția 

publicului momente importante din istorie, până la proiecte locale care au primit recunoaștere 

națională sau internațională și care au inclus în edițiile din anul acesta variate componente dedicate 

sărbătorii Centenarului: 1918-2018. 

 

Inițiativele comunității clujene se alătură, astfel, proiectelor realizate de administrațiile locale 

din întreaga țară pentru celebrarea Marii Uniri și devin parte integrantă a modului în care România 

marchează această aniversare de importanță istorică. Așadar, „Cluj 100” reprezintă în primul rând un 

moment istoric aniversar, cu încărcătură pozitivă, de mare importanță pentru românii de pretutindeni. 

Elementele istorice și moștenirea culturală a Clujului sunt prioritare în prezentarea programului. În 
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același timp, „Cluj 100” este un prilej de a arăta multiplele dimensiuni ale Clujului contemporan și, 

implicit, evoluția orașului nostru în ultimul secol. 

În acest context s-a desfăşurat o acţiune de inventariere şi restaurare a patrimoniului istoric. 

Au fost realizate lucrările de consolidare şi de restaurare a statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul. Au 

fost efectuate lucrări de reparaţii şi întreţinere la alte monumente de for public din oraş: la bustul lui 

Alexandru Ioan Cuza, la soclul grupului statuar „Horea, Cloşca şi Crişan”, la Crucea de pe Cetăţuie, 

la statuia lui Baba Novac sau la bustul lui Octavian Goga din Parcul Central. 

S-au inventariat circa 100 de plăci comemorative, iar alte 6 însemne memoriale au fost 

reincluse în lista de inventar al patrimoniului municipiului.  

Statuile a trei personalități remarcabile din istoria României au fost amplasate în inima 

Clujului. În cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, la Cluj-Napoca au fost dezvelite 

statuile Episcopului Nicolae Ivan, Mitropolitului Bartolomeu Anania și Cardinalului Iuliu Hossu. 

Statuile Episcopului Nicolae Ivan și ale Mitropolitului Bartolomeu Anania au fost realizate de 

sculptorii Alexandru Păsat și Septimiu Jugerstan, în timp ce statuia Cardinalului Iuliu Hossu a fost 

realizată de sculptorul clujean Ilarion Voinea. 

Bartolomeu Anania, numit „Leul Ardealului” pentru intransigenţa şi conservatorismul în 

apărarea valorilor ortodoxe, reprezintă una dintre personalitățile marcante ale Bisericii Ortodoxe 

Române. Statuia dedicată Mitropolitului e amplasată în Piața Avram Iancu. 
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Nicolae Ivan, episcop și unul dintre militanții pentru înfăptuirea statului național român, a 

reușit în 1921 înființarea Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu reședința la Cluj. Statuia 

acestuia a fost, de asemenea, amplasată în Piața Avram Iancu. 

Cardinalul Iuliu Hossu, în însărcinarea Marelui Sfat Național Român, a citit la 1 Decembrie 

1918 proclamația de Unire a Transilvaniei cu Regatul României în fața mulțimii adunate la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia. Statuia Cardinaului Iuliu Hossu se află pe Bulevardul Eroilor. 

De asemenea, s-a finalizat statuia din bronz a lui Iuliu Maniu, care va fi dezvelită la 8 

ianuarie 2019 în Piaţa „Timotei Cipariu”. Născut la 8 ianuarie 1873, Iuliu Maniu a fost delegat la 

Marea Adunare de la Alba Iulia care a proclamat la 1 decembrie 1918 Unirea Transilvaniei cu 

România şi a fost ales preşedinte al Consiliului Dirigent (guvernul de tranziţie al Transilvaniei).  

 

Au fost organizate cu parteneri instituţionali locali evenimente culturale şi conferinţe istorice 

dedicate Centenarului, dintre care amintim: expoziţia de documente şi imagini istorice „Clujul şi 

Marea Unire” (în Sala de sticlă a Primăriei), în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române Cluj-

Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Muzeul de Istorie al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Serviciul 

Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”; inaugurarea 

şi includerea Casei Memoriale David Prodan în programul manifestările Centenarului „Cluj 100”; 

lansarea de carte şi simpozionul „Astra şi Marea Unire”; Ziua Culturii Naţionale, în parteneriat cu 
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Uniunea Scriitorilor, Filiala Cluj, Teatru şi Opera; realizarea celei mai mari Hori a Unirii din 

România; conferinţa „1918: Clujul şi Marea Unire”, de Zilele Clujului; expoziția „Eu aleg 

România”; Ziua Brâncuşi; expoziţia de carte şi conferinţa „Scriitori clujeni şi Marea Unire”, Ziua 

Unirii Basarabiei cu România la bustul lui Onisifor Ghibu; spectacol liric dedicat poeţilor din 

temniţele comuniste; ceremonii comemorative în memoria răscoalei de la 1784, la grupul statuar 

„Horea, Cloşca şi Crişan”; „100 de fețe pentru România” (100 de personalități care au marcat 

Centenarul României au fost cuprinse într-o lucrare murală de artă contemporană realizată de Kero și 

Ocu, cu ajutorul a peste 100 de voluntari clujeni) etc.  

Totodată, s-a editat harta cu personalităţile româneşti participante la Marea Unire şi înhumate 

în Cimitirul Central din municipiul nostru.  

 

Peste 100.000 de persoane au participat în cele două zile de evenimente și festivități care au 

marcat, la Cluj-Napoca, sărbătoarea Centenarului Marii Uniri. Defilarea cu tehnică militară și de 

intervenție s-a desfășurat pe Bulevardul Eroilor și în Piața Avram Iancu în prima parte a Zilei Naționale 

a României. Mii de clujeni și turiști s-au bucurat de manifestările organizate de Prefectura Cluj alături 

de Divizia 4 Infanterie „Gemina” și Primăria Cluj-Napoca, ce s-au încheiat cu o explozie de confetti și 

artificii de zi, într-un spectacol de culoare aparte. 
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Momente importante din istoria României au fost prezentate artistic, într-un spectacol 

captivant, cu videoproiecții, acrobații, sunet și lumini, focuri de artificii. Spectacolul special de 

Centenar a fost gândit astfel încât să aducă în fața clujenilor un rezumat aparte din istoria României și 

din cele mai importante momente din istoria Clujului. De Ziua Națională, la sărbătorirea a 100 de ani 

de la Marea Unire, scena din Piața Unirii a găzduit un regal folcloric susținut de unii dintre cei mai 

îndrăgiți artiști de muzică populară. Seria de concerte din Piața Unirii a fost încheiată de trupele 

Holograf și Zdob și Zdub. 

În cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, timp de două zile, la 

Cinematograful „Florin Piersic” din Cluj-Napoca, au avut loc proiecții de gală a unor filme românești, 

sub egida Centenarul Filmului Românesc. 

 

Lecție de istorie pe viu pe Cluj Arena 

 

Un spectacol unic de reconstituire istorică a avut loc pe Cluj Arena. „Marea Unire” - 

Spectacol Live de Reconstituire Istorică a venit în fața clujenilor cu o gamă foarte variată de 

activități și acte artistice de mare impact. Scopul proiectului a fost conștientizarea și celebrarea 

importanței istorice deosebite a Centenarului Marii Uniri într-un mod unic, atractiv și impresionant. 

Spectatorii au avut astfel ocazia să asiste la reconstituirea dramaticelor evenimente din perioada 
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1914-1918 ce au condus, după drame, răsturnari de situație pe front și sacrificii imense, la realizarea 

visului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Spectacolul istoric „Marea Unire” a fost realizat după un 

scenariu original, documentat istoric, ce face referire la mai multe zone ale țării, cu costume si arme 

specifice perioadei evocate. Coloana sonoră a fost special aleasă pentru a evidenția emoția și 

simbolistica fiecărui moment în parte. Proiectul a fost realizat de ,,Asociaţia Cultural-Artistică 

Vulturii Carpaţilor”, cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consiliul 

Județean Cluj, Visit Cluj, Ministerul Apărării Naționale, Discovery Channel, Uniunea Cineaștilor din 

România, Asociația Culturală Hara. 

