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Dragii mei clujeni, 

Am trecut în prima parte a acestui an prin 
împrejurări de viață pe care nu ni le-am putut 
imagina înainte să le trăim. Am făcut cu toții cum 
am putut mai bine și am reușit să trecem de lunile 
grele de izolare și carantină. Peste 85% dintre 
dumneavoastră ați făcut un mare sacrificiu stând 
acasă, cu toate riscurile pe care încetinirea 
economiei le-a implicat, iar ceilalți 15% ați riscat 
ieșind din casă zilnic pentru a menține serviciile 
vitale funcționale. Ne-am ajutat unii pe alții și am 
avut la Cluj-Napoca una dintre cele mai vii și 
inimoase comunități de ajutorare din Europa. Fiecare 
și-a adus o contribuție, iar rezultatul acestor sute de 
mii de eforturi a fost că am trecut cu bine de lunile 
grele de până acum. Am reușit să asigurăm copiilor 
din școlile noastre mijloacele tehnice să își poată 
urma cursurile și să susținem spitalele cu tot ce au 
nevoie pentru a salva vieți. Am încercat, în paralel, să 
ducem lucrurile pe calendarul prestabilit – să 
continuăm proiectele de infrastructură, proiectele cu 
finanțare europeană și să contribuim la menținerea 
locurilor de muncă în economia locală. Am accelerat 
procesul de digitalizare a serviciilor publice ale 
primăriei, pentru ca dumneavoastră să puteți „lucra” 
cu Primăria de acasă. Urmează luni și mai grele - cele 
ale revenirii, progresiv și cu multă răbdare, la normal 
și mai ales lunile refacerii economiei locale. Cel mai 
mult, în ceea ce ne așteaptă, vor conta, ca și până 
acum, solidaritatea, răbdarea și perseverența. Iar 
noi, aici la Cluj, am arătat deja că le avem pe toate 
acestea. Sunt încrezător că perioada următoare va fi 
una care, cu toate dificultățile, ne va oferi prilejul să 
stăm în continuare mai mult cu familiile noastre, să 
reflectăm la ceea ce contează cu adevărat și mai 

ales să ne susținem unii pe alții, cumpărând produse 
locale, încurajând forța de muncă locală și sprijinind, 
astfel, după posibilități, sectoarele puternic afectate. 
Sunt convins că vom fi în continuare responsabili, 
respectând măsurile de prevenire stabilite de 
autorități. Mergem înainte cu curaj și încredere că ne 
avem unii pe alții și că soluțiile pe care le vom găsi 
împreună vor fi cele mai potrivite.

  
Cu deosebit respect,

Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca

Comunicăm mult prin cele mai noi mijloace media, digitale, punând în fiecare zi mesaje utilitare și de informare care să vă țină la curent cu 
stadiul muncii noastre. Ne dorim să știți la zi care sunt intențiile și strategia pe care le avem pe termen mediu și lung și felul în care aceste 
eforturi sunt înțelese și apreciate de către partenerii locali sau internaționali, de către instituțiile europene sau alte orașe cu care colaborăm. 
Pentru că nu toți locuitorii sunt prezenți în mediul virtual, dar și pentru că unii dintre dumneavoastră alegeți să citiți un produs tipărit, 
continuăm de peste 14 ani să vă oferim această publicație cu distribuție gratuită, realizată cu economie de resurse, în scopul de a vă informa 
periodic despre cele mai relevante lucruri realizate în oraș.

Spre deosebire de anii anteriori, anul acesta au ajuns  
la Cluj-Napoca 6 lebede care încântă clujenii. 

Pe lacul din Parcul Central au fost aduse  
3 perechi de lebede: 2 perechi albe și o pereche neagră. 

În ultimii ani, lebedele au devenit una dintre atracțiile principale din 
Parcul Central. Pe perioada sezonului cald clujenii și turiștii se pot 
bucura de grațioasele păsări și de rațele care însuflețesc și dau un 

farmec aparte Lacului Chios. 
Lebedele au fost donate Municipiului Cluj-Napoca, în baza unei 

colaborări între Primăria Cluj-Napoca, prin Direcția Ecologie Urbană și 
Grădina Zoologică Târgu-Mureș.

 „Oaspeți de seamă”   „Oaspeți de seamă”  
în Parcul Central din Cluj-Napoca: în Parcul Central din Cluj-Napoca: 

Lebedele au revenit pe lac! Lebedele au revenit pe lac! 
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Elevii și studenţii au beneficiat de 
mulţi ani de gratuitate la transportul în 
comun, iar în 2020 Primăria a pus în 
practică politici publice îmbunătățite 
care vizează transportul public. Noile 
măsuri au ca obiectiv încurajarea utili-
zării transportului în comun și repre-
zintă totodată o recunoaștere a locului 
și rolului pe care tinerii îl au în ecosis-
temul de dezvoltare al orașului nostru. 
Astfel, începând din luna martie 2020, 
abonamentul pe 2 linii a fost înlocuit cu 
un abonament care include un număr 
de 120 de călătorii pe lună; o călătorie 
este valabilă timp de o oră, indiferent de 
linia și numărul de mijloace de trans-
port în comun utilizate în acest interval 
de timp.

Pentru elevi (din clasele pregăti-
toare până la clasa a XIII-a) și pentru 
școli în special, măsurile transpuse în 
noile regulamente reprezintă și o simp-
lificare a procedurilor de acordare a faci-
lităților la transport. În prezent, peste 
26.000 de elevi beneficiază de această 
facilitate.

De asemenea, pot beneficia de 
aceste facilități studenții care urmează 
cursuri de licență, master sau doctorat 
la zi, și dețin unul din cele șase carduri 
nebancare: StudCard, ISIC Student, 
Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A 
Kártya și City Card Student.

Elevii și studenții beneficiază, de la 1 martie 2020, Elevii și studenții beneficiază, de la 1 martie 2020, 
de 120 călătorii gratuite pe lună în locul de 120 călătorii gratuite pe lună în locul 

abonamentelor anterioare pe 2 liniiabonamentelor anterioare pe 2 linii

Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca a aprobat, în ședința ordinară 
din data de 12 mai 2020, o hotărâre care 
reglementează acordarea facilităților la 
transportul public în comun pentru 
persoanele vârstnice, pensionarii cu 
domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și 
cetățenii de onoare ai municipiului. 
Măsura majorării nivelului de venituri 
până la care se vor acorda facilități la 
transportul public în comun pentru 
persoanele vârstnice, pensionarii cu 
domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și 
cetățenii de onoare ai orașului a fost 
luată ca urmare a numeroaselor solici-
tări venite din partea cetățenilor și ca 
urmare a majorării punctului de pensie de 
la 1000 în iulie 2017 la 1100 începând 
cu luna iulie 2018 și la 1265 începând cu 
septembrie 2019, rezultând o majorare 
cu 26,5% față de luna iulie 2017.

„Acest proiect actualizează plafoa-
nele de la care se pot acorda facilități la 
transportul în comun pentru pensio-
nari, în concordanță cu solicitările pe 
care le-am analizat și cu resursele finan-
ciare disponibile la nivel bugetar, ținând 
cont de indexarea în timp a pensiilor. 
Recomandam cetățenilor municipiului 
Cluj-Napoca ca în intervalul orar până în 
8.30 dimineața să utilizeze mijloacele 
de transport în comun doar cei care 
merg la serviciu sau au urgențe medi-
cale majore ori sunt în tranzit prin muni-
cipiul Cluj-Napoca. Ceilalți cetățeni sunt 
sfătuiți să utilizeze transportul în comun 
doar după ora 8.30. În consecință, facili-
tățile la transportul în comun pentru 
persoanele vârstnice, pensionari cu 
domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și 
cetățenii din onoare se vor acorda sub 
formă de abonamente valabile de luni 
până vineri, pe tot parcursul zilei, cu 
excepția intervalului orar 06.30 - 08.30, 
iar sâmbăta și duminica conform prgra-
mului de funcționare a CTP. Această 
măsură nu se aplică în perioada vacanței 
de vară a elevilor”, a explicat primarul 
Emil Boc.

În baza datelor statistice oferite de 
Casa Județeană de Pensii Cluj, numărul 
pensionarilor din sistemul public de 
pensii din municipiul Cluj-Napoca era în 
octombrie 2017 de 78.031 din care 
36.345  erau sub 70 ani. Pentru luna 
octombrie 2019 situația era urmă-
toarea: 77.671 pensionari, din care 
33.348 sub 70 ani. Din aceleași date 
statistice rezultă faptul că în municipiul 

Cluj-Napoca sunt în sistemul public de 
pensii:

 ¾ 4.911 persoane beneficiare de indem-
nizație socială (”pensia minimă”);

 ¾ 53.070 pensionari cu pensii până la 
2.150 lei inclusiv;

 ¾ 5.243 pensionari cu pensii curpinse 
între 2.151. -2400 lei;

 ¾ 14.447 pensionari cu pensii de peste 
2.400 lei.

Noi facilități pentru pensionari  Noi facilități pentru pensionari  
la transportul în comunla transportul în comun

Majorarea nivelului de venituri până la care persoanele vârstnice și pensionarii 
din municipiul Cluj-Napoca pot beneficia de facilități la transportul public în comun 
a fost aprobată după cum urmează:

1. Abonamente valabile pe toate liniile se acordă pentru:
- persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale 

căror venituri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica ”Total drepturi” sunt de până la 2150 lei;
- persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 care au împlinit 

vârsta de 70 ani și pensionarii care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul pensiei;
- cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, indiferent de cuantumul pensiei.
2. Abonamente valabile pe o singură linie pentru persoanele vârstnice definite conform 

art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri înregistrate pe cuponul 
de pensie la rubrica ”Total drepturi” sunt cuprinse între 2151 lei și 2400 lei;

Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, care au dreptul, în afara pensiei, la o 
indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix (care se regăsește pe cuponul de pensie în expresia 
”S.fixă” = Sumă fixă), se vor lua în considerare doar veniturile înregistrate pe cuponul de pensie la 
rubrica ”pensie” (conform prevederilor art. 77, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare) și nu veniturile înregistrate la 
rubrica ”Total drepturi”.

Abonamentele de călătorie vor fi încărcate pe carduri de călătorie.
Încărcarea abonamentelor pe cardurile de călătorie se face la unul dintre centrele de ticketing 

ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. la solicitarea persoanelor în baza următoarelor 
documente:

- cartea/buletinul de identitate;
- cuponul de pensie din luna anterioară solicitării;
- cardul de călătorie emis anterior (pentru beneficiarii care nu sunt la prima solicitare de 

emitere a cardului de călătorie);
- cererea de emitere a primului card de călătorie care va fi în conformitate cu GDPR 

(Regulamentul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal);
- dovada privind calitatea de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. 
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Clujul a fost primul oraș din România în 
care au circulat autobuze electrice.

Primăria Cluj-Napoca și Compania 
de Transport Public Cluj-Napoca SA au 
pus în circulație, la începutul acestui an, 
25 de noi troleibuze marca Solaris 
Trollino. Acestea au fost achiziționate 
din fonduri europene și au fost furni-
zate de către firma poloneză Solaris Bus 
& Coach SA, prețul unitar al unui 
troleibuz fiind de 2.934.851,78 lei cu 
TVA. În total, au fost achiziționate 50 de 
noi troleibuze, acestea fiind livrate în 
totalitate până la finalul anului trecut.

Noile troleibuze dispun de toate 
dotările necesare unui transport 
modern: facilităţi pentru accesul 
persoanelor cu mobilitate redusă, 
sistem de ventilaţie și aer condiţionat 
pentru sezonul cald, indicatoare de 
traseu electronice, sisteme de infor-
mare pentru călători cu monitoare LCD; 
sistem de numărare călători și sistem de 
supraveghere video interioară și exteri-
oară. Numărul total de pasageri ce pot fi 

În ultimii ani, Primăria Cluj-Napoca 
și Compania de Transport Public au 
demarat o amplă acţiune de moderni-
zare a transportului în comun, potrivit 
cadrului trasat prin Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă. Astfel, Primăria a 
semnat contracte pentru proiecte euro-
pene de 100 de milioane de euro pentru 
modernizarea transportului în comun 
cu mijloace de transport ecologice 
(autobuze electrice, troleibuze, tram-
vaie). Tot din fonduri europene urmează 
să fie realizată modernizarea depoului 

de tramvaie în următoarea perioadă 
programatică 2021-2027.

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. În prezent municipiul Cluj-
Napoca are cea mai mare flotă de auto-
buze electrice din România și se află în 
primele 10 orașe din Uniunea 
Europeană cu autobuze electrice rapor-
tate la numărul de locuitori. În 2018, 

transportați de un troleibuz este de 140 
persoane, din care 36 locuri pe scaune.

În plus, Compania de Transport 
Public a achiziţionat și a introdus în 
circulaţie (în 2016 și 2017) 20 de trolei-
buze noi Iveco Astra Town 118.  

Compania de Transport Public a 
achiziţionat (în 2017) și a introdus în 
circulaţie (în 2018) 15 autobuze articu-
late noi, tip Mercedes Conecto G Euro 6 
și, în anul 2018,  60 autobuze noi, tip 
Mercedes Conecto G Euro 6, cu o 
lungime de 12 metri. 

De asemenea,  Primăria Cluj-Napoca 
a semnat contracte de finanţare euro-
peană pentru 24 de tramvaie. Primele 4 
tramvaie au sosit deja la Cluj-Napoca. 
Acestea sunt livrate de către Astra 
Vagoane Călători SA, conform acordului 
cadru de furnizare (valoare totală 
110.455.800 lei cu TVA) prețul unitar al 
unui tramvai fiind de 7.735.000 lei fără 
TVA și 9.204.650 lei cu TVA.

Noile tramvaie corespund normelor 
europene cu privire la zgomot, au 
podea coborâtă, acționate în curent 
alternativ, cu echipamente electronice 
de putere și comandă cu micropro-
cesor, cu recuperare de energie la 
frânare, cu viteza maximă de circulație 
de 70 km/oră, reglabilă, limitată elec-
tronic la 50 km/oră.

Ca și construcție, tramvaiele sunt 
unidirecționale, au podea coborâtă, cu 
facilități (rampă) pentru accesul persoa-
nelor cu handicap locomotor și a persoa-
nelor cu mobilitate redusă.Tramvaiele 
sunt formate din module unite între ele 
prin burdufuri etanșe care asigură o 
legătură elastică între caroseriile modu-
lelor și să fie propulsate prin interme-
diul boghiurilor motoare. 

Tramvaiele au un compartiment 
pentru vatman, complet separat de 
compartimentul călătorilor.

Tramvaiele au o capacitate de trans-
port totală de 300 locuri, respectiv 8 
persoane/m2 (calculate la 0,125 m2/
călător în picioare) din care 36 pe scaune 
fixe, nerabatabile, plus vatmanul.
Tramvaiele sunt realizate în conformitate 
cu legile adoptate cu privire la accesul 
persoanelor cu dizabilitați locomotorii.

Modernizarea flotei de transport în comun: Modernizarea flotei de transport în comun: 
transport electric și  transport electric și  

investiție de 100 de milioane de euro investiție de 100 de milioane de euro 

Benzi dedicate pentru transportul în comun
Extinderea benzilor dedicate face parte din amplul proiect al Primăriei care vizează prioritizarea 
transportului în comun.  În ultimii ani, benzi dedicate transportului în comun au fost implementate 
sau extinse în mai multe zone din oraș.
În anul 2017, Primăria Cluj-Napoca a implementat banda dedicată pentru transportul în comun pe 
axa Est-Vest, pe B-dul 21 Decembrie 1989 (între stația Someșul și strada Memorandumului, la 
intersecția cu strada Emil Isac), pentru a crește fluxul de circulație al mijloacelor de transport în 
comun pe traseele spre centru și spre Mănăștur.
În Piața Avram Iancu - latura estică, s-a dedicat o bandă transportului în comun, care a fost realizată în 
prelungirea celei din Piața Ștefan cel Mare pe sensul de mers dinspre Piața Cipariu spre B-dul 21 
Decembrie 1989. În anul 2019 a intrat în funcțiune, în două etape, noua bandă dedicată transportului în 
comun și 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. Noua bandă 
dedicată s-a conectat 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. 
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.
În anul 2019, o bandă dedicată transportului în comun 
a fost implementată și pe Calea Florești, între breteaua 
de coborâre de pe str. Bucium și str. Taberei, pe o 
lungime de 760 ml.
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Lucrările au demarat la sfârșitul 
lunii iunie, iar termenul de 

finalizare a acestora este luna 
septembrie 2021.

Suprafața noii Baze sportive este de 
42.410 mp și va fi organizată pentru a 
cuprinde mai multe tipuri de  activități spor-
tive, atât în aer liber, cât și în spațiu închis, 
precum și multiple zone de recreere pentru 
copii și seniori și un amfiteatru în aer liber. 
De asemenea, se vor amenaja parcări auto, 
parcări pentru biciclete și bike sharing (41 
rasteluri x 2 locuri), stații de încărcare pentru 
biciclete și trotinete electrice. 

Iubitorii de artă vor avea ocazia de a-și 
etala talentul prin grafitti pe un perete 
dedicat pentru acest aspect. 

Executantul lucrărilor este Asocierea SC 
RO-VERDE LANDSCAPING SRL – SC 
OPENTRANS SRL – SC ELECTROGRUP SA – 
SC CRIS GARDEN SRL – SC PROSPECT DRILL SRL. 

Valoarea contractului este de 
26.581.616,15 lei fără TVA.

