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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020
EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Stimaţi clujeni,
Niciun an dintre cei pe care i-am parcurs împreună nu a fost mai complicat și mai greu decât
acesta pe care îl încheiem. 2020 ne-a testat toate limitele și ne-a oferit o ocazie de a înţelege, nu
numai la nivel local, ci și global, cât de conectați suntem și cum deciziile asumate de cineva într-un
loc pot avea cel mai puternic și dificil impact asupra tuturor - până în cele mai îndepărtate colțuri ale
lumii. Dar anul 2020 ne-a oferit și oportunitatea de a învăța din erori, de a ne reconecta cu valorile
esențiale și de a vedea că împreună suntem pregătiți să facem față.
Vă prezint mai jos raportul Primarului pentru 2020 - un an de final de mandat și de început
pentru un nou ciclu de 4 ani de proiecte și activități în care să muncim împreună pentru a duce Clujul
pe drumul său european și inovativ. Proiecte care transformă oraşul nostru într-unul mai prietenos cu
mediul şi mai incluziv. Proiecte în care oraşul este perceput la nivelul pietonului, din perspectiva
transportului în comun și a mobilității alternative.
1. Fonduri europene pentru dezvoltarea economică şi socială
În exercițiul financiar 2014-2020, Primăria Cluj-Napoca a finalizat proiecte europene cu o
valoare de 68,27 milioane de euro şi are în implementare proiecte cu o valoare totală de peste 184,8
milioane de euro. De asemenea, se află în pregătire - în principal pentru perioada programatică
viitoare (2021-2027) - proiecte în valoare de peste 2,6 miliarde de euro (aici fiind incluse şi marile
proiecte de infrastructură precum centura metropolitană a orașului şi drumurile de legătură, trenul
metropolitan şi metroul, proiectele pentru parcuri - cum sunt Parcul Est, Parcul Feroviarilor, Parcul
Bună Ziua, Cetăţuia sau culoarele de mobilitate sustenabilă).
Cele mai importante proiecte realizate în 2020 sunt: parcul „Între Lacuri” (str.
Mureşului/Nirajului); realizarea primei străzi „smart” din România - str. Molnar Piuariu; reabilitarea
zonei străzilor Regele Ferdinand - Tipografiei - scuar CEC - Emile Zola - Sextil Puşcariu,
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reabilitarea zonei Pieţei Lucian Blaga şi străzile adiacente (Republicii - primul tronson, Napoca,
Petru Maior, Emil Isac). Cele mai importante proiecte aflate încă în faza de implementare sunt cele
legate de transportul în comun (tramvaie noi); modernizarea şi reabilitarea termică a Spitalului
Municipal; amenajarea Parcului Tineretului (B-dul Muncii); reabilitarea malurilor Someşului şi a
parcului Armătura; reabilitarea Turnului Pompierilor; extinderea şi reabilitarea a patru şcoli şi licee;
modernizarea grădiniţelor „Floare de Iris” şi „Căsuța Poveștilor”; creşterea eficienţei energetice a
blocurilor de locuinţe etc.
Pentru cetățenii Clujului, fonduri europene înseamnă creșterea calității vieții. Din această
perspectivă, ne-am concentrat pe dimensiunea nepoluantă, pe dimensiunea verde și pe mobilitatea
alternativă la transportul cu autoturismul personal astfel încât să oferim o calitate mai bună a vieții
cetățenilor noștri prin amenajarea mai multor spații pietonale şi prin transport în comun ecologic.
Reabilitarea şi extinderea spațiului pietonal în zona urbană, amenajarea de coridoare pietonale şi
crearea de spaţii partajate, crearea de noi spaţii verzi, revitalizarea patrimoniului sunt direcţiile
esenţiale pe care acţionează proiectele europene prezente şi viitoare.
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2. Cluj-Napoca - model de bune practici pentru revitalizarea spațiilor urbane prin
concursuri de soluţii (realizate în parteneriat cu OAR)
2.1. Şase concursuri de soluții ale căror proiecte sunt în implementare
Primăria municipiului Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România şi cu
OAR sucursala Transilvania, a continuat politica publică care a devenit deja un model de bune
practici pentru alte oraşe din ţară: organizarea unor concursuri de soluții pentru revitalizarea spațiilor
publice. Astfel, în anul 2020 a fost lansat concursul pentru Parcul Est.