 

Sprijin pentru ONG-uri şi pentru instituţii de cultură 

Finanțarea de la municipalitate a urmărit să subvenționeze sectorul cultural independent - 

ONG-urile locale și să susțină financiar proiecte specifice ale instituțiilor culturale importante din 

oraș. Un număr de 191 de proiecte culturale şi de tineret au beneficiat de sprijin în 2018, în valoare 

de peste 11,6 milioane de lei.  

 

Primăria a sprijinit numeroase evenimente culturale, între care Festivalul Internaţional de 

Film „Transilvania” (TIFF), Festivalul Internaţional „Toamna Muzicală Clujeană” (cel mai longeviv 

festival de muzică clasică din România, ajuns la cea de-a 52-a ediţie), „Seri de Vară Clujene”, Zilele 

Culturale Maghiare, evenimentele din cadrul Târgului de Crăciun din Piaţa Unirii (organizat într-un 
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format nou şi apreciat de public), Noaptea Europeană a Muzeelor, „Cluj Never Sleeps”, Festivalul 

Internaţional de Teatru „Interferenţe”, Jazz in the Park, Opera Aperta, evenimente organizate de 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Transilvania, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, 

Festivalul Internațional de Carte „Transilvania”, Fabrica de Pensule, noul centru dedicat artei și 

culturii contemporane numit „Centrul de Interes” şi multe altele. 
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Zilele Clujului au cuprins peste 100 de evenimente în peste 30 de locuri din oraș şi au 

beneficiat de sprijinul unui număr de parteneri tot mai mare de la an la an (în 2018 au fost 100). Fiecare 

ediţie a adus împreună peste 250.000 de clujeni și turiști şi evenimentul a reușit să atingă un standard 

de calitate ce reflectă orașul căruia îi este dedicat și care a fost apreciat ca atare de public. Publicul a 

avut la dispoziție o aplicație dedicată festivalului, dezvoltată în parteneriat cu echipa Appy.ro. 

„Artă în curtea școlii - Lăsați artiștii stradali să coloreze Clujul” a fost un proiect care şi-a 

propus să promoveze și să popularizeze arta stradală. Proiectul din cadrul procesului de Bugetare 

participativă 2017 a fost implementat cu sprijinul Școlii Gimnaziale „Octavian Goga”, unitate de 

învățământ aleasă în urma consultărilor cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Picturile murale de pe 

pereţii şcolii au fost realizate pe o suprafaţă de aproximativ 750 mp. Lucrarea a fost realizată de către 

artiștii români Irlo, LostOptics, Ocu și Kero Zen, cărora li s-a alăturat Waone - artist ucrainean. Prin 

mesajele transmise de picturi, proiectul „Artă în curtea școlii” urmărește să inspire elevii și să îi 

învețe să respecte arta în spațiul public, nu doar în cel al muzeelor sau al galeriilor de artă. 

 

Strategia Primăriei presupune consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural din 

Cluj-Napoca, astfel încât oraşul să fie recunoscut pe plan regional şi naţional ca o comunitate care 

preţuieşte, sprijină şi dezvoltă cultura şi artele şi are un aport cultural valoros pe plan naţional şi 
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internaţional. Cluj-Napoca este un oraş al dialogului intercultural, care aduce un amestec bogat de 

idei şi perspective, esenţiale pentru o calitate a vieţii remarcabilă. 

De asemenea, cultele religioase au fost sprijinite de Primărie pentru finalizarea lucrărilor de 

construcţie ale noilor lăcaşuri de cult sau pentru renovarea celor existente.  

 

Maraton de lectură la Cluj-Napoca 

3.855 de clujeni au citit neîntrerupt timp de 10 ore și 20 de minute. Evenimentul denumit 

„Marea lectură” a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Carte „Transilvania”. Cei peste 

3800 de cititori au citit din cartea „Eminescu, 100 de poeme alese”, publicată special pentru acest 

eveniment de Editura Școala Ardeleană. După evaluare și verificarea de către reprezentanții 

Guinness Book recordul la secțiunea „Most people in a reading relay” - „Cei mai mulți oameni care 

citesc în cascadă” nu a fost omologat. Indiferent de rezultatul final, exerciţiul cultural este unic în 

România, fapt ce reconfirmă dimensiunea culturală a orașului nostru. Primăria Cluj-Napoca a fost 

partener instituțional în cadrul acestui eveniment. 
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Centrul Cultural Clujean în 2018 

Centrul Cultural Clujean este o organizație non-guvernamentală de cultură și dezvoltare 

urbană creată cu scopul de a implementa programul cu care orașul a candidat pentru titlul de Capitală 

Europeană a Culturii 2021. 

Misiunea Centrului este de a mobiliza cultura, în parteneriat cu alte sectoare, pentru a 

contribui la transformare socială și dezvoltare urbană. Cei 70 de membri ai Centrului Cultural 

Clujean sunt organizațiile și instituțiile culturale locale, universitățile clujene, cluburile de afaceri, 

administrația locală și regională. 

Obiectivele CCC sunt întărirea brandului Clujului ca oraș european de referință în domeniul 

artei și al culturii, conectarea comunităților orașului în proiecte de transformare socială, dezvoltarea 

unei economii creative puternice în oraș și în regiune și dezvoltarea de politici culturale și urbane 

pentru o dezvoltare sustenabilă. 

Programul Centrului conține 13 proiecte interdisciplinare și abordează o varietate de teme: 

arta contemporană, bunăstarea emoțională și mentală, educația culturală și artistică, regenerarea 

urbană, conectarea comunităților, incluziunea socială, industriile culturale, dezvoltarea rurală, 

etnografia lumilor imaginate, creșterea capacității sectorului cultural, inovare socială și urbană, 

cooperarea internațională, cercetarea și dezvoltarea de politici culturale și de oraș. 

Între cele mai importante activități derulate în 2018 amintim: 

A fost demarat programul „Memoria ca viziune”, finanțat prin programul Centenar al 

Ministerului Culturii. Proiectul a inclus realizarea expoziției omonime care a reunit 24 de artiști 

români contemporani, precum și organizarea mai multor workshop-uri și proiecții de filme.  
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În cadrul proiectului „Spațiu Interior”, dedicat creșterii bunăstării mentale și emoționale a 

clujenilor și a comunității, un program de rezidență artistică a fost găzduit de către Spitalul Județean 

Cluj și va fi finalizat în 2019 cu regândirea vizuală a Unității de Primire Urgențe. De asemenea, un 

Forum de cultură și well-being a fost realizat la Cluj în decembrie 2018, cu participarea unora dintre 

cei mai reputați specialiști europeni ai domeniului. 

„Arta în Joacă”, proiectul de educație culturală și artistică, a debutat în această toamnă cu 

rezidențe artistice în cinci școli pilot din oraș: Liceele Teoretice „Eugen Pora” și „Onisifor Ghibu”, 

Școala Gimnazială „Traian Dârjan”, Transylvania College și Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Auz „Kozmutza Flora”. Proiectul aduce artiști în școli și creează conexiuni între 

acestea și organizațiile culturale din oraș. 

Pentru prima oară Zilele Clujului au găzduit în acest an o secțiune dedicată culturii rome. Sub 

numele „Jivipen”, proiect al Centrului Cultural Clujean, secțiunea a adus spectacolul de teatru 

„Marea rușine” pe scena studio a Teatrului Național precum și alte evenimente găzduite la Cinema 

Victoria și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. 

În acest an a avut loc și prima ediție a „Culturepreneurs”, programul de educație 

antreprenorială destinat industriilor culturale ale Clujului. 13 idei au fost selectate pentru a beneficia 

de training, coaching și networking, ca sprijin pentru a se putea transforma în proiecte. 

A fost lansat un program de formare în mediere științifică realizat în parteneriat cu Cites de 

sciences din Paris, precum și un program de educație pentru reciclare și sustenabilitate adresat 

copiilor: „Re-thinking Plastic”. 

A fost lansat programul „România Remarcabilă”, prin care Centrul Cultural Clujean 

construiește o rețea de localități transilvănene interesate de dezvoltare durabilă prin cultură și patrimo-

niu. Programul este derulat cu sprijinul organizației Sites et cites remarquables de France, sub patro-

najul Ministerului Culturii din Franța, și va beneficia de co-finanțare prin Sezonul Franța - România. 

