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EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

Stimaţi clujeni, 

Ne apropiem de finalul unui an 2019 foarte plin de evenimente pentru comunitatea noastră. 

Unele au continuat procesul prin care Clujul merge înainte ca un bun model de dezvoltare a unui oraş 

în care oamenii îşi doresc să se simtă acasă şi să îşi crească copiii în linişte, să aibă acces la 

oportunităţi şi la un viitor care oferă fiecăruia un loc în sistemul de guvernanţă locală. Altele ne-au 

arătat şi continuă să ne provoace să fim în fiecare zi conştienţi că numai împreună putem păstra 

oraşul cât mai sustenabil şi mai ales cât mai accesibil din toate punctele de vedere. Aceste provocări - 

cum sunt cele de a eficientiza sistemele de gestiune a deşeurilor, de a căuta soluţii pentru mobilitate, 

dar şi de a gândi şi construi un sistem de acces la educaţie, la programe pentru starea de bine 

destinate tuturor clujenilor - rămân între priorităţile anului următor. 

 

1. Fonduri europene pentru dezvoltarea economică şi socială 

În exercițiul financiar 2014-2020, Primăria Cluj-Napoca a pregătit proiecte pentru finanțare 

din fonduri europene în valoare totală de peste 420 milioane euro (aici fiind inclusă și centura 

metropolitană a orașului). Pentru cetățenii Clujului, fonduri europene înseamnă creșterea calității 

vieții. Din această perspectivă, ne-am concentrat pe dimensiunea nepoluantă, pe dimensiunea verde 

și pe mobilitatea alternativă la transportul cu autoturismul personal astfel încât să oferim o calitate 

mai bună a vieții cetățenilor noștri prin amenajarea mai multor spații pietonale şi prin transport în 

comun ecologic. 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. 
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Un număr de 37 proiecte în valoare totală de peste 170 milioane euro au fost deja contractate 

şi sunt în diverse faze de implementare. Cele mai importante proiecte intrate în faza de implementare 

sunt cele legate de transportul în comun (autobuze electrice, troleibuze şi tramvaie); modernizarea şi 

reabilitarea termică a Spitalului Municipal; amenajarea unui parc nou în cartierul Între Lacuri (str. 

Mureşului/Nirajului); amenajarea Parcului Tineretului (B-dul Muncii); reabilitarea Turnului 

Pompierilor; 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); realizarea primei străzi „smart” din România - str. Molnar 

Piuariu; modernizarea sistemului de iluminat public; modernizarea grădiniţelor „Floare de Iris” şi 

„Căsuța Poveștilor”; creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe etc. 

 

10 proiecte în valoare de 80 milioane euro se află în etapa de evaluare. Printre cele mai 

importante proiecte aflate în etapa de evaluare se numără: reabilitarea malurilor Someşului şi reabi-

litarea Parcului Armătura; reabilitarea B-dului 21 Decembrie 1989; extinderea şi reabilitarea a patru 

şcoli şi licee, revitalizarea monumentului istoric Garnizoana din B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106. 

Proiectul centurii metropolitane, proiectul legat de asistenţa tehnică pentru trenul metropo-

litan şi metrou şi cel pentru realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană se află în pregătire. 

Prin asumarea de către Primărie a cheltuielilor necesare realizării studiilor şi documentaţiilor 
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necesare (SF, PUZ și DTAC), proiectul centurii metropolitane a fost deblocat, el fiind cuprins în 

Master Planul General de Transport al României şi urmând să fie finanţat din fonduri europene. 

Proiectele finalizate în cursul anului 2019 sunt cele legate de modernizarea parcului auto 

destinat transportului în comun cu mijloace de transport în comun ecologice: 50 de troleibuze şi 30 

de autobuze electrice (realizate prin Programul Operațional Regional), respectiv proiectele legate de 

modernizarea iluminatului: 3.646  de aparate de iluminat de tip LED (realizate prin Programul de 

Cooperare Elvețiano-Român). 
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2. Concursuri pentru revitalizarea spațiilor publice 

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

OAR sucursala Transilvania, a continuat politica publică care a devenit deja un model de bune 

practici pentru alte oraşe din ţară: organizarea unor concursuri de soluții pentru revitalizarea spațiilor 

publice. În anul 2019, s-au desfăşurat concursuri pentru amenajarea ansamblului urban Cetățuia şi 

pentru proiectarea unui cartier nou - Sopor (250 ha). 

 

Concurs pentru amenajarea ansamblului urban Cetățuia 

Concursul a avut ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenurilor din 

ansamblul urban „Cetățuia” aflate în proprietatea municipalităţii, ca început al valorizării întregului 

ansamblu urban și al integrării lui în sistemul mai larg de agrement al orașului. 

 

Dorința administrației locale, ca promotor al concursului, este ca întreaga zonă să devină un 

spațiu public de o foarte bună calitate, un loc predilect pentru evenimente în aer liber, un loc 

reprezentativ cu un puternic caracter identitar pentru întregul oraș și folosit din plin de locuitori și 

vizitatori, totodată păstrând caracterul peisager al versantului sudic, atmosfera naturală a 
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promontoriului stâncos și împădurit. Versantul sudic este considerat un spațiu emblematic al 

Clujului, cunoscut și ca „orașul de la poalele Cetățuii”. 

Juriul internaţional a acordat premiul I proiectului realizat de asocierea Metapolis Architects 

BVBA, Atelier Mass şi Ana Horhat. Câștigătorul concursului a obținut contractul de proiectare, aflat 

în prezent în derulare. 

De asemenea, premiul al II-lea a fost obţinut de Asiza Birou de Arhitectură SRL, premiul al 

III-lea a fost obţinut de Mossfern & MVAA, o menţiune onorifică fiind acordată pentru proiectul 

propus de Team Up Proiectare şi Construcţii SRL. 

 

Concursul pentru masterplanul noului cartier Sopor (250 ha) 

Concursul internațional a vizat selectarea celei mai bune soluții pentru identificarea unui nou 

mod de urbanizare sustenabilă, orientat spre generațiile viitoare și spre bună conviețuire. Pe lângă 

viziunea spațială de dezvoltare a zonei, concursul a urmărit găsirea unei strategii astfel încât noul 

cartier să fie structurat, sustenabil și să ofere flexibilitate celor care doresc să dezvolte zona.  

 

În urma deliberărilor juriului internaţional, proiectul câștigător a fost desemnat ca fiind cel 

realizat de Asiza Birou de Arhitectură SRL. Autori principali: arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Vlad 

Sebastian Rusu, arh. Anamaria Cornelia Olănescu. Colaboratori arhitectură: arh. Miruna Moldovan, 
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stud. arh. Andrada Pinte, stud. arh. Petrică Maier-Drăgan. Câștigătorul concursului a obținut premiul 

cel mare, reprezentat de contractul de proiectare, aflat în prezent în derulare. 

Premiul al II-lea a fost obţinut de proiectul propus de SC Planwerk Arhitectură și Urbanism 

SRL, premiul al III-lea a fost obţinut de proiectul propus de SC Urban Synapse SRL, o menţiune 

onorifică fiind acordată proiectului propus de Gaia Progetti din Italia. 

 

De asemenea, în urma concursurilor desfăşurate în anii anteriori, Parcul Feroviarilor, 

reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu și a zonei adiacente şi reabilitarea malurilor Someşului se 

află în faza de proiectare, iar reabilitarea Turnului Pompierilor se află în faza de execuţie a lucrărilor. 

Le mulțumesc membrilor OAR din România și din Cluj pentru profesionalismul de care dau 

dovadă în implementarea acestor proiecte, chiar dacă pentru opinia publică ele durează puțin mai 

mult, dar sunt incomparabil calitativ mai bune decât orice altă soluție de licitație pe care o avem în 

sistemul legislativ din România. Subliniez că acest demers al nostru pune accent pe calitate în 

detrimentul cantității. Avem şase concursuri de soluții ale căror proiecte sunt în derulare și alte cinci 

concursuri de soluții care se află în pregătire. E vorba despre două parcuri pe care le amenajăm în 

zone deficitare, unul în zona Bună Ziua, iar celălalt este Parcul Est. De asemenea, mai avem încă trei 

proiecte în pregătire pentru exercițiul financiar 2021-2027 al Uniunii Europene, două pentru școli și 

unul pentru un Science Museum. Pentru prima dată în România vorbim despre proiecte pentru școli 

pornind de la concursuri de soluții.   
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3. Transport public şi mobilitate urbană 

Primăria Cluj-Napoca şi Compania de Transport Public 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.  

 

Cluj-Napoca: orașul cu cele mai multe autobuze electrice din România și în primele 10 

orașe din Uniunea Europeană 

În acest moment, transportul public din Cluj are în dotare 41 de autobuze electrice, dintre care 

11 achiziționate prin fonduri elvețiene și 30 prin fonduri europene, acestea din urmă intrând în 

circulaţie în anul 2019. În prezent municipiul Cluj-Napoca are cea mai mare flotă de autobuze 

electrice din România și se află în primele 10 orașe din Uniunea Europeană cu autobuze electrice 

raportate la numărul de locuitori. 

 

 

50 de troleibuze noi 

În anul 2019, au fost achiziţionate din fonduri europene 50 de noi troleibuze. Troleibuzele 

Solaris Trollino sunt vehicule articulate, având 140 de locuri, dintre care 36 pe scaune şi dispun de 
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toate dotările necesare unui transport modern: facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate 

redusă), sistem de ventilaţie şi aer condiţionat pentru sezonul cald, indicatoare de traseu electronice, 

sisteme de informare pentru călători cu monitoare LCD; sistem de numărare călători şi sistem de 

supraveghere video interioară şi exterioară. Cele 50 de troleibuze au fost livrate în 2019, însă doar 34 

dintre ele au putut fi recepţionate până la sfârşitul anului. 

De precizat că există contracte de finanţare europeană pentru 24 de tramvaie şi primele 6 

tramvaie urmează să vină la Cluj-Napoca în 2020. 

 

 

10 autobuze Mercedes-Setra pentru elevi 

În anul 2019, Primăria Cluj-Napoca și Compania de Transport Cluj-Napoca au extins 

proiectul „Autobuze școlare pentru elevi”, ajungându-se astăzi de la 5 la 12 trasee. Pentru extinderea 

proiectului au fost achiziționate 10 autobuze noi. Autobuzele sunt marca Mercedes Setra. Acestea 

corespund tuturor normelor europene din domeniu, garanția fiind de 5 ani sau 350.000 km. 

Câteva dintre caracteristicile tehnice ale noilor autobuze școlare sunt: capacitate de transport 

de 44 locuri pe scaune fixe și 4 scaune rabatabile, cu norma de poluare EURO VI, rampă pentru 

fotoliile rulante ale persoanelor cu dizabilități, înclinarea pe o parte a autobuzului în stații (kneeling), 

2 uși cu sistem antistrivire a călătorilor, sistem de încălzire în sezonul rece, sistem de aer condiționat 

pentru sezonul cald, indicatoare transport elevi față și spate cu iluminare tip LED, anunțarea vocală a 
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stațiilor în salon, sistem de supraveghere video în interior și exterior, sistem de urmărire prin GPS a 

vehiculului, anunțarea vocală a numărului de traseu și a direcției de deplasare, în exteriorul 

autobuzului, pentru informarea persoanelor cu deficiențe de vedere. 
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20 de noi 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.  

 

În 70 de staţii din oraş sunt amplasate panouri ce indică timpul estimat până la sosirea 

fiecărui mijloc de transport în comun (în 20 de staţii aceste panouri au fost amplasate în 2019). 

 

Trei noi linii de transport în comun 

În anul 2019, au fost introduse 3 linii noi de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca: 

linia 53 Mărăști - Piața Mihai Viteazul (începând cu 9 septembrie), linia 44 Grigorescu - Gheorgheni 

(începând cu 9 septembrie), linia 45 Gheorgheni - Zorilor (începând cu 30 septembrie). 

 

Plata cu card bancar sau prin aplicaţia 24pay pentru transportul public 

Începând cu data de 2 mai 2019, clujenii și turiștii care utilizează transportul public în Cluj-

Napoca au la dispoziție sisteme tip POS pentru achiziția rapidă, direct cu card bancar contactless, a 
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titlurilor de călătorie. Soluția a fost implementată mai întâi ca un proiect pilot pe 50 mașini, fiind 

apoi extinsă la întreaga flotă de mijloace de transport în comun ale CTP. 

În prezent, cei care utilizează transportul public în orașul nostru pot utiliza variate sisteme 

digitale pentru achiziția biletelor și abonamentele: de la plata prin SMS sau plata cu cardul la cele 61 

automate de ticketing din stațiile de transport în comun, la achiziția de bilete (cu cardul) de pe 

telefonul mobil - prin aplicația 24pay (aplicaţia 24pay poate fi descarcată gratuit din Google Play sau 

App Store).  

De asemenea, începând cu luna septembrie 2019, abonamentele de hârtie au fost înlocuite cu 

abonamente electronice încărcate pe cardul nominal de călătorie. 

 

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. 

 

Dacă ai carte, ai parte... de transport public gratuit 

În data de 6 septembrie, toți cei care au citit o carte tipărită în mijloacele de transport în 

comun au beneficiat de călătorie gratuită. Campania a fost realizată în baza parteneriatului dintre 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj-Napoca și Bookfest - 

Salonul Internațional de Carte și are ca scop promovarea lecturii în rândul clujenilor și nu numai. 

Această inițiativă este deja o tradiție în orașul nostru. 

 

CTP a fost desemnată cea mai performantă companie de transport public de persoane 

din România  

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) a fost desemnată „Cel mai eficient 

operator de transport urban din România” în anul 2018, într-o gală desfășurată în luna octombrie 

2019, în cadrul Conferinței Naționale a Transportatorilor de Persoane, publici și privați. 
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Criteriile în baza cărora a fost stabilită cea mai performantă și eficientă companie de transport 

public de persoane din România au fost următoarele: 1. Rezultatele financiare la finalul anului 2018. 

2. Portofoliul și capacitatea materială, logistică și tehnică de a presta serviciul public/privat de 

transport de persoane. 3. Nivelul modernizării flotei de transport și a serviciilor oferite călătorilor. 4. 

Orientarea ecologică a companiilor și procentul mijloacelor de transport ecologice (autobuze 

electrice, troleibuze, tramvaie și autobuze cu motoare Euro 6) din dotarea flotelor deținute de 

operatorii de transport de persoane. 

 

Benzi dedicate pentru transportul în comun 

Bandă dedicată pentru transportul în comun în cartierul Gheorgheni 

În anul 2019 a intrat în funcțiune, în două etape, noua bandă dedicată transportului în comun 

şi bicicletelor din cartierul Gheorgheni, pe tronsonul dintre sensul giratoriu de la Bulevardul Nicolae 

Titulescu - strada Slănic și Piața Cipariu, sensul de mers spre centrul orașului. Se conectează astfel 

cu banda dedicată pentru autobuze și biciclete deja existentă, care leagă Piața Cipariu cu Bulevardul 

21 Decembrie 1989. Este vorba în total de 2,9 kilometri de bandă dedicată. Pe acest tronson, din 

cartierul Gheorgheni până pe strada Memorandumului, timpul de deplasare s-a redus de la 18 minute 

la 9 minute.  
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De asemenea, din toamna anului 2019, taxiurile pot circula pe banda dedicată transportului în 

comun de pe Bd. Nicolae Titulescu, exclusiv pe tronsonul cuprins între str. Slănic și str. Valeriu 

Braniște, cu următoarele condiții: accesul este permis doar taxiurilor cu client şi nu se permite 

utilizarea stațiilor de transport public în comun ca puncte de îmbarcare/debarcare a clienților, cu 

excepția intervalului orar 23.00-05.00. Măsura are un caracter experimental. 

În Gheorgheni, pe străzile Tache Ionescu, Axente Sever, Heltai şi Arieşului s-au realizat 

1.890 metri de piste dedicate pentru biciclete. De asemenea, în anul 2019, s-au eliberat 3.500 de noi 

carduri pentru sistemul de bike sharing ClujBike. 

 

Bandă dedicată transportului în comun pe Calea Florești 

O bandă dedicată transportului în comun a fost implementată pe Calea Florești, între breteaua 

de coborâre de pe str. Bucium și str. Taberei, pe o lungime de 760 ml, astfel: 

- la intrarea în Cluj-Napoca dinspre Florești, o bandă este destinată pentru transportul în 

comun, iar pentru traficul general sunt asigurate 2 benzi carosabile; 

- ieșirea din Cluj-Napoca spre Florești se realizează pe 2 benzi carosabile; 

- staționarea vehiculelor este permisă doar paralel cu bordura, pe ambele laturi ale străzii. 
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De asemenea, a fost revizuită instalația de semaforizare de la intersecția Calea Florești-str. 

Taberei în sensul amplasării unui corp de semafor pentru BUS, respectiv modificarea ciclului de 

semaforizare pentru prioritizarea transportului în comun. 

Extinderea benzilor dedicate face parte din amplul proiect al Primăriei care vizează 

prioritizarea transportului în comun, care va continua și în alte zone din municipiul Cluj-Napoca. 

 

Asociere şi achiziţie publică pentru realizarea studiilor de pre-fezabilitate și fezabilitate 

pentru Metrou și Tren Metropolitan 

În urma asocierii între Primăriile din Cluj-Napoca, Florești, Gilău, Baciu, Apahida, Jucu și 

Bonțida, municipalitatea a lansat achiziţia studiilor de pre-fezabilitate și fezabilitate pentru Metrou și 

Tren Metropolitan, procedura fiind în desfăşurare. 

Acest proiect de investiții reprezintă un pas semnificativ pentru dezvoltarea socio-economică 

a zonei metropolitane Cluj-Napoca și are ca obiectiv asigurarea unor servicii de mobilitate de calitate 

ridicată pentru populația zonei metropolitane, precum și un transport eficient înspre și dinspre Cluj-

Napoca. Proiectul de investiții va fi realizat în două etape. 

În prima etapă, va fi realizat Trenul Metropolitan pe infrastructura actuală. În această fază va 

fi implementat un sistem de transport rapid care va acoperi întregul coridor feroviar cuprins între 

halta Nădășelu și stația de la Bonțida, pe o lungime de aproximativ 43 de km. Punctele de oprire 

actuale vor rămâne aceleași și se propune adăugarea unor noi stații de oprire în zonele: Baciu, 

Tetarom pe str. Tăietura Turcului și la podul Ira pe str. Aurel Vlaicu.  

Pentru fiecare punct de oprire se vor amenaja facilități pentru călători: bănci, zone de 

așteptare, toalete, puncte de procurare a biletelor etc. De asemenea, se va analiza disponibilitatea 

parcărilor de mici dimensiuni și se va realiza conectivitatea cu transportul public local la fiecare 

punct de oprire. 

În cea de a doua etapă, va fi realizat metroul pe axa vest-centru-est care urmărește să 

deservească principalele puncte de interes pornind din Gilău până la podul Ira, pe o lungime de 

aproximativ 16 km. Proiectul va avea două părți. În prima parte se va realiza legătura dintre comuna 

Florești și Podul Ira pe următorul traseu propus: zona de sud a comunei Florești - viitorul spital 

regional de urgență - centrul comercial Vivo - cartierul Mănăștur - centrul orașului Cluj-Napoca și 

zona de est a orașului, respectiv zona Aurel Vlaicu/Podul Ira. Pentru fiecare punct de oprire se va 

analiza disponibilitatea parcărilor de mici dimensiuni (Park & Ride). Pentru zona din afara orașului 
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se va studia posibilitatea realizării metroului suprateran, iar de la intrarea în Cluj-Napoca acesta 

urmând a fi realizat în subteran. 

A doua etapă a realizării metroului vizează crearea legăturii dintre comunele Florești și Gilău. 

Până la implementarea celei de a doua etape, conectivitatea dintre Gilău și Florești va fi asigurată 

prin autobuze care vor deservi această zonă în vederea asigurării accesului oamenilor la metrou. De 

asemenea, va fi asigurată prin autobuze legătura dintre Gilău și Nădășelu pentru cei care doresc să 

folosească trenul metropolitan. 

Proiectul metroului și al trenului metropolitan sunt de importanță primordială pentru Cluj-

Napoca și zona metropolitană, în vederea dezvoltării economice și sociale pe termen mediu și lung. 

Pentru a menține efervescența economică și pentru a eficientiza și optimiza rezultatele creșterii 

constante din ultimii ani, este nevoie de continuarea investițiilor în materie de mobilitate urbană. 
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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. S-au executat lucrări de 

modernizare, reparații și întreținere la un număr de 74 de obiective din municipiu (străzi, alei, 

trotuare, pieţe), cu o suprafaţă totală reabilitată (carosabil şi trotuare) de peste 148.000 mp. Între 

obiectivele realizate s-au numărat străzile Cuza Vodă, Ion Creangă, Şesului, Calea Floreşti, 

Câmpului (tronson cuprins între Izlazului şi Calea Mănăştur), Beethoven, Porumbului, Frunzişului, 

Nicolae Titulescu, Rene Descartes, B.S. Delavrancea, V. Babeş, Călugăreni, Crişan, Anina nr. 15-17, 

Fântânele 53-57, alei în zona Grigore Alexandrescu-Padin. De asemenea, au început lucrările de 

supralărgire și modernizare a străzii Bună Ziua. 

 

La acestea se adaugă pietruirea unei suprafeţe de peste 25.000 mp pe 14 străzi nemodernizate, 

în special în zonele noilor extinderi. În ceea ce priveşte intervenţiile punctuale, s-au executat peste 

150 de lucrări, acolo unde a fost necesar. 
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Cluj-Napoca: au început lucrările de lărgire și modernizare a străzii Bună Ziua 

La 16 iulie 2019, au început lucrările pentru lărgirea și modernizarea străzii Bună Ziua, fiind 

parcurse etapele de documentație necesare pentru autorizație, licitație, cadastrare și exproprieri. 

Proiectul prevede lărgirea străzii de la intersecția cu Calea Turzii până la intersecția cu străzile 

Măceșului - Trifoiului - Fagului. La finalizarea lucrărilor, strada Bună Ziua va avea trei benzi de 

circulaţie: o bandă de coborâre (dinspre Calea Turzii spre intersecția cu străzile Măceșului - 

Trifoiului) și două benzi la urcare. De asemenea, sunt prevăzute benzi pentru biciclete și trotuare pe 

ambele părți ale străzii și alveole pentru copaci. Proiectul cuprinde lucrări la rețelele edilitare 

(canalizare, apă, gaz, electricitate, telefonie, iluminat public) și branșamentele aferente acestora. 

Termenul de execuție a lucrărilor este de 12 luni. 

 

 

Proiecte europene pentru Străzile Molnar Piuariu şi Regele Ferdinand 

În toamna anului 2019 au început lucrările pentru două străzi reabilitate din fonduri europene, 

Molnar Piuariu şi Regele Ferdinand, care urmează să fie finalizate în 2020. 

Pentru Molnar Piuariu investiția presupune reorganizarea străzii prin eliminarea diferențelor 

de nivel între spațiul exclusiv pietonal (trotuare) și spațiul pe care este permisă circulația 

automobilelor; refacerea întregii suprafețe de călcare; reorganizarea intersecțiilor; propunerea unui 

concept de mobilare urbană modern şi coerent adaptat specificului străzii/zonei (bănci cu încărcare 
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USB, wi-fi etc.). De asemenea, vor fi plantați arbori și arbuști și se vor executa lucrări pentru 

asigurarea iluminatului public şi de siguranţă modern şi performant care să permită creşterea 

eficienţei energetice; lucrări pentru iluminat festiv, iluminat arhitectural. 

Pentru Regele Ferdinand, a început deja din 2019 plantarea celor 52 de arbori prevăzuți, cu 

mențiunea că până acum nu a existat niciun copac pe această stradă. Sistemul de irigații este unul 

automat cu senzor de ploaie / umiditate. De asemenea, au fost montate dale de piatră naturală (granit) 

pe trotuarul vestic. Toate cele 3 benzi destinate traficului (auto și transport în comun) sunt deja 

finalizate la strat de asfalt. Sistemul de scurgere a apelor pluviale este unul special încorporat în 

bordurile montate. Regele Ferdinand este prima stradă cu un astfel de sistem de scurgere a apelor. 