În ceea ce priveşte celelalte obiective realizate în urma unor concursuri de soluţii, reabilitarea
Turnul Pompierilor este într-o fază avansată şi urmează să fie finalizată în 2021 (proiectul
beneficiază de finanţare din fonduri europene); pentru Parcul Feroviarilor - a fost obţinută autorizaţia
de construire şi execuţia lucrărilor se află în faza de achiziţie publică; pentru zona străzii Mihail
Kogălniceanu - a fost obţinută autorizaţia de construire şi proiectul este în faza de achiziţie publică
pentru execuţia lucrărilor (proiectul beneficiază de finanţare din fonduri europene); pentru
amenajarea ansamblului urban Cetățuia este în curs de realizare segmentul de proiectare (joi, 5
noiembrie, a avut loc dezbaterea publică cu tema: „Concept de amenajare pentru Cetățuie, cu
intervenții minimale și păstrarea cadrului natural”); iar masterplanul noului cartier Sopor (250 ha)
este şi el în curs de realizare (joi, 15 octombrie, a avut loc dezbaterea publică cu tema: „Masterplan
Sopor - 250 ha. Cum va arăta noul cartier al Clujului?”).
În ceea ce priveşte planul de regenerare a râului Someş, un prim segment referitor la
reabilitarea Parcului Armătura a obţinut autorizaţia de construire şi a ajuns la faza de achiziţie
publică pentru execuţie lucrări. Pentru segmentul din zona Grigorescu al râului, suntem la faza de
realizare a documentaţiei tehnice şi de urbanism necesare pentru autorizaţia de construire.
Implementarea planului de regenerare a râului beneficiază de finanţare din fonduri europene.
Avem şase concursuri de soluții ale căror proiecte sunt în implementare, avem un concurs în
derulare (Parcul Est) și alte concursuri de soluții care se află în pregătire - parcul Bună Ziua, un
Centru multifuncţional de inovare şi cercetare, precum şi o serie de concursuri pentru modernizarea
unor şcoli. Pentru prima dată în România dorim să facem proiecte pentru şcoli pornind la concursuri
de soluții şi consider că aceasta este abordarea de care avem nevoie pentru a susţine educaţia.
Le mulțumesc membrilor OAR din România și din Cluj pentru profesionalismul de care dau
dovadă în implementarea acestor concursuri, chiar dacă pentru opinia publică ele durează puțin mai
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mult, dar sunt incomparabil calitativ mai bune decât orice altă soluție de licitație pe care o avem în
sistemul legislativ din România.
2.2. Concurs internațional pentru cel mai mare parc din istoria orașului (Parcul Est)
Amenajarea Parcului Est, de 45,5 ha, unul dintre cele mai importante proiecte pentru
comunitatea noastră, va fi realizată în urma unui concurs internațional de soluții. Acest nou parc a
fost în centrul dezbaterii organizate la Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) în 4 februarie.

Suprafața Parcului Est cuprinde luciul de apă și malurile Lacului 3, zona fostei pepiniere a
RADP și o porțiune umedă care constituie un biotop unic în mediul urban. Tema de concurs detaliază
funcțiunile preconizate, subliniind imperativul de protecție a habitatului sălbatic existent.
Astfel, Parcul Est va avea și funcțiuni de loisir, specifice unui parc urban cu toate dotările grădini publice, spații pentru expoziții, stații de încărcare pentru vehiculele electrice, sisteme
moderne de iluminat, irigație, alimentare cu apă, energie etc. - dar și amenajări pentru practicarea
sportului în aer liber, precum terenuri de tenis, baschet sau mini-fotbal, inclusiv sporturi indoor, prin
construirea unei clădiri dedicate (zone active de agrement pentru vizitatori (copii și adulți) - peste
3.000 mp).