FACILITĂȚI & FUNCȚIUNI
Baza sportivă și parcul de agrement  

„La Terenuri” Mănăștur cuprind: 
- Activități sportive în aer liber: terenuri 

pentru tenis de câmp, baschet, mini fotbal, 
badminton, volei. Aceste terenuri vor fi 
împrejmuite și vor beneficia de suprafeţe 
sintetice adaptate, vor fi terenuri cu 
nocturnă și acces liber, respectiv terenuri cu 
programare prealabilă; de asemenea, vor fi 
amenajate terenuri de beach volley cu nisip 
și teren sintetic de baschet 3X3;

- Activități sportive în spațiu închis (sală): 
squash, tenis de masă, perete pentru esca-
ladă, studio yoga/aerobic/fitness;

- Amenajări exterioare pentru sporturi 
de masă: pistă alergare, zonă cu aparate și 
echipamente pentru parkour, zone skate 
park, zone fitness (amenajate cu aparate și 
echipamente pentru exerciții fizice dedicate 
juniorilor/seniorilor);

- Zone de recreere pentru copii, cu dife-
rite jocuri și trasee;

- Zona de recreere pentru seniori (șah, 
tenis de masă, etc);

- Amfiteatru în aer liber - cu posibilitatea 
amenajării unui patinoar în sezonul rece;

- Funcțiuni de alimentație publică;
- Funcţiuni de interes public și funcțiuni 

În luna aprilie, primarul Emil Boc și  
reprezentantul Asocierii SWS 
ENGINEERING SPA-SYSTRA-METRANS 
ENGINEERING SRL, dl. Radu Gabriel 
Dumitru au semnat contractele care au 
ca obiect „Servicii de elaborare Studii de 
Prefezabilitate, Fezabilitate, impact 
asupra mediului și evaluarea strategică 
adecvată pentru obiectivul de investiţii 
Tren Metropolitan Gilău – Florești – Cluj-
Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – 
Bonţida – etapa I a sistemului de 
transport metropolitan rapid Cluj: 
Magistrala I de Metrou și Tren 
Metropolitan, inclusiv legătura dintre 
acestea și studiile conexe viitoarelor 
obiective de investiții”.

”Realizarea studiilor de prefezabili-
tate și fezabilitate pentru metrou și tren 
metropolitan este cel mai important 
proiect de infrastructură din istoria 
Clujului. Acest proiect integrat își 
propune să contureze viitorul Clujului 
pentru mai multe investiții, pentru mai 
multe locuri de muncă bine plătite și 
pentru a asigura mobilitate locuitorilor 
din Cluj și din întreaga zonă metropoli-
tană. Proiectul are practic în vedere 
dezvoltarea economică viitoare a Zonei 
Metropolitane Cluj. Prima componentă 
este legată de trenul metropolitan. 
Avantajul e că avem deja infrastructura 
pe teren, avem calea ferată, precum și 
proiectul Ministerului Transporturilor 
de modernizare a căii ferate între Cluj și 
Episcopia Bihor. În luna octombrie 2024 
ar trebui finalizat acest proiect de elec-
trificare a căii ferate. În acest context, 
noi avem în vedere dezvoltarea pe o 
rază de 100 kilometri de la Huedin la 
Dej, iar trenul metropolitan va permite 
mobilitatea forței de muncă și noi inves-
tiții, astfel încât Clujul să aibă viitor”, a 
declarat primarul Emil Boc.

Valoarea contractului este de 
35.921.340 lei cu TVA inclus, ceea ce 
reprezintă 7.437.130 euro cu TVA inclus. 

În ceea ce privește termenele de 
livrare a obiectivelor din contract, 
pentru metrou studiul de prefezabili-
tate va fi livrat în termen de 5 luni de la 
semnarea contractului, PUZ-ul în 
termen de 16 luni, iar studiul de 

Au început lucrările la Baza sportivă  
„La Terenuri” din Mănăștur

fezabilitate în 26 de luni. Pentru trenul 
metropolitan au fost stabilite următoa-
rele termene: 12 luni pentru PUZ și 14 
luni pentru studiul de fezabilitate final 
(inclusiv acordul de mediu, documen-
tația pentru exproprierea terenurilor și 
alte reglementări).

Reamintim faptul că necesitatea 
implementării unui sistem de transport 
rapid metropolitan va consta în:

1. transport feroviar pe infrastruc-
tura existentă-Tren Metropolitan;

2. construcția unei linii de metrou 
pe principala axă vest-est a zonei 
metropolitane (Gilău - Florești sud – 
Mănăștur – centru – Mărăști).

1. Tren Metropolitan
Pe infrastructura actuală, se propune 

implementarea unui sistem de trans-
port rapid - tren metropolitan care va 
acoperi întregul coridor feroviar cuprins 
între halta Nădășel și stația Bonțida, pe 
o lungime de aproximativ 43 km.

Se vor păstra punctele de oprire 
actuale și va fi propusă adăugarea unor 
noi puncte de oprire în zonele:

–  Baciu, Tetarom I (str. Tăietura 
Turcului), pod IRA (str. Aurel Vlaicu)

–  relocarea punctului de oprire Cluj-
Napoca Est mai aproape de 
aeroport.

Se vor analiza, pentru fiecare punct 
de oprire, facilitățile disponibile pentru 
călători: bănci, zone de așteptare 

protejate de intemperii, coșuri de 
gunoi, toalete, puncte de procurare de 
bilete (automate / case) etc. Pentru 
fiecare punct de oprire se va analiza 
disponibilitatea parcărilor de mici 
dimensiuni (Park & Ride).

2. Metrou
Noul coridor magistral de transport 

rapid (metrou) pe axa vest-centru-est 
va urmări să deservească următoarele 
puncte principale de interes:
– în prima etapă: centrul zonei 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 /Pod IRA),
– în a doua etapă: centrul zonei de sud 
a comunei Florești și comuna Gilău.

Pe noua linie de metrou sunt 
propuse 15 stații pe o lungime de apro-
ximativ 16 km, deci o interstație medie 
de 1035 m.

Având în vedere importanța relativă 
a comunei Gilău în zona metropolitană, 
va fi studiată cu prioritate asigurarea de 
legături de autobuz între Gilău și cape-
tele ambelor sisteme de transport rapid 
(la Florești pentru metrou, respectiv la 
Nădășel – via A3 – pentru trenul metro-
politan). Astfel, se va studia cu prioritate 
introducerea liniilor de autobuz care să 
alimenteze stațiile din rețeaua rapidă 
metropolitană.

Semnarea contractelor pentru studiile Semnarea contractelor pentru studiile 
  de  prefezabilitate și de  prefezabilitate și 

fezabilitate pentru fezabilitate pentru 
metrou și tren metrou și tren 
metropolitanmetropolitan

administrative (birouri administrative, supra-
veghere, pază, depozite unelte și utilaje 
întreținere, vestiare și grupuri sanitare pentru 
public, vestiare și grupuri sanitare pentru 
personal, punct de prim ajutor etc.);

- Spaţiul va dispune de wi-fi gratuit și va 
fi supravegheat video pe întreaga suprafaţă.

Zona va fi conturată și de plantarea a 
428 de arbori.

Clădirea multifuncţională va avea urmă-
toarele caracteristici:

– regim de înălţime P+E
– Suprafaţă construită=1210 mp
– Suprafaţă desfășurată=1742 mp

Incinta va beneficia totodată de urmă-
toarele facilități pentru accesibilitatea 
vizitatorilor:

– 2 Staţii încărcare biciclete electrice;
– 4 Bănci inteligente de încărcare Bike 

sharing și parcări biciclete în număr de 82, 
dar și 41 parcări auto; 

– Amplasarea unui număr de 40 de 
aparate de iluminat de 5 metri pentru alei și 15 
aparate de iluminat de 8 metri pentru parcare.

Accesul în baza sportivă se va putea face 
din strada Mehedinți, din strada Mărișel, dar 
și peste pârâul Calvaria (2 pasaje suplimen-
tare au fost propuse pe lângă cel existent), 
realizându-se astfel conexiunea cu centrul 
cartierului Mănăștur.

Baza sportivă Gheorgheni, 
cel mai modern complex sportiv cu acces public gratuit  

La sfârșitul anului 2016, a fost deschisă pentru public cea mai modernă bază sportivă și de agrement din 
istoria Clujului. Complexul multisportiv este o investiție din fonduri publice, realizată de Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii (CNI).
Mai mult, Baza Sportivă Gheorgheni este singura din România care oferă acces public gratuit tuturor 
beneficiarilor, pentru toate terenurile de sport, indiferent de disciplina sportivă.

Toate detaliile pot fi consultate pe site-ul oficial al Bazei Sportive Gheorgheni,  
la adresa http://complexsportivgheorgheni.ro, unde pot fi făcute și programări. 
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Un nou parc modern a fost creat 
pentru clujeni în zona Între Lacuri. 
Proiectul a fost finanțat din fonduri 
europene, prin POR 2014-2020. 
Valoarea totală a acestuia este de 
11.110.587,54 lei, din care 9.431.345,35 
lei este valoarea nerambursabilă.

”Felicit firmele care au executat 
lucrări în acest parc pentru că acestea 
au fost terminate mai repede decât era 
programat astfel încât clujenii să bene-
ficieze de un spațiu de 1 hectar de teren 
care reprezintă o oază de verdeață 
într-un cartier foarte important al 
Clujului. Sunt 165 de arbori plantați aici, 
de asemenea sunt prize pentru încăr-
carea bicicletelor electrice, sistem de 
telegestiune pentru iluminatul public, 
toaletă automată, facilități de joacă 
pentru copii, teren de sport și multe 
altele. Eu le doresc clujenilor să se 
bucure de acest parc, atât cât pot, în 
condițiile permise de autorități”, a 
afirmat primarul Emil Boc.

Lucrările au fost demarate în 27 
august 2019 și au fost realizate de 
Asocierea Nord Conforest SA cu Eco 
Garden Construct și Proiect Construct 
Regiunea Transilvania SRL. Valoarea 
contract proiectare + execuție 
=9.339.949,53 lei.

Parcul are o suprafață de 9450 mp. 
Este prevăzut cu mobilier modern, 
iluminat public cu tehnologie LED și 
telegestiune (poate fi controlat printr-o 
aplicație de pe telefonul mobil), sistem 

Parc modern pentru locuitorii Parc modern pentru locuitorii 
cartierului Între Lacuricartierului Între Lacuri

automat de irigații, sistem de suprave-
ghere video, panou de afișaj electronic 
și stație de încărcare pentru biciclete/
trotinete electrice.

Au fost plantati 165 de arbori și 400 
ml de gard viu, flori și arbuști.

Parcul cuprinde:
–  zone cu echipamente de fitness/ 

joacă – 380 mp

–  alei pietonale principale din granit 
– 1120 mp

–  zone sport și joacă din cauciuc 
poliuretanic – 1220 mp

–  alte amenajări: fântână arteziană 
pavimentală cu jeturi de apă și 
iluminare LED, pavilion în zona 
terenului de sport, toalete auto-
mate etc.

ÎnainteÎnainte

ÎnainteÎnainte

DupăDupă

DupăDupă
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Direcția Primăriei Cluj-Napoca în 
ceea ce privește mobilitatea este una 
clară: promovarea și încurajarea utilizării 
în oraș a oricărui mijloc de transport 
nepoluant. La Cluj-Napoca urmărim 
creșterea calității spațiului public pentru 
cei care aleg alternative la transportul 
cu mașina personală, pentru bicicliști și 
pietoni.

În acest context, în urma procesului 
de Bugetare participativă a fost imple-
mentat proiectul „Parcări de biciclete 
sigure”, constând în construirea unor 
structuri pentru biciclete care să permită 
parcarea lor într-un loc amenajat la 
standarde moderne și supravegheat. 
Inițiativa propusă și selectată de cetă-
țeni prin procesul de bugetare partici-
pativă s-a materializat într-un proiect 
pilot ce include două astfel de parcări 
speciale pentru biciclete, în parkingu-
rile Primăverii și Băișoara.

Noul sistem pentru biciclete este 
unul simplu: cetățeanul are acces în 
adăpost pe bază de cartelă sau cod; 

Avem nevoie de un cimitir nou în 
Cluj-Napoca, pentru că cele existente 
nu mai pot face faţă nevoilor orașului 
pe termen mediu și lung. Noul cimitir al 
Clujului, situat în Someșeni în zona Moș 
Ion Roată, se desfășoară pe o suprafață 
de 20,1 hectare. Acesta va cuprinde 
5.553 morminte, 1856 urne columbar, o 
capelă și spații verzi generoase. 

Lucrările au fost finalizate; a început 
etapa de recepție a lucrărilor și urmează 
obținerea avizului de funcționare de la 
Direcția de Sănătate Publică. 

Pe o suprafață de peste 85.000 mp 
au fost plantați 2115 arbori, arbuști – 
5500 și gard viu – 200 ml.

Capela (cu demisol, parter și etaj) 
include sală principală de ceremonii, 
cameră rece, grupuri sanitare și oficii, 2 
vestiare, 2 birouri, sală de mese cu oficiu 
și grup sanitar pentru persoanele cu 
dizabilități.

Primăria Cluj-Napoca a urmărit ca 
zona să fie ușor accesibilă, fiind amena-
jate atât alei pietonale – pe o suprafață 
de peste 20.000 mp, cât și parcaje – 
peste 12.000 mp, cu 473 locuri de 
parcare pentru autoturisme și 13 pentru 
autocare/autobuze, respectiv zone 
semicarosabile (peste 21.000 mp).

96 de locuri moderne pentru biciclete în 96 de locuri moderne pentru biciclete în 
parkingurile Primăverii și Băișoara parkingurile Primăverii și Băișoara 

rastelurile mobile pentru biciclete sunt 
acționate manual, cu minim de efort. 
Pentru siguranță, adăpostul este supra-
vegheat video.

Cererile pentru locurile de parcare 
pentru biciclete vor fi depuse și reparti-
zate după recepția finală a rastelurilor 
pentru biciclete și aprobarea în Consiliul 
Local a Regulamentului de atribuire.

Proiectul pilot a fost realizat de către 
Sky Park Systems S.R.L.. Valoarea investi-
ției este de 190.400 lei cu TVA.

În continuare, proiectele noi ale 
municipalității vor avea implicit facilități 
și locuri de parcare pentru biciclete. 
Spre exemplu, parkinguril Primăverii nr. 
8, Primăverii nr. 20 și Mogoșoaia nr. 9 au 
prevăzute astfel de amenajări moderne 
pentru parcarea bicicletelor.

Nou cimitir cu 5500 de locuri pe  Nou cimitir cu 5500 de locuri pe  
str. Moș Ion Roatăstr. Moș Ion Roată
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Strada Molnar Piuariu din cartierul 
Mărăști a fost modernizată cu fonduri 
europene, fiind astăzi prima stradă „smart” 
din România. Pentru strada Molnar 
Piuariu investiția a presupus reorgani-
zarea străzii prin eliminarea diferențelor 
de nivel între spațiul exclusiv pietonal 
(trotuare) și spațiul pe care este permisă 
circulația automobilelor; refacerea 
întregii suprafețe de călcare; reorgani-
zarea intersecțiilor; propunerea unui 
concept de mobilare urbană modern și 
coerent adaptat specificului străzii/
zonei (bănci cu încărcare USB, wi-fi etc.). 
De asemenea, au fost plantați arbori și 
arbuști și s-au executat lucrări pentru 
asigurarea iluminatului public și de 
siguranţă modern și performant care să 
permită creșterea eficienţei energetice; 
lucrări pentru iluminat festiv, iluminat 
arhitectural. 

Executantul a fost SC Diferit SRL, 
valoarea contractului fiind de 
15.329.920,61 lei fără TVA, din care 
proiectare 182.070,00 lei TVA inclus, 
lucrări 5.002.265,52 lei TVA inclus.

Strada Bună Ziua a fost redată circu-
lației mai devreme decât s-a preconizat 
inițial. Deși termenul final de execuție 
era luna iulie 2020, lucrările privind 
modernizarea și supralărgirea străzii 
Bună Ziua și amenajarea sensului gira-
toriu la intersecția străzilor Trifoiului - 
Fagului - Măceșului – Bună Ziua s-au 
încheiat în data de 15 mai 2020 (ordinul 
de începere al lucrărilor a fost dat în 
16.07.2019).

Strada are o lungime de 1.160 ml, iar 
valoarea lucrării a fost de 19.758.582,25 
Lei + TVA, investiția fiind suportată din 
fonduri de la bugetul local.

”Bună Ziua, după cum știți, era o 
stradă cu două sensuri, fără trotuare, 
fără spațiu verde, cu stații de autobuz 
improvizate și cu o canalizare precară. 
Astăzi este una dintre cele mai moderne 
străzi, aș putea spune chiar bulevarde 
din orașul nostru. Avem 3 benzi, două 
de urcare și una de coborâre, piste de 
biciclete de 1,5 metri pe fiecare sens de 
mers, șase stații de transport în comun, 
câte 3 pe fiecare parte, inclusiv stații de 
transport în comun înierbate, cu toate 
utilitățile introduse în subteran, cu stații 
de încărcare pentru mașini electrice, cu 

sistem modern de colectare a apelor 
pluviale și tot ceea ce presupune practic 
confort într-un oraș european. Felicit 
echipa de la RADP, care și-a respectat 
angajamentul de a termina mai repede 
această stradă. Termenul inițial era luna 
iulie. Sperăm să se bucure clujenii de 
această stradă, inclusiv de cei 64 de 
arbori cu balot care au fost plantați și 
care dau aspectul unui cartier așa cum 
trebuie să fie Bună Ziua. La început, 
când s-a construit acest cartier, această 
stradă era doar un fel de centură de 
ocolire a Clujului, acum a devenit o 
stradă din interiorul Clujului extrem de 
importantă”, a precizat primarul Emil 
Boc.