În cadrul proiectul „Academia Schimbării” a fost lansat Voucherul cultural, primul de felul 

său din România, prin care 300 de studenți nou veniți în oraș au primit bilete gratuite la spectacole de 

teatru, la operă și la muzeele clujene. A fost inițiată o rețea locală de specialiști care să susțină 

dezvoltarea de competențe și programe de mediere culturală în instituțiile și organizațiile din Cluj-

Napoca. Peste 200 de copii au participat la activitățile de mediere organizate în acest an. 

Tot în 2018, Primăria Cluj-Napoca, Centrul Cultural Clujean și un consorțiu de alți parteneri 

strategici locali au adus pentru prima oară în Europa de Est o finanțare de la Urban Innovative 
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Actions. Finanțarea a fost obținută pentru Cluj Future of Work, un proiect de cercetare și dezvoltare 

privind viitorul muncii care ia în considerare aspectele sociale și culturale specifice Clujului pentru a 

pregăti orașul pentru schimbările pe care următorii 20 de ani le vor aduce în piața muncii. 

Rețeaua „Culture Next”, inițiată de Centrul Cultural Clujean, a organizat în 2018 două 

întâlniri ale celor zece orașe europene membre ale rețelei, una la Cluj și una la Aveiro în Portugalia. 

Întâlnirea de la Cluj a propus și o conferință de economia culturii cu Pier Luigi Sacco, profesor la 

Harvard și consilier al Comisarului European pentru Cultură. La nivel național, a fost organizată o 

nouă ediție a Conferinței de Bune Practici în Administrația Locală. 

Centrul a inițiat în 2018 o serie de studii care să fundamenteze relația dintre cultură și diferite 

aspecte ale dezvoltării sociale și economice la Cluj, printre acestea numărându-se o cercetare despre 

diaspora clujeană, un sondaj în rândul studenților, studiul cu privire la mobilitatea urbană și o 

cercetare privind statutul socio-economic al lucrătorilor culturali din România. Centrul a coordonat și 

grupurile de lucru care, conform metodologiei propuse de FSPAC, au realizat o evaluare 

intermediară a implementării Strategiei Culturale și a Strategiei pentru Industiile Creative 2014-2020 

ale Municipiului Cluj-Napoca.  

 

Evenimente în centrele culturale administrate de Primărie 

Serviciul public pentru Administrarea obiectivelor culturale promovează cultura și activitățile 

creative, educaționale și de tineret în municipiul Cluj-Napoca. De asemenea, susține activitățile 

cultural-artistice, manifestările socio-culturale și tradiționale reprezentative, creațiile contemporane, 

afirmarea valorilor morale, artistice și stimularea creativității și a talentului. Scopul principal este 

promovarea culturii și a evenimentelor publice în toate formele lor moderne și tradiționale, prin 

organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice, de educație permanentă prin programe 

proprii și/sau în parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând potențialul spațiilor aflate în 

administrarea Serviciului (clădirea Casino, Turnul Croitorilor, Cinema Mărăști, Cinema Dacia). 

Casino - Centru de Cultură Urbană a găzduit un număr de 239 de evenimente, expoziţii, 

conferințe, prelegeri și lansări de carte, spectacole, concerte, evenimente caritabile etc. 

Dintre cele mai importante, amintim evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri: Rolul 

intelectualității transilvănene în realizarea Marii Uniri, 100 de ani de la unirea Basarabiei cu 

România, Made in RO: 100 de ani de branding românesc; respectiv Festivalul de Film Cluj Shorts, 

Transilvania Rally (decernarea premiilor), Alandala@Casino, Atipic Beauty, Jazz in the Park, 
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Bookfest 2018, Berăria Culturală, Untold, Festivalul Vinului, Tango Cazino 2018, Expoziția de 

trenuri în miniatură, Zilele Chitaristice Internaționale - Novum Generatio, Festivalul Cafelei etc. 

Turnul Croitorilor - Centru de Cultură Urbană a găzduit un număr de 132 de evenimente 

culturale la care au participat peste 24.000 de vizitatori. 

Dintre cele mai importante evenimente amintim: Carnavalul Săsesc, Conferința „Femeia în 

oglinda Marii Uniri”, Concert de pian The Beat, Festivalul Miraje, Lansare de carte și album folk: 

Citadela Artelor, Festivalul Drepturilor Copilului, Cenaclul Satyricon, Întâlnirea Memorialului ”Emil 

Racoviță”, lansarea de carte ”Istoria Clujului”, concerte de colinde și recitaluri de chitară clasică. 

Dintre expozițiile de anul acesta de la Turnul Croitorilor pot fi amintite: Clujul și Marea Unire, 

Uniforme militare românești din sec. al XIX-lea, Expoziția de fotografie Strada - Petru Dimoff, 

Expoziția de fotografie Beauty of India, Turnul Croitorilor de-a lungul timpului, Uși, porți și 

portaluri ale Clujului, 90 de ani de radio în România, Acsinte.100, Festivalul internațional de 

ceramică CAOLIN ș.a. 

Cinematograful Dacia a găzduit proiecții de film zilnice la care au asistat peste 6.500 de 

persoane, precum şi proiecţii în cadrul festivalurilor TIFF şi Comedy Cluj şi proiecții in parteneriat 

cu Casa Municipală de Cultură, Centrul Cultural German, DocuArt, Facultatea de Teatru si 

Televiziune, Centrul de Turcologie, Centrul Clujean pentru Studii Indiene, Anime Culture Club. 

La Cinema Dacia, în paralel cu proiecțiile de film, s-au desfășurat alte 126 evenimente dintre 

care enumerăm: concerte, spectacole de teatru şi de dans, spectacole organizate de grădinițe şi scoli, 

conferințe tematice, ateliere și concursuri, expoziții de fotografie și pictură. La toate aceste 

evenimente culturale au participat peste 15.500 de persoane. 

Cinematograful Mărăști, primul cinematograf gratuit din țară, a găzduit proiecții de film 

zilnice, matinee de weekend si proiecții maraton nocturn. În 2018, la proiecțiile de film au asistat un 

număr de peste 12.800 de persoane. 

La Cinema Mărăști, în paralel cu proiecțiile de film, s-au desfășurat numeroase alte activități 

- 113 evenimente culturale, dintre care enumerăm: festivaluri folclorice, de muzică ușoară, teatru, 

teatru de păpuși, dans, expoziții de pictură şi fotografie, spectacole organizate de grădinițe și scoli 

generale, manifestări privind sprijinul persoanelor cu dizabilități și altele. La toate aceste evenimente 

culturale au participat peste 15.000 de persoane. 
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În total, Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca a găzduit, la toate cele patru obiective 

culturale, un număr de peste 1.500 de evenimente (proiecţii de film, expoziţii, conferinţe, spectacole 

diverse etc.). 

Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca, cuprinsă în cadrul Serviciului public pentru 

Administrarea Obiectivelor Culturale din luna iulie 2018, a organizat în regim propriu un număr de 

69 de evenimente, din care 14 expoziții, 25 de proiecții de film și 30 de concerte. 

Dintre cele mai importante expoziții amintim: Uniforme militare românești din sec. al XIX-

lea; End of a World as We Know it; Expoziția de fotografie Ada-Kaleh; Expoziția pascală Iepurașul, 

oul și chibritul; Uși, porți și portaluri ale Clujului; Mașini retro în Parcul Central; Casa Matia - 

Comoara Clujului; Motociclete retro în Parcul Central; 90 de ani de radio în România; Un secol de 

publicitate în România; Trecutul, prezentul și viitorul comunității Hoștat ș.a. 

Concerte susținute de Corul Voci Transilvane: Cântece de Inimă Românească; Mărțișor... în 

pași de dans; Binecuvântează Doamne România!; Recital de muzică patriotică în cadrul Festivalului 

Internațional de Muzică Corală și Instrumentală „D.G. Kiriac”; Bienala de muzică „Augustin Bena”; 

Reuniunea Corală Omagiul Centenarului Marii Uniri ș.a. 