 

 

Poduri şi pasaje 

În urma lucrărilor de modernizare din acest an, pasajul Nod N a căpătat o față nouă - pe lângă 

lucrările la structura pasajului, la carosabil și trotuare, a fost instalat un nou sistem de iluminat public 

cu tehnologie LED, iar fațada a fost reproiectată, oferind posibilitatea luminării ei în permanență, în 

variate culori. De Ziua Națională a României, nodul N a fost iluminat în culorile tricolorului. Pasajul 

reprezintă una dintre principalele căi de acces în municipiul Cluj-Napoca dinspre Oradea și asigură 

legătura între cartierele Grigorescu și Mănăștur. La partea superioară a pasajului au fost refăcute în 

totalitate calea, hidroizolația, bordurile și trotuarele existente. Fațada pasajului a fost, de asemenea, 
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modernizată complet. În urma lucrărilor de modernizare, pasajul are o lungime de 51,3 m: partea 

carosabilă - 18,50 m lățime; pistă de bicicliști de 2 m lățime pe partea dreaptă; trotuare de 1,30 m 

lățime pe partea dreaptă, respectiv de 1 m lățime pe partea stângă. 

 

În primăvara anului 2019 au fost reluate lucrările de reabilitare la podul de pe strada Fabricii, 

pod cu o lungime de aproximativ 300 de metri, realizându-se lucrări de consolidare a picioarelor 

podului şi înlocuirea grinzilor degradate cu grinzi noi.  
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Ca o formă de respect pentru cetățeni, Primăria, împreună cu firma de construcții, au reușit să 

deschidă podul Fabricii, cu caracter provizoriu, mult mai devreme în raport cu termenul de finalizare 

a lucrărilor, mai 2020. În primăvară, timp de 45 de zile, vom mai avea restricții de circulaţie, pe rând, 

pe câte o bandă de circulație, în vederea montării panourilor fonoabsorbante şi a rosturilor de 

dilataţie. 

Proiectul de modernizare a Podului Porțelanului presupune construirea unui pod nou în 

amonte față de cel existent, la o distanță de 2 metri față de acesta, care va avea două benzi de 

circulație și două trotuare. Lungimea noului pod va fi de 62 metri și va avea 3 deschideri. Secțiunea 

transversală a podului va fi de 10,8 metri. Lucrările la Podul Porțelanului au fost oprite după ce a fost 

descoperit un zăcământ de sare. După finalizarea noii soluţii de proiectare, lucrările urmează să fie 

reluate în 2020. Până atunci, a fost redeschis traficul auto şi pietonal pe fostul pod, care a fost 

reabilitat.  

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

(străzile Oaşului - Răsăritului). Indicatorii tehnic-economici au fost aprobaţi în Consiliul local şi în 

prezent este în derulare achiziţia pentru proiectare şi execuţie.  

De asemenea, este în derulare studiul necesar pentru prelungirea duratei de viaţă a podului 

Garibaldi cu 5 ani, lucrările urmând să fie executate în 2020 şi este în faza de proiectare reabilitarea 

podului Locomotivei. 

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. 

 

A fost stabilit traseul final al centurii metropolitane 

Primăria Cluj-Napoca a obţinut avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR) pentru varianta finală de traseu V8 - aferentă obiectivului de investiții cuprins în 

Master Planul General de Transport al României - „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35”, 

Varianta finală de traseu a centurii metropolitane poate fi consultată pe site-ul Primăriei Cluj-

Napoca, la secțiunea Administrație/Anunțuri.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 

urbane situate în Zona Metropolitană Cluj prin dezvoltarea unui drum nou de mare capacitate - 

centura metropolitană - și modernizarea drumurilor de legătură, iar scopul proiectului este 
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îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a mobilității populației, 

bunurilor și serviciilor din județul Cluj.  

Prin asumarea de către Primărie a cheltuielilor necesare realizării studiilor şi documentaţiilor 

necesare (SF, PUZ și DTAC), proiectul centurii metropolitane a fost deblocat. Primăria Cluj-Napoca 

a dat Ordinul de începere pentru întocmire SF, PUZ și DTAC pentru proiectul „Drum Transregio 

Feleac TR35” în toamna anului trecut (octombrie 2018), iar anul acesta (în luna martie) s-a predat 

documentația „Studiul alternativ de traseu”, care a cuprins un număr de 8 variante de traseu studiate. 

La recomandarea specialiștilor, Municipiul Cluj-Napoca a optat pentru varianta 8 - V8. În perioada 

următoare vor fi definitivate studiul de fezabilitate, Planul Urbanistic Zonal și DTAC, urmând ca 

întreaga documentație să fie predată CNAIR în vederea organizării achiziției publice pentru lucrările 

de proiectare și execuție. Centura metropolitană are o lungime de 38 de kilometri. 

 

 

 

Parkinguri şi parcări 

În ultimul an, municipalitatea a creat 775 de noi locuri de parcare în toate cartierele oraşului 

şi în zona centrală, 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. 

În zona străzii Nicolae Titulescu au fost desfiinţate 506 garaje de pe domeniul public, urmând 

să fie amenajate 604 parcări. 

În această perioadă s-au aplicat marcaje pentru 14.284 de locuri de parcare. 

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

Parkingurile din str. Primăverii nr. 20, din str. Primăverii nr. 8, din Mogoșoaia nr. 7-9 şi din Haşdeu 

au ajuns la faza de execuţie a lucrărilor.  
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Caracteristile parkingurilor care se află în faza de execuție sunt: 

- Parking Primăverii nr. 8 - capacitate de 266 locuri de parcare din care: 7 pentru persoane cu 

dizabilităţi, 27 pentru maşini electrice, plus 4 locuri pentru motociclete/mopede şi 14 locuri pentru 

biciclete. 

- Parking Primăverii nr. 20 - capacitate de 379 locuri de parcare din care: 16 pentru persoane 

cu dizabilităţi, plus 4 locuri motociclete/mopede şi 60 locuri pentru biciclete. 

- Parking Mogoșoaia nr. 7-9 - capacitate de 292 locuri de parcare din care: 2 pentru persoane 

cu dizabilităţi şi 9 pentru maşini electrice (5 cu echipament şi 4 fără echipament), plus 24 de locuri 

motociclete/mopede şi 59 de locuri pentru biciclete, din care 25 în incintă închisă. 

- Parking Haşdeu - capacitate de 316 locuri de parcare din care: 6 pentru persoane cu 

dizabilităţi, 10 pentru maşini electrice, plus 4 locuri motociclete/mopede şi 11 locuri pentru biciclete. 

Acestea urmează să fie date în folosinţă în anul 2020, conform contractelor încheiate. 

 

Pentru parkingul de pe str. Trotuşului nr. 5 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi 

urmează să fie lansată achiziţia pentru proiectare şi execuţie. Va avea un regim de înălțime de 

2S+D+P+2E+T și o capacitate de 365 locuri de parcare. Din totalul acestora, 10 locuri vor fi destinate 

persoanelor cu dizabilități deținătoare de autoturisme, 10 pentru autoturisme electrice - cu stații de 

încărcare aferente, plus 12 locuri pentru motociclete/mopede și 3 rastele pentru biciclete (24 de locuri). 
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Pentru parkingul Albac-Azuga au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Construcția 

propusă va avea un regim de înălțime 2S+D+P+E+T şi o capacitate de 324 locuri pentru autoturisme 

(din care 12 locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilități); 30 locuri pentru mopede/motociclete și 

36 de locuri pentru biciclete organizate pe 6 rastele verticale culisante, la care se adaugă 8 stații de 

încărcare pentru maşini electrice. 

Pentru amplasamentele din str. Sighişoarei, Gh. Dima Vest (nr. 33-39) şi Piaţa Cipariu, 

documentaţiile sunt în curs de elaborare şi aprobare. 

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. 

În anul 2019, municipalitatea a pus la dispoziția cetățenilor o nouă procedură online, care 

permite plata abonamentelor de parcare din zona 2 şi o aplicaţie pentru plata cu cardul a parcărilor 

stradale din zonele 1 şi 2, prin utilizarea telefonului mobil - ParkingPay. De asemenea, 

municipalitatea a pus la dispoziția clujenilor două noi modalități de plată la parcările cu barieră din 

oraș: parcometre care permit plata cu cardul bancar și aplicația UPPark.  

Pentru descongestionarea traficului la nivelul orașului, strategia municipalității cuprinde 

proiecte de infrastructură mare, precum Centura metropolitană, trenul metropolitan și metroul, dar și 

accentul pe componenta de încurajare a mobilității alternative - prin prioritizarea și modernizarea 

transportului în comun, infrastructură pentru autovehicule electrice, biciclete, crearea și extinderea 

spațiilor pietonale, a spațiilor verzi etc. Crearea de noi parkinguri pentru nevoile clujenilor rămâne și 

în acest context o prioritate care - coroborată cu celelalte investiții și politici publice - va duce la o 

mobilitate urbană mai bună în municipiu. 

 

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 2.718 indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp), a 190 de 

indicatoare de orientare în 43 de locaţii, a 2.119 stâlpişori metalici, a 54 oglinzi parabolice în 

intersecţii cu vizibilitate redusă. 
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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.  

Pentru creşterea nivelului de siguranţă a participanţilor la trafic şi asigurarea unui mod sigur 

de traversare pentru pietoni, au fost semaforizate 3 intersecţii (str. Traian Vuia - str. Căpitan Grigore 

Ignat, str. Fericirii - Pod Locomotivei, Calea Dorobanţilor - str. Progresului) şi 16 treceri de pietoni: 

2 treceri pe B-dul Muncii (zona Eckerle şi zona Liceului Aurel Vlaicu); str. Plopilor - str. Şesului, 3 

treceri pe str. Corneliu Coposu (la intersecţia cu străzile Strungarilor şi Soarelui şi zona de la nr. 20); 

str. Fabricii cu str. Bobâlnei; 2 treceri pe Calea Dorobanţilor (zona parking Mărăşti şi intersecţia cu 

str. Piteşti), 2 treceri pe str. Clinicilor, str. Oaşului (zona grădiniţei Floare de Iris), str. Oaşului - str. 

Odobeşti, Piaţa Gării (prelungire str. Craiova), str. Horea - str. Acad. David Prodan, Calea Turzii nr. 

227-228 (semafor cu buton). 

Au fost montate 32 dispozitive acustice pentru nevăzători la trecerile de pietoni. 
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În prezent, la nivelul municipiului Cluj-Napoca există 84 treceri de pietoni cu semnal sonor și 

52 treceri de pietoni cu marcaj tactil, în suprafață de 450 mp, care sporesc siguranța persoanelor cu 

deficiențe de vedere în trafic. Primăria va continua amplasarea de astfel de dispozitive și alte proiecte 

pentru creșterea siguranței persoanelor cu dizabilități. 

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 

3.200 mp marcaje longitudinale, 7.100 mp marcaje transversale şi 2.618 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: 2.220 mp marcaje longitudinale, 2.238 mp marcaje 

transversale, 1.056 mp marcaje diverse şi respectiv 1.987 mp covoare roşii. 

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

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

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

eliberate 1.353 de autorizaţii de spargere pentru lucrări la reţelele edilitare. 

 

Primele treceri de pietoni cu marcaj orizontal 3D  

Primăria Cluj-Napoca a realizat un nou proiect pilot pentru sporirea siguranței pietonilor din 

oraș: treceri de pietoni cu marcaj orizontal 3D. Proiectul cuprinde două treceri de pietoni din zona 

Parcului Central: intersecția străzii Cardinal Iuliu Hossu cu str. G. Coșbuc şi la intersecția străzii 

Deva cu str. G. Coșbuc. Implementarea proiectului s-a realizat cu sprijinul Festivalului UNTOLD și 

cu ajutorul artiștilor Kero Zen și Ocu. 
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5. Energie şi mediu 

 

Primăria Cluj-Napoca a câștigat premiul pentru „Programul anului în domeniul 

eficienței energetice” 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a primit joi, 28 martie 2019, la București, premiul 

„Energy Efficiency Program of the Year” - Programul anului în domeniul eficienței energetice, în 

cadrul celei de a 8-a ediții a galei ENERGY CEO FORUM & AWARDS. 

Primăria Cluj-Napoca este prima din România care a investit în înnoirea flotei de transport 

public prin achiziționarea de mijloace de transport public nepoluante. Acest premiu este o 

recunoaștere a excelenței și inovării în managementul mediului și practicilor de dezvoltare durabile. 

În prezent, 40% din flota de transport în comun a orașului este electrică, obiectivul municipalității 

fiind ca întreg transportul public din Cluj-Napoca să fie sută la sută electric.  

 

European Energy Service Award 2019 

Primăria Cluj-Napoca împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) şi cu 

Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică și Schimbări Climatice (CREESC) au fost printre 

câştigătorii European Energy Service Award 2019. Aceste premii se dau la nivel european de către 

Convenția primarilor privind Clima şi Energia, un forum care reuneşte administrațiile locale care se 

angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească obiectivele UE în materie de climă și 

energie. La European Energy Service Award 2019 au participat peste 1.500 de municipalităţi. 

Premiul a fost acordat pentru parteneriatul dintre Primăria Cluj-Napoca, UTCN şi CREESC 

în urma căruia a fost realizat Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice aferent municipiului 

Cluj-Napoca, care se reactualizează anual şi care are în centrul său eficiența energetică a clădirilor 

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

 

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% este suportată de către asociațiile de 

proprietari, iar restul de 15 % - de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. 21 de blocuri (cu 1.119 
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apartamente) au deja contracte de execuţie semnate şi au început lucrările, 2 blocuri se află încă în 

faza de evaluare şi alte 35 de blocuri se află în faza de actualizare indicatori tehnico-economici 

(necesară din cauza modificărilor legislative). 

 

Modernizarea iluminatului public cu tehnologie LED 

În această perioadă, s-au realizat peste 4.100 de intervenţii pentru întreţinerea sistemului de 

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

compartimentului de specialitate al Primăriei.  

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

spaţiul public folosesc tehnologie LED. Anul acesta, 34 de zone din municipiu au fost iluminate festiv. 

Șirurile luminoase au o lungime totală de 103.220 m, iar țurțurii luminoși o lungime de 2.062 m. Au 

fost instalate 2.270 de ghirlande. De asemenea, copacii din oraș au fost împodobiți cu instalații 

luminoase și au fost montate figurine și fulgi suspendați, precum și elemente decorative pe stâlpi. 

 

Prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, în 2019 s-au realizat lucrări de înlocuire a 

aparatelor de iluminat pe bază de sodiu cu aparate de iluminat LED și sistem de telegestiune pentru 

22 de străzi din municipiu, cu un total de 1.358 aparate de iluminat. Este vorba despre străzile: Aurel 

Vlaicu, Bogdan P. Haşdeu, Calea Floreşti, Calea Mănăştur, Observatorului, Constantin Brâncuşi, 

Gheorghe Marinescu, Ilie Măcelaru, Ion Popescu Voiteşti, Izlazului, Louis Pasteur, Mioriţei, 
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Moldovei, Nicolae Titulescu, Nod N, Piaţa 1 Mai, Str. Donath, Piaţa Mărăşti, Piaţa Mihai Viteazul, 

Str. Primăverii, Calea Dorobanţilor, Bld. 21 Decembrie 1989.  

Tot prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, în 2019 a fost modernizat sistemul de 

iluminat interior în parking-uri supraterane și hale agroalimentare (Parking-urile: Primăverii, 

Băișoara, Mehedinți, Fabricii şi Moților și respectiv halele agroalimentare Flora, Grigorescu, Zorilor, 

Hermes şi Ira), cu un total de 1.938 de aparate de iluminat utilizând tehnologia LED. 

De asemenea, în 2019, a fost modernizată rețeaua de iluminat public din Parcul Central 

„Simion Bărnuțiu”, prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente pe 227 de stâlpi cu aparate de 

iluminat moderne utilizând tehnologia LED. Proiectul a fost finanţat, de asemenea, prin Programul 

de Cooperare Elvețiano-Român. 

 

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

oraşul, pentru aprinderea şi stingerea iluminatului (146 de puncte de aprindere) în corelare cu nivelul 

de iluminare naturală. 

 

92 treceri de pietoni au fost suprailuminate pentru creșterea siguranței participanților 

la trafic 

Primăria Cluj-Napoca a demarat un amplu proiect de suprailuminare a 113 treceri de pietoni 

după implementarea cu succes a proiectului pilot pentru cele două treceri de pietoni suprailuminate 
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de pe str. Donath și Plevnei, ca urmare a rezultatului procesului de bugetare participativă din 2018. 

Pentru primele 62 de treceri, lucrările au fost finanțate parţial prin Programul de Cooperare 

Elvețiano-Român, restul de 51 fiind finanţate de la bugetul local. 

Lucrările pentru primele 62 de treceri au fost realizate şi sunt date în funcţiune, iar pentru 

restul de 51 de treceri, la 30 au fost realizate lucrările pentru suprailuminare. Astfel, în 2019, au fost 

suprailuminate 92 de treceri de pietoni pentru creșterea siguranței participanților la trafic (s-au 

instalat 179 de aparate de iluminat de tip LED şi 165 de stâlpi noi; o trecere de pietoni este 

alimentată şi cu panouri solare).  

Trecerile de pietoni au fost dotate cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED și 

controlabile de la distanță, pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic, în 

special a pietonilor. Pe fiecare parte a trecerilor de pietoni şi pentru fiecare sens de circulaţie a fost 

montat câte un stâlp echipat cu aparate de iluminat cu distribuţia asimetrică a fluxului luminos. 

Aceştia sunt amplasați înaintea trecerii de pietoni din direcţia de deplasare a traficului, iar fluxul 

luminos este direcționat spre pietonii aflaţi pe trecere, creându-se astfel un contrast pozitiv între 

pietoni și fundal. Fiecare stâlp de iluminat este echipat cu senzori de prezență astfel încât în 

momentul în care pietonii intră în zona de detecție fluxul luminos va crește la nivelul maxim. La o 

anumită perioadă (setată din sistemul de gestiune) de la momentul în care senzorul nu mai detectează 

mișcare în aria configurată, fluxul luminos se reduce pentru a se economisi energia electrică. 

Senzorii permit detecția tuturor participanților la trafic și se pot configura de la distanță prin 

intermediul sistemului de gestiune. 

 

Autorizații de taxi pentru mașini electrice 

În urma dezbaterii publice privind stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi, a 

numărului maxim de autorizații pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea 

și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca, Consiliul local a 

aprobat următoarele: numărul maxim de autorizații de taxi este de 2500; 31 de autorizații de taxi vor 

fi acordate pentru mașini electrice; începând din 2021 toate mașinile care desfășoară activitate de 

taximetrie vor trebui să fie dotate cu dispozitive POS, iar din 2022 norma minimă de poluare care 

trebuie să fie asigurată de autovehiculele destinate transportului local în regim taxi este Euro 5. 

Proiectele de modernizare a străzilor, dar și noile dezvoltări urbanistice ale municipiului 

trebuie să conțină inclusiv realizarea de stații de încărcare pentru mașini electrice. De aceea, 
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municipalitatea a depus proiecte - care se află în evaluare - pentru finanţarea prin intermediul 

Administraţiei Fondului de Mediu pentru 5 noi astfel de puncte de încărcare în următoarele zone: 

Piața Mihai Viteazul, Piața Ștefan cel Mare, Baza Sportivă Gheorgheni, Sala Polivalentă (parking 

subteran) și Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative din Lomb (parking subteran). 

 

Compania Termoficare Napoca SA investeşte în tehnologii moderne 

Compania Termoficare Napoca SA a desfăşurat 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: 

- Au fost realizate lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de transport şi 

distribuție alcătuit din rețele agent termic secundar şi primar, aferent centralelor şi punctelor termice 

din cartierele Mărăști, Mănăștur, Zorilor, Gheorgheni.  

- S-au finalizat lucrările de optimizare a funcționării obiectivelor 2 Pata, Cipariu, 10 Mărăști 

și 15 AVS, și transformarea acestora din puncte termice în centrale termice de cvartal.  

- S-au finalizat lucrările de montaj pentru un număr de 9 vane de secționare şi separare a 

rețelei de apă fierbinte (DN 200 mm - DN 400 mm). 

- S-a contractat și s-a elaborat documentația Studiu de fezabilitate pentru „Transformare 19 

puncte termice din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al centralei termice de zonă 

CTZ în centrale termice de cvartal - PT 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 27, 28 Mărăști, PT 1, 2, 3, 

4 AVN, PT Cernei, PT Venus”. 

- S-a realizat achiziția și montarea unui număr de 35 de robinete de închidere ale ramurilor de 

distribuție ale agentului termic din 12 centrale și puncte termice (CT 5, 10, 11 Gheorgheni, CT 16, 

22, 23, 24, 26 Mănăștur, 7 Zorilor, PT 3, 4 Pata, 8 Mărăști).  

- Pentru o bună și eficientă funcționare a sistemelor de furnizare a energiei termice la unitățile 

de învățământ preluate în administrare de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în 

cursul anului 2019 s-au finalizat lucrările de separare ale instalațiilor de utilizare gaze naturale, 

renominalizare cota gaz și proiectare instalații combustibil gaz la Colegiul Tehnic „Augustin Maior”, 

la Liceul Teoretic „Avram Iancu” şi la Grădinița „Căsuța Poveștilor”. 
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Întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi 

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

înlocuire a arborilor de pe aliniamentele stradale şi de plantare de gard viu, în cadrul cărora au fost 

plantate 116.950 de fire de gard viu, 273 de arbori cu balot şi peste 300.000 de flori anuale. Au fost 

toaletaţi un număr de 2.491 arbori cu înălţime mai mare de 10 metri. 

 

 

Locuri de joacă şi spaţii pentru sport în aer liber  

Au fost modernizate şi dotate cu noi aparate 9 locuri de joacă pentru copii (96 de 

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

cartierele pe un număr de 290 de amplasamente: locuri de joacă pentru copii, grădiniţe şi zone de 

agrement.  

Au fost montate 100 de bănci în cartiere pe domeniul public. 

S-au montat 5.067 mp dale de cauciuc şi 2.670 ml borduri din cauciuc pe 39 amplasamente. 

De asemenea, s-au montat 1.050 mp covor de cauciuc turnat pe terenul de sport de pe Cetăţuie şi pe 

cel de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”; s-au montat 1.257 mp dale din gazon 

artificial la Colegiul Pedagogic şi la Colegiul de servicii în turism „Napoca”.  
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Primăria Cluj-Napoca continuă achiziționarea de aparate de fitness pentru a fi amplasate în 

parcuri și locuri publice. Au fost demarate lucrările de reamenajare și modernizare a spațiilor pentru 

fitness în aer liber. Pe lângă înlocuirea, respectiv adăugarea de noi aparate pentru fitness, intervențiile 

cuprind lucrări de fundaţii, montaj și refacerea suprafețelor de pavaje de granule de cauciuc. 

 

Noi aparate de fitness în aer liber au fost amplasate în: Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, 

Parcul Primăverii, parcul din str. Lăcrimioarelor, parcul din str. Aurel Vlaicu, parcul de pe Cetățuie, 

Parcul Rozelor și în cel din zona străzilor Brâncuși - Titulescu (7 amplasamente şi 44 de aparate). 

De asemenea, în anul 2019, a fost amenajat un nou loc de joacă pentru câinii cu stăpân în 

Cartierul Între Lacuri, în zona Parc Tulcea. 

 

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 
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corespundă standardelor de peisagistică urbană europeană. În prezent, 28 de companii „au adoptat” 

spaţii verzi.  