Descrierea investiției:
–  3 benzi de circulație (o bandă la cobo-

râre dinspre Calea Turzii spre str. 
Trifoiului și două la urcare dinspre str. 
Fagului spre Calea Turzii )

–  2 piste de biciclete
–  2 trotuare
–  6 stații de transport în comun din care 

4 sunt dotate cu copertine „verzi”
–  4 treceri de pietoni semaforizate cu 

butoane pietonale ( traversarea pieto-
nilor se face la cerere prin acționare 

buton), sonorizare pentru nevăzători 
și marcaje tactile

–  2 standuri de taxi (câte unul pentru 
fiecare sens)

–  2 locații pentru încărcare mașini elec-
trice, fiecare cu 2 locuri (câte una pe 
sens)

–  semnalizare rutieră orizontală și verti-
cală: marcaje rutiere longitudinale, 
transversale și diverse, cu vopsea și 
bicomponent, indicatoare rutiere

–  amenajarea sensului giratoriu la inter-
secția str. Bună Ziua-Trifoiului-Fagului

–  spații verzi – plantat arbori  -  64 bucăți 
(restul până la 110 vor fi plantați în 
toamna acestui an)

–  mobilier urban (coșuri de gunoi, 
băncuțe) – 10 buc.

Rețele edilitare:
–  realizare iluminat public, montat - 56 

stâlpi noi
–  înlocuire/relocare rețea 

apa-canalizare 
–  înlocuire/relocare rețea gaz
–  executare rețea de ape pluviale
–  deviere/extindere rețele curenți slabi 

(telefonie, CFO, Vodafone)
–  extindere rețele electrice

Prima stradă „smart” din Romania  Prima stradă „smart” din Romania  
a fost finalizată la Cluj-Napocaa fost finalizată la Cluj-Napoca

Strada Bună Ziua  Strada Bună Ziua  
a fost modernizată  a fost modernizată  
și redată circulațieiși redată circulației

ÎnainteÎnainte

ÎnainteÎnainte

DupăDupă

DupăDupă
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Primăria Cluj-Napoca a obţinut 
finanţare din fonduri europene pentru 
proiectele privind modernizarea, extin-
derea și reabilitarea termică a patru 
unităţi de învăţământ preuniversitar, 
inclusiv realizarea de săli de sport 
moderne, respectiv segmentul gimna-
zial al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, 
Colegiul Tehnic „Ana Aslan”; Seminarul 
Teologic Ortodox și Școala Gimnazială 
„Nicolae Iorga”. 

Valoarea totală a acestor proiecte 
este de peste 100 de milioane lei.

Proiectul pentru Colegiul Tehnic 
„Ana Aslan” presupune supraetajarea și 
modernizarea corpului existent, 
construirea unui corp nou (P+3) și 
construirea unei săli de sport moderne. 
După modernizare, școala va avea 17 
săli de clasă (8 înainte de proiect) și 9 
laboratoare. Lucrările au început în luna 
aprilie, urmând să dureze 18 luni.

Proiectul pentru segmentul gimna-
zial al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” 
presupune modernizarea corpului exis-
tent, construirea unui corp nou (P+3), 
extinderea și modernizarea sălii de 
sport. După modernizare, școala va 
dispune de 33 de săli de clasă (14 
inainte de proiect) și 9 laboratoare (3 
înainte de proiect). Lucrările au început 
în luna mai, durata de realizare fiind de 
18 luni.

Proiectul pentru Școala Gimnazială 
„Nicolae Iorga” presupune moderni-
zarea corpului existent, construirea 
unui corp nou (P+2) și construirea unei 
săli de sport moderne. După moderni-
zare, școala va avea 18 săli de clasă 
(7 înainte de proiect) și 3 laboratoare. 
Proiectul este la stadiul de achiziţie 
publică a lucrărilor.

În ceea ce privește Seminarul Teologic 
Ortodox - clasele V-VIII, proiectul presu-
pune supraetajarea și modernizarea 
corpului existent, și construirea unei săli 
de sport moderne. După modernizare, 
școala va avea 16 săli de clasă și 5 labo-
ratoare. Proiectul este la stadiul de achi-
ziţie publică a lucrărilor.

Lucrările la Parking Primăverii nr. 20 
și la parkingul subteran de pe strada 
Mogoșoaia se apropie de finalizare. În 
acest moment, parking-ul de pe strada 
Primăverii nr. 20 a intrat în faza recepției 
finale. După recepție (și eventuale 
remedieri, dacă va fi cazul), obținerea 
avizului ISU și trecerea în administrarea 
Serviciul Parcări, locurile de parcare 
urmează a fi repartizate cetățenilor (în 
septembrie). Acest parking va oferi 
locuitorilor din zonă 379 noi locuri de 
parcare dintre care:15 pentru persoane 
cu dizabilităţi, plus 4 locuri motociclete/
mopede și 32 locuri pentru biciclete în 
incintă închisă. De asemenea, parkingul 
de pe strada Mogoșoaia nr. 7-9, primul 
parking subteran cu terasă verde, spațiu 
de joacă și teren de sport va fi finalizat 
în luna august a acestui an. Parkingul 
Mogoșoaia nr. 7-9 va avea 292 – locuri 
de parcare, inclusiv locuri de parcare 
pentru persoane cu dizabilități; 80 de 
locuri pentru biciclete; 23 locuri de 
parcare pentru motociclete;9 locuri de 
parcare pentru mașini electrice; au fost 
prevăzute 5 stații de încărcare (2 stații 
de încărcare rapidă, 3 stații cu încărcare 
lentă). Pe acoperișul terasă au fost 
prevazute teren de baschet, loc de 
joacă dotat cu tobogane, leagăne 
pentru copii și un ansamblu de joacă.

Toate aceste proiecte presupun: 
– modernizarea instalațiilor sanitare 
și electrice; 
– tâmplăriile existente vor fi înlocuite 
cu tâmplării de aluminiu și geam termoi-
zolator triplu cu fante higroreglabile 
pentru circulația controlată a aerului;
– clădirile vor fi prevăzute cu sistem 
automat de management al consumului 
(BEMS - Building Energy Management 
System), care permite monitorizarea și 
controlul interactiv în timp real a consu-
mului utilităților (elemente de smart 
building) ;
– vor fi folosite surse de energie rege-
nerabilă, integrate în instalația de BEMS, 
respectiv panouri fotovoltaice - pentru 
producere de energie electrică și 
panouri solare - pentru producere de 
apă caldă menajeră;
– corpurile de iluminat propuse sunt 
de tip LED, controlate și prin instalația 

BEMS în funcție de prezența în fiecare 
spațiu, respectiv de nivelul de iluminare 
naturală ;
– vor fi instalate sisteme de climati-
zare (încălzire, ventilare, răcire) pentru 
asigurarea aerului proaspăt în sălile de 
clasă și spațiile anexe (bibliotecă, săli 
profesorale, birouri) prin centrale de 
tratare a aerului;
– școlile vor fi echipate cu facilități 
pentru persoane cu dizabilități: rampe, 
grup sanitar pe fiecare nivel și ascensor 
cu cabină cu dimensiuni adecvate 
pentru scaun rulant;
– vor fi instalate echipamente și 
sisteme de protecție la incediu de 
ultimă generaţie;
– pentru creșterea accesului, calităţii 
și atractivităţii procesului educațional, 
școlile vor fi dotate cu echipamente 
didactice și IT.

938 de locuri de parcare vor fi finalizate în acest 938 de locuri de parcare vor fi finalizate în acest 
an la Cluj-Napocaan la Cluj-Napoca

Proiecte europene de peste 100 de Proiecte europene de peste 100 de 
milioane lei pentru 4 licee și școlimilioane lei pentru 4 licee și școli

La Cluj-Napoca se află în faza de 
execuție alte 2 parkinguri cu o capaci-
tate totală de 583 de locuri de parcare:

- Parking Primăverii nr. 8 - capacitate 
de 267 locuri de parcare din care: 7 
pentru persoane cu dizabilităţi, 5 pentru 
mașini electrice, plus 52 de locuri 
pentru biciclete în incintă închisă. Acest 
parking urmează să fie finalizat până la 
finalul acestui an.

- Parking Hașdeu - capacitate de 316 
locuri de parcare din care: 6 pentru 
persoane cu dizabilităţi, 10 pentru 
mașini electrice, plus 4 locuri motoci-
clete/mopede și 11 locuri pentru 
biciclete.

De asemenea, alte proiecte se află în 
diverse stadii premergătoare fazei de 
execuție:

Parkingul Trotușului nr. 5 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 încăr-
care aferente, plus 12 locuri pentru 
motociclete/mopede și 3 rastele pentru 
biciclete (24 de locuri).

Parkingul Albac-Azuga va avea un 
regim de înălțime 2S+D+P+E+T și o 
capacitate de 362 locuri pentru autotu-
risme (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 
mașini electrice.

Pentru amplasamentele din str. 
Sighișoarei, Gh. Dima Vest (nr. 33-39) și 
Piaţa Cipariu, documentaţiile sunt în 
curs de elaborare și aprobare.

Este în curs de realizare un Plan 
Urbanistic Zonal pentru zona străzii 
Nicolae Titulescu, acesta urmând să ia în 
analiză posibilitatea și oportunitatea de 
a realiza parkinguri pe mai multe 
amplasamente din zonă. În context, se 
realizează și documentaţiile necesare 
pentru un viitor parking pe strada Liviu 
Rebreanu nr. 2, pe un spaţiu de aproxi-
mativ 3.500 de metri pătraţi.

De asemenea, municipalitatea și-a 
propus realizarea unui parking pe 
Republicii nr. 34-36, în parteneriat cu 
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”. 
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Cea mai veche stradă din Cluj-
Napoca și un obiectiv de investiții 
important din zona istorică a munici-
piului, strada Regele Ferdinand, a fost 
modernizată și redată clujenilor.

Proiectul cu finanțare europeană 
include și str. Tipografiei, str. Emile Zola, 
str. Sexil Pușcariu, respectiv scuarul CEC. 
Pe str. Ferdinand, care anterior nu avea 
niciun copac, au fost plantați 51 arbori 
cu balot în cadrul procesului de reabili-
tare. Pentru aceștia a fost instalat un 
sistem de irigații automat, cu senzor de 
ploaie / umiditate.12 stații electrice de 
încărcare pentru biciclete și trotinete 
sunt amplasate pe această arteră, din 
totalul de 23 stații pentru biciclete / 
trotinete și 8 stații de încărcare pentru 
mașini electrice din proiectul general. 
De asemenea, proiectul general include 
și: primul stand pentru taxiuri electrice 
din Cluj-Napoca (va fi amplasat pe str. 
Tipografiei), sistem inteligent de mana-
gement al traficului, respectiv sistem de 
iluminat public prin tehnologie LED. 
Creșterea calității spațiului public a fost 
urmărită în acest proiect nu doar prin 
plantări, ci mai ales prin reorganizarea 
spațiului pietonal și carosabil. Traficul a 
fost reorganizat astfel: se păstrează 

Regenerare urbană sustenabilă:Regenerare urbană sustenabilă:

Strada Regele Ferdinand,  Strada Regele Ferdinand,  
modernizată cu fonduri europenemodernizată cu fonduri europene

două benzi de acces pe direcția Centru 
– Strada Horea, sens pe care a fost 
creată o pistă de biciclete / trotinete cu 
lățime de 1,5 m. Pe direcția Horea – 
Centru, transportul public și bicicliștii 
beneficiază de bandă dedicată comună, 
realizată prin reducerea lățimii carosa-
bilului. Stația de transport în comun de 
pe frontul estic (în fața magazinului 
Central) permite acum atât staționarea 
concomitentă a două autobuze, cât și 

neîntreruperea circulației velo în timpul 
staționării. De asemenea, o nouă trecere 
de pietoni și velo a fost marcată în dreptul 
străzilor Tipografiei și O. Petrovici. 

Valoarea totală a proiectului este de 
23.056.184,98 lei, din care valoarea 
nerambursabilă solicitată este de 
21.425.503,55. Proiectul este realizat 
de Primăria Cluj-Napoca prin fonduri 
europene – Programul Opera țional 
Regional 2014-2020.

oraș pEntru piEtoni

Au început lucrările de modernizare 
în Piața Lucian Blaga și pe străzile Napoca, 
Petru Maior, Emil Isac și Republicii (până 
la intersecția cu strada Avram Iancu). 
Lucrările se desfășoară în cadrul proiec-
tului Creșterea și îmbunătățirea spațiului 
pietonal în zona urbană: reabilitare și 
extindere zona pietonală Piața Lucian 
Blaga, strada Republicii (primul tronson), 
strada Napoca, strada Petru Maior, 
strada Emil Isac și amenajare piste de 
biciclete, proiect finanțat prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Obiectiv specific 4.1: 
Reducerea emisiilor de carbon în muni-
cipiile reședință de județ prin investiții 
bazate pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă. 

Modernizarea presupune  
două etape:

1. Etapa lucrărilor de insfrastructură 
desfășurate de către Electrica, Compania 
de Apă, CFO Integrator (introducerea 
cablurilor în subteran);

2. Etapa modernizării efective a 
străzilor.

Lucrările desfășurate de SDEE 
Electrica SA (lucrările de relocare a rețe-
lelor în subteran) necesită intervenții pe 
următoarele străzi, pe trotuar sau/și 
carosabil: 

Clinicilor, Victor Babeș, Avram Iancu, 
Gh. Șincai, Universității, Piața Unirii, 
Moților, str. Sindicatelor și str. Alexandru 
Ciurea. 

Având în vedere termenele asumate 
de companiile de rețele edilitare, res - 
pectiv termenele contractuale, Primăria 
Cluj-Napoca estimează că lucrările se 
vor finaliza până la 30 noiembrie în 
Piaţa Lucian Blaga, respectiv până la 30 

septembrie pe celelalte străzi. Zona de 
intervenţie are o suprafaţă de aproxi-
mativ 20.350 mp. Vor fi plantaţi 98 de 
arbori și arbuști și se vor amenaja staţii 
de încărcare pentru autoturisme elec-
trice și pentru biciclete electrice.

Lucrările sunt executate de asocierea 
SC Diferit SRL – Starcom Exim SRL, va- 
loarea contractului fiind de 20.592.463,79 
lei fără TVA .

Reabilitarea zonei Pieței Reabilitarea zonei Pieței 
Lucian Blaga și a străzilor Lucian Blaga și a străzilor 

adiacenteadiacente

ÎnainteÎnainte DupăDupă
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Modernizarea rețelei 
de iluminat pe Calea 

Florești

Primăria Cluj-Napoca a demarat  lucrările 
de modernizare a rețelelor de iluminat 
public și fibră optică pe Calea Florești, în 
colaborare cu CFO Integrator. Lucrările se 
desfășoară pe trotuarul din partea stângă, 
între breteaua Bucium și Podul Valea 
Gârbăului.
Lucrările de săpătură și refacere sunt reali-
zate de CFO Integrator. Amplasarea noilor 
stâlpi pentru iluminat va fi realizată de 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Toți 
stâlpii din beton și conductoarele aeriene 
vor fi desființate. Lungimea rețelei relocate 
în subteran este de 741,5 m.
Vor fi montați 9 stâlpi de iluminat noi, 
metalici cu H=10m.
 Întreaga lucrare are ca termen de finalizare 
preconizat luna septembrie 2020.
Prin aceste lucrări se urmărește creșterea 
nivelului de atractivitate a spațiului public 
și sporirea confortului clujenilor prin redu-
cerea numărului de defecte în ceea ce 
privește iluminatul public.

Au fost demarate 
lucrările de 

modernizare a străzii 
Valea Fânațelor

Lucrările de modernizare a străzii Valea 
Fânațelor au început cu tronsonul cuprins 
între strada Oașului și intersecția cu strada 
Fânațelor din municipiul Cluj-Napoca.
“Lucrările de modernizare se vor efectua 
pe o suprafață de 3031 mp carosabil, 1191 
mp trotuare și acces la locuințe, 1121 mp 
spații verzi. Totodată, se va moderniza 
sistemul de iluminat public și se va înființa 
un sistem nou de canalizare pluvială”, a 
declarat dl viceprimar Dan Ștefan Tarcea.
Valoarea totală a investiției este de 
2.321.853,66 lei + TVA, finanțată din 
bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Clujul, pe primul loc 
la examenele de 

Bacalaureat și 
Evaluare Națională

Elevii clujeni s-au situat pe primul loc la 
promovabilitate, atât în ceea ce privește 
rezultatele la examenul de Bacalaureat, cât 
și la Evaluarea Națională. În semn de apre-
ciere din partea comunității clujene pentru 
dedicarea ce a stat la baza acestor rezul-
tate, atât elevii care au obținut nota zece, 
cât și profesorii care i-au îndrumat vor fi 
premiați de către municipalitate. Este 
vorba despre 65 elevi și 70 profesori.

Lucrări de reparații 
pe străzile preluate 
în domeniul public

Foste străzi private, Nichita Stănescu și 
Gheorghe Bibescu, aflate în prezent în 
domeniul public al municipiului Cluj-
Napoca, au intrat în reparații.  Trecerea 
terenurilor proprietate privată cu desti-
nația de drum deschis circulației publice în 
proprietatea publică a municipiului Cluj-
Napoca se poate face mult mai facil în baza 
Hotărârii de Consiliu Local nr. 365 adoptată 
în luna aprilie 2019.
Terenurile proprietate privată pot fi 
predate municipiului Cluj-Napoca prin 
donație sau renunțare la drept. Condițiile 
de predare pot fi consultate pe site-ul 
Primăriei, www.primariaclujnapoca.ro

Primăria Cluj-Napoca a achiziți-
onat și instalat, ca urmare a inițiativei 
transmise prin procesul de Bugetare 
Participativă, noi toalete publice 
moderne, complet automatizate și 
dotate pentru persoanele cu dizabili-
tăți. Acestea au fost instalate în urmă-
toarele locuri: Baza Sportivă 
Gheorgheni, parcul de pe Bd. 1 
Decembrie 1918, Parcul Rozelor, 
Parcul Central „Simion Bărnuțiu”. De 
asemenea, o a cincea toaletă a fost 
amlasată în Parcul Între Lacuri.