Dintre proiecţiile de filme amintim: Serile filmului românesc de dragoste; Serile filmului 

documentar; Serile filmului românesc; Serile Tarkovsky ș.a. 
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Parteneri în proiectul ROCK - Regenerarea și optimizarea patrimoniului cultural 

Municipiul Cluj-Napoca este unul dintre beneficiarii proiectului european „ROCK - 

Regenerarea și optimizarea patrimoniului cultural”. Finanţat în cadrul programului Horizon 2020, 

proiectul ROCK se concentrează asupra centrelor istorice ca laboratoare extraordinare pentru a 

demonstra modul în care patrimoniul cultural poate fi un motor puternic pentru regenerare, 

dezvoltare durabilă și creștere economică pentru oraș. 

Toate orașele implicate se caracterizează prin valoarea lor ridicată a patrimoniului cultural: 

Atena, Bologna, Cluj-Napoca, Eindhoven, Lisabona, Lyon, Skopje, Torino, Vilnius. 

Proiectul ROCK se concentrează pe centrele istorice ale orașului, care sunt considerate un 

exemplu extraordinar pentru a demonstra modul în care patrimoniul cultural reprezintă un vehicul 

unic și puternic de regenerare, dezvoltare durabilă și creștere economică pentru întregul oraș. 

Centrele istorice sunt ecosisteme complexe, reprezentative pentru identitatea urbană a orașului și a 

cetățenilor săi, fiind un loc de apartenență, care evoluează de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 

această complexitate face centrele istorice ale orașelor foarte interesante, unde se pot experimenta 

noi formule de regenerare pentru a crește atractivitatea pentru rezidenți, afaceri, studenți, turiști, 

operatori culturali și evenimente, oferind noi perspective pentru a favoriza contribuția patrimoniului 

cultural urban la o dezvoltare durabilă. 

Activităţile municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului sunt următoarele: schimbul de 

cunoştinţe pentru a cerceta interdependenţa dintre mediul urban, patrimoniul cultural, educaţia, 

aspectele sociale şi dezvoltarea economică; diseminarea bunelor practici în procesul de regenerare a 

patrimoniului cultural; implementarea unui instrument de analiză pentru evenimente culturale (în 

acest sens, au fost instalaţi 7 senzori care monitorizează traficul pietonal în zona centrală şi în Parcul 

Central, oferind date despre gradul de participare a cetățenilor la evenimentele desfășurate în zona 

centrală a municipiului). 

 

Refaţadizarea clădirilor din centrul istoric al oraşului 

Principalul scop al programului de refațadizare derulat de Primăria municipiului Cluj-Napoca 

este de a oferi sprijin și consultanță proprietarilor în vederea recondiționării clădirilor din centrul 

orașului. Primăria muncipiului Cluj-Napoca, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” 

și Comisia Zonală pentru Protecția Monumentelor au demarat o acțiune preventivă de verificare și 
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înlăturare a tuturor elementelor decorative și de construcție ale imobilelor deteriorate din centrul 

istoric al municipiului. Scopul acțiunii este de a oferi siguranță cetățenilor, în condițiile în care toți 

proprietarii acestor imobile au fost deja somați cu privire la obligațiile legale pe care le au de a 

demara lucrări de reabilitare a fațadelor imobilelor pe care le dețin, dar, din diferite motive, nu au 

făcut încă demersurile fizice de reabilitare. Menționăm că toate costurile pentru intervențiile de 

urgență în vederea înlăturării elementelor care pot prezenta risc de desprindere și pot cauza accidente 

sunt acoperite de către autoritățile publice, costurile de reabilitare efectivă a imobilelor revenind, 

conform legii, proprietarilor acestora. 

În urma activității desfășurate de către polițiștii locali în teren și a întâlnirilor cu proprietarii, 

începând din anul 2017 și până în prezent au fost refațadizate complet sau parțial (în special fațada la 

stradă) 319 imobile și sunt în curs de refațadizare alte 42 de imobile. 

 

În cursul anului 2018 lucrătorii biroului Control Refațadizări Imobile au avut întâlniri cu 

proprietarii a 105 imobile, pentru acordarea de sprijin de specialitate în vederea demarării activității 

de refațadizare. Programul de supraimpozitare cu 500% a clădirilor degradate, început în 2016, va 

continua și în anii următori, efectele sale pozitive asupra zonelor în care s-a intervenit fiind vizibile. 
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13. Siguranţa cetăţeanului - Poliţia locală 

În această perioadă, activitatea Poliţiei locale a vizat următoarele obiective:  

- asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Cluj-Napoca; 

- creşterea încrederii populaţiei în Poliţia locală; 

- asigurarea unui mediu curat pentru creşterea calităţii vieţii; 

- respectarea normelor privind activitatea în construcţii; 

- asigurarea unei fluenţe mai bune a traficului rutier în condiţiile existente; 

- asigurarea pazei patrimoniului public şi privat; 

- respectarea normelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ pe raza municipiului. 

 

În anul 2018, activitatea desfăşurată a inclus următoarele acţiuni: 

- 435 de imobile evaluate în legătură cu probleme legate de refaţadizare; 

- 126 întâlniri în teren cu asociațiile de proprietari/ locatari și proprietari de imobile; 

- scăderea numărului de mijloace publicitare amplasate nelegal;  

- reducerea numărului de construcții executate fără autorizație de construire sau cu 

nerespectarea proiectului tehnic autorizat; 
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- desfăşurarea proiectului „Curăţenie Generală” cu angrenarea asociaţiilor de proprietari în 

activităţi privind curăţenia, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcărilor şi a terenurilor 

aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca - au participat 237 de asocaţii 

de proprietari; 

- reducerea cazurilor de depozitări de deşeuri pe malurile cursurilor de ape, în zonele de 

agrement şi în parcuri şi locuri de joacă; 

- implementarea colectării selective prin acţiuni de informare şi verificare a populaţiei în 

zonele de case şi blocuri şi a societăţilor comerciale; reducerea deşeurilor voluminoase adunate lângă 

punctele gospodăreşti după acţiuni periodice de verificare şi în baza măsurilor dispuse (somaţii, 

sancţiuni contravenţionale); 

- s-au intensificat acțiunile de control privind activitatea de taximetrie desfășurată pe raza 

municipiului, inclusiv în incinta Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, fiind constatate și 

sancționate 437 de contravenții; 

- scăderea timpilor de reacție pentru patrulele din teren, printr-o comunicare mult mai 

eficientă și rapidă a dispeceratului cu acestea, astfel că cel mai mare procent îl reprezintă timpii de 

reacție sub 10 minute; reducerea timpilor de preluare a sesizărilor și transmiterea lor operativă către 

patrulele din teren;  

- comunicarea operativă cu celelalte structuri din cadrul sistemului de ordine și siguranță 

publică în cadrul evenimentelor deosebite (manifestații, incendii, accidente de circulație etc.)  

- au fost puse în aplicare 32 sentințe civile definitive, având ca obiect desființarea unor lucrări 

de construcții executate nelegal pe raza municipiului Cluj-Napoca; 

- implementarea proiectului pilot pentru transportul elevilor din clasele 0-IV cu autobuze 

școlare; s-a asigurat fluența traficului auto și pietonal în zona școlilor stabilite în proiect, respectiv la 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” și la Liceul Teoretic „Avram Iancu”. 

- asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică la un număr de 530 evenimente publice 

(manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, mitinguri etc.), care s-au desfăşurat 

fără incidente; 

- desfăşurarea unor activităţi de prevenire în colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog, prin 

campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la consecinţele consumului de droguri; acestea s-au 

realizat în piaţa Unirii, piaţa Muzeului, str. M. Kogălniceanu, Parcul Central cu ocazia Zilelor 

Clujului, Untold Festival, Zilei Internaționale Împotriva Consumului de Droguri ş.a.; 
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- pentru desfășurarea în siguranță a activităților în Baza Sportivă Gheorgheni, polițiștii locali 

au patrulat cu două biciclete electrice; de asemenea, au participat în cadrul manifestațiilor Ride & 

Work pentru promovarea mersului pe bicicletă; 

- s-au stabilit itinerarii de patrulare pe schimbul de noapte cu puncte de staționare pentru 

prevenirea infracționalității în toate cartierele municipiului; 

- s-au realizat campanii de informare a persoanelor însoțite de câini privind drepturile și 

obligațiile ce le revin; 

- s-au desfăşurat activităţi de prevenire pentru pietoni și bicicliști prin campanii de informare 

referitor la obligațiile acestora privind circulația pe drumurile publice; acestea s-au desfăşurat în 

Piaţa Unirii, Piața Mihai Viteazul, zona Sălii Sporturilor, str. Memorandumului, str. Regele 

Ferdinand, Bd. 21 Decembrie 1989 și str. G. Barițiu; 

- s-a acordat sprijin pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de reabilitare/ 

modernizare a tramei stradale și de aplicare a marcajelor rutiere prin fluidizarea traficului 

rutier/pietonal, din zona centrală și din cartierele municipiului;  

- s-au desfăşurat acțiuni tematice privind verificarea și eliberarea domeniului public de 

autovehicule abandonate; 

- pentru asigurarea măsurilor de ordine în zona unităţilor de învăţământ, în baza unui protocol 

încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, 

Inspectoratul Şcolar Cluj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca şi Primăria municipiului, 

Direcţia Generală Poliţia locală are în grijă un număr de 26 unităţi de învăţământ preuniversitar. În 

această perioadă nu au fost înregistrate niciun fel de incidente deosebite în zona unităţilor de 

învăţământ repartizate poliţiei locale. 

Primăria Cluj-Napoca a fost prima administrație publică locală din România care dotează 

Poliția locală cu mașini electrice. Primele trei autoturisme electrice din dotarea Poliției Locale au fost 

puse în circulație la Cluj-Napoca în data de 1 Decembrie 2018. Aceste autoturisme au înlocuit 3 

mașini care au îndeplinit condițiile de casare, astfel costul unei mașini a reprezentat diferența 

rezultată prin aplicarea primei de casare și a ecotichetului primit pentru cumpărarea de mașini 

electrice. Primăria municipiului continuă politica de încurajare a utilizării mijloacelor de transport 

care susțin o mobilitate urbană durabilă. 
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14. Cluj-Napoca, un oraş construit împreună de cetăţeni şi administraţia locală 

 

Activitatea Consiliului local 

În această perioadă au fost pregătite şi s-au desfăşurat în cele mai bune condiţii 23 de şedinţe 

ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ele fiind convocate de către primar; dintre acestea: 

12 ordinare, șapte extraordinare şi patru convocări de îndată ale consiliului local. Au fost promovate 

1.146 proiecte de hotărâre, din care 684 din iniţiativa primarului, 241 din iniţiativa primarului şi a 

consilierilor locali și 221 din iniţiativa consilierilor locali. Au fost adoptate 1.125 hotărâri, șapte 

proiecte au fost retrase de către iniţiator, 12 au fost amânate și două au fost respinse de către plenul 

consiliului. De asemenea, au fost înregistrate 3.807 dispoziții emise de primar, atât în registrul de 

evidență al acestora, cât și în format electronic. 

 

Dezbateri publice referitoare la prezentul şi la viitorul oraşului 

Au fost puse în consultare publică în concordanţă cu Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională 25 proiecte de acte normative, între care: Acordarea ajutorului pentru plata chiriei 

persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca; Atribuirea contractelor de 

desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat 

al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul şi depozitarea materialelor, respectiv desfiinţarea 

construcţiilor executate fără autorizaţii de construire, inclusiv transportul si depozitarea materialelor 

de către RADP Cluj-Napoca; Aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul 

Programului social Alimente; Criteriile de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în 

intravilanul municipiului Cluj-Napoca; Actualizarea planului urbanistic general al municipiului Cluj-

Napoca și Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate în 

„Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”. 

Au fost organizate 4 dezbateri publice cu privire la Modificarea Regulamentului de 

administrare a parcărilor publice, cu plată orară; Regulamentul de înscriere, repartizare, departajare și 

transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca; 

Regulamentul privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-

Napoca; Instituirea unor sensuri unice în cartiere Gheorgheni și Andrei Mureșanu, la care se adaugă 
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dezbaterile anuale privind proiectul de buget şi dezbaterile din cadrul Centrului de Inovare și 

Imaginație Civică. 

 

Centrul de Inovare și Imaginație Civică 

Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) este locul în care reprezentanți ai 

administrației publice locale, cetățeni și specialiști din mediul economic și universitar se pot întâlni și 

discuta despre transformările urbane și despre provocările orașului. 

Fiecare clujean poate veni cu o idee sau inițiativă valoroasă. Noul Centru de Inovare și 

Imaginație Civică al Primăriei și al Consiliului Local este locul unde culegem și dezbatem toate 

propunerile care vizează modernizarea și dezvoltarea orașului nostru pe multiple componente, de la 

mobilitate urbană la orașul Smart City, de la proiecte cultural-artistice la aspecte care țin de 

dezvoltarea socială. CIIC își propune să aducă toate energiile pozitive ale orașului într-un cadru 

organizat în care aceste idei să poată fi analizate și dezbătute alături de experți. Prin CIIC dorim să 

încurajăm participarea, implicarea cetățenilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea Clujului și să utilizăm 

cât mai bine resursele creative ale comunității. 

 

Între temele dezbătute deja sub cupola CIIC se numără reabilitarea Bulevardului 21 

Decembrie 1989, reabilitarea Parcului Feroviarilor, reamenajarea străzilor Regele Ferdinand, 
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Tipografiei, Sextil Pușcariu și Emile Zola, reabilitarea străzii Kogălniceanu, proiectul pentru 

realizarea primei străzi „smart" din România (mai mult spaţiu pietonal, iluminat inteligent, bănci cu 

încărcare USB, wi-fi etc.) - str. Molnar Piuariu. 

 

Cetăţeanul - partener al administraţiei 

În fiecare zi, prin activitatea tuturor serviciilor şi direcţiilor din Primărie, prin activitatea 

Centrului de informare pentru cetăţeni (care a preluat de la clujeni peste 156.000 de cereri, 

documentaţii, acte etc., cărora departamentele de specialitate le-au formulat şi expediat răspunsuri), 

prin activitatea primăriilor de cartier, construim un model de bună guvernare în care cetăţeanul este 

partenerul administraţiei.  

Prin intermediul Centrului de informare pentru cetăţeni au fost eliberate peste 16.000 de 

documente (certificate de urbanism, prelungiri certificate de urbanism, autorizaţii de 

construire/desfiinţare, prelungiri autorizaţii de construire/desfiinţare, certificate de atestare a 

edificării construcţiei, avize de comisie de urbanism, confirmarea desfiinţării, dovezi de luare în 

folosinţă, avize siguranţa circulaţiei, autorizaţii de liberă trecere, autorizaţii de spargere, certificate de 

înregistrare mopede şi utilaje, radieri mopede şi utilaje, avize pentru organizări de şantier, acorduri 

de funcţionare). 

 

Relaţia cu asociaţiile de proprietari 

La nivel local, am îmbunătățit relația de lucru și de colaborare dintre reprezentanții 

asociațiilor de proprietari și autoritatea publică. Au fost organizate două serii de cursuri de 

specializare în vederea obținerii Certificatului de atestare a calității de administrator de imobile, fiind 

atestați 59 de administratori; a fost dispusă ridicarea a trei atestate. Au fost organizate 226 ședințe de 

consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere la asociațiile de proprietari. În cadrul acestor 

ședințe au fost  consiliați 588 de cetățeni (reprezentanți ai asociațiilor de proprietari și petenți); au 

fost mediate 115 conflicte ivite între reprezentanții asociației și petenți; au fost aplicate 69 măsuri 

coercitive împotriva reprezentanților asociației. Au fost redactate 1078 de răspunsuri pe lege, 

programări/reprogramări ale ședințelor de verificare, note interne, procese-verbale de 

afișare/dezafișare citații/comunicări/publicații de vânzare. 
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Premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi a celor care au ajuns la 

100 de ani 

Am continuat două proiecte de suflet: premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie (489 cupluri) şi a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (3 concetăţeni 

centenari). Un mod simbolic de a ne arăta recunoștința pentru părinții și bunicii noștri, pentru 

contribuția lor la ceea ce este astăzi Clujul. 