 

Parc nou în cartierul Între Lacuri 

Au început lucrările la realizarea noului parc din cartierul Între Lacuri. Suprafața noului parc 

va fi de 9.450 mp și va deservi peste 9.000 de locuitori ai cartierului Între Lacuri. Cei 9.450 mp vor fi 

amenajați astfel: suprafață verde - 5957 mp; împrejmuire cu gard viu și flori - 230 ml; arbori ce se 

vor planta prin proiect: 165; arbuști - 208 ml; alei pietonale principale - 1.120 mp; alei pietonale 

secundare permeabile din agregate compactate - 588 mp; sistem de acoperire a terenului de joacă și 

sport - 1.220 mp; parcare asfalt - 185 mp; zone protecție din pietriș/nisip în jurul echipamentelor de 

fitness/joacă - 380 mp; zona de jocuri interactive cu apă cu fântâni cu jeturi - 280 mp; stație de 

încărcare pentru biciclete şi trotinete electrice; panou electronic informativ; toaletă automată. 

Viitorul parc este realizat prin finanțare europeană şi primii 107 arbori cu balot au fost deja plantaţi. 

 

 

Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor (21,3 ha) 

Vineri, 19 iulie, Primăria Cluj-Napoca a dat ordinul de începere a lucrărilor de proiectare și 

execuție pentru Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor. Termenul total de realizare este de 22 de 

luni. În prezent, este în curs de realizare proiectul tehnic. 
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Pădurea Clujenilor - Parcul Tineretului se va întinde pe o suprafață de 213.004 mp și va fi un 

parc recreativ, un loc pentru petrecerea timpului liber, ideal pentru a explora natura, mediul 

înconjurător și viitoarea faună care se va instala în cadrul eco-sistemului nou creat. 

Locația aleasă pentru amenajarea viitorului parc este pe Bulevardul Muncii f.n., teren în 

proprietatea municipiului Cluj-Napoca, în spatele proprietăților amplasate între Str. Voroneț - Bd. 

Muncii nr. 239 și după proprietatea de la adresa - Bd. Muncii nr. 249. 

Parcul va avea următoarele categorii de spații: plantații pentru stabilizarea solului (se vor 

planta 1.505 arbori cu balot); masive de arbori și zone de poiană; zone decorative pentru activitatea 

densă - zone de interes cu mobilier urban; zonă de taluzuri - arbuști târâtori, graminee decorative și 

arbuști decorativi; zonă de grădină urbană; zonă cu facilități sportive. Parcul va dispune de facilități 

pentru persoane cu dizabilități, locuri de parcare și iluminat nocturn în parcări și pe aleea principală. 

De asemenea, sunt prevăzute și parcări pentru biciclete și stații de încărcare pentru biciclete şi 

trotinete electrice. 

 

Sistem modern de irigații pentru Parcul Central 

Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările de montare a sistemului de irigații în Parcul 

„Simion Bărnuțiu”, acesta urmând să fie finalizat în 2020. Instalațiile respectă principiul eficienței 

energetice și al consumului economic de apă. În vederea implementării unui sistem de irigații 

ecologic, captarea și aducțiunea apei se va face din albia râului Someșul Mic. Pentru realizarea 

acestui sistem, precum și pentru traversările aleilor din parc se folosesc soluții tehnice de 

subtraversare, astfel încât să nu fie afectată trama stradală (Splaiul Independenței) și aleile existente.  

Printre cele mai importante caracteristici ale sistemului de irigații enumerăm: programarea 

acestuia se va face de la sediul Primăriei de către Serviciul Spații verzi prin wi-fi; senzori de ploaie 

pentru a sista irigarea în condiții de ploaie sau de sol saturat; sistemul va fi automatizat și va asigura 

irigarea uniformă a suprafețelor verzi. 

 

Parcul Feroviarilor va avea pasarele pietonale peste Someș și stații de alimentare pentru 

biciclete și trotinete electrice 

Parcul Feroviarilor urmează să fie reabilitat potrivit soluţiei câştigătoare stabilită prin concurs 

internaţional. În prezent, este în curs de realizare documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de 
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construire, după ce Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca a aprobat joi, 21 noiembrie 2019, 

indicatorii tehnico-economici.  

În cadrul proiectului sunt prevăzute patru obiective de investiții, și anume: 

- Amenajarea Parcului Feroviarilor, în suprafață de 53.457 metri pătrați, prin plantarea de 

arbori și alte tipuri de vegetație, amplasarea de bănci moderne, echipamente de joacă și de fitness, 

realizarea unui loc pentru jocuri de masă, instalarea de cișmele, rastele pentru biciclete, iluminat 

public. Vor fi realizate de asemenea două lacuri de agrement (unul de 1.088 de metri pătrați, iar 

celălalt de 548 de metri pătrați), despărțite de o platformă de odihnă, de pe care va putea fi admirată 

priveliștea. Parcul Feroviarilor va oferi un nivel ridicat de biodiversitate, toate amenajările propuse 

ținând cont de obiectivele legate de protejarea naturii și a mediului înconjurător. 

 

- Amenajarea străzii Parcul Feroviarilor, prin înlocuirea integrală a pavajului, a mobilierului 

urban și a sistemului de iluminat, precum și prin plantarea de arbori. Vor fi amenajate piste pentru 

biciclete și vor fi amplasate stații de alimentare pentru bicicletele și trotinetele electrice. 

- Amenajarea malurilor Someșului Mic din dreptul Parcului Feroviarilor, prin amenajări 

peisajere, noi alei pietonale (din lespezi de piatră), vegetație, mobilier urban și iluminat cu sistem 

LED. 
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- Realizarea a două pasarele pietonale. Vor fi realizate două pasarele destinate pietonilor și 

bicicliștilor, care vor face legătura cu parcul, dinspre strada Traian. Tot pe malurile Someșului vor fi 

construite două amfiteatre de mici dimensiuni și două platforme pentru odihnă. 

 

Extinderea Skatepark-ului Rozelor 

Proiectul de extindere a Skatepark-ului Rozelor prevede reabilitarea skatepark-ului existent și 

extinderea acestuia (cu peste 1.000 de metri pătrați - de la 1.050 de metri la 2.057,5 metri pătrați), 

realizarea unor zone de ședere, realizarea unui totem de intrare și amplasarea unui grup social 

automat. Va fi eliminată vegetația distrusă și se vor realiza lucrări de gazonare și de plantare de 

vegetație perenă. Parcul va beneficia, de asemenea, de un sistem de iluminat inteligent, de un sistem 

de irigații modern și de mai multe cișmele. 

Prin această investiție se urmărește revitalizarea Parcului Rozelor și redarea acestuia 

tineretului amator de sporturi extreme: toți clujenii vor putea să se bucure de un parc mai frumos și 

mai modern, iar tinerii iubitori de skateboarding vor câștiga un spațiu sportiv la nivel olimpic - mai 

ales că acest sport va fi introdus de anul viitor în competițiile olimpice.  

Este în pregătire achiziţia pentru proiectare şi execuţia lucrării, după ce Consiliul local al 

Municipiului Cluj-Napoca a aprobat, în ședința din data de 21 noiembrie 2019, documentația și 

indicatorii tehnico-economici. 

 

Clujul va avea 4 noi parcuri: Parcul Bună Ziua, Parcul Zorilor, Parcul Est și zona 

verde a Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor 

În cadrul ședinței de Consiliu Local din data de 4 iulie 2019 au fost aprobate 4 parcuri noi: 

Parcul Bună Ziua, Parcul Zorilor, Parcul Est și zona verde a Canalului Morii - tronson Parcul 

Rozelor. 

Pentru Parcul Bună Ziua și Parcul Zorilor au fost aprobate studiile de oportunitate prin care s-

au identificat terenurile pe care se vor amenaja aceste parcuri. Astfel, Zona Becaș este recomandarea 

specialiștilor pentru cartierul Bună Ziua. Parcul va fi realizat pe o suprafață de 7,8 ha care deservește 

peste 6.500 de locuitori, într-o zonă în plină dezvoltare. Locația parcului este situată la o distanță de 

mai puțin de 50 m față de cea mai apropiată stație de transport public.  

În ceea ce privește cartierul Zorilor, terenul recomandat este situat în zona Observator. Parcul 

va fi realizat pe o suprafață de 1,2 ha care deservește peste 20.000 de locuitori și este situată la mai 
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puțin de 50 de m față de cea mai apropiată stație de transport public. Pentru acest parc, Consiliul 

local a aprobat indicatorii tehnico-economici, iar Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat de principiu 

la 13 decembrie în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului; urmează ca anul viitor să se 

realizeze exproprierile necesare şi achiziţia publică pentru amenajarea parcului Zorilor. 

Viitorul parc va avea zone dedicate unor categorii diferite de utilizatori pornind de la copiii 

care se vor putea bucura de un loc de joacă cu dotări moderne și o fântână pavimentală și continuând 

cu o zonă de fitness în aer liber asemănătoare celei din Parcul Central, mese de șah, locuri de 

întâlnire și zone de promenadă. Amenajarea presupune plantarea a peste 180 de arbori și a peste 240 

de arbuști din specii alese pentru a oferi o imagine variată și atrăgătoare în diferite momente ale 

anului. Pentru a reduce costurile de întreținere și pentru ca vegetația să nu fie afectată de perioadele 

de secetă, a fost prevăzut și un sistem de irigație. Aleile vor fi din materiale permeabile pentru un 

impact minim asupra mediului și vor permite accesul persoanelor cu dizabilități în toate zonele 

parcului, iar sistemul de iluminat va fi unul eficient, cu LED și sistem de telegestiune. 

Pentru Parcul Est (46,19 ha) urmează să fie organizat un concurs internaţional în parteneriat 

cu Ordinul Arhitecților din România, în anul 2020. Primăria Cluj-Napoca, prin Centrul de Inovare și 

Imaginație Civică Cluj (CIIC), a inițiat o serie de consultări publice a cetățenilor interesați cu privire 

la proiectul viitorului Parc Est din municipiu. Astfel, ca primă etapă în seria de consultări publice, 

clujenii sunt invitați să participe la un chestionar electronic pentru a răspunde unor întrebări generale 

cu privire la felul în care consideră potrivit să fie abordate funcțiunile acestui nou proiect verde, de 

amploare, al orașului, înainte de a se intra în detaliile tehnice ale proiectării sale. Chestionarul poate 

fi completat online, pe site-ul primăriei Cluj-Napoca. 

Pentru Zona verde a Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor (aproximativ 2,5 hectare) este 

în curs de realizare un studiu de de fezabilitate. 

 

Baza Sportivă şi de agrement „La Terenuri” 

Ne dorim să le oferim mănășturenilor - și nu numai - un parc pentru toate vârstele și o bază 

sportivă modernă, cel puțin la nivelul celei din cartierul Gheorgheni, care a adus deja bucurie (și 

sănătate) atâtor mii de clujeni.  

Noul obiectiv se va desfășura pe o suprafață de 43.000 de metri pătrați. Proiectul include: 

terenuri cu acces liber, terenuri cu rezervare prealabilă, terenuri cu nocturnă; terenuri pentru tenis de 

câmp, volei, terenuri sintetice de mini fotbal, cu nocturnă, terenuri de „futnet” (tenis cu piciorul), 
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amenajări pentru role, biciclete, piste de alergare, terenuri de beach-volei cu nisip (împrejmuite), 

terenuri sintetice de baschet, tenis de masă (în spații acoperite și deschise), mese de șah, amenajări cu 

aparate fitness etc.; zonă cu aparate și echipamente pentru exerciții fizice dedicate seniorilor, o zonă 

cu aparate și echipamente pentru parkour, o zonă cu aparate și echipamente pentru exerciții fizice in 

aer liber; diferite jocuri și trasee pentru copii de toate vârstele, aparate și echipamente pentru amatorii 

de escaladări, amfiteatru în aer liber, cu posibilitatea amenajării unui patinoar pe perioada sezonului 

rece; funcțiuni de alimentație publică. Spaţiul va dispune de wi-fi gratuit și va fi supravegheat video. 

În acest moment s-au aprobat documentaţiile tehnice şi de urbanism preliminare şi este în faza de 

achiziţie publică segmentul de proiectare şi execuţie al bazei sportive şi de agrement. 

 

Amenajarea malurilor Someşului şi reabilitarea parcului Armătura 

Reabilitarea malurilor Someşului (suprafaţă reabilitată de aprox. 7 hectare) şi reabilitarea 

Parcului Armătura (3,2 hectare), cele două segmente majore ale proiectului câştigător în cadrul 

concursului internaţional pentru punerea în valoare a malurilor Someşului, se află în faza de realizare 

a proiectului tehnic şi a documentaţiei pentru autorizaţia de construire. 

 

Modernizarea parcurilor Farmec, I.L. Caragiale, Ştefan cel Mare şi 14 Iulie 

Municipalitatea a demarat o amplă acţiune de modernizare a unor parcuri de mai mici 

dimensiuni din oraş. Astfel, modernizarea parcurilor I.L. Caragiale, 14 Iulie şi Farmec se află la 

stadiul de realizare SF, iar modernizarea parcului Ştefan cel Mare se află la faza de achiziţie publică 

pentru proiectare şi execuţie lucrări. 

La Cluj-Napoca, în acest moment se află în derulare, în diferite stadii de implementare, 16 

proiecte pentru parcuri/zone de agrement care vizează o suprafață de aproximativ 112 ha. 

De asemenea, municipalitatea are în vedere amenajarea unei zone de pădure-parc în Făget în 

cursul anului viitor. 
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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. 

 

Colectare selectivă şi puncte gospodăreşti subterane 

Începând cu anul 2019, în municipiul Cluj-Napoca a fost implementat sistemul de colectare a 

deșeurilor pe patru fracții. 

În prezent, colectarea selectivă a deșeurilor se realizează astfel: 

- În cartierele cu blocuri, la punctele gospodărești de colectare a deșeurilor, în principal prin 

puncte gospodărești supraterane, dotate cu recipiente inscripționate distinct, pentru fiecare tip de deșeu 

care trebuie colectat selectiv, astfel: deşeurile de hârtie şi carton: în eurocontainere/pubele de plastic 

albastru; deşeurile de plastic şi metal: în eurocontainere/pubele de plastic galbene; deşeurile de sticlă: în 

eurocontainere/pubele de plastic verde; deşeurile reziduale: în eurocontainere/pubele de plastic negru.  

 

De asemenea, în cartierele de blocuri, Primăria a continuat implementarea unor platforme 

subterane pentru colectare selectivă. În 2019 a fost realizată o nouă licitaţie şi încheiat un nou 
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contract pentru realizarea a 200 de platforme. 45 de puncte au fost predate către compania 

câştigătoare, dintre care 8 au fost deja realizate, astfel că în prezent există 86 de astfel de platforme 

funcţionale (gurile de alimentare au o inscripționare distinctă pentru fiecare fracție). 

La gospodăriile individuale (case), se colectează în sacii de plastic colorați specific, furnizați 

în mod gratuit de operatorul de salubritate. Deșeurile reziduale se colectează în pubela furnizată de 

operator. 

De asemenea, separat de punctele gospodăreşti, există amplasate în oraş peste 100 de 

containere de tip clopot (pe 3 culori: albastru - pentru hârtie, galben - pentru plastic și metal, verde - 

pentru sticlă). Aceste recipiente au fost amplasate în locuri intens populate.  

De asemenea, în cursul lunii decembrie, au fost amplasate 10 noi puncte supraterane de 

colectare selectivă pentru deşeurile municipale, din construcţie metalică, pentru a oferi o soluţie 

suplimentară în zonele aglomerate. Urmează să fie instalate alte 10 astfel de structuri la începutul 

anului 2020. 

Pe raza municipiului funcţionează 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 cu vouchere valorice 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 12 campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE).  

În prezent, în municipiul Cluj-Napoca, sunt amplasate un număr de 4 puncte de colectare 

DEEE astfel: str. Bucium, Platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, str. Meteor - în spate la blocul 

de pe str. Observatorului 107, la punctul gospodăresc, str. Bobâlnei nr. 62-64.  

În anul 2019, cantitățile de deșeuri reciclabile colectate de la populație prin serviciul de 

salubrizare au înregistrat o creștere cu 21%, față de 2018. 

 

Au fost date în folosință primele platforme subterane pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor cu acces pe bază de cartelă 

Primăria a demarat un proiect pilot pentru 12 puncte gospodărești din municipiu, la care sunt 

arondate 33 asociații de proprietari, cu un număr mediu de 150 de utilizatori. Primul dintre aceste 

puncte a fost dat în folosinţă pe str. Observatorului. 
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Proiectul presupune instalarea unui sistem de acces pe bază de cartelă pentru persoanele 

arondate punctului gospodăresc, care permite de asemenea monitorizarea și avertizarea cu privire la 

gradul de umplere al containerelor, pentru intervenții prompte din partea operatorului de salubritate. 

 

Clujul are sisteme inteligente de colectare selectivă a deșeurilor 

Cluj-Napoca este primul oraș din România unde au fost amplasate în spațiul public sisteme 

inteligente de colectare selectivă a deșeurilor stradale. 

Astfel au fost achiziționate 42 de unităţi, 14 pentru hârtie/carton, 14 pentru deşeurile de 

plastic şi respectiv 14 pentru colectarea deşeurilor stradale reziduale. 

Sistemele de colectare au un design modern, sunt confecționate din oțel inoxidabil și sunt 

echipate cu panouri solare pentru asigurarea independenței energetice. Acestea sunt dotate cu 

compactoare alimentate cu energie furnizată de panourile solare și cu un sistem wireless pentru 

transmiterea datelor către Primărie și către firma de salubritate (sistemul indică în timp real gradul de 

umplere a unităților). Sistemele inteligente de colectare a deșeurilor sunt amplasate în 14 zone cu 

trafic pietonal intens. Acest proiect a fost votat de clujeni în cadrul procesului de Bugetare 

participativă 2017. 
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Puncte de colectare a deșeurilor voluminoase 

Clujenii au la dispoziție două noi centre de colectare a deșeurilor voluminoase, a celor 

provenite din construcții și a celorlalte categorii de deșeuri care fac obiectul colectării selective: pe 

strada Bucium fn din cartierul Mănăștur (în vecinătatea autobazei CTP) și pe strada Fabricii fn din 

cartierul Mărăști (sub pod Fabricii, cu intrare din strada Septimius Severus).  

Aici clujenii pot să predea deșeuri colectate separat precum: deșeurile de hârtie şi carton, 

sticlă, metal, materiale plastice, textile, ambalaje; dar şi deșeurile voluminoase (de exemplu mobilier, 

covoare, saltele etc.); deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii și 

acumulatori, deșeuri provenite din amenajarea interioară a locuințelor, construcții sau demolări (de 

exemplu, beton, cărămizi, țigle și produse ceramice etc.).  

Deșeurile sunt preluate gratuit, indiferent de cantitate. În cazul în care clujenii nu au 

posibilitatea de a le transporta, trebuie să știe că le preiau operatorii de salubritate, contra unui preț 

modic, conform tarifelor în vigoare la nivelul municipiului. Aceste centre de colectare sunt destinate 

exclusiv persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. Cele două centre de colectare 

au obținut toate avizele necesare din partea Agenției Naționale de Mediu. 

Ghidul care cuprinde informații pentru cetățeni, privind predarea deșeurilor la punctele de 

colectare separată a deșeurilor de la populație din municipiul Cluj-Napoca și colectarea deșeurilor de 

la domiciliu este afișat și pe site-ul Primăriei, la secțiunea Mediu/Salubritate/Colectarea selectivă a 

deșeurilor. 

 

Nou sistem de colectare a deșeurilor de pe râul Someș, la intrarea în Cluj-Napoca 

Pentru a preveni poluarea Someșului și a malurilor sale cu deșeurile provenite din afara 

Clujului (din amonte), municipalitatea a înlocuit sistemul existent de colectare a deșeurilor de pe râul 

Someș din zona ștrandului Sun - cartierul Grigorescu cu un baraj plutitor - țeavă corugată. 

Înlocuirea a fost necesară deoarece vechiul sistem plutitor de colectare nu a rezistat presiunii 

și a fost spart de plutitorii mari care veneau pe Someș din amonte: canapele, dulapuri, cotețe de 

animale, frigidere etc. 

Noul baraj plutitor este o țeavă corugată din polietilenă de înaltă densitate. Este formată din 

țevi structurate cu pereți dubli, peretele interior este neted și cel exterior profilat, acoperit cu un 

înveliș din prelată rezistentă la presiune, schimbări climatice și intemperii. 
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Acest tip de țeavă este recomandat pentru construcția/instalația de canalizare pluvială, 

construcția de rețele de retenție - detenție pentru sisteme anti-viitură, amenajări hidrotehnice. 

Sistemul de iluminat cu panouri foto-voltaice și camera de supraveghere, alimentată de asemenea cu 

energie solară, sunt funcționale și nu au suferit modificări. 

Deșeurile astfel colectate sunt preluate periodic prin compania de salubritate. 

 

 

Toalete publice moderne pentru clujeni 

S-au amplasat şi întreţinut permanent un număr de 27 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. 
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Până în prezent au fost date în funcțiune două toalete automate pentru persoanele cu 

dizabilități racordate la utilități, prima în Baza Sportivă Gheorgheni și a doua în parcul de pe B-dul 1 

Decembrie 1918. Pentru celelalte două toalete automate se lucrează la documentațiile tehnice în 

vederea obținerii autorizației de construire. Astfel, o toaletă va fi amplasată în Parcul Central 

„Simion Bărnuțiu” şi o alta în Parcul Rozelor. 

De asemenea, a fost achiziţionată o toaletă publică modulară racordată la utilităţi, care 

urmează să fie instalată în Zona Expo Transilvania. 

 

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, respectiv la pârâurile Becaş, Calvaria, Lomb, Nadăş, Popeşti, Popii, 

Valea Chintăului şi la Canalul Morii. S-au efectuat lucrări de curăţare manuală a rigolelor 

transversale şi a şanţurilor pe un număr de 41 străzi.  

Pe raza municipiului Cluj-Napoca au funcţionat un număr de 12 fântâni arteziene şi 34 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. 

 

Planul de calitate a aerului şi actualizarea Planului de acțiune pentru diminuarea 

nivelului de zgomot 

În conformitate cu cerinţele legislative din domeniul calității aerului, a fost realizat Planul 

integrat de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca, pentru indicatorii Oxizi de azot 

(NOx/NO2) și Particule în suspensie (PM10).  

Planul integrat a fost înaintat spre avizare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, iar după 

avizare va fi supus aprobării în Consiliul Local, urmând să fie pus în aplicare. 

De asemenea, a fost realizată actualizarea Planului de acțiune pentru diminuarea nivelului de 

zgomot în Municipiul Cluj-Napoca, actualizare care a fost înaintată spre avizare la Agenția pentru 

Protecția Mediului Cluj. 
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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.  

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 (77 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar şi 9 creşe). 

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

extinderea următoarelor şcoli şi licee: Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” (indicatorii tehnico-

economici au fost aprobaţi în Consiliul local, este în curs de realizare documentaţia pentru autorizaţia 

de construire), Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” (indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi în 

Consiliul local, este în curs de realizare documentaţia pentru autorizaţia de construire), Şcoala 

Gimnazială „Iuliu Haţieganu” (în curs de obţinere autorizaţia de construire şi în curs de realizare 

proiectul tehnic) şi Colegiul Naţional „George Bariţiu” (în curs de elaborare documentaţia de avizare 

a lucrărilor de intervenţii). 

La 30 septembrie, au început lucrările la supraetajarea Liceului Teologic Maranatha, care au 

termen de realizare 12 luni. 

A continuat proiectul pentru reabilitarea şi eficientizarea energetică a două unităţi de 

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

Coşbuc”. La Colegiul de Muzică lucrările au fost recepţionate, la Colegiul Naţional „George 

Coşbuc” lucrările urmează să fie finalizate şi recepţionate în 2020. Principalele lucrări au fost: 

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 
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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 a fost realizat 

prin Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn. 
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Printr-un proiect finanțat de compania E.ON România sistemul de iluminat al Școlii 

Gimnaziale „Ion Creangă” a fost modernizat prin înlocuirea corpurilor tradiționale cu noi corpuri de 

iluminat, ecologice, cu tehnologie LED. 

 

Creşe şi grădiniţe în cartiere 

Creșa ,,Căsuța Iepurașilor’’ din cartierul Grigorescu este deschisă începând din luna mai. 

Creșa situată pe strada Donath a fost construită la standarde europene, cu o capacitate de 90 de 

locuri. Sustenabilitatea clădirii a fost realizată prin folosirea materialelor ecologice, cu o componentă 

mică de carbon, și au fost utilizate soluții constructive de instalații cu impact minim asupra mediului. 