Toaletele sunt racordate la utilități 
și prevăzute cu sistem de spălare 
automatizat, care asigură auto-cură-
țarea după fiecare utilizare, nefiind 
necesară prezența de personal auxi-
liar. Garanția este 2 ani de la data 
punerii în funcțiune, perioadă în care 
furnizorul asigură funcționarea, între-
ținerea, igienizarea și consumabilele.
De asemenea, toaletele dispun de 
sistem automat de taxare cu monede 
de 50 bani, cât reprezintă tariful 
pentru o utilizare.

Toalete moderne Toalete moderne 
în spațiile în spațiile 

publice din publice din 
Cluj-Napoca Cluj-Napoca Baza Sportivă GheorgheniBaza Sportivă Gheorgheni

Parcul Între LacuriParcul Între Lacuri

Parcul RozelorParcul Rozelor

Bd. 1 Decembrie 1918 Bd. 1 Decembrie 1918 
Malul SomeșuluiMalul Someșului

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

Primăria Cluj-Napoca a redeschis 
piețele volante de pe platoul Sălii 
Sporturilor  ”Horea Demian” (deschisă 
în fiecare zi de sâmbătă între orele 7.00-
15.00) și din cartierele Gheorgheni 
(strada Unirii, capătul liniei 3  - deschisă 
în fiecare zi de joi între orele 15.00.-
19.00) și Grigorescu (strada Sigismund 
Toduță, deschisă în fiecare zi de marți, 
între orele 15.00 – 19.00 ). Clujenii au 
astfel din nou posibilitatea să achiziţio-
neze legume și fructe proaspete de 
sezon direct de la producători.

În vederea limitării efectelor răspân-
dirii COVID-19, Primăria Cluj-Napoca 
implementează mai multe măsuri în 
piețele volante: limitarea numărului de 
clienți din incintă, precum și limitarea 
numărului producătorilor, delimitarea 
spațiului cu separarea și semnalizarea 
circuitelor (intrare, ieșire, acces spre și 

dinspre grupurile sanitare); amplasarea 
unor dispensere cu dezinfectant; 
purtarea obligatorie a echipamentelor 
de protecție (măști, mănuși) de către 
producători; amplasarea standurilor cu 
marfă la o distanță de 3 metri; dezin-
fecția suprafețelor de expunere a 
produselor; dezinfecția grupurilor sani-
tare care deservesc piața volantă la 
fiecare 4 ore sau ori de câte ori este 
nevoie. Clienții au acces în piețele 
volante doar cu respectarea strictă a 
următoarelor reguli: purtarea obliga-
torie a măștii de protecție; respectarea 
circuitelor de intrare/ieșire; respectarea 
marcajelor privind distanțarea socială; 
dezinfectarea mâinilor la intrarea în piață; 
respectarea unei distanțe de 50 cm față 
de standul de vânzare; se interzice atin-
gerea mărfii, aceasta fiind servită de 
către producător.

Au fost redeschise piețele Au fost redeschise piețele 
volante din municipiuvolante din municipiu
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Un număr de 900 de copaci au fost plantați de Primăria Cluj-Napoca în sezonul toamnă-primăvară 2019-2020. În Parcul 
Central și la Baza Sportivă Gheorgheni au fost plantați 30 de stejari aurii, iar la școli au fost plantați peste 500 de copaci.

O mare parte din acești arbori au fost plantați odată cu lucrările de modernizare și reabilitare a mai multor străzi și parcuri 
din oraș:

– 51 arbori pe strada Regele Ferdinand, cu mențiunea că până în prezent nu a existat niciun copac pe această stradă
– 48 arbori noi pe strada Molnar Piuariu
– 64 arbori plantați în acest sezon pe strada Bună Ziua
– 165 arbori în noul parc „Între Lacuri”.
Direcția Primăriei Municipiului Cluj-Napoca este una clară: dimensiunea verde este un factor cheie pentru calitatea vieții 

cetățenilor. Vom continua astfel  „înverzirea” diverselor obiective din oraș și crearea de coridoare verzi pentru îmbunătățirea cali-
tății spațiilor publice din Cluj-Napoca, pentru ca toți clujenii să se poată bucura de frumusețea și liniștea naturii, dar mai ales de 
aerul curat.

Acțiunile de plantare pe raza municipiului Cluj-Napoca vor fi reluate în toamnă, când condițiile vor fi propice plantărilor de 
arbori.

De asemenea, bulbii de lalele și alte flori de primăvară plantați în toamna anului trecut au oferit imagini superbe în oraș.

900 de copaci au fost plantați în oraș900 de copaci au fost plantați în oraș
Primăria Cluj-Napoca a continuat 

achiziționarea de aparate de fitness 
pentru a fi amplasate în parcuri și locuri 
publice. Au fost efectuate astfel lucrări 
de reamenajare și modernizare a spați-
ilor pentru fitness în aer liber. 

Pe lângă înlocuirea, respectiv adău-
garea de noi aparate pentru fitness, 
intervențiile cuprind lucrări de fundaţii, 
montaj și refacerea suprafețelor de 

pavaje de granule de cauciuc. Printre 
zonele unde au fost amplasate noi 
aparate de fitness se numără parcurile 
Primăverii, Lăcri mioarelor, Aurel Vlaicu, 
Cetățuie, Parcul Rozelor și cel din 
zona străzilor Dos toievski – Brâncuși 
– Titulescu. 

Printre tipurile de aparate fitness 
amplasate se numără aparate pentru 
musculatura membrelor inferioare, 

apa rate pentru musculatura gambei, 
aparate pentru musculatura coapsei, 
aparate pentru musculatura abdome-
nului și a șoldului, aparate pentru 
musculatura membrelor superioare și a 
spatelui, aparate fitness tip bicicletă, 
aparate de fitness multifuncționale 
pentru toate grupele de mușchi. De 
asemenea, au fost instalate aparate 
fitness pentru persoane cu dizabilități.

Primăria Cluj-Napoca a realizat 
lucrări de montare a sistemului de irigații 
în Parcul Central „Simion Bărnuțiu”. 
Instalațiile respectă principiul eficienței 
energetice și al consumului economic 
de apă. În vederea implementării unui 
sistem de irigații ecologic, captarea și 
aducțiunea apei se face din albia râului 
Someșul Mic. Pentru realizarea acestui 
sistem, precum și pentru traversările 
aleilor din parc s-au folosit soluții 
tehnice de subtraversare, astfel încât să 
nu fie afectată trama stradală (Splaiul 
Independenței) și aleile existente. 

Printre cele mai importante caracte-
ristici ale sistemului de irigații 
enumerăm: programarea acestuia se 
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 este automatizat și asigură 
irigarea uniformă a suprafețelor verzi.

Aparate Aparate 
pentru pentru 

fitness în fitness în 
aer liber în aer liber în 
parcurile parcurile 
clujene clujene 

Sistem modern de irigații pentru Parcul Central
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Primăria Cluj-Napoca, prin Centrul 
de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), a 
demarat o serie de consultări publice 
pentru realizarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030. 
Prima consultare publică a avut loc 
online marți, 7 iulie 2020, pe platforma 
electronică Zoom, tema dezbaterii fiind 
regenerarea urbană. Dezbaterea a fost 
transmisă live pe paginile de Facebook 
Municipiul Cluj-Napoca și CIIC – Centrul 
de Inovare și Imaginație Civică, fiind 
urmărită de peste 100 de persoane. 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 
2021 – 2030 este realizată de Primăria 
Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metro- 
politană Cluj și experții Băncii Mondiale.

”Dimensiunea participativă a 
orașului este un lucru care s-a consacrat 
la Cluj. Țin să subliniez că toată strategia 
orașului de acum încolo va fi funda-
mentată pe soluțiile propuse de specia-
liști, pe care noi doar le vom îmbrăca 
într-o formă administrativă. Clujul nu 
mai poate rămâne în granițele strict 
administrative actuale, ci vorbim despre 
o dimensiune metropolitană care ține 
de existența și de viitorul orașului. Un 
alt obiectiv fundamental al Clujului care 
trebuie să se regăsească în absolut 
toate componentele dezvoltării este 
calitatea vieții și creșterea acesteia. 
Tema dezbaterii, regenerarea urbană 
este o componentă care afectează viața 
fiecăruia dintre noi, oriunde am locui în 
Cluj. Pornind de la acest aspect, voi 
susține necondiționat principiul vieții 
de calitate în orice cartier al Clujului”, a 
declarat primarul Emil Boc.

”Prin acest capitol al Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană, cel 
privind regenerarea urbană, ne dorim să 
acordăm o atenție mai mare cartierelor 
și să creștem calitatea spațiului public. 
Vom avea în fiecare cartier al orașului 
spații verzi compacte și proiecte care să 
contribuie la o mobilitate sustenabilă”, a 
subliniat Ovidiu Cîmpean, coordona-
torul Centrului de Inovare și Imaginație 
Civică (CIIC).

Calitatea vieții va sta la baza elaborării  
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2030

Marius Cristea, expert în cadrul 
Băncii Mondiale, a prezentat principiile 
care vor sta la baza realizării SIDU. 
Practic, principiul de bază este acela de 
a construi pe ceea ce există deja și este 
bine făcut. Printre punctele forte ale 
orașului se numără faptul că se află pe 
locul 1 în topul orașelor preferate de 
români în cazul schimbării reședinței 
actuale, pe locul 1 la promovabilitate la 
Bacalaureat și Evaluarea Națională, 
precum și pe primul loc la speranța de 
viață. Mai mult, Clujul ocupă cel dintâi 
loc și în ceea ce privește implicarea 
cetățenilor în procesul de luare a decizi-
ilor. Pornind de aici, SIDU va fi conturat 
cu implicarea fiecărui cetățean dornic 
să ia parte la procesul de luare a decizi-
ilor. Dorința părților implicate este ca 
strategia să fie scrisă împreună cu 
fiecare clujean ce dorește să se implice.

În ultimii ani, Primăria Cluj-Napoca a 
demarat ample proiecte de reamena-
jare urbană a diverse zone din centrul 
municipiului, proiecte bazate pe princi-
piile „oraș pentru pietoni” și „green city”. 
Strategia de dezvoltare a orașului pornește 
de la ideea că astfel de proiecte trebuie 
să ajungă treptat în toate cartierele 
orașului. Un prin exemplu de succes 
este reamenajarea străzii Molnar Piuariu 
din cartierul Mărăști, prima stradă 
”smart” din România.

Pentru început, a fost elaborat un 
Ghid de reamenajare urbană, care 
conține soluţii integrate pentru îmbu-
nătăţirea confortului urban al marilor 
ansambluri de locuinţe colective 
construite în perioada socialismului de 
stat. Ghidul are la bază principii care să 
ducă la îmbunătățirea calității vieții în 
marile cartiere construite în perioada 
comunistă. Se dorește o dezvoltare 
sustenabilă și o ierarhizare a spațiului 
public astfel încât calitatea vieții să fie 
ridicată în orice zonă a orașului, iar cetă-
țeanul să beneficieze de spații verzi și 
diverse amenajări în spațiul public care 
să îi sporească confortul de „acasă”. Se 
propun amenajarea de noi insule 
urbane, cu mobilier urban îmbunătățit, 
iluminat arhitectural, iluminat pentru 
pietoni, panouri de afișaj și facilități 
pentru persoane cu dizabilități. Orașul 
trebuie perceput la nivelul pietonului, 
al transportului în comun și al mobili-
tății alternative.

Documentele prezentate în cadrul 
consultării publice pot fi consultate pe 
site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

Seria de dezbateri publice online 
despre viitorul orașului a continuat pe 
tot parcursul lunii iulie.

Primăria Cluj-Napoca 
urmărește construirea 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.

În următoarele 10 luni, alte 240 de 
locuri vor fi date în folosință. În prezent 
se lucrează la viitoarea creșă de pe 
strada Grigore Alexandrescu nr. 47A, 
care va avea o capacitate de 90 de locuri 
și care urmează să fie finalizată - potrivit 
contractului - în toamna anului 2020. 
De asemenea, au fost demarate proce-
durile pentru extinderea creșei de pe 
strada Meziad numărul 4, cu o capaci-
tate de 90 de locuri. Lucrările urmează 
să fie finalizate în primăvara anului 
2021. O altă creșă nouă cu 60 de locuri 
va fi dată în folosință până în data de 15 
octombrie 2020 în cartierul Bună Ziua. 

240 de noi locuri în creșe:  240 de noi locuri în creșe:  
150 din 15 octombrie 2020 și  150 din 15 octombrie 2020 și  
90 din 28 februarie 202190 din 28 februarie 2021

Clădirea în suprafață de 1000 mp se află pe strada Theodor Capidan nr. 17 și a fost 
preluată în domeniul public în luna iulie 2020. Lucrările de modernizare și dotare a 
noii creșe vor fi finalizate până la data de 15 octombrie 2020.

În cazul creșei de pe strada Grigore Alexandrescu nr. 47A, termenul contractual 
de finalizare a lucrărilor este 30 Septembrie 2020, dar executantul se va mobiliza să 
termine mai repede, astfel:

–   31 August: finalizare lucrări;
–   1-30 Septembrie: Recepție lucrări, obținere avize de funcționare, inclusiv aviz 

ISU;
–   1-15 Octombrie: dotare cu mobilier și alte dotări interioare;
–   15 Octombrie: primirea copiilor la creșă.
Termenele au fost stabilite cu ocaza vizitei pe șantier a primarului Emil Boc.
Creșa va avea 6 grupe de copii cu 90 de locuri, sub denumirea Creșa „Cenușăreasa”, 

structura 2.
Clădirea are regim de S+P+E+er.
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Ajutor financiar pentru plata bonelor

Cele 16 unități din cadrul Centrului 
Bugetar Creșe, aflat în subordinea 
Primăriei Cluj-Napoca  s-au redeschis 
începând de joi, 18 iunie 2020. La reve-
nirea în creșă (dacă cererea în acest sens 
a fost aprobată), părinţii trebuie să 
prezinte  avizul epidemiologic de intrare 
în colectivitate eliberat de către medicul 
de familie. Părinţii care doresc să aducă 
copiii în creșă au obligaţia să respecte 
măsurile de igienă și comportament 
dispuse de Centrul Bugetar Creșe, în 
conformitate cu Ordinul nr. 1976/4518/ 
493/2020, astfel:

Copiii cu boli infectocontagioase 
acute nu vor fi aduși la creșă.

Temperatura copilului se va măsura 
de către părinți înainte de a pleca la 
creșă. Dacă are simptome respiratorii 
sau febră (37,3°C sau mai mare), copilul 
nu merge la creșă.

Transferul de obiecte sau echipa-
mente între casă și unitate trebuie limitat 
la ceea ce este strict necesar: haine de 
schimb și încălțăminte suplimentară.

Copiii nu trebuie să aducă de acasă 
jucării sau alte obiecte care nu sunt 
necesare. Părinții trebuie să ajute/supra-
vegheze copiii să se spele pe mâini 
înainte de a pleca la creșă.

Au fost redeschise creșele 

Primăria Cluj-Napoca oferă condiții 
și servicii de cel mai înalt nivel în creșele 
de stat, dar și soluții alternative pentru 
părinți. Acordarea de ajutor financiar 
familiilor la plata serviciilor oferite de 
bone este un program inițiat pentru 
prima dată în România de administrația 
clujeană, fiind stabilit ulterior cadrul 
legal prin Legea nr. 35/2020. Pot bene-
ficia de ajutor financiar pentru plata 
serviciilor oferite de bonă persoanele 
care au în întreținere copii cu vârstă 
preșcolară, cu venituri lunare nete de 
max. 3500 lei/membru de familie. 
Primăria acordă ajutor financiar lunar - 
între 250 și 710 lei - pentru fiecare copil de 
vârstă preșcolară, în funcție de nivelul 

veniturilor pe membru de familie, 
conform metodologiei aprobate prin 
HCL nr. 414/2020. Acest ajutor financiar 
se acordă pentru fiecare copil de vârstă 
preșcolară, în funcție de nivelul venitu-
rilor nete lunare pe membru de familie.

Pot beneficia de ajutorul financiar 
pentru plata serviciilor oferite de bonă, 
astfel cum este prevăzut de Legea nr. 
35/2020, în limita fondurilor bugetare 
anuale aprobate cu această destinaţie, 
persoanele care au în întreținere copii 
de vârstă preșcolară, ale căror venituri 
sunt de până la 3.500 lei pe membru de 
familie și care se află în una dintre urmă-
toarele situații: a) este părintele la care 
copilul locuiește în mod statornic; b) are 

calitatea de reprezentant legal al copi-
lului și se ocupă de creșterea și îngrijirea 
acestuia; c) este persoana desemnată 
de părinte pentru întreținerea copilului, 
pe perioada absenței părinților, conform 
prevederilor art.104 din Legea nr. 
272/2004 privind protecția și promo-
varea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Ajutorul financiar este acordat pentru 
fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție 
de nivelul veniturilor nete lunare pe 
membru de familie, după cum urmează: 
a) până la 2.100 lei - 710 lei; b) de la 
2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei; c) de 
la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei; d) 
de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

Traseul prin curtea unității până la 
intrare și în incintă se realizează pe un 
culoar bine delimitat și semnalizat, res- 
pectând normele de distanțare fizică.

Sălile de grupă sunt astfel amena-
jate încât să permită reducerea numă-
rului de copii în cameră, iar distanța 
dintre ei să fie maximizată, fără a 
compromite funcționarea normală a 
activităților pedagogice. Se recomandă 
reducerea numărului de copii în grupă, 
astfel încât să fie asigurată o suprafață 
de minimum 4,5 mp/copil.

Distanțarea fizică se asigură în toate 
încăperile din unitate (dormitoare și în 
sălile de mese) prin plasarea paturilor, 
șezlongurilor, respectiv a măsuțelor la 
cel puțin 2 m distanță între ele.

Se asigură încăperi dedicate pentru 
a evita contactul dintre persoanele din 
grupuri diferite; a fost nominalizat 
personalul care lucrează la fiecare 
grupă de copii și au fost repartizate 
spațiile în care aceștia își desfășoară 
activitatea zilnică în mod constant.