 

 

Cetăţeni de onoare 

Preţuirea constantă a marilor oameni ai cetăţii a constituit una din preocupările Primăriei şi 

Consiliului local. Pe parcursul anului 2018, șapte persoane au fost distinse cu titlul de cetăţean de 

onoare al municipiului Cluj-Napoca, și anume: profesorul Dan Fornade din Canada (istoriograf al 

emigrației românești), Salvia Marion Wood-Lamont (Preşedinte al Comitetului Paralimpic Român), 

respectiv 5 rectori uiversitari clujeni cu competențe deosebite - manageriale, didactice și de cercetare 

științifică - recunoscute la nivel național și internațional: Cornel Cătoi (Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară), Alexandru Irimie (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
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Haţieganu”), Ioan-Aurel Pop (Universitatea „Babeș-Bolyai”), Vasile Jucan (Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima”), Vasile Țopa (Universitatea Tehnică). 

 

Casa de Cultură a Studenților va purta numele lui Dumitru Fărcaș 

De asemenea, Consiliul Local a aprobat schimbarea denumirii Casei de Cultură a Studenților 

astfel încât aceasta să poarte numele maestrului Dumitru Fărcaș. Este un gest de omagiere din partea 

comunității clujene a personalității maestrului Dumitru Fărcaș. De numele acestuia se leagă prestigiul 

Ansamblului Folcloric „Mărțișorul”, iar prin taragotul său inegalabil a reușit să exprime, ca nimeni 

altul, sufletul poporului român. 

 

A doua ediţie a procesului online de bugetare participativă, primul proces de acest fel 

din România 

În anul 2018 s-a derulat a doua ediţie a procesului online de bugetare participativă, primul 

proces de acest fel din România. Cele mai votate 15 proiecte sau fost: 

1. Montarea de defibrilatoare automate externe în spațiile publice. 

2. Dotarea laboratoarelor Colegiului Tehnic „Raluca Ripan”. 

3. Amenajare parc în cartierul Bună Ziua. 

4. În pas cu lumea (proiect bazat pe tehnologia de colectare a energiei paşilor). 

5. Detectarea locurilor de parcare disponibile în timp real cu ajutorul camerelor video. 

6. Parcări de biciclete sigure. 

7. Extinderea scuarului și a spațiului verde din zona centrală a cartierului Zorilor. 

8. Extinderea skate park Rozelor. 

9. Transformarea străzii Iuliu Maniu în spațiu partajat. 

10. Învață pe stradă (amenajări care să susțină și să promoveze educația). 

11. Amenajarea unui spațiu de joacă și relaxare în zona străzii Bârsei din cartierul Mărăști. 

12. Amenajarea spațiului dintre Cetățuie și strada Dragalina - podul pietonal. 

13. Amenajarea stațiilor de autobuz cu plante cățărătoare și mobilier urban. 

14. Parc cu destinație de citit, relaxare și joacă într-o atmosferă relaxantă în cartierul 

Gheorgheni 

15. Plata contactless la automatele de bilete ale CTP. 

Aceste proiecte vor fi implementate de Primăria Cluj-Napoca începând cu anul 2019. 
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Peste 15% dintre români s-ar muta la Cluj-Napoca, atraşi de calitatea vieţii 

Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale, dacă ar avea posibilitatea de a se muta în orice oraş 

din ţară, 15,32% dintre români s-ar muta la Cluj-Napoca, acesta fiind cel mai atractiv oraş din 

România din această perspectivă.  

Potrivit studiului, 15,32% din cei chestionaţi au răspuns că s-ar muta la Cluj-Napoca, atraşi 

de calitatea vieţii, de serviciile de sănătate din oraş, de educaţia universitară, locurile de muncă, 

mediul cultural-artistic dinamic, şi mediul economic activ. Cluj-Napoca este urmat de Bucureşti, cu 

14,46% şi de Timişoara, cu 11,88%. 

De asemenea, conform studiului, Cluj-Napoca este cel mai atractiv oraş secundar din 

România (capitala ţării nu intră în această discuţie) în funcţie de Indicele de Magnetism care ia în 

considerare venitul firmelor pe cap de locuitor, salariul mediu, numărul de studenţi, investiţiile pe 

cap de locuitor. 
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15. Cluj-Napoca - un oraş inteligent şi sustenabil 

 

Premiile „Best Smart City Project” şi „Mayor of the Year” 

Primăria Cluj-Napoca a primit premiul „Best Smart City Project” în cadrul Galei 

„Romanian Smart City Industry Awards 2018”. De asemenea, am avut plăcerea de a primi din 

partea Asociaţiei Române de Smart City şi Mobilitate premiul „Mayor of the Year” (Primarul anului) 

pentru promovarea politicilor de tip „smart city” în municipiul Cluj-Napoca. Un „smart city” nu 

poate exista fără „smart citizens”. Clujenii sunt aceia care fac diferenţa şi contribuie decisiv la 

dezvoltarea oraşului nostru ca „smart city”. 

 

Primăria Cluj-Napoca are implementate, la nivelul municipiului, 65 de proceduri și aplicații 

digitale pentru cetățeni - inclusiv „Antonia”, primul funcționar public virtual din România. Alte 

exemple de bune practici sunt proiectele din domeniul mobilității urbane sustenabile, respectiv 

încurajarea transportului electric în oraș, procesele de bugetare participativă, eliberarea online de 

documente și certificate de urbanism etc. 

De asemenea, suntem determinați să accelerăm procesul de digitalizare a administrației 

publice locale, abordând utilizarea tehnologiei pentru cetățeni într-o manieră incluzivă. Cu alte 

cuvinte, urmărim să implementăm în continuare proiecte ce utilizează tehnologiile moderne pentru a 

face viața de zi cu zi a clujenilor mai ușoară. 
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Totodată, continuăm să susținem dezvoltarea ecosistemului de inovare de la Cluj-Napoca și 

în special colaborarea între sectorul public, sectorul universitar, ONG, mediul economic privat și 

cetățeni, cu obiectivul de creștere a calității vieții în municipiu pentru toți locuitorii Clujului. 

 

Funcționarul public virtual „Antonia” a început să lucreze pentru clujeni  

Simplificăm accesul clujenilor la serviciile administrației publice locale, cu ajutorul 

tehnologiei. Prin crearea primului „funcționar public virtual”, numit „Antonia”, începând din 18 

aprilie 2018, clujenii pot alege să își înregistreze cererile de la distanță, fără a se deplasa fizic la 

registratura generală a instituției sau la una dintre primăriile de cartier.  

În prezent, există un număr de 90 de tipuri de cereri pe care cetățenii le pot adresa Primăriei, 

cu ajutorul funcționarului public virtual „Antonia”. Acest lucru ne permite să scurtăm cu 40% 

circuitul actelor în instituție, prin faptul că cererile sunt înregistrate direct la șefii de servicii sau 

birouri, în subordinea cărora se începe procesarea solicitării și pregătirea răspunsului către cetățean.  

Prin accesarea butonului „Servicii online” - „Cereri” de pe site-ul oficial al Primăriei 

https://www.e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/, toți cei interesați pot vedea linkurile către 

formularele online disponibile în această etapă. 

 

Cursuri de calculatoare și abilități digitale pentru pensionari la Cluj-Napoca 

Luna decembrie a marcat începutul unui program comunitar special în Municipiul Cluj-

Napoca, destinat pensionarilor care doresc să își dezvolte abilitățile digitale. Proiectul pilot, sub 

denumirea „Digital Seniors” - Curs gratuit de utilizare calculator, telefon mobil, tabletă și internet - 

este implementat prin colaborarea Primăriei cu Transilvania IT Cluster / ARIES Transilvania și 

compania AROBS, sub egida Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat și Inovare în IT. Ce 

învață concret participanții la cursuri: cum să folosească internetul pentru comunicare, inclusiv 

rețelele de socializare, diverse aplicații, cum să plătească online taxe și impozite etc.  

Tehnologia nu reprezintă un scop în sine și nu este în folosul oamenilor, dacă nu este 

incluzivă. Tehnologia este un instrument prin care facem viața oamenilor mai bună. Acest program 

demonstrează capacitatea comunității noastre de a utiliza tehnologia în folosul tuturor clujenilor și 

arată faptul că avem un „smart city” pentru „smart citizens”. 