La construcție au fost utilizate o parte din materialele obținute prin demolarea clădirii existente pe 

amplasament (piatra, cărămida), sisteme de consum eficient și economic al apei (reciclarea apei 

pluviale). De asemenea, au fost implementate sisteme alternative de generare a energiei prin panouri 

solare, iar încălzirea/răcirea spațiilor este asigurată prin montarea unor pompe de căldură și circuite 

în pereți. 

 

Primăria Cluj-Napoca urmărește crearea de noi creșe, respectiv extinderea celor existente, 

pentru mărirea numărului de locuri. În acest moment, pe raza municipiului Cluj-Napoca, în unitățile 

aflate în subordinea Primăriei, există un număr de 1.232 locuri în creșe. 
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Pe termen mediu, alte 180 de locuri vor fi date în folosință. În prezent se lucrează la viitoarea 

creșă de pe strada Grigore Alexandrescu, care va avea o capacitate de 90 de locuri şi care urmează să 

fie finalizată - potrivit contractului - în toamna anului 2020. Au fost demarate procedurile pentru 

extinderea creșei de pe strada Meziad numărul 4, cu o capacitate de 90 de locuri. A fost finalizată 

achiziţa de proiectare şi execuţie, lucrările urmând să înceapă în 2020 şi să fie finalizate în primăvara 

anului 2021. 

 

De asemenea, pentru modernizarea şi reconversia unei clădiri în creşă şi grădiniţă (str. Parcul 

Feroviarilor nr. 1A) sunt în curs de elaborare documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, 

expertiza tehnică, studiu geotehnic şi ridicarea topografică). 

Pentru extinderea grădiniţei „Parfum de Tei” (str. Decebal 41) cu 6 noi săli de grupă, cabinet 

medical, sală de mese, cabinet metodic etc. este în curs de realizare documentaţia tehnică. 

Prin intermediul unor proiecte europene - prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-

2020 - vor fi modernizate grădiniţele „Căsuța Poveștilor” (str. București nr. 22) şi „Floare de Iris” 

(str. Războieni nr. 67A). Pentru „Căsuța Poveștilor” licitaţia de proiectare şi execuţie a fost 

adjudecată, lucrarea urmând să fie finalizată până la sfârşitul anului 2020, iar grădiniţa „Floare de 

Iris” este în faza de achiziţie publică a lucrărilor de proiectare şi execuţie. 

Prin reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea grădiniţei „Căsuța Poveștilor” va creşte 

numărul de copii beneficiari de la 85 la 108, proiectul vizând şi creşterea calităţii şi atractivităţii 
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educaţiei preşcolare prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităţilor 

şi crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi. 

 

Burse şi premii pentru elevi şi studenţi  

35.363 de burse pentru elevii clujeni 

Primăria continuă să susțină educația și rezultatele bune la învățătură. În orașul nostru, toți 

elevii care au media peste 8,50 și nota 10 la purtare primesc bursă. 

În semestrul 2 al anului şcolar 2018-2019 s-au acordat 19.163 de burse, iar în semestrul 1 al 

anului şcolar 2019-2020 s-au acordat 16.200 burse.  

 

Premii pentru elevii cu performanţe deosebite 

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

şcolare sau la alte competiţii sau examene. 

 

101 elevi și profesori clujeni au fost premiați în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala 

de sticlă a Primăriei Cluj-Napoca, ca urmare a rezultatelor deosebite obținute în acest an școlar la 

examenele de Bacalaureat și Evaluare națională, precum și la olimpiadele internaționale. Au primit 

recunoaștere din partea comunității clujene 44 de elevi și 57 de profesori, respectiv 25 de elevi care 
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au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019 și 30 de profesori care s-

au ocupat de pregătirea lor; 9 elevi care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea 

iunie - iulie 2019, precum și 18 profesori care s-au ocupat de pregătirea lor; 10 elevi care au obținut 

rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și 9 profesori care s-au ocupat 

de pregătirea lor. Primăria Cluj-Napoca a pregătit în pachetele cu premii și o surpiză: câte un tricou 

cu semnătura Simonei Halep. 

De asemenea, a fost premiat elevul clujean Victor Șera, care a obținut în acest an premiul I la 

Olimpiada Internațională de Limba și Literatura Latină şi profesorul Alexandru Dudău, care s-a 

ocupat de pregătirea elevului. Premiul obținut de elevul clujean a fost însoțit de o elogioasă motivație 

a comisiei de evaluare: „Mesajul textului lui Horatius este exprimat clar, printr-o traducere cursivă, 

fidelă textului original. Comentariul literar, construit de o manieră precisă și originală în același timp, 

bogat în interpretări stilistice adecvate, dezvoltă tema propusă în mod pertinent, erudit și exhaustiv”. 

Olimpiada Internațională de Limbă și literatură latină Certamen Horatianum, ediția a XXXIII-a, s-a 

desfășurat în perioada 14-17 aprilie 2019, la Venosa (Italia). 

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 11-a 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 cincea ediţie 

În anul 2019, concursul pentru tineri cercetători în știință și inginerie organizat de Primăria 

Cluj-Napoca, împreună cu prof. Rada Flavia Mihalcea, cetățean de onoare al municipiului, a ajuns la 

a cincea ediţie.  
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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 

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 şi 

reprezintă un model de bune practici recunoscut la nivel european. 

Câștigătorii ediției 2019 sunt: Premiul I - Apostol Nicoleta, Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor; Premiul al II-lea - Cazacu Cristian, Universitatea din Bucureşti; 

Premiul al III-lea - Beșleagă-Stan Cristina, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica 

Materialelor; Mențiuni: Burghele Bety-Denissa, Universitatea „Babeș-Bolyai”; Gulei Diana, Univer-

itatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”; Hossu Constantina Alina, Centrul de Cercetare a 

Mediului şi de Efectuare a Studiilor de Impact; Velicu Ioana Laura, Universitatea „Al. I. Cuza”. 

 

Facilităţi pentru elevi la transportul public  

Peste 24.000 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 extrașcolare. Gratuitatea 
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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 extracurriculare, 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 24.000 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: transportul elevilor de ciclu primar către și dinspre 

unitățile de învățământ unde aceștia învață. Programul - pilot a făcut parte din proiectele cele mai 

votate de către clujeni în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2017.  

 

În anul şcolar 2019-2020, Primăria Cluj-Napoca împreună cu Compania de Transport Public 

Cluj-Napoca au extins proiectul de la 5 la 12 trasee și la mai multe școli din municipiu. De 

asemenea, având în vedere faptul că două școli din zona centrală își desfășoară temporar cursurile în 
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altă locație, au fost suplimentate stațiile de debarcare a elevilor pentru traseele care asigură 

transportul către aceste unități de învățământ. 

 

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 

Programul „Școală după școală” 

Scopul acestui program este prevenirea abandonului şcolar şi ameliorarea performanţelor 

şcolare ale elevilor care provin din familii marginalizate şi excluse social sau expuse riscului 

marginalizării şi excluziunii sociale. Pentru copiii cu o situație materială precară s-a continuat 

programul „Școală după școală” în cadrul căruia în anul școlar 2019-2020 sunt sprijiniți un număr de 

164 de copii din următoarele școli clujene: Școala Gimnazială „Traian Dârjan”, Școala Gimnazială 

„Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială „Octavian Goga” și Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”. Prin 

intermediul Direcției de Asistență Socială și Medicală și a Cantinei Sociale se asigură o masă caldă 

pentru acești elevi. Prin toate activitățile desfășurate (sprijin și îndrumare la teme, servirea unui mese 

calde și activitățile de petrecere a timpului liber), au fost dezvoltate și diversificate servicii 

alternative de educație pentru elevi, după orele de curs, în vederea petrecerii în siguranţă, într-un 

mod util şi plăcut, a timpului liber.  

Pentru 14 elevi, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală au fost efectuate 14 anchete 

sociale în vederea asigurării accesului la programul guvernamental „Bani de liceu”.  

 

Rechizite pentru copiii clujeni din familii defavorizate 

A devenit o tradiție ca la începutul anului școlar, copiii din familii vulnerabile să primească 

ghiozdane echipate cu rechizite şcolare. În anul 2019, un număr de 450 de copii din familiile 

vulnerabile aflate în evidențele Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, au beneficiat de acestă 

formă de sprijin, în vederea facilitării integrării școlare și a reducerii riscului de abandon școlar.  



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 

 

54 

 

 

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. 

Începând cu luna aprilie a acestui an au început lucrările aferente proiectului european de 

creştere a eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, termenul de realizare fiind 

de 12 luni. 

Investiţia propune în concret spitalului următoarele categorii de lucrări: 

- Lucrări pe partea de izolare termică (parte de construcţii) - aripa D. Se vor realiza lucrări de 

izolare termică, anvelopare a faţadelor cu sisteme compozite de izolare termică, respectiv termo-

hidroizolarea planşeului peste ultimul nivel. 

- Lucrări pe partea de instalații termice - aripile A, B, C, D, bucătărie. Se prevede instalarea 

unui sistem nou, modern de încălzire/răcire, care va asigura confortul optim în incinta spitalului pe 

tot parcursul anului.  

- Lucrări pe partea de instalații de ventilație în zonele blocurilor operatoare - aripa D. Pentru 

sălile de operaţie, terapie intensivă şi terapie intensivă postoperator de la nivelul 4 al corpului D s-au 

propus mai multe echipamente de ventilaţie ce vor asigura atât necesarul de aer proaspăt, cât şi 

necesarul de căldură.  

- Lucrări pe partea de instalații electrice şi iluminat - aripile A, B, C, D, bucătărie. Pentru un 

mai bun management al energiei, toate corpurile de iluminat existente se vor înlocui cu corpuri tip 

LED, cu un consum redus. Tot pentru economisirea energiei electrice se vor monta senzori de 

mişcare, pentru acţionarea automată a iluminatului. 

Stâlpii de iluminat exterior perimetral se vor înlocui cu stâlpi metalici noi, pe care se vor 

monta corpuri de iluminat tip LED, autonome, cu alimentare din panouri fotovoltaice. Suplimentar se 

vor monta 8 stâlpi de iluminat exterior cu panouri fotovoltaice şi 5 sisteme de iluminat, cu panouri 

solare şi corp LED, pe clădiri. 
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- Lucrări pe partea de instalaţii electrice de forţă - alimentare cu energie electrică (tablouri 

electrice de palier, coloane alimentare a tablourilor electrice, coloane de alimentare a instalaţiilor 

termice (pompe de căldură etc., instalaţii de prize pentru alimentarea noilor consumatori - unităţile 

VRV etc.) - aripile A, B, C, D, bucătărie. 

- Lucrări pe partea de instalații sanitare şi preparare apă caldă menajeră - corp bucătărie. 

Pentru asigurarea preparării apei calde menajere aferente corpului bucătărie, s-a prevăzut un sistem 

format dintr-o pompă de caldură aer-apă, un boiler cu 2 serpentine, o instalaţie de panouri solare ca 

sursă suplimentară de preparare a apei menajere, respectiv un modul de automatizare.  

Se vor mai realiza lucrări pentru asigurarea instalaţiilor de evacuare condens unităţi interioare 

respectiv înlocuirea bateriilor în grupurile sanitare.  

Suprafețe aferente clădirii asupra căreia se intervine: suprafaţa construită la sol: 3.482 mp; 

suprafaţa construită desfăşurată 4.179,1 mp. 

De asemenea, în acest an Spitalul Clinic Municipal şi-a îmbunătăţit dotările de aparate și 

echipamente medicale, iar din fondurile alocate de Primăria Cluj-Napoca s-au achiziţionat 

următoarele echipamente: ecograf portabil doppler color; ecograf radiologie; aparat terapie TECAR; 

laser holmium; masă de operaţie; stimulator cortical si upgrade software la sistemul video-EEG; 

ureteroscop flexibil; turn de videocolonoscopie; lampă scialitică; electrocardiograf portabil; sistem 

automat peristaltic de perfuzie tip infuzomat (10 bucăţi); sistem automat peristaltic de perfuzie tip 

injectomat (21 de bucăţi) 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. 

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; Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - 
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Secția de Neonatologie I; Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - UPU Cluj; Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie „Leon Daniello”; Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal; Spitalul Clinic 

Căi Ferate; Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian”; Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. 

Chiricuță”.  

Față de anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a crescut cu 65% cuantumul alocărilor pentru 

structurile spitalicești clujene care nu se află în subordinea municipalității. Valoarea totală a 

sprijinului financiar acordat spitalelor din Cluj-Napoca în 2019 se ridică la 14.776.528 lei. Sprijinul 

financiar acordat spitalelor de municipalitate prin aceste alocări a crescut în fiecare an în perioada 

2012-2019. Procentual, creșterea este de 352,3% în 2019 față de 2012. 

 

În 2019, a fost achiziţionată şi predată la ISU o ambulanţă de tip C - terapie intensivă mobilă. 

Ambulanța de tip C este destinată urgențelor medicale cu prioritate maximă și transportului medical 

asistat al pacientului. O astfel de ambulanţă este dotată cu echipamente, materiale si medicamente de 

terapie intensivă, iar echipajul acestui autovehicul este condus obligatoriu de un medic specialist. În 

categoria ambulanțelor de tip C intră şi autovehiculele care transportă nou-născuții aflați în stare 

critică. Autospeciala este dotată cu echipamente speciale conform standardelor europene, care pot fi 

utilizate atât pe teren cât și în condiții de deplasare a ambulanței. 

De asemenea, a fost semnat contractul pentru achiziţia unei noi autospeciale (punct medical 

avansat) pentru ISU, cu termen de livrare în luna aprilie 2020. 
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Cabinete medicale şcolare şi Centrul de Servicii Socio-Medicale 

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.  

Principalele obiective realizate în cursul anului au fost: la Liceul Teoretic „Avram Iancu” este 

în curs de finalizare și urmează să fie dotat încă un cabinet de medicină dentară; s-a urmărit și s-a 

răspuns prompt în cazurile de boli transmisibile; s-au monitorizat atent copiii și tinerii cu diferite boli 

cronice, care pot suferi acutizări în timpul procesului educativ; s-a asigurat și se asigură asistenţa 

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

liceelor clujene”; acţiuni în şcoli și grădinițe pentru promovarea comportamentelor sanogene şi 

combaterea factorilor de risc pentru sănătate (agresivitate, autoagresivitate, fumat, consum de alcool, 

droguri, comportament sexual şi comportament alimentar neraţional, sedentarism), activităţi de 

educaţie pentru sănătate în domeniul sănătăţii orodentare, profilaxia cariei dentare şi a anomaliilor 

dentomaxilare (s-a desfăşurat o campanie de prevenție și profilaxie a cariei dentare și a igienei orale 

în special în grădinițe și la Centrul de Zi „Țara Minunilor”); s-a organizat de către DASM în 

parteneriat cu Asociația Preventis Cluj-Napoca un Seminar de prevenire și intervenție timpurie în 

consumul de droguri la adolescenți; s-a susținut participarea medicilor și asistenților la cursuri 

tematice în vederea pregătirii profesionale continue. 

Centrul de Servicii Socio-Medicale oferă servicii de recuperare unice la nivel regional 

datorită: gamei largi de servicii, gratuității acestora, dar și a perioadei extinse de tratament (în 

comparație cu alte centre de profil), pentru un număr de 70 de copii cu afecțiuni neuropsihomotorii și 

musculare, cu vârste cuprinse între 0-18 ani. Obiectivele principale ale centrului sunt: prevenirea 

dizabilității prin depistarea precoce a tulburărilor de dezvoltare și intervenția recuperatorie în cazul 

afecțiunilor neuropsihomotorii și musculare. Scopul intervenției precoce asupra copilului și 

aparținătorilor este maximizarea potențialului copilului și implicit prevenirea excluziunii sociale și a 

abandonului. Având în vedere complexitatea diagnosticelor și gravitatea lor, se remarcă existența 

unei corelații semnificative a rezultatelor obținute de către echipa Centrului de Servicii Socio-

Medicale și rezultatele echipelor de prestigiu internaționale. 
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În paralel cu terapia de recuperare se lucrează cu aparținătorii copiilor, având în vedere 

dimensiunea socială a afecțiunilor neuropsihomotorii, aceștia beneficiind de consiliere psihologică, 

socială și medicală, terapie de suport emoțional și susținere pentru creșterea complianței la terapie. 

Pe parcursul anului 2019 s-au realizat și activități de socializare, constând atât în activități creative 

(grupuri de copii și părinți), cât și în ieșiri cu copiii și aparținătorii (la Grădina Botanică, Cinema 

Mărăști etc.). Copiii și-au făcut prieteni și și-au dezvoltat noi abilități. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități (3 decembrie 2019), când a fost 

organizată „Ziua Porților Deschise”, s-au oferit informații cu privire la resursele pe care administrația 

publică clujeană le pune la dispoziția părinților și copiilor cu afecțiuni neuropsihomotorii. Scopul a 

fost de sensibilizare a întregii comunități locale în legătură cu importanța depistării la timp a 

afecțiunilor neuropsihomotorii și musculare și implicit diminuarea instalării dizabilității, făcând 

posibilă integrarea copiilor în societate, accesul la orice formă de învățământ, fără discriminare și 

marginalizare. 

 

Sprijin instituțional pentru părinții care au copiii la tratament oncologic 

Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul local alocă teren şi susțin proiectul „Căsuța părinților” - o 

inițiativă de suflet, pentru familiile cu copii sub tratament oncologic la Cluj-Napoca.  

Asociaţia umanitară „Alexandru Damian” gestionează acest proiect, prin care va fi construită 

o casă de aproximativ 1.000 mp în apropierea Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă”, pe str. 

Republicii nr. 43, unde să se poată caza gratuit părinții care sunt în nevoie, pe perioada efectuării 

tratamentului copiilor. 

Avem șansa de a avea la Cluj un institut oncologic de excepție, cu cadre medicale și 

profesioniști de talie europeană, care ne ajută să înfruntăm această maladie atât de nemiloasă. Avem 

cadrul potrivit pentru a ajuta. 

Prin acest proiect, familiile care au nevoie de cazare temporară la Cluj pentru tratamentul 

copiilor la Institutul Oncologic vor avea la dispoziție 10 camere cu băi proprii, bucătărie, spațiu de 

joacă, bibliotecă, internet, cameră pentru spălat, uscat haine și alte spații comune și dotări necesare 

pentru asigurarea unor condiții cât mai aproape de nevoile acestor oameni. Cazarea va fi gratuită, iar 

Primăria va asigura totodată contravaloarea consumului de utilități, prin Direcția de Asistență Socială 

și Medicală, 
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Această inițiativă demonstrează faptul că solidaritatea umană este o dimensiune reală, arată 

faptul că există oameni cu mult suflet, cu multă pasiune, cu preocupare față de soarta celuilalt și cu 

dorința de a face bine. 

 

Servicii sociale - pentru o comunitate unită 

În acest an, Direcția de Asistență Socială și Medicală a avut în grijă aproape 6.000 familii 

aflate în situație de marginalizare sau risc de marginalizare pentru care s-a urmărit implementarea la 

nivel instituţional a următoarelor prevederi legislative: venit minim garantat, alocație de susținere a 

familiei, masa la cantina de ajutor social în regim de gratuitate și în regim de plată parțială, tichete de 

grădiniță, ajutor pentru încălzirea locuinței și tichete sociale prin Programul Social Alimente 

(valoarea nominală a tichetelor sociale este de 100 lei/an). 

Beneficiile sociale sunt gestionate într-un mod integrat, urmărindu-se următoarele 

componente:  

a) acordare de suport financiar (venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, 

ajutor pentru încălzirea locuinței, masă gratuită la cantina de ajutor social, ajutoare de urgență etc); 

b) integrare socio-profesională a adulţilor apţi de muncă din familiile aflate în dificultate, 

monitorizare post-angajare, facilitarea înscrierii la cursuri de formare profesională prin Centrul de 

incluziune socială (destinat promovării oportunităților de ocupare și formare profesională, asigurând 

accesul la servicii de informare, consiliere și orientare profesională în vederea angajării persoanelor 

de etnie romă, a persoanelor cu nevoi speciale, precum și a celorlalte categorii de persoane supuse 

riscului de marginalizare și excluziune socială); în anul 2019 au fost informate, consiliate și orientate 

în vederea integrării pe piața muncii 144 de persoane vulnerabile, iar 60 dintre acestea au fost 

angajate (urmare a acestui model de intervenție a scăzut numărul familiilor beneficiare de venit 

minim garantat); 

c) facilitarea accesului la servicii de sănătate (înscriere la medic de familie sau facilitarea 

accesului la servicii de sănătate în cadrul parteneriatului cu Policlinica Familia Sfântă); 

d) sprijin pentru locuire prin programul privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei 

persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune 

socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca; acest program a început în luna februarie 2018 

și până în prezent au fost aprobate 127 de dosare. 
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A continuat susținerea financiară a asociațiilor, fundațiilor și cultelor din municipiul Cluj-

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

pentru grupuri vulnerabile). Astfel, un număr de 23 asociații și fundații (pentru 41 unități de asistență 

socială) au primit finanțare conform Legii nr. 34/1998, iar 18 asociații au fost susținute financiar 

conform Legii nr. 350/2005. Organizaţiile şi fundaţiile subvenționate și/sau finanțate prin Direcția de 

Asistență Socială și Medicală din bugetul general al municipiului Cluj-Napoca constituie o veritabilă 

„plasă de siguranță” capabilă să asigure susţinerea familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de 

nevoie socială, să amelioreze riscurile pe care le presupune boala, sărăcia și dependența și să 

urmărească integrarea socială și valorificarea potențialului fiecărui cetățean. 

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. Până în prezent pentru 238 de persoane au fost finalizate lucrările și tratamentele 

stomatologice gratuite. În anul 2019, în acest program socio-medical au fost înscrise 169 de persoane. 

 

A fost inițiat proiectul de acordare a unui ajutor pentru plata bonelor. În acest sens s-a 

elaborat Metodologia de acordare a ajutorului pentru plata bonelor, aceasta fiind supusă dezbaterii 
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publice. De asemenea, Primăria a cerut Curţii de Conturi un aviz privind aplicarea acestui proiect şi, 

după primirea avizului, proiectul va putea fi propus Consiliului Local spre aprobare. 

În cele două adăposturi ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca (Centrul Social de Urgenţă și 

Centrul de Găzduire Temporară) au fost găzduite peste 760 de persoane. Dintre acestea, 152 de 

persoane au beneficiat de contracte de servicii și de măsuri complexe de reabilitare socială, de 

antrenare a abilităților de autoîngrijire și autogospodărire, de identificare și îmbogățire a resurselor 

personale, de stimulare a independenței și de reintegrare socio-profesională, iar 608 persoane au fost 

primite în regim de urgenţă şi au beneficiat de găzduire și asistență medicală primară, hrană, 

igienizare, demersuri pentru identificare, de suport în vederea reinserției socio-profesionale şi, după 

caz, soluții pentru transportul acestora în localităţile de domiciliu.  

În luna aprilie 2019 s-a inaugurat Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 

situat în Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 1, unde victimele violenței, atât adulți cât și copii, 

primesc servicii de consiliere psihologică, juridică și socială. Până în prezent în acest centru s-a 

acordat sprijin în 48 de situații de violență în familie. Multe dintre victime au fost informate și 

sprijinite pentru a obține prestații sociale (subvenția la plata chiriei, ajutor pentru familii 

monoparentale, alocații de sprijin etc.), pentru a-și înscrie copiii la creșă și școală și/sau pentru a-şi 

duce copiii la un centru de zi. Din acest an funcționează pe raza municipiulul Cluj-Napoca echipa 

mobilă pentru intevenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza 

municipiului care asigură o intevenție promptă în astfel de situații având ca rol principal evaluarea 

imediată a riscului în care se află victima, stabilirea planului de siguranță pentru victimă și sesizarea 

organelor de poliție competente. 

Pentru diversificarea serviciilor, DASM a depus documentaţia pentru a deveni furnizor de 

formare profesională, prin acreditarea a două cursuri: îngrijitor bătrâni la domiciliu (curs de 

calificare) și asistent personal pentru persoane cu handicap grav (curs de specializare). 