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Pe lângă aceste amenajări, se propune construirea unui amfiteatru cu 400 de locuri care va
putea fi utilizat pentru organizarea de evenimente culturale. De asemenea, porțiuni ale peluzei trebuie
proiectate astfel încât să poată fi instalate cu ușurință alte suprafețe precum patinoare sau terenuri
pentru activități sportive de iarnă (pe o suprafață între 3.000 și 5.000 mp).
În ceea ce privește biotopul natural, acesta va fi protejat pe parcursul tuturor lucrărilor prin
reguli clare, stabilite nu doar prin legislația în vigoare ci și în tema de concurs. Astfel, tăierea
arborilor maturi este strict interzisă, cu excepția celor care pun în pericol siguranța cetățenilor iar
viitorul sistem de iluminat trebuie să respecte anumite proprietăți (stâlpii să aibă o înălțime de maxim
4 m, iar lumina să fie dirijată în jos pentru a nu deranja comportamentul păsărilor). Protecția
habitatului sălbatic existent reprezintă prioritatea prezentului demers de proiectare, înaintea oricărui
alt aspect funcțional.
Redactarea temei de concurs a fost precedată de dezbateri publice și variate consultări,
inclusiv prin distribuirea în spațiul virtual a unui chestionar pentru a afla care sunt cu adevărat
nevoile clujenilor legate de un nou spațiu verde în Cluj-Napoca. Inițial, în anul 2018, administrația
locală a propus amenajarea unui aquapark în acest areal, însă cetățenii au respins propunerea,
alegând amenajarea unui nou spațiu verde, unde să se poată bucura de liniște și natură.
Proiectele depuse de specialiști în cadrul concursului de soluții lansat pentru amenajarea
Parcului Est vor fi evaluate de un juriu internațional.
Membri titulari:
- arhitect peisagist Catherine Mosbach - fondator Mosbach Paysagistes, Paris, Franța;
- arhitect peisagist Peter Veenstra - cofondator al biroului LOLA Landscape Architects,
Rotterdam, Olanda;
- geograf Catherine Franceschi-Zaharia - Paris, Franța;
- arhitect Ligia Subţirică - reprezentant al Autorității Contractante, Cluj-Napoca, România;
- arhitect Şerban Țigănaş - secretar al Uniunii Internaționale a Arhitecților - UIA,
Reprezentant al Filialei Teritoriale OAR Transilvania, Cluj-Napoca, România;
- arhitect Toader Popescu - lector universitar, Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii
şi Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti,
România;
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- arhitect Radu Tudor Ponta - cofondator al biroului Republic of Architects, conferențiar
universitar, Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului,
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România.
Membri supleanți:
1. Cristian Domșa - consultant în domeniul ecologiei şi conservării biodiversității, ClujNapoca, România.
2. Tamina Loley - arhitect partener al biroului de arhitectură Wolfhouse Productions, Cofondator Nod Makerspace, Bucureşti, România.
Data limită pentru predarea proiectelor este 29 ianuarie 2021.
Concursul este organizat de Ordinul Arhitecților din România în conformitate cu
Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților - UIA, prevederile
Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința
Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune
practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor
legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.
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3. Transport public şi mobilitate urbană
Primăria Cluj-Napoca şi Compania de Transport Public (fostă RATUC) au continuat ampla
acţiune de modernizare a transportului în comun, care se desfăşoară pe parcursul mai multor ani,
potrivit cadrului trasat prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
3.1. Transport ecologic: troleibuze şi tramvaie noi
Primăria a semnat în ultimii ani contracte pentru proiecte europene de 100 de milioane de
euro pentru modernizarea transportului în comun cu mijloace de transport ecologice (autobuze
electrice, troleibuze, tramvaie). În anul 2020 au fost continuate proiectele de modernizare a
transportului legate de troleibuze şi tramvaie.