26 27
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Pe parcursul ultimelor luni, la nivelul municipiului Cluj-Napoca au fost implementate mai multe măsuri 
pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus (Covid-19), gradual, în funcție de evoluția 

situației la nivel național. Toate aceste măsuri au fost făcut publice la momentul implementării lor și sunt 
detaliate și centralizate pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca,  www.primariaclujnapoca.ro.

Primăria municipiului Cluj-Napoca, 
prin Direcția de Asistență Socială și 
Medicală și organizațiile partenere, a 
venit în sprijinul persoanelor vârstnice 
care nu au susținători sau altă formă de 
ajutor în vederea asigurării celor de 
trebuință în această perioadă, pentru a 
limita expunerea lor în afara locuințelor. 
Numărul de telefon 0372.280.499 a fost 
disponibil de luni până vineri, între 
orele 8-20 și sâmbătă-duminică, între 
orele 9-15. 

Direcția de Asistență Socială și 
Medicală a preluat apelurile persoa-
nelor aflate în nevoie și a identificat 
necesitățile; apoi personalul DASM 

Sprijin pentru persoanele vârstnice  
care nu au susținători sau altă formă de ajutor

Educație – acces la educație digitală pentru toți elevii din 
învățământul preuniversitar

Au fost achiziţionate 2.098 tablete 
pentru elevii clujeni care provin din 
familii care nu dețin calculator, laptop 
sau tablete. Tableta are regimul unui 
manual școlar, fiind returnată școlii la 
sfârșitul ciclului scolar. Tabletele au fost 
utile atât pentru învăţământul online 
din perioada stării de urgenţă cât și 
pentru activităţi didactice pe platforme 
digitale după încheierea stării de 
urgenţă. 

împreună cu organizațiile partenere a 
achiziționat bunurile necesare și le-a 
livrat la domiciliul solicitanților.

857 de persoane cu vârsta de peste 
65 de ani au avut nevoie de sprijin și au 
beneficiat de ajutorul DASM, al cultelor 
religioase și al organizațiilor partenere. 

De asemenea, Primăria în partene-
riat cu organizațiile partenere și cultele 
religioase a asigurat hrana zilnică 
pentru 123 persoane vârstnice. Un 
număr de 87 persoane izolate la domi-
ciliu au beneficiat de hrană prin Cantina 
de Ajutor Social și Pensiune și cu spri-
jinul ONG-urilor de la nivel local.

Precizăm faptul că alte 588 persoane 
vârstnice au primit servicii de consiliere 
și suport emoțional prin telefon, iar 
pentru 141 dintre acestea, persoane 
singure, cu precaritate fizică și psihică, 
acest serviciu s-a acordat zilnic sau la 
interval de 2-3 zile, în funcție de solici-
tări și nevoi.

În cadrul Centrelor de Zi pentru 
Vârstnici, 156 persoane vârstnice, care 
au deprins utilizarea aplicațiilor Zoom și 
Whatsapp, repartizate în grupe de câte 
15-25 persoane, au participat la confe-
rințe și ateliere de lucru online.

La Cluj-Napoca, nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat!

Servicii publice de calitate reprezintă o prioritate pentru Primăria municipiului Cluj-Napoca.  
Indiferent de situație, primăria trebuie să se adapteze astfel încât cetățenii să beneficieze de servicii 
eficiente și eficace:

 ¾  Digitalizarea serviciilor publice este esențială pentru a realiza tranziția în mediul online. Peste 175 de 
operațiuni administrative pot fi efectuate online și nu mai necesită interacțiunea directă a cetățeanului cu 
funcționarul public 

 ¾  Toate cererile adresate primăriei primesc răspuns online. 
 ¾  În perioada stării de urgență, Programul de relații cu publicul a fost adaptat pentru a evita congestiile la ghișee. 
 ¾  Spațiile au fost marcate pentru respectarea distanțării recomandate de 1,5 metri.
 ¾  Dezbaterile publice s-au mutat online, pe o platformă de videoconferință.
 ¾  Regulamentele și modalitatea de funcționare a tuturor activităților din subordinea primăriei (creșe, centrul de 

cultură urbană, cantina etc.) au fost adaptate pentru maxim de siguranță și responsabilitate față de cetățeni.

Spațiul public 
Spațiul public este unul dintre cele mai importante aspecte ale unui oraș. Acesta este o punte între propria 
locuință – unde este de datoria fiecăruia dintre noi să respectăm regulile pentru a avea grijă unii de alții – și locul 
unde avem treabă. Pentru ca acest spațiu public să ofere maximul de igienă și siguranță publică, am întreprins 
următoarele măsuri:

 ¾  Spălarea zilnică a străzilor – pietonal și carosabil - și a spațiilor publice.
 ¾  Dezinfectarea periodică a mobilierului urban și a stațiilor de transport în comun.
 ¾  Igienizarea și dezinfectarea piețelor aflate în subordinea Primăriei și a Consiliului local. 
 ¾  Acțiuni de dezinfecție la asociațiile de proprietari, casa scărilor, lift, spații  comune.
 ¾  Adaptarea regulamentului de utilizare a transportului în comun.

Unsingurcluj.ro
Cele mai importante festivaluri și evenimente din 

Cluj, alături de 50 organizații locale și administrația 
publică, au lansat unsingurcluj.ro, platforma online 
pentru sincronizarea eforturilor județului în lupta cu 
coronavirusul.

Proiectul și-a propus să continue acțiunile de 
strângere de fonduri, pe care să le pună la dispoziția 
spitalelor din județ, a instituțiilor publice și a inițiati-
velor civice din Cluj. Platforma a permis publicului și 
companiilor donații directe, redirecționate apoi în 
funcție de nevoile actualizate la zi. De asemenea, prin 
unsingurcluj.ro, inițiatorii au pus la dispoziția spitalelor, 
instituțiilor publice și inițiativelor civice resurse logis-
tice, creative și umane. Spre exemplu, cu sprijinul 
acestui proiect, peste 100 de cadre medicale au bene-
ficiat de cazare gratuită la hotelurile din oraș. 

O cursă Tarom încărcată cu echipamente de 
protecție pentru spitalele clujene a adus la Cluj-
Napoca 75 metri cubi de echipamente de protecție: 
operațiunea a fost coordonată și organizată de echipa 
Un Singur Cluj și Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Cluj-Napoca sub îndrumarea Instituției Prefectului - 
Județul Cluj, împreună cu Consiliul Județean Cluj și 
Primăria Cluj-Napoca.

Sprijin pentru comunitatea de la Pata 
Rât – Nimeni nu este lăsat în urmă!

S-au reluat căsătoriile 
în Parcul Central 

Cu respectarea regulilor stabilite de 
către autoritățile statului, de la 
mijlocul lunii mai s-au reluat 

căsătoriile în clădirea Casino din 
Parcul Central.

Ulterior, din 20 iunie, oficierea 
căsătoriilor civile s-a mutat în foișorul 

din Parcul Central, unde, conform 
reglementărilor oficiale stabilite de 
autorități, numărul participanților 

este de 50 de persoane.

Primăria Cluj-Napoca le urează 
Casă de Piatră și multă fericire 

tinerelor familii!

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială 
și Medicală și Cantina Primăriei, a realizat o activitate pentru sprijinirea 
comunității de la Pata Rât, care a constat în distribuirea de pachete 
alimentare (finanțate din bugetul local) și igienice (prin Programul 
operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, finanţat din Fondul de 
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane). 300 de 
familii au beneficiat de aceste pachete, conținând produse alimentare și 
produse de igienă personală.

De asemenea, două containere cu băi mobile dotate fiecare cu 3 
boxe WC, 3 boxe dușuri, 4 lavoare independente, boiler electric și radi-
ator electric au fost instalate la Pata Rât (str. Cantonului). Pe perioada 
stării de urgenţă au mai avut loc mai multe acțiuni de salubrizare a zonei 
Pata Rât și de dezinfecție a unităților sanitare mobile.

A fost facilitat accesul gratuit la internet pentru comunitățile de la 
Pata Rât, fiind prioritizată conexiunea copiilor pentru a avea acces la 
educația online.
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Calitatea vieții în Cluj-Napoca are la 
bază trei dimensiuni fundamentale: 
verde, digitală și de reziliență, urmând 
direcția generală de dezvoltare a 
orașelor europene. 

Importanța dimensiunii „verzi” a 
orașului, în special în aceste timpuri de 
schimbări climatice accentuate, este 
subliniată în SIDU - Strategia Integrată 
de Dezvoltare Urbană a Clujului. 

Obiectivele Primăriei Cluj-Napoca 
sunt clare:
–  100 hectare noi spații verzi;
–  100.000 noi arbori plantați;
–  coridoare verzi de mobilitate suste-

nabilă pe malurile cursurilor de apă 
din Zona Metropolitană Cluj;

–  transport verde nepoluant;
–  spații pietonale și piste de biciclete 

extinse;
–  rețele de senzori și stații mobile de 

măsurare a calității aerului, apei și 
solului.
În cadrul dezbaterii publice, primarul 

Emil Boc a subliniat, de asemenea, că 
viitorul mobilității se conturează prin 
transportul public eficient și transport 
alternativ mașinilor personale. 

”Până în 2026 transportul în comun 
din Cluj-Napoca va deveni 100% nepo-
luant, electric: astăzi deja jumătate din 
flota de transport a orașului este verde, 
nepoluantă. În acest sens, Primăria Cluj-
Napoca introduce în continuare trolei-
buze, tramvaie noi, autobuze electrice. 
În același timp, continuăm proiectul 
pentru metrou și tren metropolitan”, a 
explicat primarul.

Stadiul proiectelor din programul 
Clujul Verde se prezintă astfel:
–  Parcul Între Lacuri: proiect finalizat 

anul acesta cu o suprafață de 1 ha 
unde au fost plantați 165 arbori (1,7 
mil. euro)

–  Parcul Tineretului (Pădurea 
Clujenilor): un proiect în execuție 
care urmează a fi finalizat în decem-
brie 2021 pe o suprafață de 21,3 ha 
unde se propune plantare a 1.505 
arbori (4,9 mil. euro)

–  Malurile Someșului: proiect în curs 
de finalizare a PT (proiect tehnic) și 
a detaliilor de execuție cu o supra-
față de 7 ha unde vor fi plantați 
peste 2.000 arbori (peste 30 mil. 
euro)

–  Baza sportivă și parcul de agrement 
„La Terenuri”: au început lucrările de 
execuție și urmează finalizarea 
acestora până în toamna anului 
viitor. Suprafața este de 4,3 ha și vor 
fi plantați 428 arbori.

–  Parcul Est: pregătirea documenta-
ției pentru lansarea unui concurs 
internațional de soluții împreună cu 
OAR (Ordinul Arhitecților din 
România). Suprafața este de 54 ha, 
iar valoarea proiectului este de 33 
mil. euro.

–  Parcul Bună Ziua: s-a semnat un 
contract cu OAR pentru  
lansarea unui concurs internațional 
de soluții pentru amenajarea 
parcului. Suprafața acestuia va  
fi de 9,5 ha.

–  Parcul Zorilor: a fost aprobat studiul 
de fezabilitate, iar PUZ-ul se află în 
curs de elaborare. Suprafața va fi de 
1,2 ha cu 188 arbori plantați (18.8 
mil. lei, cu TVA inclus)

–  Continuarea proiectului de amena-
jare a Malurilor Someșului, în vecină-
tatea tronsonului Canalului Morii din 
zona Parcul Rozelor: se va dubla 

suprafața Parcului Rozelor prin 
amenajarea tronsonului Canalului 
Morii pe o suprafață de 2,5 ha (18.8 
mil. lei, cu TVA inclus). Se lucrează la 
realizarea studiului de fezabilitate.

–  Parcul Feroviarilor: s-a finalizat 
proiectul tehnic și se lucrează la 
lansarea licitației de execuție. 
Suprafața este de 5,3 ha unde se 
propune plantarea a 510 arbori.

–  Parcul Armătura: se va lansa licitația 
pentru lucrările de execuție și 
modernizare pentru această zonă 
cu o suprafață de 3,2 ha unde vor fi 
plantați 103 arbori (4,8 mil euro).

–  Amenajarea dealului Cetățuia pe o 
suprafață de 10 ha în proprietate 
publică (15 hectare suprafaţa 
studiată). Momentan se lucrează la 
realizarea PUZ și SF, urmează ca 
până în primăvara anului viitor să 
fie lansată licitația pentru execuție.

–  Parcul „I. L. Caragiale”: a fost finalizat 
studiul de fezabilitate. Proiectul include 
o suprafață de 0,5 ha unde vor fi 
plantați 44 arbori (25,5 mil. lei cu TVA)

–  Proiect Pădure - Parc în zona Făget 
pe o suprafață de 40 ha: este în curs 
de finalizare studiu de fezabilitate.

–  Proiect Pădure - Parc Hoia pe o 
suprafață de 74 ha - proiect al 
Consiliului Județean: se lucrează la 
PUZ, DTAC și PT (10 mil. euro).
Pe lângă aceste proiecte aflate în 

diverse stadii de implementare, se vor 
lua în calcul următoarele:
–  Amenajarea Malurilor Someșului 

- etapa 3 și 4 și extinderea concep-
tului în Zona Metropolitană Cluj

–  Masterplan pentru Canalul Morii
–  Reamenajarea malurilor unor 

cursuri de apă din Cluj-Napoca 
(Pârâul Becaș, Pârâul Nadaș, Pârâul 
Calvaria și Pârâul Țiganilor etc.). 

Concluziile principale în urma 
dezbaterii subliniază faptul că pe 
termen mediu și lung, strategia 
Primăriei Cluj-Napoca include amena-
jarea unui nou parc în fiecare cartier al 
orașului, dar și soluții pentru un spațiu 
public de calitate, cu mobilitate suste-
nabilă și culoare pietonale noi.

În cadrul dezbaterii, au fost prezentate 
două studii cu privire la schimbările clima-
tice și insulele de căldură urbană și 
analiza factorilor de mediu (aer, apă, sol) la 
nivelul Zonei Metropolitane Cluj-Napoca. 

Toate studiile prezentate în cadrul 
dezbaterii pot fi consultate pe site-ul 
Primăriei Cluj-Napoca, la secțiunea 
Comunitate/Cetățeni/Centrul de Inovare 
și Imaginație Civică.

„Clujul Verde” a fost tema celei de-a doua consultări publice privind realizarea Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030. Dezbaterea online a avut loc marți, 14 iulie 2020, sub 
umbrela Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) și a strâns laolaltă specialiști ai Băncii 

Mondiale (instituție partener în realizarea noii Strategii), profesori universitari, experți de mediu, 
arhitecți, dar și cetățeni dornici să se implice în procesul de încadrare a orașului pe direcția ce are 

la bază conceptul de calitate a vieții.

Clujul Verde 2030: Clujul Verde 2030: 
100 de hectare de parcuri noi100 de hectare de parcuri noi
100.000 copaci plantați100.000 copaci plantați
Transport în comun complet electricTransport în comun complet electric
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Consiliul Local 
Începând din această primăvară, la Cluj-Napoca ședin-

țele Consiliului Local se desfășoară online, pe o platformă 
dedicată de videoconferință. Prima ședință online a Consi-
liului Local a avut loc în data de 23 martie 2020, datorită 
măsurilor necesare de distanțare socială impuse în 
contextul pandemiei. Cetățenii interesați să ia cuvântul pot 
face acest lucru, înscriindu-se pe site-ul primăriei. Până în 
prezent, au avut loc 11 ședințe de Consiliu Local online.

Ședințele Comisiei de Urbanism
De asemenea, ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare 

a Teritoriului și Urbanism (CTATU) se desfășoară online. Ca 
și în cazul ședințelor de Consiliu Local, și în cazul ședințelor 
de Urbanism, cetățenii interesați să ia cuvântul pot să facă 
acest lucru, înscriindu-se pe site-ul Primăriei. Până în 
prezent s-au desfășurat 15 ședințe online ale Comisiei de 
Urbanism.

Dezbateri publice
Având în vedere faptul că pandemia Coronavirus a 

afectat foarte multe domenii de activitate din orașul nostru 
și în vederea adoptării unor politici publice eficiente, 
inclusiv din perspectiva alocărilor financiare de la bugetul 
local, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a organizat o serie 
de dezbateri publice în acest scop. În total, au fost organi-
zate 5 dezbateri publice privind Starea Clujului după 
pandemia de Coronavirus, pe următoarele teme: cultură, 
sport, sănătate, economie și social.

Dezbaterile s-au concentrat pe următoarele probleme:
1. Cum a fost afectat domeniul respectiv de pandemia 

Coronavirus?
2. Care sunt soluțiile în domeniul respectiv după 

pandemia Coronavirus?
3. Care sunt modalitățile și politicile publice prin care 

Primăria și Consiliul local pot ajuta domeniul respectiv?
Dezbaterile au avut loc în perioada 27 mai – 23 iunie și 

s-au desfășurat pe o platformă online de videoconferință, 
potrivit procedurii de dezbatere publică în vederea elabo-
rării și adoptării actelor administrative cu caracter normativ.

De asemenea, joi, 4 iunie, a avut loc o dezbatere publică 
online privind  Regulamentul de închiriere a locurilor de 
parcare, garaje și copertine aflate în administrarea 
Serviciului public de interes local pentru administrarea 
parcărilor.

Folosim noile tehnologii pentru a 
face din Cluj-Napoca un oraș mai „inteli-
gent” în termeni de soluţii pentru multi-
plele probleme care apar într-o 
aglomerare urbană, dar și pentru a da 
prilejul cetăţenilor să se exprime și 
pentru a le oferi soluţii eficiente în 
relația cu administrația publică locală.

În acest moment, clujenii au la 
dispoziție 175 de operațiuni adminis-
trative care pot fi efectuate online și 
care nu mai necesită interacțiunea 
directă a cetățeanului cu funcționarul 
public, acestea incluzând modalități de 
plată a taxelor și impozitelor locale, 
modalități de plată a amenzilor, depu-
nerea a diverse tipuri de cereri online, 
eliberarea de documente online, docu-
mente administrative fiscale ce pot fi 
comunicate cetățenilor în format elec-
tronic prin email.