 

Sprijin pentru copiii aflați în situații de risc 

Copiii aflați în situații de risc sau potențial risc sunt asistați în cadrul Serviciului Protecția 

Copilului și Familiei al DASM în vederea asigurării unei dezvoltări optime în familie. Asistenții 

sociali și psihologii asigură evaluarea și sprijinirea tuturor copiilor de pe raza municipiului Cluj-

Napoca despre care primesc informații că ar fi într-o situație de risc/potențial risc. Scopul principal al 
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acestui serviciu este acela de a menține copilul în familii cu funcționalitate normală și a reduce cât 

mai mult riscurile legate de abuzul/neglijarea/ exploatarea copilului. 

Centrul de zi „Țara Minunilor” asigură activități de asistență socială primară, de identificare a 

situațiilor de risc de separare a copilului de familie, accesul la o formă de învățământ pentru 

beneficiarii săi proveniţi din famili dezavantajate, din zona marginalizată Pata Rât şi din cartierul 

Someşeni. În anul 2019 au beneficiat de serviciile sociale ale centrului de zi un număr 89 de copii, 

din care 59 de copii de vârstă preșcolară și 30 de copii de vârstă școlară. 

În zona Pata Rât funcționează o Unitate Mobilă în care se desfășoară activități de igienă, 

activități socio-educative pentru copiii care locuiesc în zona rampei de gunoi cu sprijinul Fundației 

Dezvoltarea Popoarelor filiala Cluj. 

 

Sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi 

Pentru persoanele cu dizabilități au fost acordate beneficii și servicii sociale, fiind angajate ca 

și asistent personal un număr mediu lunar de 620 persoane, acordându-se peste 2.100 indemnizații 

lunare și asigurându-se transport gratuit pe mijloacele de transport urban în comun pentru peste 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, Asociația Beard Brothers a primit 

sprijin financiar în vederea susținerii proiectului „The Beard Mobile”, proiect care asigură transportul 

gratuit (în regim de taxi). The Beard Mobile este 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 decursul anului 2019 au fost eliberate un număr de 1.550 carduri - legitimaţie de parcare 

pentru persoanele cu handicap (toate tipurile de deficienţe). Autovehiculul care transportă o persoană 

cu handicap posesoare de card - legitimaţie beneficiază de parcare gratuită pe locurile special 

amenajate. 

 

Sprijin pentru persoane vârstnice 

În luna octombrie s-a deschis Clubul Pensionarilor Observator, cel de-al al 10-lea club al 

pensionarilor din Cluj-Napoca. Alături de celelalte nouă cluburi și de cele două Centre de Zi pentru 

Vârstnici din structura Direcției de Asistență Socială și Medicală, Clubul Pensionarilor Observator 

extinde aria de acoperire a nevoilor persoanelor vârstnice din municipiul Cluj-Napoca, prin servicii 
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sociale care să prevină marginalizarea şi excluziunea socială, să contribuie la creșterea gradului de 

incluziune socială şi să îmbunătăţească calitatea vieţii acestora. 

 

Primăria municipiului Cluj-Napoca asigură cadrul organizatoric și resursele prin care se 

valorifică potențialul profesional și uman al celor de vârsta a treia, prin activități, acțiuni și 

manifestări care pun în lumină talente, sentimente, experiențe de viață, întâlniri memorabile, istorii 

personale etc. Ceea ce se întâmplă zi de zi în cluburile pensionarilor și în centrele de zi e dovada vie 

a faptului că vârstnicii sunt o resursă comunitară importantă, care trebuie valorizată. 

Astfel, creșterea calității vieții persoanelor vârstnice devine o realitate palpabilă și 

măsurabilă, prin care se creează punţi între generaţii, într-o comunitate incluzivă, în care se dezvoltă 

relațiile interumane, se promovează talente, se stimulează creația și inițiativa, o realitate în care 

crește speranța de viață și se trăiește frumos. 

 

Universitatea Vârstei a 3-a (U3) 

Universitatea Vârstei a 3-a (U3) este un proiect care se adresează seniorilor, care urmărește să 

contribuie la susținerea Strategiei naționale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 și 

dezvoltarea acesteia prin extinderea grupului țintă spre persoana vârstnică, într-un efort comun al 

autorității locale, alături de alți actori sociali, instituţii publice și organizaţii ale societăţii civile. 
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Pentru perioada 2018-2019, proiectul s-a desfășurat în cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici 

nr. 1, fiind o colaborare dintre echipa de voluntari ai Asociației EduNation și Direcția de Asistență 

Socială și Medicală. În total, 40 de beneficiari au participat la 50 de ore de curs susținute de o echipă 

numeroasă de 40 de profesori voluntari. Oferta de cursuri a fost variată acoperind subiecte dintre cele 

mai diverse, de la medicină la economie, teatru, arhitectură, inginerie etc.  

 

Pentru perioada 2019-2020, proiectul U3 este organizat de către Direcția de Asistență Socială 

și Medicală în parteneriat cu Asociația EduNation și Fundația UBB, iar beneficiari sunt seniorii de la 

Centrele de Zi pentru Vârstnici nr. 1 și nr. 2 care s-au înscris în acest proiect. Organizatorii 

proiectului sunt încrezători că U3 poate sparge bariera invizibilă între vârstnici și restul societății, 

ajutând la o mai bună integrare a acestora. Conceptul în jurul căruia a fost construit programul este 

„Învățarea continuă nu are vârstă!”  

 

„Seniorii digitali” ai Clujului 

Cea de-a doua ediție a proiectului „Seniorii digitali” s-a desfășurat în perioada iulie - 

noiembrie 2019 și a angrenat peste 100 de seniori care au beneficiat de aceste cursuri. 

Cursurile de digitalizare pentru seniori sunt alcătuite din 2 module. Primul modul 

familiarizează seniorii cu elementele de bază ale utilizării calculatorului, cum ar fi crearea unui cont 
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de e-mail, accesarea paginilor web sau scrierea unui text. În al doilea modul, seniorii învaţă lucruri 

mai complexe în ceea ce privește utilizarea calculatorului, precum realizarea de plăți online.  

Prezența seniorilor la aceste cursuri reprezintă dovada vie că tehnologia este un instrument 

incluziv datorită căruia putem atinge idealul de a nu lăsa pe nimeni în urmă. În procesul de învățare, 

aceștia primesc sprijin nu doar din partea trainerilor, ci și din partea voluntarilor care s-au alăturat 

acestui proiect, cei mai mulți dintre ei fiind elevi clujeni. 

 

Cursurile au avut loc la Centrul de vârstnici 1, situat pe strada Șt. O. Iosif nr. 1-3 respectiv 

Centrul de vârstnici nr. 2, de pe strada Decebal nr. 21. Proiectul Seniorii Digitali este sprijinit 

financiar de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca şi este coordonat de către Clusterul 

Transilvania IT, în parteneriat cu AROBS Transilvania Software și Simplon România, sub egida 

Consiliului Consultativ pentru antreprenoriat și inovare în IT. 

 

Proiecte internaţionale ale Direcției de Asistență Socială și Medicală 

În această perioadă, Direcția de Asistență Socială și Medicală, în calitate de coordonator sau 

de partener, a fost implicată în implementarea următoarelor proiecte internaţionale: 

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

spatele cuvintelor nerostite - s-a desfăşurat în perioada 01.10.2018-30.06.2019. Scopul proiectului a 
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fost depășirea barierelor de comunicare interculturală cu care se confruntă tinerii cu și fără deficiențe 

de auz, care provin din culturi și țări diferite. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: (1) 

promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale, (2) participarea activă a tinerilor la 

activitățile schimbului de tineri, (3) dezbaterea provocărilor pe care le implică dizabilitățile de auz, (4) 

discutarea unor aspecte referitoare la politici sociale și legislație din domeniu, (5) creșterea gradului de 

conștientizare și sensibilizarea tinerilor participanți cu privire la situațiile generate de discriminare. 

Aceste obiective s-au adresat unui grup țintă format din 30 de tineri provenind din cele 5 țări partenere 

(România, Bulgaria, Polonia, Albania și Portugalia), tineri cu și fără dizabilități de auz.  

- Proiectul „Implementarea programelor de screening vizual și auditiv pentru copii de vârstă 

preșcolară în țări aflate în curs de dezvoltare în Europa” - care a fost demarat în anul 2017. 

Parteneriatul în cadrul acestui proiect este format din: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu”, Cluj-Napoca; Universitatea din Sheffield (Marea Britanie); Universitatea din Reading 

(Marea Britanie); Institutul Karolinska (Suedia); Universitatea Goethe din Frankfurt (Germania); 

Fundația Comitetelor de Țară ale Consorțiului Euscreen (Olanda); Universitatea de Medicină din 

Tirana (Albania) și Centrul Medical Erasmus Rotterdam (Olanda) - coordonator de proiect. Proiectul 

vizează crearea unor modele de screening vizual și auditiv bazate pe dovezi și pe raportul cost-

eficienţă, care vor fi testate în două țări: în România, în municipiul Cluj-Napoca și în județul Cluj 

pentru screening-ul acuităţii vizuale, precum și în Albania, în trei județe, pentru screening-ul auzului. 

Până la data de 31 octombrie 2019, au beneficiat de screening vizual un număr de 5.741 de copii de 

vârstă preșcolară, din municipiul Cluj-Napoca. 

- Proiectul „Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: 

from planning to practice” este un proiect implementat într-un parteneriat între asociaţii, universităţi 

şi instituţii din Cipru, Franţa, Spania, Bulgaria, România şi Grecia. 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 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. 
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- Proiectul „The Inclusionist” a demarat în luna august 2019, fiind realizat de un consorțiu 

format din asociaţii şi instituţii din România, Italia, Albania, Serbia şi Macedonia de Nord. Scopul 

proiectului este de a crea un parteneriat între organizații publice și private, cu experiență în munca cu 

tinerii cu dizabilități și cu tinerii cu oportunități reduse, astfel încât partenerii să poată desfășura 

activități și să dezvolte metodologii de educație incluzivă adaptate acestor categorii vulnerabile. 

- DASM a sprijinit în 2019 implementarea unui 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 este colaborator în cadrul proiectului „S-a făcut lumină”, coordonat de către 

Fundația Dezvoltarea Popoarelor Cluj, care își propune îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 27 

de familii care trăiesc în zona Pata Rât, prin dotarea ”locuințelor” cu panouri fotovoltaice portabile și 

sobe pirolitice. 

- DASM este colaborator în cadrul proiectului „e-Skills for e-Inclusion”, finanțat în cadrul 

programului Erasmus+ al UE şi implementat de Biblioteca Județeană „Octavian Goga” (cursuri de 

dobândire și dezvoltare a abilităților tehnologice pentru tineri romi). 

De asemenea, DASM este partener într-o serie de proiecte care urmează să fie implementate: 

- În luna noiembrie 2019 Comisia Europeană a aprobat finanţarea proiectului „The Other Side 

of the Story: Perpetrators in Change” prin Programul Uniunii Europene „Drepturi, egalitate și 

cetățenie”, în cadrul căruia Direcția de Asistență Socială și Medicală este partener. Grupurile-țintă 

cărora proiectul li se adresează în mod direct sunt: profesioniștii care oferă servicii victimelor 

violenței domestice (asistenți sociali, psihologi etc.); instituțiile de profil relevante (locale, județene, 

guvernamentale) ce oferă sprijin victimelor violenței domestice. În mod indirect proiectul se 

adresează femeilor victime ale violenței domestice și agresorilor acestora pentru diminuarea 

perpetuării violenței domestice.  

Obiectivele proiectului sunt prevenirea perpetuării violenței domestice și schimbarea 

modelelor comportamentale violente ale agresorilor victimelor violenței domestice prin creșterea 

abilităților profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să adopte un comportament non-

violent în relațiile interpersonale și să înțeleagă impactul violenței domestice asupra victimelor 

violenței domestice, asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale. 
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Proiectul este unul inovativ deoarece atât segmentul de servicii sociale destinate agresorilor, 

cât și formarea profesioniștilor care lucrează atât cu victimele violenței, cât și cu agresorii, sunt 

insuficient dezvoltate la nivel local și naţional. Prin implementarea acestui proiect, municipiul Cluj-

Napoca va deveni promotor a unui model sistemic de abordare a fenomenului violenței domestice 

elaborat la nivel european. 

- Proiectul „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea 

marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” - ”Pata 2” a fost aprobat spre finanțare în 18.12.2019 de 

către Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program pentru Programul 

"Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor", finanțat prin Granturile SEE 

și Norvegiene 2014-2021, în cadrul Apelului restrâns de proiecte "Reducerea sărăciei". Consorțiul 

este format din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (promotorul 

proiectului), în parteneriat cu DASM, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Primăria Bergen 

(Norvegia). Proiectul își propune un dublu obiectiv general. În primul rând, urmărește să reducă 

disparitățile rezidențiale, sociale și economice dintre comunitatea din Pata Rât, Cluj-Napoca, 

compusă din familii sever deprivate, cel mai frecvent de etnie romă, și populația majoritară din Cluj-

Napoca. În al doilea rând, proiectul își propune să combată riscul excluderii sociale în rândul altor 

familii sărace din Zona Metropolitană Cluj, țintind explicit, dar nu exclusiv, familiile rome, care, în 

lipsa suportului, ar putea fi constrânse de circumstanțe dificile (greutăți economice, amenințarea cu 

evacuarea etc.) să se mute la Pata Rât sau în alte zone marginalizate. Bugetul total al proiectului este 

de 20.448.336,86 lei. 

- A fost aprobat Proiectul „DOWN - Fără bariere!”, depus spre finanţare prin Erasmus+, de 

către un consorţiu format din DASM (coordonator) şi asociaţii din România, Grecia, Turcia şi Italia. 

Proiectul își propune asigurarea contextului favorabil pentru promovarea diversităţii, a dialogului 

intercultural pentru tineri şi a incluziunii sociale, precum și îmbunătățirea competențelor profesionale 

ale lucrătorilor de tineret în activitatea desfășurată cu tinerii cu sindrom Down. 

 

Premiu pentru DASM 

În septembrie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a acordat 

Primăriei municipiului Cluj-Napoca, prin DASM, premiul publicului, în cadrul competiției „Rețeaua 

campionilor în domeniul integrității“, pentru un proiect/model de bună practică privind serviciile 
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sociale de calitate integrate, adaptate nevoilor cetățenilor, oferite în condiții de respect, transparență 

și vizibilitate, urmărind solidarizarea actorilor pentru dezvoltarea comunității locale. 

 

Investiţii în infrastructura socială 

Consiliul local a aprobat un nou program social în Cluj-Napoca care se referă la cumpărarea 

de către Primărie a unor locuințe pentru extinderea fondului de locuințe sociale. Această inițiativă va 

completa demersurile de construire de locuințe sociale care, din păcate, se desfășoară într-un ritm 

prea lent pentru a veni în întâmpinarea reală a nevoilor. 

Astfel, o primă locuinţă socială a fost deja achiziţionată şi oferte pentru alte 12 locuinţe sunt 

în evaluare conform procedurilor legale. 

De asemenea, au început lucrările la blocul de locuinţe sociale de pe strada Ghimeşului (12 

locuinţe), care urmează să fie date în folosinţă în 2020. 

O altă măsură luată de Primăria Cluj-Napoca ca alternativă la numărul redus de locuinţe 

sociale la nivelul municipiului, a fost cea de acordare de subvenţii pentru chirie 

persoanelor/familiilor care se află în risc de marginalizare. Această formă de sprijin financiar 

constituie un instrument de prevenire şi combatere a marginalizării sociale și de promovare a 

incluziunii sociale, un element al unei politici locale de facilitare a accesului la locuire adecvată, 

aprobat prin HCL nr. 70/2018. Pentru a deveni sustenabilă și pentru a produce efectele scontate, 

respectiv facilitarea incluziunii sociale a persoanelor/familiilor marginalizate social sau care se află 

în risc de marginalizare și excluziune socială, această măsură este însoţită de servicii socio-

ocupaţionale şi socioeducaţionale, asigurate prin Direcția de Asistență Socială și Medicală. 

Au fost achiziţionate 5 containere cu destinația de spațiu de adăpostire temporară pentru 

asigurarea cazării persoanelor afectate de urmările unei situații de urgență, respectiv un container cu 

destinație de magazie-depozit. 

De asemenea, pentru viitorul cartier de locuinţe de pe terenul Primăriei din zona Borhanci s-a 

întocmit un studiu de prefezabilitate. 

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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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, înregistrând succes printre clujenii de toate vârstele. Este un eveniment organizat de Primăria 

Cluj-Napoca împreună cu asociația ProdusDeCluj şi Consiliul Județean Cluj.  

Cu prilejul Zilelor Recoltei, producătorii prezenți la eveniment au donat o parte din produsele 

lor de sezon, o cantitate de 1.000 kg de legume și fructe, pentru centrul de pe strada Dragoș-Vodă 

destinat persoanelor fără adăpost din municipiu și pentru Casa 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! Am participat cu drag la 

această acțiune și subliniez: dacă puteți face un bine, să îl faceți! 
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8. Dezvoltare economică sustenabilă 

 

Politici publice orientate spre crearea de noi locuri de muncă 

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) - trei entități 

industriale au beneficiat de un ajutor regional în valoare de 369.346 lei. 

- Reducerea la 0,20% a coeficientului (faţă de 1%) pentru calculul impozitului pe clădirile 

situate în parcurile industriale - ajutorul de minimis - în anul 2019 au beneficiat şapte agenţi 

economici, ajutorul fiind în valoare de 460.000 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 2019 s-a acordat o reducere în valoare de 1.000.000 lei (pentru 18 entităţi economice). 

- Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale la data de 31 decembrie 2018 

datorate bugetului local potrivit Ordonanței nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. 

- 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. 

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 

la sesizări, prin faptul că avem un număr de 31 de documente administrative fiscale care pot fi 

comunicate cetățenilor în format electronic (prin email), prin aplicarea principiului «circulă 

informația nu persoana» în cazul declarării fiscale a bunurilor imobile şi prin emiterea în mod 

electronic a certificatului fiscal în relația cu Camera Notarilor. 
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În fiecare an, Primăria municipiului Cluj-Napoca a acordat bonificaţia de 10% clujenilor 

care-şi achită integral impozitele până în 31 martie. 

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 şi în acest an 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, China, Franţa, Germania, SUA, Olanda, Irlanda, Ungaria, o delegație a 

Corporației de Întreprinderi mici și mijlocii din Coreea de Sud (SBC), de reprezentanți ai companiei 

NTT Data din Japonia şi ai Băncii Europene de Investiții. 

De asemenea, Primăria a fost partener în organizarea unor evenimente cum sunt: Forumul de 

afaceri româno-maghiar, Cluj Business Days, Întâlnirile Europene din Transilvania, Meet the Mayor 

- întâlniri cu membrii Cluj International Committee sau Agape International Coaching Conference. 

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?”.  

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 târguri de 

promovare a investiţiilor din Europa - Târgul Investiţional Internaţional Expo Real München. Eveni-
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mentele 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 europene care au aderat 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 şi a organizat 

Startup Europe Summit 2019. 

 

Startup Europe Summit 2019: Cluj-Napoca - Capitala Europeană a Startup-urilor 

 

Timp de două zile, în perioada 21-22 martie 2019, Cluj-Napoca s-a transformat în Capitala 

Europeană a Startup-urilor, cu ocazia Startup Europe Summit 2019, eveniment cheie al Comisiei 

Europene dedicat ecosistemului de tehnologie și startup-urilor. Găzduirea unui astfel de eveniment la 
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Cluj-Napoca, în inima Transilvaniei, ne-a oferit ocazia de a celebra îndrăzneala și inovația celor mai 

strălucite minți din Europa. 

Startup Europe Summit a fost organizat la Cluj-Napoca de Comisia Europeană în parteneriat 

cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Primăria Cluj-Napoca. Acest summit 

european a avut loc pentru prima dată în țara noastră și a făcut parte din calendarul manifestărilor 

organizate în România în contextul președinției Consiliului Uniunii Europene. Tema ediţiei din acest 

an a fost „Digital Single Market”. 

Peste 1000 de participanți - oficiali europeni, antreprenori, profesori, investitori, actori 

principali în antreprenoriat și inovație tehnologică din Europa Centrală și de Est - s-au întâlnit la 

Cluj-Napoca, în acest context, cu actori-cheie în ecosistemele de inovare din Europa de Vest. 

Participanții la Summit au aflat cu această ocazie ultimele noutăți direct de la liderii 

tehnologiei, dar și detalii despre oportunitățile de finanțare europene direct de la Bruxelles, inclusiv 

despre programele de susținere a startup-urilor (Startup Europe, Consiliul European pentru Inovare, 

Digital Innovation Hubs, EIT Digital). De asemenea, în cadrul summitului, participanții au intrat în 

legătură directă cu liderii instituțiilor internaționale de finanțare (Banca Mondială, BEI, Fondul 

European de Investiții, IFC și BERD) și au descoperit modul în care administrația publică din 

întreaga regiune și din Europa îi poate ajuta, fie că se află în căutarea unei finanțări, a unui nou loc de 

muncă, a noului co-fondator sau a investiției potrivite. 

 

Cluj-Napoca: hub al inovării și oraș al clusterelor. Conferința Internațională a 

Clusterelor din Transilvania 

Peste 400 de participanți de pe 3 continente au venit în orașul nostru pentru a participa la cea 

de-a 5-a ediție a Conferinței Internaționale a Clusterelor din Transilvania, în 19 septembrie 2019. 

Direcția de dezvoltare a Clujului ne poziționează ca un puternic hub al inovării și oraș al 

clusterelor, un centru de excelență pentru industriile creative cu o impresionantă vitalitate culturală. 

Datorită resursei umane capabile, unul dintre principalele atuuri ale orașului nostru este capacitatea 

de inovare și de adaptare la noile cerințe ale pieței muncii. 

În cadrul conferinței au fost dezbătute cele mai noi tendințe din industriile cele mai active din 

regiunea Transilvaniei: IT, energie, agro-food, mobilier și industrii creative. 
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Municipalitatea clujeană va continua să susțină ecosistemul local de inovare și să sprijine 

demersurile clusterelor clujene în procesul de pregătire a orașului pentru provocările tehnologice ale 

viitorului. 

Transylvanian Clusters International Conference - TCIC2019 - este un eveniment anual 

realizat de Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord, din care fac parte Cluster Mobilier 

Transilvan, Transilvania IT Cluster, Agro Transilvania Cluster, Transylvania Energy Cluster - TREC 

și Clusterul de Industrii Creative Transilvania. 

 

Cluj Innovation Park 

În anul 2019 au fost date în funcţiune 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). 

În anul 2019 s-au derulat proceduri pentru ocuparea spațiilor din Centrele CREIC și TEAM. 

În urma acestora s-au încheiat 47 contracte de închiriere (spații de birou, hale de producție, spații 

suport) și superficie (parcele de teren). Rezidenții desfășoară activități din domeniile: educație 

(academice/didactice), industria cinematografică, producție mobilier, industria auto, industria 

farmaceutică, industrii creative și culturale, industria de divertisment, funcționarea centrelor de date 

(data center), industria farmaceutică, fabricarea de structuri metalice și părți componente ale 

structurilor metalice.  

Au fost organizate peste 20 de evenimente în centrul CREIC, pentru care s-au pus la 

dispoziție (prin închiriere) mai multe spații - săli evenimente, studioul de film, săli de producție 

audio-video, ateliere de creație etc. Câteva dintre acestea au fost: „Uzina Filmelor de Amatori” 

derulat în cadrul TIFF, DevTalks 2019 - eveniment dedicat industriei IT, Day Dreaming - eveniment 

dedicat industriei de divertisment, TCIC 2019 - Transylvanian Clusters International Conference 

2019 - eveniment dedicat clusterelor din domeniile: industrii creative, IT, agrofood, mobilier, 

energie.  