În anul 2019, au fost achiziţionate din fonduri europene 50 de noi troleibuze, introduse în
circulaţie în 2019 şi 2020 (25 de troleibuze au fost introduse în circulaţie în 2020). Troleibuzele
Solaris Trollino sunt vehicule articulate, având 140 de locuri, dintre care 36 pe scaune şi dispun de
toate dotările necesare unui transport modern: facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate
redusă, sistem de ventilaţie şi aer condiţionat pentru sezonul cald, indicatoare de traseu electronice,
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sisteme de informare pentru călători cu monitoare LCD; sistem de numărare călători şi sistem de
supraveghere video interioară şi exterioară.
Începând din luna octombrie 2020, au intrat în circulație primele patru tramvaie noi, model
Astra Imperio, fabricate în România. Acestea au capacitate de 300 de călători (36 locuri pe scaune) și
dotări de ultimă generație, facilități pentru fotolii rulante sau cărucioare pentru copii, Wi-Fi gratuit
pentru călători, sistem de supraveghere video etc.
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Alte 6 tramvaie au fost livrate şi se află în faza de recepţie. Primăria a semnat un contract
cadru pentru 24 noi tramvaie cu SC Astra Vagoane Călători SA - proiect cu finanțare europeană.
Acestea vor continua să fie livrate succesiv, până la finalul anului 2021.
De asemenea, CTP a achiziţionat o autospecială pentru curăţat canalul şinelor de tramvai,
Hako Citymaster 2200. Curăţarea canalului şinelor de tramvai are un rol foarte important pentru un
transport public de persoane în condiţii de deplină siguranţă, deoarece determină o ghidare corectă şi
sigură a roţilor de tramvai, pentru asigurarea unui confort sporit călătorilor, deoarece sunt eliminate
vibraţiile, precum şi pentru scăderea costurilor de mentenanţă a tramvaielor. Dispozitivul corespunde
normelor UE din punct de vedere al calităţii aerului, deoarece în procesul de aspirare filtrează şi
reţine particulele fine de praf şi are certificare PM 2,5 şi PM 10.
Componenta verde de mobilitate urbană a reprezentat o linie cheie de finanțare în exercițiul
2014-2020 al Uniunii Europene şi acest lucru va continua şi în exerciţiul financiar viitor (20212027), motiv pentru care am urmărit să atragem cât mai multe fonduri europene pentru mijloace de
transport ecologice. Obiectivul Primăriei este ca întreaga flotă de transport public a orașului să fie
electrică până în 2028.
Cluj-Napoca este pe harta modelelor de bune practici europene în proiecte cu impact asupra
schimbărilor climatice, potrivit unui raportul prezentat de Comitetul European al Regiunilor. Clujul
apare pe Harta E.U. Green Deal datorită proiectelor cu finanțare europeană de modernizare a flotei
de transport public, investițiilor în autobuze electrice și strategiei de a avea o flotă de transport în
comun integral electrică.
3.2. Cluj-Napoca: 4 noi linii „verzi” de transport public
Patru noi linii de troleibuz (2, 10, 14 și 23) au devenit operaţionale în această toamnă, parte
din seria de investiții și măsuri luate de municipalitate în parteneriat cu CTP Cluj-Napoca pentru a
îmbunătăți mobilitatea clujenilor între cartiere şi de a dezvolta transportul public electric.
Noile trasee sunt: linia 2: Cartier Mănăștur - Piața Gării; linia 10: Cartier Gheorgheni Bulevardul Muncii; linia 14: Cartier Mănăștur - Bulevardul Muncii; linia 23: Piața Mihai Viteazul Bulevardul Muncii (anterior linie de autobuz).
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3.3. Autobuze noi Iveco Daily pentru elevi
Inițiat ca proiect pilot în cadrul procesului de bugetare participativă al Primăriei, extins ulterior
de la 5 la 12 trasee, programul „Autobuze școlare” a ajuns în 2020 la 14 trasee (acoperind dus-întors o
distanță de peste 200 km/zi).
Pentru că în viitor, după terminarea pandemiei, el urmează să fie extins şi pe alte trasee, CTP a
realizat licitaţia publică pentru achiziţia a încă 10 autobuze noi pentru elevi (Iveco Daily, norma Euro
6, sistem de încălzire în sezonul rece, sistem de aer condiționat pentru sezonul cald, indicatoare
transport elevi față și spate cu iluminare tip LED, sistem de supraveghere video în interior și exterior,
sistem de urmărire prin GPS a vehiculului). Ele urmează să fie livrate şi să intre în circulaţie în 2021.