De asemenea, în aplicarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 38/2020 
privind utilizarea înscrisurilor în formă 

electronică la nivelul autorităților și 
instituțiilor publice, s-a emis Dispoziția 
primarului nr. 2080/21.04.2020 prin care 
cetățenii pot solicita și primi răspuns în 
format digital la orice tip de cerere, cu 
semnatura electronică aplicabilă. 

Prin crearea primului „funcționar 
public virtual”, numit „Antonia”, înce-
pând din 18 aprilie 2018, clujenii pot 
alege să își înregistreze cererile de la 
distanță, fără a se deplasa fizic la regis-
tratura generală a instituției sau la una 
dintre primăriile de cartier. În 2019, 
peste 10.000 de cereri au fost preluate 
prin intermediul „Antonia”. 

Clujenii au la dispoziţie un număr 
peste 127 de tipuri de cereri pe care le 
pot adresa Primăriei. Prin accesarea 
butonului „Servicii online” - „Cereri” de 
pe site-ul oficial al Primăriei https://
www.e-primariaclujnapoca.ro/registra-
tura/cereri/, toți cei interesați pot vedea 
linkurile către formularele online dispo-
nibile în această etapă.

Pentru a dezvolta acest proiect, 
municipalitatea implementează înce-
pând din anul 2019 proiectul „Creșterea 
transparenței decizionale și simplificarea 
procedurilor administrative pentru cetă-
țeni - ANTO - CIIC”, finanțat prin Pro gramul 
Operaţional Capacitate Administrativă 
2014-2020 (POCA). Una dintre compo-
nentele esenţiale ale proiectului este 
designul, dezvoltarea și implementarea 
unui sistem electronic de digitalizare și 
simplificare a serviciilor publice oferite 
cetățenilor prin dezvoltarea funcționa-
rului public electronic și virtual 
„Antonia”.

De asemenea, pentru sesizările 
adresate Primăriei, poate fi utilizată apli-
cația MyCluj, platformă de sesizări inte-
grată cu sistemul intern de mana ge- 
ment al documentelor. 

Lista completă a cererilor și proce-
durilor administrative disponibile 
online poate fi accesată pe site-ul 
Primăriei, www.primariaclujnapoca.ro.

Peste 175 de cereri și proceduri Peste 175 de cereri și proceduri 
online puse la dispoziția cetățeniloronline puse la dispoziția cetățenilor

La Cluj-Napoca, ședințele de Consiliu Local,   
de urbanism și dezbaterile s-au mutat în online
Având în vedere restricțiile și regulile de distanțare socială impuse în timpul pandemiei de Coronavirus,  

la Primăria Cluj-Napoca au fost adaptate toate activitățile, în așa fel încât să nu fie afectate serviciile 
publice oferite. Astfel, toate ședințele sau întâlnirile care necesitau prezența unui număr mare de 

persoane au fost relocate în mediul online.
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La începutul lunii martie, Comisarul 
European pentru inovare, cercetare, 
cultură, educație și tineret, Mariya 
Gabriel a venit la Cluj-Napoca pentru a 
valida drumul ecosistemului local de 
inovare pentru startupuri, dar și pentru 
a anunța principalele acțiuni ale 
Comisiei privind inovarea în anul 2020.

Cluj-Napoca a găzduit, în perioada 
5-7 martie, o serie de evenimente dedi-
cate inovării, startup-urilor și viitorului 
tinerilor. Alături de Comisarul European 
pentru inovare, cercetare, cultură, 
educație și tineret, Mariya Gabriel, la 
Cluj-Napoca s-au mai aflat zeci de repre-
zentanți ai ecosistemului european de 
inovare și startup.

În acest context, doamna Comisar a 
lansat la Cluj-Napoca competiția pentru 
anul 2020 privind „Capitala Europeană a 
Inovării”, acordată de un juriu, în urma 
unei competiții de proiecte, celui mai 
inovativ oraș european al anului.

„Orașul nostru se numără și el 
printre cele care dețin deja toate ingre-
dientele și uneltele necesare pentru a 
depune o aplicație excelentă și pentru a 
deveni Capitală Europeană a Inovării. 

Am încredere că prin strânsa colaborare 
care există la nivel local între actorii care 
formează acest ecosistem de inovare, 
Clujul va fi un candidat puternic pentru 
obținerea acestei titulaturi”, a explicat 
primarul Emil Boc. 

Tot în cadrul acestei serii de eveni-
mente, au avut loc mai multe întâlniri 
tehnice, de lucru, care au radiografiat 
viziunea de dezvoltare a orașului. Prin 
consolidarea parteneriatului dintre 
administrația publică locală, universități 
și sectorul de tineret, mediul de busi-
ness, organizații non-guvernamentale 
și cetățeni, Clujul devine un etalon în 
ceea ce înseamnă inovare, cercetare și 
dezvoltare durabilă - demersurile înce-
pute în domenii precum tineret, educație 
sau participare publică fiind conside-
rate modele de bune practici de către 
Comisarul Mariya Gabriel și participanții 
la eveniment.

Pe componenta de Tineret, Comisarul 
european a mai făcut un anunț la Cluj-
Napoca în întâlnirea cu inițiatorii pro- 
iectului Rețelei Orașelelor Capitale 
Europene ale Tineretului. Astfel, Mariya 
Gabriel a declarat că în cadrul cabine-
tului său va exista o persoană dedicată 

dialogului continuu cu initațivele de 
tineret din Europa a cărei misiune va fi o 
mai bună conectare a vocilor tinerilor 
cu nivelul de policy making din forurile 
europene.

Comisarul european Mariya Gabriel 
și primarul Emil Boc, membru al 
Comitetului Regiunilor, au participat și 
la un dialog cu cetățenii cu tema 
“Orizont Europa: provocări și perspec-
tive”. Programul „Orizont Europa” inves-
tește în modelarea viitorului prin 
intermediul cercetării și inovării. 
Programul își propune să ofere sprijin 
pentru transformarea provocărilor în 
oportunități, îmbunătățind astfel viața 
cotidiană a europenilor. 

În perioada 5-7 martie 2020, în 
cadrul aceleiași serii de evenimente, a 
avut loc și cea de a III-a ediție a Taberei 
de Inovare. Evenimentul a fost orga-
nizat de către Transilvania IT Cluster, cu 
sprijinul Primăriei și este un exemplu 
concret de efort al ecosistemului pentru 
a munci la co-crearea de soluții pentru 
probleme atât locale, cât și europene. 

 StartupCity Cluj-Napoca 2020:   StartupCity Cluj-Napoca 2020:  
o serie de evenimente dedicate inovării, o serie de evenimente dedicate inovării, 

startup-urilor și viitorului tinerilorstartup-urilor și viitorului tinerilor
Alocările de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru 
asociațiile, federațiile și alte structuri din domeniul sportului au 

crescut constant în ultimii ani. În acest an, suma alocată de 
Consiliul Local a fost de 8.826.500 lei. Un număr de 211 de cluburi 
și asociaţii sportive au beneficiat de sprijin în valoare de peste 41,6 

milioane de lei, în anii 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020, ceea ce 
înseamnă în medie un sprijin de peste 8,32 milioane de lei pentru 

42 de cluburi sau asociaţii sportive în fiecare an. Comparativ cu 
anul 2012, suma medie alocată anual pentru cluburi și asociaţii 

sportive a crescut cu 258%.

Peste 8,8 milioane de lei pentru Peste 8,8 milioane de lei pentru 
sportul clujeansportul clujean
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Cu toate că multe evenimente au 
fost anulate în acest an, din pricina 
măsurilor impuse în contextual epide-
miei de Coronavirus, asociațiile care 
desfășoară la Cluj-Napoca proiecte 
culturale și de tineret au fost  susținute 
și anul acesta cu bani de la bugetul 
local. În total, în două etape, a fost 
alocată suma 9,1 milioane de lei pentru 
148 de proiecte. În urma primei sesiuni 
de finanțare a fost alocată suma de  
6.331.500 lei pentru sectorul cultural, iar 
în sesunea a doua s-a alocat suma de 
2,8 milioane de lei. Finanțarea de la 
municipalitate a urmărit să subvențio-
neze sectorul cultural independent - 
ONG-urile locale și să susțină financiar 
proiecte specifice ale instituțiilor cultu-
rale importante din oraș. Un număr de 
aproximativ 900 de proiecte culturale și 
de tineret au beneficiat de sprijin în 
valoare de peste 51,63 milioane de lei, 
în anii 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020, 
ceea ce înseamnă în medie peste 10,32 
milioane de lei pentru 180 de proiecte 
în fiecare an. Comparativ cu anul 2012, 
suma medie alocată anual a crescut de 
mai bine de patru ori (cu 446%), 
respectiv numărul mediu de proiecte 
finanţate a crescut cu 65%. 

Strategia Primăriei presupune 
consolidarea și dezvoltarea calitativă a 
actului cultural din Cluj-Napoca, astfel 
încât orașul să fie recunoscut pe plan 
regional și naţional ca o comunitate 
care preţuiește, sprijină și dezvoltă 

cultura și artele, având un aport cultural 
valoros pe plan naţional și internaţional. 
Cluj-Napoca este un oraș al dialogului 
intercultural, care aduce un amestec 
bogat de idei și perspective, esenţiale 
pentru o calitate a vieţii remarcabilă.

Conform studiilor realizate de 
Centrul de Consultanţă și Cercetare în 
Domeniul Culturii, Clujul are, după 

București, cea mai mare vitalitate cultu-
rală urbană din România. Categoriile de 
indicatori avute în vedere sunt: 
infrastructura sectorului cultural, 
resurse umane specializate, cheltuieli 
bugetare pentru cultură, activităţi 
culturale - participare, economia creati-
vă-industrii creative, sectorul non-profit 
(ONG-uri).

Primăria Cluj-Napoca sprijină Primăria Cluj-Napoca sprijină 
constant sectorul culturalconstant sectorul cultural

Orașul Cluj-Napoca a fost inclus printre 
recomandările „European Safest Desti-
nations 2020” - Coronavirus: cele mai 
sigure destinații de vizitat în Europa, în 
contextul în care multe țări europene își 
deschid frontierele și hotelurile, iar zborurile 
sunt reluate. Mai mult decât atât, turiștii 
aleg să viziteze orașele care au implemen-
tate măsuri concrete cu privire la limitarea 
răspândirii infecției cu noul coronavirus 
pentru a decide unde să călătorească.

Conform site-ului, Cluj-Napoca se 
numără printre recomandări pentru că 
este una dintre cele mai frumoase desti-
nații din Europa și unul dintre cele mai 
atractive orașe din România. Sunt menți-
onate, de asemenea, și măsurile luate de 
autorități pentru a reduce impactul COVID-
19, punându-se accentul pe măsurile 
concrete de dezinfectare a spațiilor 
publice și a transportului public, precum 
dezinfectarea mijloacelor de transport la 
fiecare 4 ore care este apreciată ca fiind 
foarte eficientă. Totodată, pe lângă măsu-
rile de limitare a răspândirii infectării cu 
COVID-19 în spațiul public, autoritățile și 
mediul privat au implementat o serie de 
măsuri de siguranță pentru turiștii care 
vor să viziteze municipiul nostru.

Municipiul Cluj-Napoca se numără 
printre cele mai sigure destinații de 
vacanță din acest an, conform unei 

analize întocmite de site-ul  
www.europeanbestdestinations.com.

Cluj-Napoca, printre cele mai sigure Cluj-Napoca, printre cele mai sigure 
orașe din Europa în contextul COVID-19orașe din Europa în contextul COVID-19

Măsurile complete implementate de 
municipalitatea clujeană pot fi consultate 
pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

„În regiunea Transilvaniei, într-o zonă 
istorică, orașul Cluj-Napoca așteaptă să fie 
descoperit. După ce veți ajunge în oraș și îi 
veți simți vibrația, veți fi fermecați pentru 
totdeauna. Esența Clujului stă în oamenii 
săi responsabili, care au creat o societate 
dinamică și multiculturală, unde vă veți 
simți ca acasă odată ce veți ajunge să 
cunoașteți orașul. Dacă vă luați un 
moment pentru a vă conecta cu Cluj-
Napoca, veți vedea de ce poate fi consi-
derată una dintre cele mai sigure destinații 
din Europa. Terasele din Cluj-Napoca sunt 
gata să vă întâmpine în această vară și 
toamnă cu măsuri de distanțare socială și 

personal instruit în ceea ce privește 
respectarea normelor de igienă necesare 
(printre altele meniuri digitale)”, se menți-
onează în articol. Cluj-Napoca este reco-
mandată ca destinație ideală de vacanță, 
alături de destinații turistice consacrate 
din Europa, din țări precum Grecia, 
Portugalia, Croația, Malta, Polonia sau 
Finlanda. Din România, mai sunt reco-
mandate orașele Oradea și Sibiu.

Începând cu anul 2009, European 
Best Destinations (Cele mai bune desti-
nații europene) promovează turismul în 
Europa către milioane de călători, mass 
media și lucrători în domeniul turismului, 
în parteneriat cu peste 300 agenții euro-
pene de turism și rețeaua Eden creată de 
Comisia Europeană.
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Produsul Intern Brut (PIB) la nivelul 
municipiului Cluj-Napoca a crescut cu 
115% în perioada 2008-2018, iar PIB pe 
cap de locuitor cu 110%, în aceeași peri-
oadă – acestea sunt rezultatele unui 
studiu prezentat recent de Universitatea 
Babeș-Bolyai, în urma unei cercetări 
privind dinamica economiei locale din 
ultimii ani.

Conform datelor publicate, volumul 
economiei din municipiul Cluj-Napoca 
și din Zona Metropolitană Cluj practic 
s-a dublat în perioada 2008-2018. 
Analiza datelor din această perioadă 
arată că municipiul Cluj-Napoca exce-
lează în patru domenii: tehnologia 
informației & comunicații, servicii de 
suport pentru afaceri, inginerie și cerce-
tare & dezvoltare, precum și servicii 
financiare.

Studiul plasează Clujul pe un trend 
economic ascendent din perspectiva 
majorității indicatorilor economici și 
confirmă poziția orașului nostru ca 
principal pol de creștere pe lângă capi-
tala României, municipiul București.

Studiu UBB: Economia Clujului s-a 
dublat într-un singur deceniu
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FIGURA 28.

 

Sectoarelor economice cu dinamica cea mai importantă a numărului de angajați din Zona-Metropolitană, 
comparat cu nivelul național, între 2008 și 2018. 

Mărimea cercurilor reprezintă numărul angajatilor în anul 2018

Axa orizontală reprezintă competivitatea regională

Axa verticală reprezintă mixul industrial

Sursa datelor: Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro; 
Institutul Național de Statistică, Tempo SAN104B, SCL104D, CDP103E, ART121A, ART122A, ART123A; Lista 
Angajatorilor din Județul Cluj cu Salariați activi 2008, Direcția Județeană de Statistică Cluj.
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Sectoarelor economice cu dinamica cea mai importantă a numărului de angajați din Zona-Metropolitană, 
comparat cu nivelul național, între 2008 și 2018. 

Mărimea cercurilor reprezintă numărul angajatilor în anul 2018

Axa orizontală reprezintă competivitatea regională

Axa verticală reprezintă mixul industrial

Sursa datelor: Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro; 
Institutul Național de Statistică, Tempo SAN104B, SCL104D, CDP103E, ART121A, ART122A, ART123A; Lista 
Angajatorilor din Județul Cluj cu Salariați activi 2008, Direcția Județeană de Statistică Cluj.
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Veniturile private in Cluj-Napoca comparativ cu polii de creștere, 2018 (lei) 

Date tehnice: Municipiul București a fost exclus din această comparație datorită efectului de capitală care face ca acest municipiu
 să aibă un comportament total diferit față de ceilalți poli de creștere.

FIGURA  8.
 Evolutia veniturilor în sectorul privat în Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj, 2009-2018 (în milioane lei)

Sursa datelor: Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro.

Date tehnice: Veniturile totale ale agenților economici au fost agregate conform localizării sediului social.
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Cluj-Napoca excelează în patru 
domenii transnaționale: 
•  tehnologia informației & 

comunicații
•  servicii de suport pentru 

afaceri
•  inginerie & cercetare & dezvoltare
• servicii financiare

De asemenea, studiul arată clasarea 
municipiului pe poziția a 16-a în Europa 
ca mărime a economiei bazate pe 
cunoaștere și creativitate, demonstrând 
că Cluj-Napoca oferă un mediu favo-
rabil pentru această categorie de 
investiții.

În 2018, Cluj-Napoca a fost unul 
dintre orașele din Uniunea Europeană 
cu creșterea economică cea mai impor-
tantă în grupa de PIB/loc 19.000 
– 27.000.

Densitatea firmelor raportată la 
populație este identică cu media 

europeană 
La nivelul Zonei Metropolitane au 

fost înregistrate 48,2 firme la mia de 
locuitori, mult peste media națională de 
27,7 firme la mia de locuitori. În Cluj-
Napoca, densitatea firmelor raportată la 
populație este identică cu media euro-
peană de 53,3 firme la mia de locuitori. 
Media anuală a fost de 4,5 mii de firme 
noi în Zona Metropolitană Cluj. În medie, 
77% dintre acestea au fost înregistrate în 
Cluj-Napoca. Proporția medie de firme 
nou înființate la firmele existente a fost 
de 16%, mult peste media europeană 
de 9%. Aceste tendințe sugerează că 
regiunea a devenit un mediu favorizant 
economic, ca ecosistem de afaceri.

Numărul salariaților din 
domeniile cheie a crescut de 

patru ori
Numărul total de salariați în 2018 în 

Cluj-Napoca a fost de 203,9 mii persoane. 
Cifrele sunt bazate pe salariații raportați 
de către toate organizațiile indiferent 
de forma juridică de organizare și forma 
de proprietate, publică sau privată. 