Primăria şi Cluj Innovation Park sunt parteneri ai clusterului TREC - Transylvania Energy 

Cluster în proiectul „Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energii Alternative”. 
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Cluj Future of Work: Cum va arăta în 20 de ani modul în care lucrăm și în care 

contribuim la calitatea vieții în Cluj-Napoca 

De asemenea, la CREIC s-au desfăşurat activităţi ale proiectului „Cluj Future of Work”. 

Acesta este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul de cercetare-dezvoltare Urban 

Innovative Actions (valoarea proiectului este de 5,6 milioane de euro) şi își propune analiza și 

testarea unor scenarii care să permită sectorului cultural, academic, de afaceri și administrativ și, în 

general, comunității să se pregătească pentru schimbările pe care următorii 20 de ani le vor aduce în 

piața forței de muncă. 

Cluj Future of Work este realizat în co-management de către Primăria Cluj-Napoca și Centrul 

Cultural Clujean, într-un consorțiu cu alte opt organizații locale: Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Clusterul de 

Mobilier Transilvan, Cluj IT Cluster, Clusterul Transilvania IT, Festivalul Internațional de Film 

Transilvania, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și ZAIN Festivalul de Creativitate al 

Transilvaniei. 

 

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 şi 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 şasea ediţie (publicată în 2019). 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 2019 au sosit la Cluj-

Napoca 419.870 turiști, cu peste 14.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului 2018, numărul 

de înnoptări (779.981) fiind mai mare cu peste 22.000. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, 

numărul turiştilor a crescut cu 207%, iar numărul de înnoptări a crescut cu 217%. 

 

Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca 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 (cca 16.700 materiale în limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, 

ebraică, poloneză, chineză, japoneză, turcă, coreeană). 

Informaţiile solicitate de turiştii români şi străini care se adresează direct Centrului de 

Informare Turistică se referă la obiectivele turistice din oraş şi din împrejurimi, orarul de vizitare, 

posibilităţile de transport, orarul trenurilor şi autobuzelor, oferta de cazare şi agrement, programul 
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evenimentelor, restaurante tradiţionale, magazine de antichităţi şi artizanat, librării, teatre, operă, 

pieţe şi mall-uri, schimb valutar, rent-a-car, tururi de o zi şi trasee montane, campinguri etc. 

Din cei peste 12.200 de turiști care s-au adresat direct Centrului de Informare Turistică al 

Municipiului Cluj-Napoca, marea majoritate sunt străini (80%), principalele ţări de provenienţă ale 

acestora fiind: Germania, Franţa, Spania, Marea Britanie, Israel, Polonia, Italia, Ungaria, SUA, 

Olanda şi alte ţări din Europa, America, Asia, dar şi din Australia şi Africa. La aceștia se adaugă 

turiștii deserviți cu informații și materiale de promovare turistică în alte locații, în cadrul unor 

evenimente cu impact turistic etc. (cca 45.000). 

Municipalitatea a venit în întâmpinarea turiștilor prezenţi la cele mai importante evenimente 

culturale şi sportive din oraş, prin amplasarea de infopoint-uri turistice, care au oferit informaţii și 

materiale de promovare turistică generale dar şi personalizate pentru fiecare eveniment în parte. 

Principalele evenimente în cadrul cărora au fost amplasate infopoint-uri turistice sunt: Untold 

(372.000 de participanţi), Electric Castle (231.000 de participanţi), Zilele Clujului, evenimentele 

ocazionate de președinția României la Consiliul Uniunii Europene (SES și COTER) și altele. 

Prin pagina de web www.visitclujnapoca.ro, Serviciul Relaţii Comunitare şi Turism pune la 

dispoziţia celor interesaţi informaţii de natură turistică, în mai multe limbi (engleză, franceză, 

germană, maghiară). 

Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca a participat la târgurile 

internaționale de turism de la Berlin și Paris, care atrag un număr mare de expozanţi şi de vizitatori. 

La aceste târguri au fost prezentate materiale de promovare a atracţiilor turistice şi cultural-istorice, 

dar și a principalelor evenimente locale. Vizitatorilor le-au fost oferite pliante, broşuri, hărți, reviste, 

stickere personalizate etc.  

Pentru dezvoltarea unui turism accesibil, Primăria, 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, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Cluj, Direcția pentru 

Asistență Socială și Medicală și alți parteneri din Uniunea Europeană. 
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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 în 

publicaţia WIZZ Magazine. 

În baza parteneriatului cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, au fost difuzate diferite 

filme de promovare a municipiului Cluj-Napoca și a principalelor evenimente. 

Obiectivele turistice și proiectele de smart turism au fost promovate în cadrul unor emisiuni 

televizate, pe diferite canale locale și naționale, precum și la televiziunea publică din Grecia. 

În colaborare cu Asociația Köln-Klausenburg și în baza relației de înfrățire, municipiul Cluj-

Napoca a fost promovat cu materiale informative în limba germană la diferite evenimente din 

metropola germană. 

De asemenea, a fost realizată o hartă digitală cu personalități înhumate în Cimitirul Central 

(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1AT6P10qy9q5-383auhd9OnWLpTQ56wp8&ll= 

46.76244863924821%2C23.59453890000009&z=16).  

 

 

Organizarea de evenimente turistice care atrag vizitatori autohtoni şi străini 

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. 
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Elementele de istorie vie ale acestui eveniment au fost completate de prezentări, conferinţe, expoziţii 

tematice şi acompaniate de concerte de muzică medievală şi interbelică. 

Municipiul Cluj-Napoca a fost promovat și prin intermediul concursului „Treasure Hunt”, 

ajuns la a 9-a ediţie. Concursul cuprinde mai multe probe obligatorii, pe parcursul cărora echipele 

participante descoperă rând pe rând indiciile pentru fiecare obiectiv, ajungând astfel să cunoască 

unele dintre cele mai interesante atracţii ale Clujului. 

În cadrul programului organizat la Zilele Clujului, a fost amenajat și un photobooth în Piața 

Unirii, unde atât cetățenii cât și turiștii și-au putut face fotografii cu panorama orașului. Tot în cadrul 

Zilelor Clujului, promovăm activităţi dinamice şi de aventură sau călărie pentru copii în Parcul 

Central în zona de FunZone, sau activităţi culturale cum ar fi Promenada Cărţilor, Parada 

Multiculturalității etc. 

În parteneriat cu Institutul de Speologie, Centrul de Informare Turistică a participat la 

Noaptea Internațională a Liliecilor (în Parcul Central) și la continuarea expoziției itinerante „Emil 

Racoviță și bogățiile subpământului”, în colaborare cu Muzeul Grăniceresc Năsăud. 

 

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 Clujului, au fost oferite turiştilor diferite 

circuite tematice, în limbile română sau engleză: „Cluj-Napoca, the Treasure City”, „Km 0 al urbei 
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de pe Someșul Mic - Piața Unirii în istorie și povești”, „Cimitirul central - Povești în poveste”, 

„Instituții clujene la centenar” și altele. 

Personalul de specialitate al serviciului a organizat tururi ghidate pentru delegațiile străine, 

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. 

 

Dezvoltarea promovării turistice VR (Virtual Reality) 

În baza protocolului de colaborare cu Avangarde Software Solutions, a fost dezvoltată 

promovarea turistică VR, 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 construite digital, cu ajutorul ochelarilor oculus, căștilor și scaunului VR. Punctul VR de 

la Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca a fost amplasat și în cadrul standurilor 

de promovare cu care am fost prezenți la marile evenimente - Untold, Electric Castle, Zilele Clujului, 

SES și COTER, dar și la evenimente de profil, ca Târgul de Industrie și Tehnologie Identicom4. 

 

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 

alte instituții de învățământ, care și-au manifestat interesul de a dezvolta programe de pregătire 

practică și schimb de experiență cu Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca). Pe 

parcursul stagiilor de practică, studenţii dobândesc cunoştinţe despre modalitatea de funcţionare a 
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unui centru 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. 
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10. Cooperări naţionale şi internaţionale 

 

Ambasadori şi reprezentanţi oficiali în vizită la Cluj-Napoca  

În anul 2019, 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: Coreea de Sud, Estonia, Indonezia, 

Irlanda, Italia, Japonia, Kazahstan, Olanda, Pakistan, Spania, SUA, Tunisia şi Turcia. De asemenea, 

au vizitat Clujul reprezentanţi diplomatici din Germania şi Ungaria. 

În anul 2019, Polonia şi Italia şi-au deschis consulate onorifice la Cluj-Napoca. 

Oraşul a primit vizita unor reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Provinciei Parma, ai 

orașelor Copenhaga, Dortmund şi Tirana, precum şi reprezentanților din oraşe înfrăţite precum Köln 

(Germania), Dijon (Franţa), Suwon (Coreea de Sud), Ungheni (Republica Moldova), Ningbo 

(China), Columbia şi Carolina de Sud (SUA).  

Am fost vizitaţi de o serie de responsabili ai unor proiecte academice, culturale şi sociale, 

cum ar fi profesori în cadrul Universității din Columbia, Carolina de Sud (SUA), reprezentanţi 

British Council Romania, participanţi la proiecte cuprinse în programul european Erasmus+. Şi în 

acest an este în curs de desfăşurare proiectul internațional „Voluntariat, Tineret și Reciprocitate” în 

parteneriat cu oraşul Dijon (Franța). 

În perioada 3-7 iulie 2019, pentru a marca aniversarea a 20 de ani de relații de înfrățire cu 

orașul sud-coreean Suwon, Primăria Cluj-Napoca a organizat „Festivalul Cluj-Suwon” și târgul 

meșterilor populari - „Clujul Tradițiilor”. Timp de cinci zile prezența sud-coreeană în orașul nostru a 

putut fi simțită în principalele spații publice, prin degustări gastronomice, evenimente culturale, 

precum muzică de jazz, expoziții de produse ale meșteșugarilor sau chiar demonstrații de caligrafie 

sau vestimentație tradițională coreeană și românească. 

 

Cluj-Napoca a găzduit principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor 

privind politica de coeziune și fondurile structurale în 2019 

Cluj-Napoca a găzduit, în 25-26 martie, conferința comisiei COTER (Commission for 

Territorial Cohesion Policy and EU Budget) din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) pe 

tema „Susținerea și dezvoltarea unei politici de coeziune eficiente pornind de la autoritățile locale și 
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regionale din Uniunea Europeană”. Această conferință a fost cel mai mare eveniment organizat în 

afara Bucureștiului, în timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La conferinţă au 

participat numeroşi lideri ai autorităţilor locale şi regionale din întreaga Europă, precum şi comisarul 

european pentru Politica Regională, Corina Crețu. 

 

 

Municipiul Cluj-Napoca a aderat la Alianța pentru Coeziune 

Municipiul Cluj-Napoca a aderat la Alianța pentru Coeziune la finalul celei de a 22-a întâlniri 

a Comisiei COTER - Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE din cadrul 

Comitetului European al Regiunilor (CoR). 

Alianța pentru coeziune este o coaliție a părților care consideră că politica de coeziune a UE 

trebuie să rămână, în continuare, unul din pilonii viitorului UE. Alianța a fost creată prin cooperarea 

între principalele asociații europene de orașe și regiuni și Comitetul European al Regiunilor. Prin 

aceasta se solicită ca bugetul UE de după 2020 să consolideze politica de coeziune, să o facă mai 

eficientă, mai vizibilă și mai accesibilă pentru toate regiunile Uniunii Europene. 

Politica de coeziune este cea mai importantă realizare a Uniunii Europene și este datoria 

noastră, ca lideri locali, de a-i promova valorile. Am aderat la această Alianță pentru coeziune pentru 

că trebuie să ne concentrăm mai mult pe proiecte, să valorificăm cât mai mult eforturile de 

simplificare instituite de Comisie. Obiectivul este să ne menținem talentele acasă, iar românii care au 
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plecat să se întoarcă în România. Ei reprezintă o resursă umană valoroasă, resursă care va ajuta 

decisiv la modernizarea României. Avem cea mai proeuropeană generație de tineri din UE, iar 

politica de coeziune asigură viitorul tinerilor în Uniunea Europeană. Politica de coeziune poate 

apropia standardele de viață din Uniunea Europeană, prin dezvoltare și prosperitate. La fel, 

contribuie la diminuarea şomajului. Politica de coeziune este o politică profundă de care depinde 

viitorul Europei. 

Reprezentând în prezent o treime din bugetul UE, politica de coeziune reduce disparitățile 

regionale, creează locuri de muncă, deschide noi oportunități de afaceri și caută soluții pentru 

probleme globale majore, precum schimbările climatice și migrația. 

De la autoritățile naționale, regionale și locale și până la IMM-uri, ONG-uri, școli, 

universități, organizații culturale, oricine crede în politica de coeziune a UE este binevenit să sprijine 

Alianța pentru Coeziune.  

 

Necesitatea creşterii fondurilor europene pentru reabilitarea termică 

La 27 iunie, în Plenul Comitetului European al Regiunilor, în cadrul dezbaterii „Rolul 

regiunilor din Uniunea Europeană în guvernanţa pe mai multe niveluri în domeniul schimbărilor 

climatice şi al tranziţiei energetice”, am susţinut necesitatea creşterii fondurilor europene pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuit, a şcolilor, creşelor, grădiniţelor şi a altor clădiri publice. 

Această politică publică are un impact direct asupra vieţii cetăţenilor prin scăderea costului facturii la 

energie termică şi contribuie la îndeplinirea obiectivului pe termen lung al Uniunii Europene privind 

neutralitatea climatică până în 2050. 

De asemenea, am subliniat importanţa comunicării acestor obiective europene privind 

schimbările climatice, obiective care nu sunt doar pentru elite şi discuţii academice, ci au impact 

direct asupra vieţii de zi cu zi a oamenilor.  

 

Nicio Regiune din Uniunea Europeană nu trebuie lăsată în urmă! 

În cadrul Plenarei Comitetului European al Regiunilor din 1-2 octombrie 2019, am susţinut 

necesitatea de a continua finanţarea suplimentară a politicii de coeziune în cadrul exerciţiului 

financiar european 2021-2027. Fără investiţii europene masive în infrastructură, sănătate, transport, 

digitalizare şi educaţie (cohesion policy) ţările din estul Europei nu vor recupera decalajele de 

dezvoltare în raport cu ţările din vestul Europei. 
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Cetăţenii Uniunii Europene, prin alegerile pentru Parlamentul European, în cadrul cărora s-a 

înregistrat una dintre cele mai înalte rate de participare din istoria Uniunii Europene, au transmis un 

mesaj politic extrem de clar şi puternic: Dorim „mai multă Europă”, nu „mai puţină Europă”! „Mai 

multa Europă” înseamnă o politică de coeziune mai puternică. Politica de coeziune contribuie decisiv 

la diminuarea decalajelor dintre diversele regiuni ale Europei. Astăzi, 83 de milioane de cetăţeni 

europeni trăiesc în regiuni cu un nivel de dezvoltare sub cel mediu din Uniunea Europeană.  

 

Dezbatere privind „Exodul de creiere în Uniunea Europeană” 

Am avut onoarea de a găzdui joi, 5 decembrie, la Bruxelles, în calitate de membru al 

Comitetului European al Regiunilor (CoR), dezbaterea privind „Exodul de creiere în Uniunea 

Europeană”, dezbatere pe marginea ideilor incluse în raportul cu aceeași temă pe care l-am redactat 

și care a fost deja aprobat în unanimitate de comisia de specialitate a CoR. 

Printre cele mai importante concluzii ale întâlnirii: nimeni nu ar trebui niciodată să fie obligat 

să își părăsească țara din cauza sărăciei, iar pentru aceasta avem nevoie de buna folosire a fondurilor 

europene pentru noi investiții în infrastructură, în dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere, pe 

inovare și în creșterea calității vieții, mai ales în domeniul educației și în cel al sănătății. 

În expunerea mea, am pornit de la ideea că libertatea de circulație este dreptul nostru, ca 

cetățeni europeni, și că o limitare a acestui drept este de neconceput. În același timp, nimeni nu ar 

trebui niciodată să fie obligat să își părăsească țara din cauza sărăciei - și din păcate, românii sunt - 

dintre toate popoarele europene - cei care și-au părăsit în cel mai mare număr țara pentru a munci în 

străinătate. Peste trei milioane de români, conform documentelor oficiale, lucrează în prezent peste 

hotare. Jumătate dintre copiii români care s-au născut anul trecut, în 2018, nu s-au născut în 

România, ci în afara țării. La fel de îngrijorător, 27% dintre românii care au ales să părăsească 

România se află printre cei mai calificați dintre concetățenii noștri. 

Desigur, nu ajunge să vorbim despre aceste probleme, trebuie să oferim și soluții. 

Am arătat în prezentarea mea că în primul rând trebuie ca fiecare să își facă datoria acasă, la 

nivel național sau local, folosind și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană. 

Ca parte importantă a soluției, avem nevoie de acțiuni în centrul cărora să se afle investițiile 

în infrastructură și în crearea de locuri de muncă bine plătite; investițiile în calitatea vieții - mai ales 

în domenii precum educația, sănătatea, cultura și altele; fructificarea avantajelor competitive din 

fiecare oraș sau regiune. 
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„Exodul creierelor” se va reduce ca fenomen pe măsură ce se vor reduce diferențele de 

dezvoltare dintre diferitele țări europene, iar de aceea trebuie să folosim banii europeni și banii din 

bugetul național pentru modernizarea țării; în acest context am arătat că este o mare greșeală intenția 

Comisiei Europene de a reduce cu 10% fondurile destinate coeziunii: avem nevoie de acești bani 

pentru a putea avea parte de o infrastructură mai bună, de spitale mai bune sau școli mai bune în 

toate regiunile UE. 

Nu în ultimul rând, am prezentat participanților la dezbatere principalele rezultate obținute la 

nivelul municipiului Cluj-Napoca, unde ne-am stabilit ca prioritate păstrarea talentelor și atragerea de 

talente prin sporirea calității vieții și prin stimularea dezvoltării economiei, cu accent pe inovare, pe 

economia bazată pe cunoaștere. 
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11. 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. 

Alocările de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asociațiile, federațiile și alte 

structuri din domeniul sportului au crescut în acest an cu aproape 20%, la suma de 11,15 milioane 

lei. 41 de structuri sportive au beneficiat de finanţări nerambursabile din partea Primăriei. 

Însă Primăria încurajează şi sportul de masă. Spre exemplu, în fiecare an susţine Liga 

Liceelor Clujene. 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 Primăria 

Cluj-Napoca în parteneriat cu Inspectoratul Județean Cluj, unitățile școlare din municipiu, asociații 

județene din domeniul sportiv. 

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. 
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„Centenar în Alb și NegrU” 

Clujenii au marcat vineri, 18 octombrie 2019, un secol de istorie sportivă a Clubului 

„Universitatea” Cluj printr-un eveniment inedit, „Centenar în Alb și NegrU”. Desfășurat în Parcul 

sportiv „Iuliu Hațieganu”, evenimentul a inclus un dialog imaginar între generații folosind tehnologiile 

prezentului și multe momente emoționante. „Centenar în Alb și NegrU” a fost organizat de Asociația 

„Şepcile Roşii 1919” în parteneriat cu Scena Urbană, U100, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Banca 

Transilvania și a fost susținut financiar de către Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca. 

 

Sala Polivalentă BTarena a împlinit 5 ani de existență 

Sala Polivalentă BTarena Cluj-Napoca a adus Clujului statutul de capitală a sportului 

românesc și oraș de referință european în tot ce înseamnă evenimente culturale și artistice. Mii de 

clujeni s-au bucurat aici de evenimente sportive de marcă și de artiști minunați. 

 

Cea mai modernă arenă indoor din România, BTarena, are începând din luna octombrie 2019, 

parchet modular și dotări pentru baschet identice cu cele folosite la Jocurile Olimpice, la 

Campionatele Mondiale sau în unele arene din NBA. BTarena, gazda meciurilor de pe teren propriu 

ale echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, dar și a unor competiții internaționale de anvergură în 
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ultimii ani, care au inclus Eurobasket 2017, este astfel dotată la cele mai înalte standarde cerute de 

către Federația Internațională de Baschet. 

Parchetul modular produs de către compania americană Connor a fost folosit la recentele 

Campionate Mondiale de baschet din China și va fi folosit de asemenea și la Jocurile Olimpice de la 

Tokyo 2020. Connor este furnizor de parchet pentru 14 echipe din NBA, fiecare suprafață fiind 

personalizată în funcție de cerințele echipelor. În plus peste 150 de universități din SUA folosesc 

acest tip de parchet în arenele lor. 

Nu doar parchetul modular este la cel mai înalt standard. BTarena are, de asemenea, sisteme 

de baschet Schelde (panouri de baschet), producătorul olandez care este partener oficial al FIBA 

pentru Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice. 

 

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 2019 pot fi amintite: Campionatele Internaționale de 

Atletism ale României (competiția a ajuns la cea de a 64-a ediție), Cupa Mondială de Gimnastică 

Ritmică (prima competiție internațională de tip World Challenge Cup organizată în România), 

Maratonul Internaţional (cu peste 7.500 participanți din 37 de țări), Cupa Europeană de Judo U21. 

De asemenea, în 2019, Cluj-Napoca a câștigat organizarea Campionatelor Europene de tenis de 

masă, seniori, echipe din anul 2021. 
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Simona Halep a jucat într-un demonstrativ de excepție alături de Marius Copil, Daniela 

Hantuchova și Fabio Fognini, la Sala Polivalentă BTArena, în cadrul celei de-a doua ediţii a Sports 

Festival. 

 

Echipa României de tenis feminin se întoarce la Cluj-Napoca pentru meciul cu Rusia! 

Federația Română de Tenis a anunțat locul de desfășurare a întâlnirii de Fed Cup by BNP 

Paribas dintre România și Rusia: sala polivalentă din Cluj-Napoca! 

BTarena a găzduit în ultimii ani competiții sportive de cel mai înalt nivel, inclusiv patru 

importante întâlniri ale echipei de Fed Cup a României - în 2016 cu Cehia și Germania și în 2018, cu 

Elveția și Canada. 

Meciul cu Rusia este programat la Cluj pentru perioada 7-8 februarie 2020. Miza constă în 

calificarea la turneul final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. În cazul 

unei victorii, România se va număra printre cele 12 echipe care își vor disputa titlul de campioană. 

 

Sportul s-a întors la el acasă, acolo unde a început: #încurteașcolii! 

Programul „Fugi în curtea școlii!” urmărește încurajarea copiilor să facă mișcare în aer liber, 

alături de prieteni și colegi pentru o dezvoltare armonioasă. Acest proiect a readus sportul în curtea 

școlilor clujene, oferind copiilor oportunitatea să participe la jocuri interactive, din domenii sportive 
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precum atletism, baschet, handbal, fotbal, dar și jocuri ale copilăriei, cum ar fi „Rațele și vânătorii”, 

Leapșa sau Șotron. În cadrul potrivit, copiii noștri pot să adopte un stil de viață sănătos încă de la o 

vârstă fragedă și să conștientizeze importanța mișcării zi de zi. 

Acest program dedicat elevilor clujeni este desfășurat de către Runners Club Cluj-Napoca și 

susținut financiar de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Evenimentele ediției 2019 s-au 

desfășurat la fiecare final de săptămână, în mai multe școli din Cluj-Napoca, precum Școala 

Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Școala Gimnazială 

„Liviu Rebreanu”, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” sau Colegiul 

Naţional „George Barițiu”. 

Vom continua să promovăm utilizarea acestor spații, curțile școlilor, cât mai bine pentru 

copiii și comunitatea noastră. 
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12. Dezvoltare prin cultură 

 

„Cluj 100” şi 100 de ani de învățământ superior românesc la Cluj-Napoca 

„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 componente dedicate sărbătorii Centenarului. 