3.4. Bandă dedicată transportului în comun pe Regele Ferdinand
După reabilitare, pe strada Regele Ferdinand este permisă doar circulația autobuzelor pe
banda carosabilă pe direcția dinspre Piața Mihai Viteazul înspre Piața Unirii.
Extinderea benzilor dedicate face parte din amplul proiect al Primăriei care vizează
prioritizarea transportului în comun, care va continua și în alte zone din municipiul Cluj-Napoca.
3.5. Aplicația Tranzy pentru transport urban integrează informații despre sistemul de
transport în comun și Cluj Bike
Primăria Cluj-Napoca și Compania de Transport Public au lansat aplicația Tranzy, parte
dintr-o suită de instrumente inteligente dedicate serviciilor de transport urban deja implementate.
Aplicația oferă informații în timp real atât cu privire la transportul în comun, cât și despre sistemul
de bike-sharing al municipiului, Cluj Bike.
Obiectivul Primăriei pe termen mediu și lung este integrarea cât mai eficientă a tuturor
serviciilor digitale pentru cetățeni, Tranzy reprezentând un nou pas cheie în această direcție.
Funcționalități principale:
- Include harta actualizată a staţiilor de transport public din municipiu;
- Caută poziția utilizatorului pentru a găsi cea mai apropiată stație de autobuz, troleibuz sau
tramvai și traseul optim pentru a ajunge la destinația dorită în cel mai scurt timp;
- Datele sunt calculate în timp real prin intermediul dispozitivelor GPS instalate în fiecare
vehicul și, astfel, călătorii știu exact cât timp au de așteptat în stație;
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- Oferă informaţii relevante atȃt despre mijloacele de transport în comun cât și despre
modalitatea alternativă de deplasare – cu bicicleta;
- Monitorizează stațiile self-service de închiriere de biciclete, afișând în timp real numărul de
biciclete și locuri disponibile din reţeaua de staţii;
- Oferă alerte de trafic și alte informații cu privire la transportul public.

3.6. Prelungire online a contractelor pentru Cluj Bike
În luna martie 2020, Primăria a pus la dispoziţia clujenilor o procedură de prelungire online a
contractelor pentru sistemul de bike-sharing al municipiului. Cetățenii care dețin un card Cluj Bike pot
efectua operațiunea pe website-ul Primăriei, în meniul Servicii Online/Depunere cereri/Prelungire
contract ClujBike, unde completează cererea de prelungire a contractului, introduc seria cardului Cluj
Bike şi contractul se prelungește automat cu încă 4 ani (cardul este valabil încă 4 ani).
3.7. Transportul în comun reprezintă o modalitate de a ne consolida comunitatea
Pentru noi, clujenii, transportul în comun reprezintă o modalitate de a ne consolida
comunitatea. Prin susţinerea acestui serviciu esenţial, Primăria vine în întâmpinarea nevoilor
locuitorilor şi asigură condiţii optime de mobilitate pentru toată lumea.
S-a menţinut gratuitatea pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice şi,
începând cu luna mai 2020, plafonul pentru gratuitate pe toate liniile a fost majorat la 2.150 lei, iar
gratuitate pe o singură linie au persoanele vârstnice și pensionarii cu veniturile cuprinse între 2.151
lei și 2.400 lei. Persoanele vârstnice și pensionarii care au împlinit vârsta de 70 ani, precum și
cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, indiferent de cuantumul veniturilor, au gratuitate pe
toate liniile.
De asemenea, elevii şi studenţii au beneficiat în continuare de abonamente gratuite. Elevii și
studenții beneficiază, de la 1 martie 2020, de 120 călătorii gratuite pe lună în locul abonamentelor
anterioare pe 2 linii.
De asemenea, există programe de transport dedicat pentru elevii din familii defavorizate şi
pentru elevii cu nevoi speciale; precum şi pentru persoanele cu dizabilităţi.