Cercetătorii Universității Babeș-Bolyai au realizat un studiu cu privire la evoluția economică a 
municipiului Cluj-Napoca și a Zonei Metropolitane Cluj în deceniul precedent pandemiei de 

Coronavirus. Analiza a fost întocmită de către Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai, cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca și este o premieră având în vedere faptul 

că analizează economia atât la nivel de oraș, cât și de zonă metropolitană. 

Dintre aceștia, 53,7% lucrau în sectorul 
de servicii. Sub-sectoarele dominante 
în mediul privat sunt cele conectate la 
fluxurile globale de externalizare 
(outsourcing & offshoring): tehnologia 
informației & comunicații, servicii de 
suport pentru afaceri, inginerie, cerce-
tare & dezvoltare. În doar 10 ani 
numărul salariaților din toate aceste 
domenii a crescut de patru ori, creș-
terea cea mai accentuată a avut loc în 
sectorul tehnologia informației cu 22,6 
mii de angajați în 2018. În Cluj-Napoca, 
Iași și Timișoara cel puțin unul din trei 
salariați este specialist. Comparativ, 
Cluj-Napoca concentrează, atât propor-
țional din propria populație, cât și ca 
valoare absolută, cei mai mulți mana-
geri și specialiști după București. 
Șomajul la nivelul municipiului a fost în 
tot acest timp sub 1% (până în martie 
2020, potrivit datelor INSSE). Economia 
Zonei Metropolitane Cluj-Napoca a 
crescut din ianuarie 2019, până în ianu-
arie 2020 cu 5.818 locuri de muncă, 
adică a avut o creștere a pieței muncii 
cu 2,3%. Această ritm de expansiune a 
fost similar cu creșterea anuală din 
ultima decadă, ceea ce a făcut din Cluj 
cea mai dinamică economie regională 
din România.

În Cluj-Napoca sectorul de IT a 
crescut cu 2% în perioada pandemiei, 
ceea ce face ca în acest moment să fie 
cel mai mare sector economic al orașului 
cu 25.886 de angajați. Acesta a fost un 
trend consistent în ultimii 10 ani, sectorul 
fiind într-o expansiune constantă în oraș.

Economia dă semne de revenire 
după pandemie

În ceea ce privește contextul actual, 
conform datelor publicate de către 
UBB, deși impactul COVID-19 se resimte 
puternic, economia se află pe un trend 
de revenire. În acest moment, în Cluj-
Napoca mai sunt 5.756 contracte 
suspendate în regim de urgență, ceea 
ce înseamnă 2,7% din salariați. Totuși, 
punând lucrurile în context, la înce-
putul crizei sanitare în județul Cluj au 
fost suspendate 77.450 de mii de 
contracte în termen de urgență.

Cele mai afectate sectoare de muncă 
pe timpul pandemiei sunt, conform 
studiului, sectorul de ospitalitate, 
servicii personale și lucrătorii în comerț, 
categoria cea mai afectată fiind munci-
torii, respectiv lucrătorii din industrie.

La nivel european
Cluj-Napoca 

ocupă a 16-a poziție ca 
mărime a economiei bazate 

pe cunoaștere și 
creativitate.

În 2018, Cluj-Napoca a fost unul 
dintre orașele din Uniunea 

Europeană cu creșterea economică 
cea mai importantă în grupa de 

PIB/loc 19.000 - 27.000. 

Toate concluziile acestui studiu complex despre economia clujeană și dimensiunile ei cheie pot fi 
consultate pe website-ul Primăriei Cluj-Napoca, www.primariaclujnapoca.ro
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În ultimii patru ani, Primăria Cluj-Napoca a creat 1.968 de noi locuri de parcare în 
toate cartierele orașului și în zona centrală, prin identificarea și amenajarea potrivită 
a locurilor virane, demolarea garajelor și reorganizarea spaţiilor existente, cu prote-
jarea spaţiilor verzi și amenajarea zonelor de acces, ca urmare a propunerilor venite 
din partea cetăţenilor, dar și ca rezultat al activității de teren a inspectorilor de zonă. 

În zona străzii Nicolae Titulescu au fost desfiinţate 506 garaje de pe domeniul 
public, fiind amenajate 604 parcări. În zona Între Lacuri au fost desfiinţate 357 
garaje de pe domeniul public, fiind în curs de amenajare minim 430 de parcări, 
urmând a fi amplasate și două structuri cu 96 de locuri de parcare pentru biciclete, 
care să permită gararea lor într-un loc amenajat și supravegheat, pe amplasamen-
tele de pe strada Tulcea nr. 29, respectiv strada Tulcea nr. 21. Pe Arinilor, în cartierul 
Mănăștur, s-au demolat 36 de garaje și s-au făcut 36 parcări.

sănătatE invEstiții

Mai multe locuri de parcare la sol,   
ca urmare a demolării garajelor

Clujenii au dreptul la servicii medi-
cale cât mai bune și de aceea municipa-
litatea a sprijinit, prin alocări de la 
bugetul local, unităţile medicale de stat.

Primăria municipiului Cluj-Napoca – 
în parteneriat cu Spitalul Clinic 
Municipal Cluj-Napoca – a pregătit și 
depus un proiect pe fonduri europene 
în valoare totală de peste 16 milioane 
lei, în vederea recuperării sumelor de 
bani suplimentare alocate Spitalului 
“Clujana” pentru gestionarea cât mai 
eficientă a crizei COVID-19.

Acești bani sunt direcționați pentru 
dotarea spitalului cu echipamente și 
aparatură, dispozitive medicale și de 
protecţie medicală, de la paturi de 
terapie intensivă sau monitoare pentru 
funcții vitale la sisteme automate de 
perfuzie de precizie înaltă.

Până la data depunerii cererii de fi- 
nanțare, la Spitalul „Clujana” au fost livrate 
următoarele echipamente: defibrilator, 

computer tomograf, container, stație 
procesare imagini CT, injectomat CT, 
aparat de hemodiafiltrare, măști FFP2. 
În perioada următoare vor ajunge la 
Cluj și restul echipamentelor achizițio-
nate de Primăria Cluj-Napoca.

Prin noile dotări, urmărim creșterea 
eficienței și calității actului medical, 
scăderea timpului de diagnosticare și 
tratament, precum și prevenţie/depis-
tare precoce a pacienţilor cu infecţie 
COVID-19.

Deși Spitalul Clinic Municipal Cluj-
Napoca este singurul aflat în subor-
dinea Primăriei, în fiecare an orașul 
contribuie la susținerea celorlalte 
unități spitalicești din municipiu, în 
funcție de solicitările fiecărui spital.

În 2020, în cadrul ședinței de Consiliu 
Local din 2 iulie au fost aprobate hotărâ-
rile privind alocările financiare pentru 
unitățile sanitare clujene, în valoare 
totală de 10.850.000 lei.

Spitalele clujene care au primit astfel 
sprijin financiar de la bugetul local sunt:
–  Institutul Clinic de Urologie și Transplant 

Renal (750.000 lei)
–  Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca 

(400.000 lei)
–  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 

Cluj(1.190.000 lei)
–  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon 

Daniello” (60.000 lei)
–  Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin 

Papilian” (500.000 lei)
–  Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj 

(5.600.000) lei
–  Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” 

Cluj-Napoca (440.000 lei)
–  Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca 

(300.000 lei)
–  Institutul Inimii de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” 
(800.000 lei)

–  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (360.000 
lei)

–  Institutul Regional de Gastroenterologie 
– Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” 
(450.000 lei)

Primăria Cluj-Napoca va implementa 
un sistem de identificare a locurilor de 
parcare disponibile în zona centrală. 
Câștigătoare a licitației a fost desemnată 
firma Telekom, valoarea contractului fiind 
de 956.026 lei fără TVA. În zona 1 de 
parcare se vor monta senzori pentru 
afișarea locurilor de parcare disponibile. 
Se va putea afla astfel, în timp real, dacă 
există locuri disponibile pentru parcare în 
zona centrală, unde în prezent există 
aproximatv 1300 locuri de parcare. Noua 
aplicație va fi disponibilă în toamna 
acestui an.

Soluții digitale pentru parcări
De asemenea, reamintim că Primăria 

Cluj-Napoca a pus la dispoziția cetățenilor 
aplicația Cluj PARKING, care monitori-
zează locurile de parcare disponibile în 7 
parcări și parking-uri din zona centrală și 
semicentrală (parking Moților, parking 
Sala Polivalentă, parking Cluj Arena, 
parcare Unirii, parking Multiplex Leul, 
parcare Cipariu, parcare Mihai Viteazul), 
însumând peste 1.612 de locuri de 
parcare.Aplicaţia prezintă și tarifele la 
fiecare parcare și oferă informații referi-
toare la distanța și durata estimată până la 
fiecare parking, din locația în care se află 
utilizatorul. Clujenii au la dispoziție și o 
modalitate modernă și rapidă pentru 
plata cu cardul a parcărilor stradale, prin 

O comunitate care investește  O comunitate care investește  
în sănătatea oamenilorîn sănătatea oamenilor

Pentru prima dată în România: locuri de 
parcare la sol detectate pe baza de senzori

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. Avantajul utilizării 
acestei aplicații constă și în faptul că cetă-
țeanul 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. 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 la parcă-
rile cu barieră din zona centrală a orașului, 
anume în Piața Unirii (2 echipamente) și 
Piața Mihai Viteazul (1 echipament).

Panouri digitale cu informații în 
timp real despre locurile de 

parcare libere în parking-urile 
din Cluj-Napoca și verificare 

status mașini ridicate
Primăria Cluj-Napoca a amplasat 

panouri digitale care afișează, în timp real, 
disponibilitatea locurilor de parcare din 
parcajele cu barieră și parking-urile de pe 
raza municipiului. Astfel de indicatoare 
digitale de orientare sunt utilizate în 
variate orașe din Europa. Au fost montate 
panouri digitale în 9 locaţii, pe artere prin-
cipale din oraș: Piața Cipariu - două unități 
(dinspre Calea Turzii și Bd. Titulescu); Bd 21 
Decembrie 1989; Str. Moților/Clinicilor; 
pod Garibaldi (între Piața 14 Iulie și pod 
Garibaldi), pod Napoca, str. Victor Babeș, 
str. Emil Isac, str. Horea. De asemenea, la 
adresa https://e-primariaclujnapoca.ro/
ridicari_auto/ se poate verifica situaţia 
mașinilor ridicate pentru că au parcat în 
locuri nepermise.
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Primarul Emil Boc a susținut, alături 
de mai mulți primari din orașe impor-
tante din Uniunea Europeană, în cadrul 
dezbaterii Raportului «Challenges for 
public transport in cities and metropo-
litan regions», finanțarea europeană 
consistentă a proiectelor viitoare de 
mobilitate europeană bazate pe tren 
metropolitan și metrou. Decizia 
Comitetului European al Regiunilor va fi 
comunicată Parlamentului European și 
Consiliului European, instituții care au 
competență decizionala finală în ceea 
ce privește aprobarea susținerii finan-
ciare începând cu anul 2021. 

„Pandemia va trece (sperăm cât mai 
repede) și trebuie extinse modalitățile 
alternative la transportul cu mașina: 
este vorba despre mobilitatea nepolu-
antă - verde - bazată pe autobuze elec-
trice, tramvai, troleibuze, tren 
metropolitan, metrou. În acest fel se va 
recâștiga rapid încrederea oamenilor în 
transportul public și sănătatea noastră 
va fi mai bine protejată.

Primăria Cluj-Napoca lucrează în 
acest moment la pregătirea implemen-
tării a două proiecte de mobilitate 
verde, nepoluantă: tren metropolitan și 
metrou”, a explicat primarul Emil Boc.

Cu sprijin financiar european, 
întrucât răspund priorităților strategice 
ale Uniunii Europene, aceste proiecte 
vor putea fi implementate începând cu 
exercițiul financiar 2021-2027.

Susținerea proiectelor Susținerea proiectelor 
Clujului în Comitetul Clujului în Comitetul 

European al RegiunilorEuropean al Regiunilor

Mai mult spațiu pentru skateboarding  Mai mult spațiu pentru skateboarding  
în Parcul Rozelorîn Parcul Rozelor

Primăria Cluj-Napoca a semnat 
contractul pentru serviciile de 

proiectare și execuție a 
lucrărilor de reabilitare și 

extindere a Skateparkului 
Rozelor, ca urmare a licitației 

publice desfășurate.
Proiectul prevede extinderea zonei 

de agrement de la 1050 de mp la 20575 
mp și reabilitarea ariei existente a 
parcului. În urma lucrărilor, parcul va 
beneficia de facilități moderne – zone 
de ședere, sistem de iluminat inteligent, 
sistem de irigare sau grupuri sociale 
automate.

Skatepark Rozelor va deveni unul 
dintre cele mai moderne parcuri de 
profil din țară, urmărind să creștem cali-
tatea facilităților oferite celor ce practică 
sporturi urbane precum skateboard- 
ingul.

Spațiul va fi capabil să găzduiască 
evenimente sportive de înaltă calitate și 
de ce nu, să fie introdus în circuitul inter-
național al competițiilor de specialitate.

Licitația publică pentru proiectare și 
execuție a fost atribuită, conform proce-
durii, firmei Sport Play Systems. Durata 
de realizare a investiției conform 
contractului este de 15 luni, din care 3 
luni pentru proiectare și 12 luni pentru 
execuția lucrărilor.

Valoarea totală a investiției – proiec-
tare și execuție – este de 3.158.355,20 
lei (TVA inclus).

Skatepark Rozelor este unul dintre 
cele mai frecventate parcuri din 

mu nicipiul Cluj-Napoca de către iubi-
torii de sporturi extreme.

În cadrul procesului de Bugetare 
participativă, clujenii au votat proiectul 
referitor la extinderea și reabilitarea 
acestui parc. Primăria Cluj-Napoca a 
preluat inițiativa astfel propusă și a 
dezvoltat proiectul, în conformitate cu 
strategia pe care a urmat-o în acești ani, 
de creștere a calității spațiului public și 
extindere a zonelor verzi din oraș.
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Primăria Cluj-Napoca a amenajat 
spațiul verde de pe aleea Bibliotecii din 
cartierul Mărăști. 

Modernzarea a presupus 1850 mp 
gazon, sistem de irigat automat, 45 de 
arbori plantați, 450 mp pavaj și12 bănci. 

Reamintim faptul că strategia 
Primăriei presupune amenajarea unui 
parc nou în fiecare cartier al orașului. 

Pentru cartierul Mărăști, de exemplu, se 
dorește îmbunătățirea spațiului public 
prin reamenajarea întregii zone centrale 
a cartierului, din spatele Bisericii Sfântul 
Petru până la podul Aurel Vlaicu și zona 
străzii Fabricii – aleea Bibliotecii. 

De asemenea, se caută soluții pentru 
un spațiu public de calitate, cu mobili-
tate sustenabilă și culoare pietonale în 
zona Dâmboviței – Expo Transilvania.

Începând de luni, 20 iulie 2020 se 
distribuie pachetele alimentare în 
cadrul Programului Operațional Ajuto- 
rarea persoanelor defavorizate 2014-
2020, din fondul de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate 
persoane. Pachetele alimentare pot fi 
ridicate de către titulari, pe baza actului 
de identitate, de la depozitul situat în 
municipiul Cluj Napoca str. Oașului nr. 
298. Fiecare pachet conține făină albă 
de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, 
zahăr, orez, conserve de carne de vită, 
conserve de carne de porc, pateu de 
ficat de porc și compot de fructe (cca 26 
kg). Beneficiarii sunt familiile și persoa-
nele singure cărora le este stabilit 
dreptul la un venit minim garantat, 
familiile beneficiare de alocație pentru 
susținerea familiei si persoanele/fami-
liile aflate temporar în situații critice de 
viață, respectiv victime ale calamităților, 
persoane dependente și care se află în 
situații deosebite de vulnerabilitate, 
precum și persoanele care locuiesc în 
așezările informale. În municipiul Cluj 
Napoca sunt așteptate pentru a ridica 
pachetele alimentare un număr de 
1094 persoane (446 beneficiari de venit 
minim garantat, 412 persoane benefi-
ciare de alocație de susținere a familiei 
și 236 persoane din familii aflate în situ-
ații de vulnerabilitate temporară).

Pachete alimentare pentru Pachete alimentare pentru 
persoanele defavorizatepersoanele defavorizate

Fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane sprijină 
acțiunile statelor Uniunii Europene 
menite să ofere asistență materială 
celor mai sărace categorii ale popula-
ției. Programul contribuie la consoli-
darea coeziunii sociale și la reducerea 
sărăciei extreme prin distribuirea de 
alimente de bază (sub formă de pachete 
alimentare și mâncare preparată), de 
materialele școlare pentru copii, 
trusouri pentru nou-născuți, articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte și produse 

de igienă către persoanele cele mai 
defavorizate. Ajutorul European prin 
POAD este completat de schemele nați-
onale care se adresează persoanelor 
aflate în sărăcie extremă. 

Reamintim faptul că Primăria Cluj-
Napoca derulează programul social 
„Alimente”, prin care acordă tichete 
sociale în valoare de 100 de lei unui 
număr de 5.400 de beneficiari în fiecare 
an. Printre beneficiari se numără 
persoane cu handicap grav si accen-
tuat, persoane persecutate.

Fiecare spațiu verde contează: Fiecare spațiu verde contează: 
Aleea Bibliotecii din cartierul Aleea Bibliotecii din cartierul 

Mărăști a fost modernizatăMărăști a fost modernizată

Primăria Cluj-Napoca a achiziționat 
un Punct Medical Avansat ce permite 
intervenția în caz de urgență pentru 
minimum 20 de persoane și, în 
contextul actual, este un sprijin pentru 
salvatorii din linia întâi. Acest punct 
medical avansat, care include și o 
ambulanță, poate fi utilizat, la nevoie, și 
în lupta împotriva COVID-19.