 

Este însă de precizat că, pentru comunitatea clujeană, şi anul 2019 a fost unul care a stat sub 

semnul „Cluj 100”, deoarece evoluţia oraşului în ultimul secol este legată de evenimente petrecute în 

anul 1919. Astfel, elementele istorice și moștenirea culturală a Clujului reunesc într-un ansamblu 

coerent evenimente şi iniţiative din 2018 şi 2019. Câteva dintre cele mai importante proiecte şi 

acţiuni desfăşurate în 2019 la Cluj-Napoca au fost: spectacolul dedicat Zilei Naţionale a Culturii 

Române, în parteneriat cu Teatrul Naţional, Opera Română şi Uniunea Scriitorilor, Filiala Cluj (15 

ianuarie 2019); „Ziua Limbii Române” dedicată Centenarului Universitar organizată la Centrul de 
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Cultură Urbană Casino (30 august 2019); acordul inter-instituţional dintre Academia Română şi 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, în vederea editării Seriei „Civilizaţia românească” dedicată 

Centenarului, conform HCL 679/2019; simpozionul „100 de ani de administraţie românească”, 

organizat de Societatea Culturală „Avram Iancu”, în parteneriat cu Primăria, la sala mare a Casei de 

Cultură a Studenţilor (30 noiembrie 2019); aniversarea a 100 de ani de la înființarea Spitalului 

Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian”; aniversarea a 100 de ani de la înființarea primului 

Barou de avocați românesc din Transilvania; expoziţia de imagini şi documente istorice „Cluj 100”, 

în parteneriat cu BCU, Academia Română, Arhivele Nationale Cluj, UBB, în Sala de sticlă a 

Primăriei (1 Decembrie 2019); realizarea hărţii digitale a personalităţilor istorice ale Centenarului din 

Cimitirul Central, cu coordonatele GIS; realizarea hărţii digitale a străzilor cu nume de personalităţi 

din municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, sub egida Cluj 100 

(proiect în derulare); 

În anul 2019 am sărbătorit 100 de ani de învățământ superior românesc la Cluj-Napoca; 100 

de ani de la înființarea Universității românești la Cluj şi respectiv 100 de ani de învățământ superior 

medical românesc. Este de amintit faptul că președintele României, E.S. domnul Klaus Iohannis, a 

acordat Meritul pentru Învățământ în Grad de Mare Ofițer reprezentanților universităților de stat din 

municipiu, cu prilejul aniversării a 100 de ani de învățământ superior românesc la Cluj-Napoca. 

 

De asemenea, în acest an au fost dezvelite statuile lui Iuliu Maniu, Andrei Mureşanu şi 

Gheorghe Mărdărescu.  

La 8 ianuarie 2019, în Piaţa Timotei Cipariu, a fost dezvelită statuia din bronz a lui Iuliu 

Maniu. 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). Iuliu Maniu reprezintă un model de 

verticalitate morală. Credința sa puternică în valorile democrației și ale libertății au fost încununate 

răsunător prin cuvintele rostite în plenul Adunării Naționale de la Alba Iulia, în urmă cu un secol: 

„Privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca la un triumf al libertății românești”. 

La 19 decembrie, în Piaţa Timotei Cipariu, colţ cu str. Andrei Mureşanu, a fost dezvelită 

statuia poetului Andrei Mureşanu, care s-a numărat printre liderii Revoluției de la 1848. Poemul său 

„Un răsunet”, denumit ulterior „Deșteaptă-te, române!”, a devenit imn revoluționar. În 1990, 
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„Deșteaptă-te, române!” devine imnul de stat al României, unul dintre simbolurile care conturează 

identitatea națională a poporului român. 

Generalul Gheorghe Mărdărescu a avut un rol decisiv în conturarea României moderne, în 

stoparea ascensiunii bolșevice în Europa, pentru apărarea actului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 

și a Europei Centrale față de flagelul regimului bolșevic al lui Bela Kun. Statuia generalului 

Gheorghe Mărdărescu a fost dezvelită la 7 august şi este situată în fața Facultății de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

Inițiativele comunității clujene s-au alăturat proiectelor realizate de administrațiile locale din 

întreaga țară pentru celebrarea Marii Uniri și au devenit parte integrantă a modului în care România a 

marcat 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. 

În același timp, „Cluj 100” a fost un prilej de a arăta multiplele dimensiuni ale Clujului contemporan. 

 

Peste 100.000 de participanți la evenimentele dedicate Zilei Naționale a României 

Clujul a sărbătorit Ziua Națională a României - aniversarea a 101 ani de la Unirea 

Transilvaniei cu România - printr-o serie de evenimente care au însuflețit centrul orașului. Pe tot 

parcursul zilei, peste 100.000 de persoane s-au bucurat de manifestările care au avut loc în Piața 

Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu, în Piața Unirii și pe Bulevardul Eroilor. 
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În prima parte a zilei, peste 20.000 de persoane au asistat la ceremoniile oficiale, organizate 

de Instituția Prefectului Județul Cluj, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Divizia 4 Infanterie 

„Gemina”. Manifestările au cuprins depuneri de coroane la statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, 

defilarea cu tehnică militară și de intervenție și un joc spectaculos de artificii de zi. 

Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au invitat publicul în a doua parte a zilei în Piața 

Unirii, epicentrul evenimentelor dedicate sărbătorii de 1 Decembrie. Pe scenă au urcat unii dintre cei 

mai îndrăgiți interpreți de muzică populară: Clubul Vedetelor, Mariana Sfechiș, Ioana Ștețco, Maria 

Lobonț, Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Silviu Popa, Dan Gâdea, Marilena Zegrean Istici, Maria 

Golban Șomlea, Ana Ilca Mureșan, Ansamblul folcloric „Mugurelul”, Aurel Tămaș, Ansamblul 

folcloric „Mărțișorul”, Anghelina Timiș, Amalia Codorean Chindriș, Ilie Medrea, Ioan Berci, Sava 

Negrean Brudașcu și Ionuț Fulea, acompaniați de Orchestra Regal Transilvan. 

Luminile de Sărbători au fost aprinse la ora 19.00, după care trupele Voltaj și Cargo au 

concertat pe scena din Piața Unirii într-o atmosferă electrizantă. Anul acesta, 34 de zone din 

municipiu sunt iluminate festiv. Șirurile luminoase au o lungime totală de 103.220 m, iar țurțurii 

luminoși o lungime de 2062 m. Cele 2270 de ghirlande instalate au tehnologie LED, iar elementele 

decorative sunt de tip 2D și 3D. De asemenea, copacii din oraș au fost împodobiți cu instalații 

luminoase și au fost montate figurine și fulgi suspendați, precum și elemente decorative pe stâlpi.  

La ora 20, timp de 15 minute, cerul Clujului a fost luminat în cadrul unui spectacol de artificii 

memorabil. 

Sala de proiecție a cinematografului Victoria a fost de asemenea arhiplină, la cele două filme 

difuzate în cadrul Centenarului Filmului Românesc: „Prea mic pentru un război atât de mare” și 

„Cardinalul”. 

 

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 182 de proiecte culturale şi de tineret au beneficiat de sprijin în 2019, în valoare 

de peste 11,98 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 53-a ediţie), al 18-lea Festival al Uniunii 
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Teatrelor din Europa, Zilele Culturale Maghiare, Gala Premiilor UNITER, Noaptea Europeană a 

Muzeelor, „Cluj Never Sleeps”, Jazz in the Park, Festivalul Național Concurs Dumitru Farcaş 

„Taragotul de Aur” (anul acesta în cadrul festivalului a avut loc ceremonia de schimbare a numelui 

Casei de Cultură a Studenților în Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”), Scena Urbană 

2019, Zilele Operei Clujene pentru tineret, Gala Bienalelor Naționale de Arhitectură, evenimente 

organizate de Fabrica de Pensule, „Centrul de Interes” şi multe altele. 

 

De asemenea, municipalitatea a sprijinit proiectele derulate de Centrul Cultural Clujean în 

anul 2019. 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 95 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. 
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Programul Centrului conține 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. 

Cea de-a 9-a ediție a Zilelor Clujului a cuprins peste 100 de evenimente în 30 de locuri din 

oraș. Ediția 2019 a Zilelor Clujului a marcat, prin evenimente și acțiuni aparte, aniversarea unor 

instituții clujene remarcabile, care au contribuit activ la dezvoltarea orașului în ultimul secol. 

 

Festivalul a adus împreună zeci de mii de participanți în fiecare zi de evenimente. Printre 

activitățile organizate se numără: teatru, concerte, seară de muzică clasică, activități sportive și 

culinare, ateliere de creație, cursuri de gătit, proiecții de film, animație stradală, expoziții și scenete 

istorice. Parada Zilelor Clujului, care a adunat peste 2000 de participanți, a fost și la ediția din acest 

an plină de culoare și efervescență, fiind urmărită de peste 8000 de spectatori. De asemenea, peste 

7000 de studenți clujeni au pornit luni, 30 septembrie, în marș, pentru a marca începerea noului an 

universitar și 100 de ani de învățământ românesc la Cluj. 

Festivalul Zilele Clujului a fost organizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, alături de 

peste 100 de parteneri - instituții publice, companii din sfera privată, asociații și organizații din 

societatea civilă, voluntari. 

Strategia Primăriei presupune consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural din 

Cluj-Napoca, astfel încât oraşul să fie recunoscut pe plan regional şi naţional ca o comunitate care 

preţuieşte, sprijină şi dezvoltă cultura şi artele şi are un aport cultural valoros pe plan naţional şi 

internaţional. 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.  
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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 

(inclusiv prin Direcția Casa Municipală de Cultură) și/sau în parteneriat cu instituții de specialitate, 

exploatând potențialul spațiilor aflate în administrarea Serviciului (clădirea Casino, Turnul Croitorilor, 

Cinema Mărăști, Cinema Dacia). Astfel, în 2019, Serviciul public pentru Administrarea obiectivelor 

culturale a fost implicat în sau a găzduit peste 1.700 de evenimente culturale, expoziţii, proiecţii de 

film, spectacole, prelegeri și lansări de carte, festivaluri, conferinţe etc. 

Dintre cele mai importante evenimente desfăşurate la Centrul de Cultură Urbană Casino 

amintim: Festivalul de chitară clasică Novum Generatio, Salonul internațional de carte Bookfest, 

Central Park Wine Festival, Untold, Tango Casino, Jazz in the Park, World Experience Festival, 

Caolin - Festivalul internațional de ceramică, Cluj Shorts, Expoziția de bonsai, Klausenburg Retro 

Racing, Cluj Symphony Experience, Zilele Culturale ale Republicii Kazahstan, Ziua Astronomiei, 

Colind Regal etc. 

La Turnul Croitorilor - Centru de Cultură Urbană, în anul 2019, evenimentele de referință au 

fost: Noaptea Europeană a Muzeelor, Zilele Clujului, Zilele Culturale Maghiare, Festivalul 

Internațional de Ceramică Caolin, Festivalul Cafelei și Campionatul Național de Barista, Biblioteca 

vie, Expoziția Instrumente de tortură, Expoziția Statui ale Clujului atinse de nea, Zilele Culturii 

Portugheze, Salonul de Iarnă al Medicilor, Simpozionul Internațional 100 de ani de slavistică la Cluj. 

Noaptea Europeană a Muzeelor 2019 a fost un eveniment coordonat la nivel local de Primăria 

Cluj-Napoca și în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean. La nivel național, proiectul a fost gestionat 

de Rețeaua Națională a Muzeelor din România. Anul acesta, la Cluj-Napoca, Noaptea Europeană a 

Muzeelor a avut un număr record de vizitatori: peste 50.000. 

Cinematograful Dacia a găzduit proiecții de film zilnice, precum şi proiecţii în cadrul 

festivalului TIFF şi proiecții în parteneriat cu Centrul Cultural German, Centrul Cultural Polonez, 

Facultatea de Teatru şi Televiziune, Centrul de Turcologie, Anime Culture Club. Filmul câștigător al 

Ursului de Aur de la Berlin a ajuns la Cinema Dacia, de Zilele Clujului. Proiecțiile de gală au fost 
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însoțite de dezbateri privind politicile corpului, în prezența protagoniștilor filmului și a regizoarei 

Adina Pintilie (eveniment organizat în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai”). De asemenea, la 

Cinema Dacia s-au desfășurat şi concerte, spectacole de teatru, dans, spectacole organizate de 

grădinițe și școli, conferințe tematice, ateliere și concursuri, expoziții de fotografie și pictură. 

 

Cinematograful Mărăști, primul cinematograf gratuit din țară, a găzduit proiecții de film 

zilnice, matinee de weekend şi proiecții maraton nocturne. În paralel cu proiecțiile de film, s-au 

desfășurat alte activități culturale: festivaluri folclorice, spectacole de teatru şi teatru de păpuși, 

expoziţii de pictură și de fotografie, spectacole organizate de grădinițe și școli generale, conferințe cu 

tematică socială și altele. Printre cele mai importante evenimente s-au numărat: TIFF, proiecțiile de 

film în colaborare cu institutele culturale din oraș (Francez, Rus, German) și cu Centrul de 

Turcologie, Festivalul de film românesc, Festivalul dedicat persoanelor cu Sindrom Down „Flori de 

mai, flori de speranţă”, Teatru de păpuși cu Animaart, Magic Puppet sau Golden Party, „Folk în 

cartiere”, lansarea filmului etnografic Satul de cânepă, Concert Pierre Donore în cadrul Sezonului 

România - Franța, Maratonul publicității etc. 

În anul 2019, Direcția Casa Municipală de Cultură a organizat, în regim propriu, un total de 

104 evenimente, expoziții, proiecții de film, concerte, serate muzicale și masterclass-uri, conferințe și 

simpozioane. Printre cele mai importante se numără: Zilele Filmului Românesc de Comedie, Serile 

Filmului Rus, Zilele Filmului de Dragoste, Festivalul Național Eterna Epigramă. De asemenea, sub 
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egida Casei Municipale de Cultură și-au desfășurat activitatea: Cenaclul Epigramiștilor Clujeni, 

Clubul de Fotografie Lumex şi Corala Voci Transilvane. 

 

Restaurarea şi conservarea monumentelor de for public 

Au fost executate lucrări de reparaţii, curăţare, restaurare şi conservare la o serie de 

monumente de for public (statui, busturi şi plăci comemorative): statuia lui Baba Novac, grupul 

statuar Glorie Ostaşului Român (Piaţa Avram Iancu), bustul lui Traian Dârjan (str. Traian Vuia), 

bustul lui Sextil Puşcariu (str. E. Racoviţă), bustul lui Ioan Bob (str. Episcop Ioan Bob), bustul lui 

Ion Agărbiceanu (Piaţa Ion Agârbiceanu), statuia lui Donath (incinta Muzeului Etnografic), placa 

comemorativă „George Bariţiu şi Nicolae Bălcescu”, Placa comemorativă „Petofi Sandor”, bustul lui 

Alexandru Vlahuţă (str. Al. Vlahuţă), bustul lui Onisifor Ghibu (str. Al. Vlahuţă), bustul lui George 

Bariţiu (str. Emil Isac). De asemenea, s-au efectuat lucrări de curăţare la zidul cetăţii (str. Napoca - 

str. Potaissa - Str. Universităţii). 

 

535 imobile reabilitate în zona centrală a Clujului în perioada 2016-2019 

Începând cu anul 2016, Primăria municipiului Cluj-Napoca - prin Direcția Generală Poliția 

Locală - realizează un amplu proces de inspecție și control asupra clădirilor din municipiu ale căror 

fațade sunt degradate. Clădirile identificate ca fiind degradate sunt propuse apoi pentru 

supraimpozitare cu 500% începând cu anul următor. 

În urma politicii publice stabilite de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, a activității 

desfășurate de către polițiștii locali și a întâlnirilor organizate de municipalitate cu proprietarii 

imobilelor din zona vizată (Primăria oferind sprijin şi consultanţă proprietarilor), au fost refațadizate 

535 de imobile, iar 88 de imobile sunt în curs de reabilitare. Primăria Cluj-Napoca va continua 

politica de impozitare cu 500% pentru clădirile degradate din zona centrală.  

Primăria a executat 29 de intervenții de urgență în vederea înlăturării elementelor care pot 

prezenta risc de desprindere și pot cauza accidente. 

De asemenea, s-au executat reparaţii la construcţii, instalatii sanitare, electrice, de încălzire şi 

gaz, pentru 65 de imobile aflate în proprietatea sau în administrarea Primăriei. Au fost obţinute 

autorizaţii de reabilitare structural-arhitecturală pentru şase imobile aflate în proprietatea/coproprietatea 

municipiului Cluj-Napoca (str. Iuliu Maniu nr. 1; str. Iuliu Maniu nr. 3; str. Iuliu Maniu nr. 16; Piata 

Unirii nr. 1 şi Piata Unirii nr. 2, Calea Dorobanţilor nr. 1) care urmează să fie reabilitate.  
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13. Siguranţa cetăţeanului - Poliţia locală 

În această perioadă, activitatea Poliţiei locale a vizat în principal 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 2019, activitatea desfăşurată a inclus următoarele acţiuni: 

- s-au executat un număr de peste 57.000 patrulări auto și patrulări pedestre, pe zona de 

responsabilitate stabilită prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului; 

- au fost verificate şi soluţionate un număr de peste 44.000 sesizări şi reclamaţii repartizate de 

Centrul de Informare pentru cetățeni și înregistrate prin Dispeceratul DGPL; 

- au fost efectuate verificări în parcurile şi locurile de joacă pentru copii cu scopul de a 

preveni faptele de distrugere sau deteriorare a amenajărilor existente, precum şi pentru asigurarea 

unui climat de ordine şi siguranţă publică; 
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- pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza municipiului, în scopul 

creșterii siguranței cetățeanului, a securității proprietății publice și private s-a asigurat serviciul 

permanent pe trei schimburi în cele 7 zone de siguranţă publică intervenindu-se operativ la 

solicitările dispeceratului şi soluționarea operativă a reclamaţiilor; s-a realizat 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 15 minute; reducerea 

timpilor de preluare a sesizărilor și transmiterea lor operativă către patrulele din teren;  

- s-a asigurat sprijin și dirijarea traficului rutier și pietonal la un număr de 96 intervenții ale 

ISU Cluj pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, ploi abundente, căderi de zăpadă, 

înlăturarea țurțurilor de gheață care puneau în pericol siguranța cetățenilor;  

- 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-a asigurat zilnic fluența circulației în mai multe puncte strategice stabilite pe raza 

municipiului Cluj-Napoca, inclusiv la intersecția străzilor; 

- s-au derulat zilnic acțiuni punctuale în scopul prevenirii și combaterii vagabondajului, 

depistarea și identificarea persoanelor care apelează în mod repetat la mila publicului, a copiilor 

lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau reprezentanților legali care frecventează în special 

zona centrală și principalele intersecții din municipiul Cluj-Napoca. Față de minori s-a luat măsura 

predării aparținătorilor legali sau internarea în centrele specializate în ocrotirea minorilor, iar față de 

persoanele adulte s-a luat măsura încredințării Serviciului Public de Asistență Socială în vederea 

soluționării problemelor acestora în condițiile legii; în cazul persoanelor din alte localităţi s-a 

procedat la îndrumarea acestora spre locul de domiciliu; 

- persoanele fără adăpost au fost conduse, în special pe perioada sezonului rece, la cele două 

centre de adăpost aflate în administarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală; 

- s-au desfăşurat acțiuni tematice privind verificarea și eliberarea domeniului public de 

autovehicule abandonate - 121 autovehicule abandonate/fără stăpân au fost ridicate pe cale 

administrativă, iar 543 autovehicule fără stăpân sau abandonate au fost retrase de pe domeniul public 

în urma somațiilor; 

- au fost constatate 29 fapte de natură penală în care au fost implicate 29 persoane suspecte, 

predate Poliției Municipiului, pentru continuarea cercetărilor; 
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- s-au desfăşurat peste 120 de acțiuni de informare a asociaţiilor de proprietari şi a 

proprietarilor de imobile în vederea clarificării unor probleme legate de îngrijirea/întreținerea 

imobilelor, de supraimpozitarea imobilelor degradate, respectiv de identificarea mijloacelor prin care 

administrația locală poate veni în sprijinul cetățenilor; 

- 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 259 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; 

- s-au intensificat acțiunile de control privind activitatea de taximetrie desfășurată pe raza 

municipiului, inclusiv în incinta Aeroportului Internațional „Avram Iancu”; 

- asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică la un număr de peste 530 evenimente 

publice (manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, mitinguri etc.), care s-au 

desfăşurat fără incidente;  

 

- asigurarea comunicării operative cu celelalte structuri din cadrul sistemului de ordine și 

siguranță publică în cadrul evenimentelor deosebite; 
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- s-au realizat campanii de informare a persoanelor însoțite de câini privind drepturile și 

obligațiile ce le revin; 

- pentru eliminarea carenţelor în ceea ce priveşte întocmirea actelor procedurale şi a modului de 

intervenţie, la începutul anului 2019 a fost stabilit programul de pregătire anual, care a cuprins 11 teme. 

Activitatea de pregătire s-a desfăşurat lunar, pe grupe de poliţişti, fiind aplicate testări după fiecare 

şedinţă. De asemenea, concomitent s-a desfăşurat şi programul de pregătire fizică sub conducerea 

instructorilor autorizaţi din cadrul D.G.P.L. la Baza Sportivă Gheorgheni şi Sala Polivalentă; 

- 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. 

- s-a asigurat implementarea proiectului pentru transportul elevilor din clasele 0-IV cu 

autobuze școlare; s-a asigurat fluența traficului auto și pietonal în zona școlilor stabilite în proiect. 

 

Poliția Locală dispune de sisteme audio video portabile pentru înregistrarea misiunilor 

Polițiștii locali din municipiul Cluj-Napoca dispun de 125 sisteme audio video portabile de 

tip body worn, de ultimă generație. Dispozitivele permit înregistrarea și stocarea imaginilor surprinse 

în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. 

Camerele video sunt utilizate de către polițiștii locali care lucrează la Serviciul Ordine și 

siguranță publică și la Serviciul Trafic rutier, în timpul programului de muncă pentru înregistrarea 

următoarelor categorii de intervenții și acțiuni: legitimarea persoanelor, conducerea persoanelor la 

sediul poliției locale, oprirea vehiculelor, constatarea infracțiunilor flagrante și a contravențiilor. 

Aceste sisteme audio video sunt folosite în principal în spațiul public, fără a fi necesar 

consimțământul persoanelor vizate. Camerele sunt utilizate în concordanță cu legislația în vigoare, 

aceasta însemnând protejarea datelor cu caracter personal prevăzute de lege. 

De asemenea, noile dotări asigură aplicarea corectă a legii în vigoare atât pentru cetățean, cât 

și pentru agent. Astfel, potențialele abuzuri de putere și excesul de zel sunt contracarate, dar și lipsa 

de respect față de agentul de poliție locală poate fi probată. În total au fost achiziționate 250 de astfel 

de camere, dintre care 125 au fost predate Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, în comodat.  
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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 și s-au desfășurat în cele mai bune condiții 20 ședințe ale 

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ele fiind convocate de către primar; dintre acestea: 12 

ordinare, şapte extraordinare și una extraordinară convocată de îndată.  

Au fost promovate 1006 proiecte de hotărâre, din care 724 din inițiativa primarului, 277 din 

inițiativa primarului și a consilierilor locali și cinci din inițiativa consilierilor locali. Au fost adoptate 

999 hotărâri, șapte proiecte fiind retrase de către inițiator. De asemenea, au fost înregistrate 5647 de 

dispoziții emise de primar, atât în registrul de evidență al acestora, cât și în format electronic. 

 

Dezbateri publice pentru prezentul şi viitorul oraşului 

Au fost puse în consultare publică, în concordanţă cu Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională, 33 proiecte de acte normative, între care: Trecerea terenurilor proprietate privată, cu 

destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, 

Aprobarea noului Regulament de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, Regulamentul de înscriere, 

departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare 

Creșe, Planul General de Iluminat Arhitectural al obiectivelor cu valoare de patrimoniu situate în 

municipiul Cluj-Napoca, Stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, 

transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Cluj”, Procedura de achiziție de pe piața liberă a unor imobile de locuințe cu destinația de 

locuințe sociale, Metodologia de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social 

„Alimente”, Modificarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului 

Cluj-Napoca, Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ 

preuniversitar, Aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de 

autorizații de taxi, a numărului maxim de autorizații pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului 

privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca, 

Amenajare parc pe culoarul Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor, PUZ reabilitare bază sportivă 

și amenajare parc, zona „La Terenuri”, Mănăștur. 
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Au fost organizate dezbateri publice cu privire la Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru 

aglomerarea Cluj-Napoca, Planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în 

municipiul Cluj-Napoca, Modificarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele 

municipiului Cluj-Napoca, Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în 

regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca, la care se adaugă 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. În cursul anului 2019, în cadrul 

CIIC au avut loc următoarele dezbateri:  

- Realizare Masterplan și PUZ Zona Sopor, 250 ha (31.01.2019). 