În dezvoltarea sistemului de transport în comun am ţinut întotdeauna cont de nevoile
cetăţenilor, iar acest principiu rămâne baza colaborării dintre municipalitate şi Compania de
Transport Public. Vom continua să testăm noi rute, acolo unde este nevoie; vom sprijini iniţiativele
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cetăţeneşti ce implică reţeaua de transport public; vom continua procesul de înnoire a parcului auto,
precum şi asigurarea celor mai bune condiţii de deplasare pentru toţi cei care locuiesc, lucrează ori
vizitează Cluj-Napoca. Împreună, vom continua să asigurăm condiţii moderne de transport pentru
comunitatea clujeană. Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) operează în interiorul
municipiului transportul public pe o lungime totală a liniilor de 441 km (60 linii), din care pe 352,05
km (49 de linii) sunt utilizate autobuze, pe 52 km (7 linii) sunt utilizate troleibuze şi pe 36,95 km (4
linii) sunt utilizate tramvaie. La acestea se adaugă traseele din zona metropolitană, care însumează
328,55 km, ce corespund unui număr de 26 de linii de autobuze.
De asemenea, în 2020, Compania de Transport Public din Cluj-Napoca a fost desemnată cel
mai eficient operator de transport urban din România, la gala anuală „Tranzit”.
3.8. Asociere şi achiziţie publică pentru realizarea studiilor de pre-fezabilitate și
fezabilitate pentru Metrou și Tren Metropolitan
În urma asocierii între Primăriile din Cluj-Napoca, Florești, Gilău, Baciu, Apahida, Jucu și
Bonțida, municipalitatea a realizat achiziţia studiilor de pre-fezabilitate și fezabilitate pentru Metrou
și Tren Metropolitan. Pentru implementarea proiectului, care se va face în mai multe etape, avem în
vedere obţinerea de fonduri europene.

În această toamnă a fost aprobat studiul de prefezabilitate (documentația tehnică și indicatorii
tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Tren metropolitan Gilău - Florești - Cluj-Napoca 12
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Baciu - Apahida - Jucu - Bonțida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj:
Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe
viitoarelor obiective de investiții” - componenta investițională Magistrala I de Metrou. De asemenea,
au fost realizate lucrările de foraje geotehnice aferente proiectului.
Acest proiect de investiții reprezintă un pas semnificativ pentru dezvoltarea socio-economică
a zonei metropolitane Cluj-Napoca și are ca obiectiv asigurarea unor servicii de mobilitate de calitate
ridicată pentru populația zonei metropolitane, precum și un transport eficient înspre și dinspre ClujNapoca. Proiectul de investiții va fi realizat în două etape.
În prima etapă, va fi realizat Trenul Metropolitan pe infrastructura actuală. În această fază se
propune implementarea unui sistem de transport rapid - tren metropolitan care va acoperi întregul
coridor feroviar cuprins între halta Baciu și stația Bonțida, cu posibilitatea de extindere până la halta
Nădășelu. Se propune adăugarea unor noi stații de oprire în zonele: Baciu, Tetarom pe str. Tăietura
Turcului și la podul Ira pe str. Aurel Vlaicu. Sa va studia relocarea punctului de oprire Cluj-Napoca
Est mai aproape de aeroport. Pentru fiecare punct de oprire se vor amenaja facilități pentru călători:
bănci, zone de așteptare, toalete, puncte de procurare a biletelor etc. De asemenea, se va analiza
disponibilitatea parcărilor de mici dimensiuni și se va realiza conectivitatea cu transportul public
local la fiecare punct de oprire.