Mulțumiri speciale tuturor partenerilor care au făcut posibil acest program și au demonstrat că 

poate fi un drum scurt de la vorbe la fapte. 
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Programul este implementat prin colaborarea entităților din variate sectoare de activitate de la 

nivelul orașului (sector public, mediu privat, societate civilă, cetățeni), iar rezultatele de până acum 

subliniază necesitatea și în special, dorința participanților de a continua cursurile în 2019. 

 

60 de pensionari au participat până acum la aceste cursuri „de digitalizare”, prin care seniorii 

din Cluj-Napoca pot învăța și extinde cunoștințele în ceea ce înseamnă utilizarea tehnologiei pentru o 

viață mai ușoară. Cursurile se desfășoară la sediul Arobs din cartierul Mărăști și la Centrele de zi 

pentru vârstnici ale Direcției de Asistență Socială și Medicală a Primăriei Cluj-Napoca. Proiectul este 

sprijinit de Compania de Transport Public Cluj-Napoca, iar partener educațional este Simplon 

Romania. Programul are nevoie în continuare de implicarea comunității, în special la nivel de număr 

de persoane dedicate care să poată susține aceste cursuri în ritmul solicitat de pensionarii clujeni. 

 

Aplicația Cluj Now - evenimente și lucrări care au loc pe domeniul public 

Prin aplicația Cluj Now, cetățenii și vizitatorii orașului sunt notificați despre evenimentele și 

lucrările care au loc pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și care influențează traficul în 

oraș. De asemenea, prin intermediul acestei aplicații sunt transmise și alte notificări importante de 

interes public. Caracteristicile aplicației Cluj Now: 

- permite notificarea utilizatorului aplicației sub formă de „notificare push”; 
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- permite vizualizarea pe hartă în timp real a evenimentelor semnalate prin notificări 

transmise de municipalitate; 

- permite personalizarea conținutului transmis de municipalitate prin următoarele setări: 

A. Selectarea tipului de notificări, respectiv „Restricții circulație” - lucrări: lucrări efectuate 

pe domeniul public al municipiului și care influențează traficul în oraș; „Restricții circulație” - 

evenimente: organizări de evenimente și manifestări publice care influențează traficul în oraș prin 

închiderea unor străzi sau restricționarea accesului în anumite zone; 

„Alte notificări importante” - anunțuri importante de interes public 

transmise de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. 

B. Selectarea cartierului - utilizatorii au posibilitatea să 

selecteze cartierele din care doresc să primească notificări; aplicația 

oferă implicit notificări din toate zonele orașului dacă se selectează 

opțiunea „Tot orașul”; 

C. Selectarea locației - aplicația trimite notificări în timpul 

deplasării prin oraș pe un perimetru care ia punct de referință poziția 

utilizatorului la o distanță implicită de 100 m. Distanța se poate 

schimba în funcție de opțiunea utilizatorului. 

Aplicația Cluj Now este oferită gratuit utilizatorilor de către 

Primăria Cluj-Napoca și este realizată de compania clujeană Life is 

Hard, membră a clusterului Cluj IT, sub egida Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat și 

Inovare în IT. 

 

Aplicaţie pentru transportul în comun: CTP Cluj 

Primăria Cluj-Napoca și Compania de Transport Public au lansat un nou instrument digital 

util, care contribuie la îmbunătățirea experienței de călătorie cu transportul în comun în municipiul 

Cluj-Napoca și în zona metropolitană a Clujului: aplicația CTP Cluj. 

Utilitatea acestei noi aplicații constă în sincronizarea dintre sistemul GPS montat pe flota 

CTP Cluj și telefoanele smart ale călătorilor, pentru a oferi acestora informații în timp real despre 

linii, timpi de așteptare și de călătorie și, nu în ultimul rând, rute optime. 

Principalele funcționalități ale aplicației CTP Cluj sunt: 

- afișarea traseelor și a orelor de sosire a fiecărui mijloc de transport în comun; 
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- afișarea pe hartă a tuturor stațiilor și liniilor de autobuz, troleibuz și tramvai; 

- posibilitatea de a obține ruta optimă de călătorie în urma introducerii unui punct de plecare 

și o destinație. Aplicația generează un rezumat al călătoriei, estimând durata totală, în funcție de 

poziția utilizatorului, trafic, mijloc de transport și distanță totală care trebuie parcursă (deplasarea 

până în stație + călătoria cu mijlocul de transport în comun). 

 

Cererile de noi locuri de parcare în cartiere se pot depune online 

Începând din anul 2018, clujenii care doresc să înregistreze o cerere pentru atribuirea unui loc 

nou de parcare cu abonament în cartiere au posibilitatea de a înregistra cererea online și a evita astfel 

timpul de așteptare la ghișeele Primăriei. În urma depunerii cererii online, solicitanții vor primi pe 

adresa de e-mail numărul de înregistrare în sistemul de management al documentelor instituției, în 

baza căruia cererea va fi procesată, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HCL 

25/2010.  

O persoană poate completa online o singură cerere. Cererea se va completa pe numele 

persoanei care figurează ca proprietar/coproprietar în certificatul de înmatriculare al autoturismului și 

va avea anexate documentele solicitate, în caz contrar nu va putea fi considerată validă. Pentru o 

adresă de e-mail și un CNP/CUI se permite înregistrarea unei singure cereri. 

Locurile de parcare din cartierele municipiului Cluj-Napoca se repartizează conform HCL 

25/2010 după data de 31 martie a anului în curs. 

 

Programarea online pentru actele de identitate 

Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția clujenilor o nouă procedură online, disponibilă pe 

site-ul instituției: programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de 

identitate sau înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.  

Programările online pentru actul de identitate vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției, 

www.primariaclujnapoca.ro, - secțiunea Administrație, subsecțiunea Servicii online - Acte de 

identitate - https://www.e-primariaclujnapoca.ro/buletine/. 

Aplicația de programare online pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de 

identitate sau înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei oferă 

posibilitatea de a plăti online contravaloarea actului de identitate. 
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Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun personal, sau pe bază de procură 

specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate. 

Potrivit legii, este obligatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele 

necesare eliberării actului de identitate, conform listei de documente afişate pe site-ul oficial al 

instituției - documentele se prezintă în original şi copie. 

Termenul de soluţionare a cererilor se va comunica la prezentarea la ghișeu. 

 

Extinderea sistemului de Internet Wi-Fi şi bănci inteligente 

Primăria a realizat extinderea rețelei de Wi-Fi gratuit în centrul și în cartierele orașului. 

Astfel, la ora actuală sunt disponibile 31 de hotspot-uri în variate zone din municipiul Cluj-Napoca, 

prin care clujenii și turiștii se pot conecta gratuit la internet.  

Zonele în care au fost instalate puncte de acces Wi-Fi gratuit sunt următoarele: 

• Parcul Central (zona Centrul de cultură urbană Casino); 

• Piața Unirii; 

• Bd. Eroilor nr. 7 (Centrul de Informare Turistică) - cu acoperire până la Bd. Eroilor 43; 

• Baza Sportivă Gheorgheni (intrare); 

• Intersecția G. Barițiu - Splaiul Independenței (zona Operei Maghiare, înspre str. Emil Isac); 

• Piața Ștefan cel Mare (parcul din zona Operei Române); 

• Piaţa Avram Iancu; 

• Piața Mihai Viteazul/Hală; 

• Piața Mihai Viteazul/Horea (înspre str. Barițiu); 

• Piața Mihai Viteazul - platou; 

• Piața Gării (zona stației de biciclete Cluj Bike); 

• Str. Cardinal Iuliu Hossu; 

• Parc Stadion (str. G. Coșbuc); 

• Str. Dragalina - zona de nord a Parcului Central; 

• Piața 14 iulie (zona parcului); 

• Piața Muzeului (zona cantinei Primăriei); 

• Splaiul Independenței (jumătate din Platoul Sălii Sporturilor și până la podul Garibaldi); 

• Memorandumului 10 (acoperă din Piața Unirii până la Electrica); 

• Moților 5 (acoperă de la Electrica până la Policlinica de stomatologie de pe Moților); 
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• Moților 133 - intersecţia cu Clinicilor; 

• Parcul Primăverii (lângă Primăria de cartier); 

• Str. Primăverii - intersecţia cu Izlazului; 

• Piața Mărăști (în stația C.T.P. vizavi de piață); 

• Str. Mirăslău (în zona pieței din cartierul Grigorescu); 

• Sala Polivalentă Aleea Stadion; 

• Sala Polivalentă - platoul de nord; 

• Zona ștrandului Sun; 

• Parcul Engels (Piața Ion Agârbiceanu); 

• Piața Cipariu; 

• Str. Kogălniceanu - zona Universității Babeș-Bolyai; 

• Str. Kogălniceanu - zona Bibliotecii Academiei. 