Noile echipamente intră în dotarea 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Cluj (S.M.U.R.D.).

Valoarea acestei investiții realizate 
de Primăria Cluj-Napoca este de 
714.300 lei.

Acest punct medical avansat este 
practic o unitate medicală mobilă, extrem 
de utilă în salvarea de vieți, în procesele 
de triere, trimitere către spitale și alte 
proceduri pentru persoane care nece-
sită asistență medicală imediată.

„Acest spital de campanie, care 
include inclusiv o ambulanță, este 
cumpărat din banii clujenilor pentru a 
salva vieți în vremuri critice. Este prima 
dotare de acest fel din România. Poate fi 
utilizat inclusiv în această perioadă 
împotriva Coronavirus. Sper sa fie 
folosit cât mai puțin. Dar dacă va fi 
nevoie, suntem pregătiți”, a declarat 
primarul Emil Boc.

Punct medical avansat de ultimă generație achiziționat 
de către Primăria Cluj-Napoca pentru ISU
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Avantajele competitive ale Clujului 
au fost prezentate de experții Băncii 
Mondiale, în cadrul unei dezbateri 
online privind realizarea Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Urbană 
(SIDU) 2021-2030. Strategia este 

realizată de Primăria municipiului 
Cluj-Napoca în parteneriat cu 

Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară  Zona Metropolitană 

Cluj, alături de experții Băncii 
Mondiale și vizează toate domeniile 

importante pentru comunitatea 
noastră, respectiv direcțiile de acțiune 
pentru următorul deceniu pe fiecare 
domeniu relevant pentru Calitatea 
vieții cetățenilor care locuiesc aici.

Punctele forte ale Clujului sunt 
următoarele:
–  Locul 1 în topul orașelor preferate 

de români în cazul schimbarii 
reședintei actuale

–  Locul 1 la promovabilitate la 
Evaluare Națională și la Examenul 
de Bacalaureat 

–  Locul 1 la speranța de viață în topul 
orașelor cu peste 100.000 de 
locuitori

–  Locul 1 la implicarea cetățenilor în 
procesul decizional

–  Locul 1 la nivelul salariilor și la 
numărul de salariați în randul 
polilor regionali din România

–  Locul 1 în topul „capitalelor 
regionale” din România din 
perspectiva PIB (PPS) per locuitor

–  Locul 1 în România la densitatea 
antreprenorială 

–  Cea mai mare creștere a numărului de 
salariați post-criză din România (+33%)

–  Universitatea cu cel mai mare 
număr de studenți și cu cea mai 
bună poziționare în topurile 
internaționale.

Creșterea calității vieții reprezintă 
obiectivul strategic fundamental al 
Primăriei Cluj-Napoca însă Clujul are 
actualmente o dimensiune metropoli-
tană mult peste granițele administra-
tive existente, astfel că orice direcție 
strategică sustenabilă pentru comuni-
tatea noastră trebuie să includă și zona 
metropolitană. 

O concluzie importantă a dezbaterii 
publice se referă la dezvoltarea sustena-
bilă a Clujului - se dorește și o ierarhizare 
a spațiului public astfel încât calitatea 

vieții să fie ridicată în orice zonă a 
orașului, iar cetățeanul să beneficieze de 
spații verzi și diverse amenajări în spațiul 
public care să îi sporească confortul de 
„acasă”. 

Suntem un oraș-magnet
Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale 

publicat în 2017, dacă ar avea posibili-
tatea de a se muta în orice oraș din ţară, 
15,32% dintre români s-ar muta la Cluj-
Napoca, acesta fiind cel mai atractiv oraș 
din România din această perspectivă. 

Potrivit studiului, 15,32% din cei 
chestionaţi au răspuns că s-ar muta la 
Cluj-Napoca, atrași de calitatea vieţii, de 
serviciile de sănătate din oraș, de 
educaţia universitară, locurile de 
muncă, mediul cultural-artistic dinamic, 
și mediul economic activ. Cluj-Napoca 
este urmat de București, cu 14,46% și de 
Timișoara, cu 11,88%.

De asemenea, conform studiului, 
Cluj-Napoca este cel mai atractiv oraș 
secundar din România (capitala ţării nu 
intră în această discuţie) în funcţie de 
Indicele de Magnetism care ia în consi-
derare venitul firmelor pe cap de locu-
itor, salariul mediu, numărul de studenţi, 
investiţiile pe cap de locuitor.

Clujul pe primul loc!Clujul pe primul loc!

ComunitatE

Cluj-Napoca: oraș european 
100% prietenos cu tinerii

Municipiul Cluj-Napoca a primit 
recunoașterea europeană de oraș 100% 
prietenos cu tinerii, alături de orașe 
precum Braga (Portugalia), Torino 
(Italia) sau Varna (Bulgaria), în cadrul 
proiectului „100 % Youth City” Erasmus+ 
Strategic Partnership. Această recu-
noaștere se datorează prestaţiei Clujului 
în calitate de Capitala Europeană a 
Tineretului în 2015 și a continuităţii 
politicilor publice de tineret din muni-
cipiul Cluj-Napoca. 

Primăria Cluj-Napoca mulțumește 
tuturor persoanelor și organizaţiilor de 
tineret care s-au implicat în obţinerea 
acestei importante recunoașteri pentru 
orașul nostru.
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Începând din  luna august, 
Compania de Transport Public 

Cluj-Napoca va introduce noi linii 
de troleibuze în oraș.  

Trei linii vor fi complet noi și vor 
face legătura între cartierele 

Mănăștur și Gheorgheni cu Piața 
Gării și platforma CUG  

(iar din toamnă până la Emerson), 
iar actuala linie 23 de autobuz va fi 
transformată în linie de troleibuz.

Din luna august vor circula urmă-
toarele două linii:

Linia 2 nou înființată va lega carti-
erul Mănăștur de Piața Gării și va avea 
următorul traseu:

dus: Izlazului – Calea Mănăștur- 
Agronomia – Calea Moților - 
Memorandumului – Central- Cloșca 
– Piața Gării

retur: Piața Gării – Traian – Pod 
Traian – Memorandumului – Spitalul de 
Copii – Fabrica de Bere – Grădini 
Mănăștur – Ion Meșter – Izlazului

Linia 23 de autobuz care leagă Piața 
Mihai Viteazu de platforma CUG va fi 
transformată în linie de troleibuz.

Din luna septembrie cetățenii 
Clujului vor avea la dispoziție alte două 
linii noi și anume:

Linia 10 va lega cartierul 
Gheorgheni de platforma CUG:

dus: Unirii – Titulescu – Piața Cipariu 
– Piața Avram Iancu - Regionala CFR – 
Paris – Câmpul Pâinii – Fabricii – 
Bulevardul Muncii 

retur: Bulevardul Muncii – Fabricii – 
(intră pe linia lui 25) – Piața Mărăști – 
Mareșal Constantin Prezan 
– Dorobanților- Campus Universitar V- 
Iulius Mall – Valeriu Bologa 

Linia 14 va circula din carierul 
Mănăștur până la platforma CUG:

dus: Izlazului – Calea Mănăștur- 
Agronomia – Spitalul de Copii- 
Memorandumului –Victoria – Regionala 
CFR – Biserica Sf. Petru – Piața Mărăști – 
Fabricii – Bulevardul Muncii – CUG

retur – aceeași rută.

În luna august, Primăria Cluj-Napoca 
a marcat o nouă premieră digitală: orga-
nizarea unor festivități online de 
premiere a cuplurilor care împlinesc 50 
de ani de căsătorie neîntreruptă. Pe 
parcursul a două zile, 89 de cupluri 
clujene au intrat în direct cu primarul 
Emil Boc, care i-a felicitat și le-a prezentat 
diploma aniversară. Fiecare cuplu va 
primi ulterior acasă diploma și premiul 
în valoare de 1000 de lei oferit de 
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

„Vreau să vă spun că facem istorie 
împreună: suntem primii din România 
și probabil primii din Europa și din lume 
care organizăm un asemenea eveni-
ment online pentru a-i sărbători pe cei 
care împlinesc 50 de ani de căsătorie. 
Arătăm încă o dată că dumneavoastră 
ați trecut peste toate greutățile din 
lumea asta și sunteți cel mai bun 
exemplu că, indiferent de cât de grele ar 
fi vremurile, dacă suntem împreună 
putem reuși. De aceea, și această cere-
monie o facem aici la Cluj-Napoca din 
două motive: primul este acela de a 
arăta respectul clujenilor pentru munca 
dumneavoastră pentru acest oraș. 
Ne-ați creat un oraș minunat și ni l-ați 
lăsat să-l ducem mai departe, un oraș în 

Festivitate online de absolvire pentru Universitatea 
Vârstei a 3-a: Învățarea continuă nu are vârstă!

Cursanții Universității Vârstei a 3-a  
(U3) Cluj-Napoca au avut în acest an 
parte de o festivitate de absolvire 
online. Pentru perioada 2019-2020, 
proiectul U3 a fost organizat de către 
Direcția de Asistență Socială și Medicală 
în parteneriat cu Asociația EduNation și 
Fundația UBB, iar beneficiari au fost 
seniorii de la Centrele de Zi pentru 
Vârstnici nr. 1 și nr. 2 care s-au înscris în 
acest proiect. Conceptul în jurul căruia a 
fost construit programul este „Învățarea 
continuă nu are vârstă!” 

„Niciodată nu ești prea în vârstă 
pentru a deveni tânăr. Prin implicarea în 
activitățile universitare, dumneavoastră 
demonstrați pe deplin că putem fi tineri 
la orice vârstă. Felicit Fundația UBB, 

Asociația EduNation, Centrele de vârst-
nici 1 și 2, Direcția de Asistență Socială și 
Medicală pentru că au făcut din această 
universitate un model de bună practică 
națională și europeană. Educația pe tot 
parcursul vieții reprezintă prezentul și 
viitorul, sursa pentru slujbele noastre, 
cea mai bună modalitate de a ne 
menține activi în viață. Ați văzut cu toții 
că în perioada pandemiei s-a extins la 
un nivel fără precedent munca la domi-
ciliu. Ce faceți dumneavoastră prin 
această festivitate online demonstrează 
că sunteți pe deplin racordați la tehno-
logia prezentului și la limba care se 
vorbește astăzi peste tot în lume. Potrivit 
estimărilor făcute de Global Workplace 
Analytics, în cazul a 25-30% din totalul 
locurilor de muncă, oamenii vor munci 

de acasă mai multe zile pe săptămână 
până la sfârșitul anului 2021. De 
asemenea, platforma Webex a găzduit 
mai bine de 20 de miliarde de minute 
de discuții și conferințe online în luna 
aprilie în comparație cu 14 miliarde de 
minute în februarie sau 7 miliarde de 
minute în luna ianuarie. Vă felicit că ați 
participat și la programul primăriei 
Seniorii digitali, prin care ați învățat utili-
zarea platformelor online, plata taxelor 
și impozitelor de acasă, cumpărăturile 
online”, le-a transmis primarul Emil Boc 
absolvenților Universității Vârstei a 3-a .

Universitatea Vârstei a 3-a (U3) este 
un proiect care se adresează seniorilor, 
care urmărește să contribuie la susți-
nerea Strategiei naționale de învăţare 
pe tot parcursul vieţii 2015-2020.

Premieră la Cluj-Napoca: 
ceremonie online de premiere a cuplurilor 

care sărbătoresc 50 ani de căsătorie 

Linii noi de troleibuze în Linii noi de troleibuze în 
municipiul Cluj-Napocamunicipiul Cluj-Napoca

care să-ți facă plăcere să trăiești, să 
muncești, să te distrezi, să îți crești copiii, 
să îmbătrânești frumos. În al doilea 
rând, această ceremonie este o formă 
de a arăta că da, se poate: într-o socie-
tate în care valorile familiei nu sunt 
întotdeauna puse pe primul loc, așa 
cum ar trebui, dumneavoastră demon-
strați că cele mai importante valori pe 
lumea aceasta sunt cele legate de 
familie.Indiferent de vârstă, în acest oraș 
toți suntem tineri, de vârstă diferită. 
Tehnologia este valabilă pentru toți și la 
Cluj utilizăm tehnologia pentru a ne 
face viața mai frumoasă și mai ușoară. 

Vreau să vă mai spun că începând de 
anul viitor, pentru cei care vor plăti 
taxele și impozitele în format online 
vom avea încă o bonificație, pe lângă 
bonificația aceea standard de 10% 
dacă plătești integral până în 31 martie. 
Practic încurajăm aceste proceduri care 
salvează timpul dumneavoastră, banii 
dumneavoastră. La Cluj-Napoca nimeni 
nu este uitat, nimeni nu este aban-
donat”, a spus primarul Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca le urează La 
mulți ani și viață lungă împreună cuplu-
rilor sărbătorite!
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Cluj-Napoca este primul oraș 
din Europa de Est care ajunge 

pe lista scurtă în cadrul 
competiției organizate anual de 
Comisia Europeană pentru titlul 

de Capitală Europeană a 
Inovării (iCapital)! 

Anunțul Comisiei Europene recon-
firmă dimensiunea Clujului de oraș al 
inovării, axat pe cercetare, dezvoltare și 
IT și utilizarea tehnologiei (smart city) 
pentru creșterea calității vieții tuturor 
cetățenilor municipiului.Nu ești inovativ 
dacă nu ești incluziv.

Orașele finaliste în competiția 
pentru Capitala Europeană a Inovării 
2020 sunt:

– Cluj-Napoca (România), Espoo 
(Finlanda), Ghent (Belgia), Groningen 
(Țările de jos), Helsingborg (Suedia), 
Leeuwarden (Țările de jos), Leuven 
(Belgia), Linz (Austria),  Milano (Italia), 
Reykjavik (Islanda), Valencia (Spania), 
Viena (Austria).

Premiul iCapital recunoaște orașele 
europene care dezvoltă ecosisteme 
vibrante de inovare pentru a aborda 
provocările publice și a îmbunătăți viața 
oamenilor, iar competiția este finanțată 
prin programul de cercetare și inovare 
al UE, Orizont 2020. 

Cei 12 finaliști au fost selectați de un 
juriu format din experți independenți, 
analizând modul în care orașele 

Ediția a 19-a a Festivalului 
Internațional de Film Transilvania (TIFF) 
a avut loc la Cluj-Napoca în perioada 31 
iulie -9 august 2020. În contextul pande-
miei de Coronavirus, ediția 2020 a fost 
una deosebită, toate evenimentele TIFF 
fiind desfășurate în aer liber. TIFF a 
demonstrat astfel că, și în condiții de 
pandemie, ne putem bucura de eveni-
mente culturale de cea mai înaltă calitate 
la Cluj-Napoca, desfășurate în condiții de 
siguranță și cu respectarea măsurilor. 

Alocarea de la bugetul local pentru 
desfășurarea ediției 2020 a Festivalului 
Internațional de Film Transilvania a fost 
de 1,4 milioane lei. 

„Viața bate filmul. Știm că este 
adevărat. Dar la fel de de adevărat este 
și faptul că TIFF-ul învinge pandemia. 
Vreau să mulțumesc și clujenilor pentru 
că, până la urmă TIFF-ul este Cluj, iar 
Clujul este TIFF. Oamenii aceștia au 
făcut niște lucruri extraordinare în cele 
mai grele momente când nimeni nu 
înțelegea ce este cu acest virus și ce 
trebuie să facem, când aveam foarte 
puține măști, combinezoane nu prea 
existau. Atunci, în luna martie, a fost 
demarată acțiunea unsingurcluj.ro, 
unde TIFF, Untold, Electric Castle, Jazz in 
the Park au venit alături de noi zi și 
noapte și împreună am găsit locuri 
pentru medici să stea în hotel, am produs 
multe materiale necesare pentru spitale. 
Am ieșit la liman împreună și nu vom 
uita acest lucru. M-au criticat mulți 

pentru că la Cluj susținem actul cultural 
în perioada pandemiei. La Cluj s-au 
înțeles două lucruri, pe care le-aș explica 
prin niște citate celebre: unul al lui Jean 
Monnet, unul dintre părinții fondatori ai 
Uniunii Europene, care a răspuns, spre 
sfârșitul vieții, la întrebarea dacă ar 
regândi proiectul european cu ce ar 
începe, un singur lucru: cu dimenisunea 
culturală. Dacă nu ai o identitate culturală, 
nu poți construi o societate pe termen 
lung. Al doilea citat îi aparține lui Winston 
Churchill, care, în timpul celui de-al 
doilea război mondial, răspunzându-i 
ministrului finanțelor, care a propus să 
se ia bani de la cultură pentru război, a 
spus: dacă luăm bani de la cultură, de ce 
să mai câștigăm războiul? E o metaforă, 
dar care spune foarte multe despre ce 
înseamnă cultura pentru dimensiunea 
unei țări. La Cluj acest lucru s-a înțeles de 
foarte multă vreme”, a explicat primarul 
Emil Boc în deschiderea festivalului.

TIFF.19 a învins pandemia,TIFF.19 a învins pandemia,
singurul mare festival organizat în 2020  singurul mare festival organizat în 2020  

la Cluj-Napoca la Cluj-Napoca 

Cluj-Napoca, alături de Viena, Milano, Valencia și alte orașe Cluj-Napoca, alături de Viena, Milano, Valencia și alte orașe 
europene, în finala pentru Capitala Europeană a Inovăriieuropene, în finala pentru Capitala Europeană a Inovării

utilizează soluții inovatoare pentru a 
răspunde provocărilor societale, modul 
în care utilizează aceste practici în 
procesul de dezvoltare urbană și modul 
în care acestea implică comunități 
locale extinse în procesul de luare a 
deciziilor.

Comisia va anunța câștigătorul și 
ocupanții celorlalte locuri premiate din 
cadrul concursului „Capitala europeană 
a inovării 2020”  în cadrul Zilelor euro-
pene ale cercetării și inovării, care se vor 
desfășura în perioada 22-24 septembrie 
2020.
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