 

- Dezbatere publică despre politica de coeziune a Uniunii Europene (28.02.2019) - 

manifestare organizată în cadrul campaniei europene inițiată de Eurocities - cea mai mare rețea de 

orașe din Europa - numită „Cities4Europe - Europe4Citizens”. În cadrul campaniei s-au organizat 

astfel de dezbateri în 20 de orașe membre ale EUROCITIES: Amsterdam, Braga, Ghent, Gijon, 
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Glasgow, Hamburg, Lille, Lublin, Lyon, Mannheim, Milano, Munich, Nantes, Oulu, Strasbourg, 

Stuttgart, Terrassa, Torino, Utrecht şi Cluj-Napoca. 

- Benzi dedicate pentru transportul în comun. PUZ și SF - Calea Moților, Calea Mănăștur, str. 

Uzinei Electrice și str. Mărginașă (22.05.2019). 

- Orașul și tinerii (22.06.2010), eveniment desfăşurat în cadrul Cluj Never Sleeps 6.0 - 

evenimentul anual al tinerilor. S-a discutat pe marginea viitorului Centru pentru Tineret, o inițiativă a 

clujenilor, rezultată în urma procesului de Bugetare participativă, dar și despre noi mecanisme de 

dialog între autoritățile publice locale și tineri. Cu acest prilej, Primăria Cluj-Napoca (prin CIIC) și 

Federația Tinerilor din Cluj au semnat un protocol de colaborare pentru înființarea Consiliului 

Consultativ de Tineret. 

 

- Amenajare spațiu verde în zona Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor (31.10.19). 

Studiul pentru această amenajare a fost realizat de arhitecții de la Planwerk și propune generarea unui 

spațiu public prin valorificarea și completarea minimală a resurselor naturale existente. Printre 

amenajările propuse se numără un pod în zona intrării în Parcul Rozelor, o alee suspendată în zona 

unde terenul este străpuns de izvoare locale și un pachet de trepte amplasat pe taluzul dinspre zona de 

locuințe. De asemenea, vor fi amenajate gradene și trepte din piatră pe ambele maluri, cu rol de a 

atrage trecătorii către apă, dar și cu rol de consolidare locală. Actualele grădini urbane din zonă vor fi 
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păstrate, însă vor fi amenajate corespunzător și vor fi dotate cu surse de apă și curent, cu mici 

depozite, împrejmuiri adecvate sau locuri de șezut. Pentru copii va fi amenajat un loc de joacă, care 

să combine dotările uzuale cu elementele particulare amplasamentului: apa, topografia, vegetația. În 

plus, vor fi desființate gardurile către parcul Rozelor. 

Proiectul propus pentru Amenajarea spațiului verde din zona Canalului Morii - tronson Parcul 

Rozelor poate fi consultat pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, la secțiunea Comunitate/Cetățeni/ 

Dezbateri publice. 

În ceea ce privește termenele, studiul de fezabilitate va fi finalizat în următoarele 6 luni, iar 

execuția proiectului va fi finalizată până la finele anului 2021. 

Dezbaterea CIIC din data de 31 octombrie a fost prima dintr-o serie de dezbateri publice din 

cadrul proiectului "Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative 

pentru cetățeni - ANTO - CIIC", pe care municipalitatea îl implementează din această vară și care 

este finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA). 

Proiectul "Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative 

pentru cetățeni - ANTO - CIIC" vizează implementarea de măsuri privind adaptarea structurilor 

administrative existente, optimizarea proceselor orientate către cetățeni, prin crearea accesului online 

la serviciile administrației publice locale, precum și utilizarea Centrului de Inovare și Imaginație 

Civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială, pentru creșterea transparenței 

decizionale și simplificarea procedurilor oferite cetățenilor municipiului Cluj-Napoca. 

- Spațiul public clujean în transformare. Dezvoltări recente și direcții pentru viitor 

(04.12.2019). Aceasta a fost prima dezbatere CIIC având ca invitați experți naționali și internaționali. 

Aceștia au fost arhitectul Lance Jay Brown - președintele Consorțiului pentru Urbanizare Durabilă, 

Ralf Alwani - director Urban Scale Interventions, arh. Șerban Țigănaș - secretar general al Uniunii 

Internaționale a Arhitecților, arh. Daniela Maier - președinte al Ordinului Arhitecților din România 

filiala Transilvania. De asemenea, în cadrul evenimentului, arhitectul Vlad Sebastian Rusu a 

prezentat proiectul pentru revitalizarea Parcului Feroviarilor. Dezbaterea CIIC din 4 decembrie a fost 

parte a proiectului "Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative 

pentru cetățeni - ANTO-CIIC". 

De asemenea, vineri, 15 noiembrie 2019, a avut loc o ședință tehnică între specialiștii 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca și reprezentanți ai Primăriei Cluj-Napoca, sub egida Centrului 

de Inovare și Imaginație Civică (CIIC). În cadrul întâlnirii, specialiști din cadrul UTCN au prezentat 
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o serie de proiecte ale Universității care ar putea fi implementate la nivel local și ar putea aduce un 

aport semnificativ îmbunătățirii calității vieții locuitorilor orașului. Printre acestea se numără proiecte 

privind mijloace de transport ecologice, stații inteligente de încărcare conductivă, tehnologii avansate 

pentru vehicule eletrice inteligente, sisteme robotice autonome pentru managementul deșeurilor, 

sisteme solare și geotermale de climatizare și stocare a energiei termice etc. 

 

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 161.000 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 197 ședințe de consiliere, 

verificare financiar-contabilă și mediere la asociațiile de proprietari. În cadrul acestor ședințe au fost 

consiliați 591 de cetățeni (reprezentanți ai asociațiilor de proprietari și petenți); au fost mediate 243 

conflicte ivite între reprezentanții asociației și petenți; au fost aplicate 51 măsuri coercitive împotriva 

reprezentanților asociației. Au fost redactate 1.478 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 (450 cupluri) şi a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (4 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 2019, Consiliul local a aprobat hotărârile pentru acordarea 

titlului de cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca pentru patru personalităţi, și anume: 

Gheorghe-Victor Dumănescu (dirijor al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, personalitate 

marcantă a vieții muzicale românești, cu o impresionantă carieră artistică, națională și internațională), 

Eugen-Sandu Cucerzan (scriitor, eseist, istoric al filosofiei și istoric literar; personalitate marcantă a 

vieții universitare și cultural-științifice), Ioachim-Eugen Lupu (personalitate marcantă a vieții 

medicale clujene), Simona Halep (cea mai valoroasă jucătoare de tenis din istoria României și 

personalitate marcantă a tenisului internațional). 
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A treia ediţie a procesului online de bugetare participativă, primul proces de acest fel 

din România 

În anul 2019 s-a derulat a treia ediţie a procesului online de bugetare participativă, primul 

proces de acest fel din România. Cele mai votate 15 proiecte sau fost: 

1. Aer curat la Cluj - plantare de copaci, copaci inteligenți pentru purificarea aerului, fațade 

verzi. 

2. Reamenajare Canalul Morii - realizare de studiu de fezabilitate într-o zonă în care terenul 

este în proprietatea municipalităţii. 

3. Concurs de soluții pentru zona Clinicilor-Babeș-Hașdeu-Piezișă. 

4. ScriporApp - Culori tactile pentru nevăzători - aplicație care ajută nevăzătorii să găsească 

un anumit traseu. 

5. Legal Wall - perete pentru exersarea artei stradale (un perete pentru graffiti). 

6. Semafoare inteligente pentru mașini la intersecția cu linia de tramvai. 

7. Marcaje treceri de pietoni pentru biciclete și semafoare pentru biciclete - proiect pilot. 

8. Amenajare pistă automodele (într-un parc). 

9. Alei de plimbare prin pădurea Făget. 

10. Reamenajare zonă pietonală Piața Mărăști. 

11. Acoperișuri și fațade verzi - perete verde - într-o locație pretabilă, pe o clădire 

proprietatea municipiului. 

12. Amenajarea unui mic skatepark în Mărăşti. 

13. Iluminat modern pentru siguranță rutieră pe Bulevardul Muncii. 

14. Realizare SF/PUZ de regenerare urbană pentru parking pe strada Lunii 

15. Dezbatere publică online. 

Aceste proiecte vor fi implementate de Primăria Cluj-Napoca începând cu anul 2020. 

 

Şedințele de Consiliu Local sunt traduse în timp real în limbajul semnelor pentru 

persoanele cu dizabilități auditive 

La Cluj-Napoca, nimeni nu este lăsat în urmă! Primăria Cluj-Napoca asigură pentru 

persoanele cu dizabilități auditive, începând cu ședința de Consiliu local din 15 aprilie 2019, 

traducerea simultană în limbaj mimico-gestual a ședințelor. Un interpret autorizat al limbajului 

semnelor pentru persoane cu dizabilități auditive realizează interpretarea în timp real, în condiţiile în 
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care Primăria Cluj-Napoca transmite fiecare ședință de Consiliu local în direct, online, pe canalul de 

YouTube al Primăriei.  

Menționăm că, din anul 2015, mai mulți angajați ai primăriei care interacționează constant cu 

publicul la ghișeele instituției au capacitatea de a utiliza limbajul semnelor, ca urmare a cursurilor la 

care au participat pentru a dezvolta aceste abilități. Astfel, funcționarii Primăriei Cluj-Napoca din 

direcții precum Evidența populației, Taxe și impozite sau Asistență socială pot comunica direct 

informații de bază cu privire la nevoile persoanei respective în raport cu autoritatea. 

 

Primul oraș care implementează alfabetul culorilor pentru persoanele cu deficiențe de 

vedere 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a semnat un acord de parteneriat cu Asociația Scripor în 

vederea implementării Alfabetului Scripor - un sistem tactil care permite persoanelor cu deficiențe de 

vedere să citească și să recunoască eficient culorile. 

Parteneriatul constă în implementarea unor măsuri de accesibilizare a serviciilor oferite de 

municipalitate, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung: 

- machete ale clădirilor primăriei de pe Calea Moților și din Piața Unirii și hărți tactile pentru 

acestea folosind „alfabetul culorilor”, pentru a facilita accesul persoanelor cu deficiențe de vedere; 

- trasee turistice pe baza alfabetului culorilor pentru persoanele cu deficiențe de vedere - 

„alfabetul Scripor” în cadrul ediției 2019 a Zilelor Clujului; 

- pe termen lung se vor realiza hărți tactile în alfabetul Scripor cu principalele trasee de 

transport public, care se vor amplasa în stațiile de autobuz, pentru facilitarea utilizării mijloacelor de 

transport. 

De asemenea, analizăm extinderea proiectului la nivelul întregului oraș, astfel: Parcul 

Central, Cluj Arena, BTarena, Muzeul de Artă, Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei, Biblioteca Centrală și Județeană, Grădina Botanică „Alexandru Borza”, 

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, Gara, centre comerciale. Aceasta presupune 

amplasarea de machete sau hărți tactile la intrarea fiecăreia dintre instituțiile mai sus menționate, 

pentru a facilita accesul la informație al persoanelor cu deficiențe de vedere. 

Parteneriatul se derulează pe o perioadă de 5 ani și urmărește prin implementarea acestor 

măsuri să ridice standardul de calitate a vieții tuturor cetățenilor din municipiul Cluj-Napoca. 
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Premiul de Excelenţă în Guvernare locală participativă obţinut în cadrul Galei 

Asociaţiei Municipiilor din România 

După premiile de excelenţă în Digitalizare (2017), în Transport public (2018), anul acesta 

Primăria Cluj-Napoca a obţinut premiul de excelenţă în guvenare locală participativă. Acest premiu 

subliniază încă o dată faptul că Primăria Cluj-Napoca este prima din România care a implementat şi 

implementează proiecte de bugetare participativă. 

 

Municipiul Cluj-Napoca, recompensat cu trei premii I în cadrul competiției „Inovaţie şi 

calitate în sectorul public” 

Primăria Cluj-Napoca a fost recompensată cu trei premii I în cadrul celei de-a XII-a ediţii a 

conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, organizată de către Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici. Conferința s-a desfășurat în perioada 17-18 octombrie 2019, la 

Sâmbăta de Sus, județul Brașov. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a obținut premiul I la categoria „Soluții moderne pentru 

creșterea calității vieții” pentru „Politici de prioritizare a transportului în comun la Cluj-Napoca. 

Transport electric”. 
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De asemenea, în cadrul pilonului „Abordări manageriale pentru eficiență și eficacitate”, 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost recompensată tot cu locul I pentru proiectul Centrului de 

Inovare și Imaginație Civică. 

Proiectul Bugetare participativă la Cluj-Napoca, primul proiect de acest gen implementat în 

România, a fost la rândul său premiat cu premiul I în cadrul pilonului „Etica, parte a culturii 

organizaționale”. 

Conferinţa internaţională „Inovaţie şi calitate în sectorul public” reprezintă un concept 

inovator pentru administraţia românească, care își propune să facă cunoscute exemplele de succes și 

bunele practici implementate în administraţia publică românească şi europeană, cât şi premierea 

acestor iniţiative pentru a impulsiona performanţa în sistemul public. În cadrul conferinţei au fost 

prezentate şi premiate cele mai bune exemple înscrise în Competiţia celor mai bune practici din 

administraţia publică din România, fiind acordate 9 premii şi 3 menţiuni. 

 

Procesul de Bugetare participativă și Centrul de Inovare și Imaginație Civică, premiate în 

cadrul Galei Premiilor Participării Publice 

Primăria a câștigat două premii pentru proiectele ce vizează implicarea cetățenilor, 

transformarea ideilor sau nevoilor oamenilor în realitate și crearea unui impact semnificativ în 

comunitate. Astfel, în cadrul Galei Premiilor Participării Publice, evenimentul organizat anual de 

Centrul de Resurse pentru participare publică, s-au acordat premiile: „Om cu om facem bugetul 

pentru Bugetare participativă Cluj-Napoca 2018 - consolidarea procesului de bugetare participativă 

la nivelul municipiului, primul proces online de bugetare participativă din România” şi respectiv „Pe 

fir cu cetățenii pentru CIIC - Centrul de Inovare și Imaginație Civică - locul în care reprezentanți ai 

administrației publice locale, cetățeni și specialiști din mediul economic și universitar se întâlnesc și 

discută despre transformările urbane necesare și despre provocările orașului”. 
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15. Cluj-Napoca - un oraş inteligent şi sustenabil 

Primăria Cluj-Napoca urmărește utilizarea tehnologiei pentru confortul cetățenilor și 

îmbunătățirea vieții de zi cu zi în oraș, și implicit continuă procesul de digitalizare la nivelul 

municipalității. 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. 

 

Proiect european pentru dezvoltarea funcţionarului public virtual „Antonia”  

Prin crearea primului „funcționar public virtual”, numit „Antonia”, clujenii au la dispoziţie un 

număr de 94 de tipuri de cereri pe care le pot adresa Primăriei. În acest an, peste 10.000 de cereri au 

fost preluate prin intermediul „Antonia”. Din 2019, „Antonia” preia online proiectele de finanțări 

nerambursabile pentru domeniul sportiv.  

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. 

Pentru a dezvolta acest proiect, municipalitatea implementează începând din acest an 

proiectul „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru 

cetățeni - ANTO - CIIC”, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 

(POCA). Una dintre componentele esenţiale ale proiectului este design-ul, dezvoltarea și 

implementarea unui sistem electronic de digitalizare și simplificare a serviciilor publice oferite 

cetățenilor prin dezvoltarea funcționarului public electronic și virtual „Antonia”. 

 

Proceduri pentru simplificarea relaţiei dintre cetăţean și instituție 

În anul 2019, Primăria Cluj-Napoca a implementat o serie de proceduri pentru simplificarea 

relaţiei dintre cetăţean și instituție.  

Astfel, o dată obţinut un aviz din partea Primăriei, cetăţeanul nu mai trebuie să-l ridice şi să-l 

depună din nou ca parte a unei alte cereri, doar trebuie să specifice numărul avizului deja obţinut.  

De asemenea, cetăţenii pot să solicite emiterea unui răspuns direct pe email, acolo unde 

reglementările legale nu impun altfel. Prin aplicarea acestei măsuri, Primăria urmărește reducerea 
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numărului de documente eliberate pe suport de hârtie cetățenilor, precum și reducerea timpilor de 

comunicare dintre instituție și solicitant/beneficiar. 

De asemenea, a fost simplificată procedura pentru cei care cumpără o locuinţă, astfel încât să 

nu mai fie nevoie de două cereri (şi la Registrul Agricol şi la Taxe şi impozite), ci de una singură. 

 

Extinderea sistemului de Internet Wi-Fi  

Primăria a continuat extinderea rețelei de Wi-Fi gratuit în centrul și în cartierele orașului. 

Primăria Cluj-Napoca s-a aflat printre municipalitățile din Europa câștigătoare ale primului apel de 

proiecte din programul WiFi4EU al Comisiei Europene. Astfel, printr-o finanţare europeană au fost 

montate alte 18 hotspot-uri de wifi gratuit (pe lângă cele 32 deja existente), care au fost instalate şi 

urmează să intre în funcţiune la începutul anului 2020. Cu acest nou proiect, Clujul se aliniază 

nevoilor cetățenilor europeni de conectivitate crescută și dezvoltă rețeaua existentă de internet gratuit 

din municipiu. Cele 18 locații sunt: Parcul Rozelor, Piața Unirii - latura vestică, Piața Unirii - latura 

nordică, str. Potaissa, stația Minerva, stația Piața 1 Mai, Parc Grigorescu (1 Decembrie 1918), Parc 

Iuliu Prodan (cart. Zorilor), Universitatea de Artă și Design (Parcul Central), stația Calea Mănăștur, 

Bulevardul Eroilor (Cinema Victoria), stația Flora (Calea Florești 75), Piața Avram Iancu nord (zona 

Prefecturii), stația Sora (spre cart. Mănăștur), str. Emil Isac (Colegiul Național „George Barițiu), str. 

George Barițiu (zona UTCN), intersecție Baba Novac-Avram Iancu (Bastionul Croitorilor), Parc 

Detunata. 

 

Plata online a taxelor la creșă 

Primăria Cluj-Napoca oferă clujenilor o nouă modalitate de achitare a taxei lunare de creșă - 

plata online. Astfel, cei care doresc să achite prin internet creșa trebuie să parcurgă următorii pași: 

- accesarea site-ului primăriei: www.primariaclujnapoca.ro / secțiunea Plăți online / Plăți 

creșe (link direct https://www.e-primariaclujnapoca.ro/crese/); 

- introducerea CNP-ului copilului pentru care se dorește efectuarea plății taxei de creșă și o 

adresă validă de email; 

- acceptarea termenilor și condițiilor pentru validarea plății. 

De asemenea, există și opțiunea de Reminder prin care se oferă posibilitatea de a primi 

notificare pentru plățile viitoare, prin interogarea serverului de taxe de la creșe. 
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Clujenii pot urmări traseul mașinilor de salubritate pe site-ul Primăriei 

Pentru a facilita accesul cetățenilor la informații în timp real a programului privind ridicarea 

resturilor menajere, mașinile de salubritate și traseul lor poate fi urmărit accesând site-ul primăriei, la 

secțiunea Mediu/Salubritate/Mașini de salubritate. 

De asemenea, municipalitatea pune la dispoziția clujenilor, pe site-ul primăriei, harta cu 

programul de ridicare a deșeurilor menajere. 

 

 

Plata online pentru abonamentele de parcare pentru zona 2 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a pus la dispoziția cetățenilor o nouă procedură online, 

care permite plata abonamentelor de parcare din zona 2. 

 

ParkingPay: o nouă modalitate de plată a parcărilor în municipiul Cluj-Napoca 

Clujenii au la dispoziție o nouă modalitate modernă și rapidă pentru plata cu cardul a 

parcărilor stradale, prin utilizarea telefonului mobil. Aplicația ParkingPay este disponibilă atât în 

sistemul de operare Android cât și iOS. După instalarea aplicației, utilizatorul trebuie să își creeze un 

cont, să introducă datele pentru facturare, datele mașinii și ale cardului bancar. Pentru achitarea taxei 

de parcare prin intermediul aplicației nu se percep comisioane. 
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Avantajul utilizării acestei aplicații constă și în faptul că cetățeanul nu mai trebuie să se 

deplaseze până la aparatele de taxare pentru a achita taxa de parcare. 

ParkingPay permite plata parcărilor aflate în zona 1 (1254 locuri de parcare) și zona 2 (3099 

locuri de parcare) ale orașului. 

 

Parcometre noi și aplicație de plată pentru parcările cu barieră din Piața Unirii și Piața 

Mihai Viteazul 

Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția clujenilor două noi modalități de plată la parcările 

cu barieră din oraș: parcometre care permit plata cu cardul bancar și aplicația UPPark. Acestea sunt 

funcționale de vineri, 2 august, la parcările cu barieră din zona centrală a orașului, anume în Piața 

Unirii (2 echipamente) și Piața Mihai Viteazul (1 echipament). 

Aceste echipamente de plată funcționează în paralel cu cele existente și au rolul de a gestiona 

într-un mod automat accesul la intrarea în parcare, taxarea contravalorii timpului de staționare, 

conform tarifelor stabilite cât și accesul la ieșirea din parcare prin intermediul echipamentelor și a 

sistemului de administrare. 

După efectuarea plății, cetățenii au la dispoziție 10 minute pentru părăsirea incintei parcării. 

Indiferent de modalitatea de plată aleasă, utilizatorul are obligația de a păstra tichetul de tip bandă 

magnetică până în momentul părăsirii parcării. 
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Noi parcometre pe bază de energie solară 

Municipalitatea a instalat 100 de noi parcometre electronice în zona centrală a municipiului. 

Acestea funcționează în regim autonom, cu energie solară, fiind dotate cu acumulatori reîncărcabili, 

care să asigure funcționarea sustenabilă și independentă. Parcometrele permit ca modalitate de plată: 

card bancar tip contactless, plata cu monede și carduri preplătite. 

 

Distincţie pentru proiectele „smart” ale Primăriei 

În cadrul Galei Administratie.ro, eveniment ajuns la a XV-a ediție, Primăria a primit o 

distincţie pentru implementarea de proiecte „smart”. Gala Administratie.ro este un eveniment 

organizat de portalul Administratie.ro în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici şi 

cu Institutul Național de Administrație. 

 

Buletinul informativ digital al Primăriei Cluj-Napoca 

„Newsletter Primăria Cluj-Napoca” este buletinul informativ digital al municipalității, lansat 

în luna mai a acestui an. Newsletterul Primăriei oferă abonaților un sumar al celor mai importante 

informații comunicate de municipalitate în perioada anterioară cu privire la proiectele orașului, 

evenimente majore și alte subiecte de impact pentru comunitate. Buletinul informativ este transmis 

lunar și funcționează pe bază de abonare individuală cu adresa de e-mail. Pentru a primi newsletterul 

primăriei vă puteţi abona pe website: https://primariaclujnapoca.ro/cetateni/newsletter. 

 

2020 nu va fi un an mai uşor decât cel pe care l-am încheiat, însă va fi cu siguranţă mai bun, 

pentru că noi vom şti mai bine ce avem de făcut, vom fi cu toţii mai pregătiţi cu soluţii. 

Suntem un oraş binecuvântat cu oameni talentaţi, cu antreprenori curajoşi, cu universitari cu 

viziune şi mai ales cu o iubire comună pentru Cluj. Să mergem mai departe către noul an cu 

convingerea că munca, învăţarea şi perseveranţa care ne-a adus până unde suntem astăzi ne vor ajuta 

să intrăm în următoarea decadă a secolului 21 pregătiţi pentru tot ce are să ne ofere.  

Sărbători fericite, dragi clujeni, şi un an nou bun, în care să ne fim aproape şi să muncim 

pentru oraşul nostru. 