La fiecare dintre aceste hotspot-uri se pot loga simultan până la 250 de utilizatori, media fiind 

de peste 8.000 de conectări pe zi. 

 

La acestea se adaugă cele două bănci inteligente instalate pe Bulevardul Eroilor şi în Piaţa 

Mihai Viteazul (printr-un parteneriat cu Telekom), care sunt dotate cu panouri solare, permiţând 

alimentarea dispozitivelor mobile şi conţinând un hot spot wifi (până la 10 dispozitive simultan). De 
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asemenea, alimentarea dispozitivelor mobile este posibilă şi prin mufele tip USB disponibile în noile 

autobuze Mercedes, care circulă în Cluj-Napoca din 2018. 

Primăria Cluj-Napoca se află printre municipalitățile din Europa câștigătoare ale primului 

apel de proiecte din programul WiFi4EU al Comisiei Europene. Municipiul nostru beneficiază astfel 

de finanțare europeană pentru instalarea în spațiile publice a mai multor noi puncte wireless de acces 

deschis la internet, pentru clujeni și turiști (cel puţin 10 noi puncte). Cu acest nou proiect, Clujul se 

aliniază nevoilor cetățenilor europeni de conectivitate crescută și dezvoltă rețeaua existentă de 

internet gratuit din municipiu. 

 

Panouri digitale cu informații în timp real despre locurile de parcare libere în parking-

urile din Cluj-Napoca 

 

Primăria Cluj-Napoca a amplasat panouri digitale care afișează, în timp real, disponibilitatea 

locurilor de parcare din parcajele cu barieră și parking-urile de pe raza municipiului. Astfel de 

indicatoare digitale de orientare sunt utilizate în variate orașe din Europa. Au fost montate panouri 

digitale în 9 locaţii, pe artere principale din oraș: Piața Cipariu - două unități (dinspre Calea Turzii și 

Bd. Titulescu); Bd 21 Decembrie 1989; Str. Moților/Clinicilor; pod Garibaldi (între Piața 14 Iulie și 

pod Garibaldi), pod Napoca, str. Victor Babeș, str. Emil Isac, str. Horea. 
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Segment disponibil de „open data” 

Primăria a realizat un segment de „open data”, accesibil la adresa http://data.e-

primariaclujnapoca.ro. Acesta conţine: orarele de funcţionare pentru firmele de pe raza municipiului; 

autorizaţiile de spargere a străzilor; lista străzilor pe care există parcări cu plata orară; lista creşelor, 

grădiniţelor şi şcolilor şi adresele lor; monumentele de pe raza municipiului; locaţiile de vânzare a 

tichetelor de parcare; reţeaua de parcometre; nomenclatorul stradal şi un link spre webcam-ul din 

Piaţa Avram Iancu. 

 

Industria IT clujeană este alături de Primărie pentru creşterea calităţii vieţii 

Utilizarea tehnologiei pentru creşterea calităţii vieţii în Cluj-Napoca este o prioritate a 

municipalităţii clujene. Pentru o colaborare mai strânsă și eficientă între comunitatea de IT și 

administrația locală, Primăria Cluj-Napoca a constituit, alături de cele două clustere clujene de 

specialitate, Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat și Inovare în IT. 

Industria IT clujeană este o forță de necontestat, un motor pentru economia Clujului și un 

avantaj competitiv al nostru pe termen lung, alături de Universitate și de tinerii care au ales să 

studieze și să lucreze aici. Acest proiect este un nou exemplu de implicare pentru dezvoltarea 

comunității noastre și arată faptul că, la Cluj-Napoca, am reușit să creăm un model de construcție 

comunitară în care fiecare își oferă expertiza pentru interesul public - dezvoltarea orașului. 

 

Clujul este primul oraș românesc care aderă la inițiativa strategică privind susținerea 

economiei bazată pe inovare în orașele din Europa 

Cluj-Napoca se află printre primele orașe care au aderat la Inițiativa Start-Up City Europe 

Partnership (SCEP) - un proiect care urmăreşte crearea unui sistem de suport pentru orașele din 

Europa care au ca obiectiv strategic dezvoltarea economică bazată pe inovare. Proiectul a fost 

comunicat Parlamentului European în prezența președintelui acestuia, Antonio Tajani și a 

Comisarului European pentru digitalizare, Mariya Gabriel. 

Conceptul de la care pornește această inițativă strategică se referă la faptul că orașele de talie 

medie din Uniunea Europeană constituie o reală coloană vertebrală a economiei statelor membre și, 

prin urmare, potențialul lor de dezvoltare și rolul pe care îl pot juca în a stimula inovarea și crearea 

de ecosisteme locale funcționale trebuie susținut și de la nivelul instituțiilor europene. Astfel, această 
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inițiativă se va axa în principal pe efortul de a conecta aceste centre de start-up din orașele medii din 

Europa la nivel internațional și de a le crea sisteme de sprijin pentru a crește participarea acestor 

orașe la economia de inovare în special cu ajutorul start-up-urilor. 

Oraşele trebuie să își creeze ecosisteme de funcționare, să colaboreze între ele și să își 

identifice avantajele competitive dincolo de granițele geografice sau naționale, dacă dorim să 

asigurăm condiții de dezvoltare economică sustenabilă și responsabilă pentru comunitatea noastră. 

Clujul este unul dintre orașele care au toate ingredientele pentru a avea un cuvânt de spus în perioada 

următoare în domenii cu potențial ridicat de dezvoltare a economiei inovării. 

Cu ocazia lansării inițiativei au fost anunțate public datele unui studiu european privind 

stadiul huburilor de start-up din Europa, ale cărui concluzii arată că, de fapt, la nivelul Uniunii 67% 

din economia bazată pe inovare este concentrată în numai 48 de orașe, diferența de 33% fiind 

răspândită în restul de 428 analizate în studiu, care astfel, devin vulnerabile la schimbările anticipate 

pentru perioada care urmează. În consecință, s-a indentificat nevoia de a se creiona o strategie care să 

accelereze procesele din orașele inovative și să ofere acces la soluții și bune practici pentru celelalte, 

astfel încât să se încerce o dezvoltare a orașelor Europei cu cât mai puține diferențe. 

În cadrul studiului s-au identificat 150 de orașe care nu sunt capitale sau mari centre 

economice și financiare la nivel european și care, pe baza datelor economice actuale și a contextului 

local se află în lipsa de priorități a acestei inițiative, deorece au fost identificate ca oferind context 

pentru producere de inovare, având un ecosistem funcțional local și un bazin de talente pentru a 

asigura sustenabilitate pe termen lung implementării politicilor locale de susținere a inovării. 

În consecință pentru aceste orașe s-a propus ca strategiile de dezvoltare să fie structurate pe 

doi piloni - specializarea orașelor pe anumite verticale și internaționalizarea conexiunilor și 

parteneriatelor acestora cu alte orașe și comunități.  

 

Cu un an 2019 care ne așteaptă cu provocări atât la nivelul comunității noastre, cât și la 

nivelul familiei europene din care facem parte, reperele pe care ne putem baza sunt cele simple, 

universale și fundamentale: munca, încrederea în celălalt și colaborarea. 

Vă doresc un an bun, în care să fim cu toții sănătoși și motivați să continuăm să muncim 

pentru o viața mai bună în oraşul nostru. Vă mulţumesc şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia 

dintre dumneavoastră la dezvoltarea comunităţii clujene. 