În cea de a doua etapă, va fi realizat metroul pe axa vest-centru-est care urmărește să
deservească principalele puncte de interes pornind din Gilău până la podul Ira. Proiectul va avea două
părți. În prima parte se va realiza legătura dintre comuna Florești și Podul Ira pe următorul traseu
propus: zona de sud a comunei Florești - viitorul spital regional de urgență - centrul comercial Vivo cartierul Mănăștur - centrul orașului Cluj-Napoca și zona de est a orașului, respectiv zona Aurel
Vlaicu/Podul Ira. Pentru fiecare punct de oprire se va analiza disponibilitatea parcărilor de mici
dimensiuni (Park & Ride). Pentru zona din afara orașului se va studia posibilitatea realizării metroului
suprateran, iar de la intrarea în Cluj-Napoca acesta urmând a fi realizat în subteran. A doua etapă a
realizării metroului vizează crearea legăturii dintre comunele Florești și Gilău. Până la implementarea
celei de a doua etape, se va studia conectivitatea dintre Gilău și Florești prin autobuze.
Proiectul metroului și al trenului metropolitan sunt de importanță primordială pentru ClujNapoca și zona metropolitană, în vederea dezvoltării economice și sociale pe termen mediu și lung.
Pentru a continua şi a optimiza dezvoltarea din ultimii ani, este nevoie de continuarea investițiilor în
materie de mobilitate urbană. De asemenea, este nevoie de reducerea impactului activităților de
13
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transport (poluarea aerului și zgomotul) asupra mediului în cadrul zonei de studiu prin asigurarea
unei axe de transport durabil, care să contribuie la re-distribuția modală de la transportul cu
autoturismul personal.
Proiectul are practic în vedere dezvoltarea economică viitoare a Zonei Metropolitane Cluj.
Prima componentă este legată de trenul metropolitan. Avantajul e că avem deja infrastructură 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 electrificare 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 investiții.
Pregătirea proiectelor de tren metropolitan şi metrou continuă, pe multiple fronturi de lucru,
după un calendar accelerat, astfel încât să poată beneficia de oportunitatea finanțării prin Planul
Național de Redresare și Reziliență.
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4. Infrastructură urbană
4.1. Lucrări de investiţii pentru arterele importante ale oraşului
Municipalitatea a avut între priorităţi lucrările de reabilitare a străzilor, de asfaltare a aleilor şi
trotuarelor dintre blocuri şi de modernizare a unor artere importante. S-au executat lucrări de
modernizare, reparații și întreținere la un număr de 78 de obiective din municipiu (străzi, alei,
trotuare, pieţe), cu o suprafaţă totală reabilitată (carosabil şi trotuare) de peste 160.000 mp. Între
obiectivele realizate s-au numărat străzile: Bună Ziua, Regele Ferdinand şi zona adiacentă, Piaţa
Blaga şi străzi adiacente, Molnar Piuariu, Blajului, Bolyai, Observator nr. 115-121, Pasteur, Tulcea,
Dunării, Oltului, Fagului, Maramuresului nr. 55-61, Câmpeni, Aleea Rucăr, Mirăslau, alei adiacente
Lac 1 Gheorgheni, Aleea Padin nr. 20 - Calea Floreşti nr. 75-77, pasaj Calvaria, Clinicilor,
Gorunului, Aleea Gârbău, trotuar Traian Vuia - zona Vama Cluj, intersecţia Traian Vuia cu
Brigadierilor, Parâng nr. 15-17, Sighişoarei, Gr. Alexandrescu nr. 16-18 - Aleea Padin nr. 19-21,
trotuare pe str. Călugăreni, Anina, alei strada Dâmboviţei, Traian Moşoiu, Moş Ion Roată, Depoului,
sens giratoriu Cora, sens giratoriu Bdul 1 Decembrie 1918, Valea Fânaţelor (tronson între strada
Oaşului şi intersecţia cu strada Fânaţelor), zonele adiacente noilor parkinguri.
La acestea se adaugă pietruirea unei suprafeţe de peste 75.000 mp pe 22 străzi nemodernizate,
în special în zonele noilor extinderi, acolo unde străzile nu sunt încă modernizate din lipsa utilităţilor.
În ceea ce priveşte intervenţiile punctuale, s-au executat peste 120 de lucrări, acolo unde a
fost necesar.
4.2. Strada Bună Ziua a fost modernizată și redată circulației
Strada Bună Ziua a fost redată circulației 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 giratoriu la intersecția străzilor Trifoiului - Fagului - Măceșului Bună Ziua s-au încheiat în data de 15 mai 2020. Strada are o lungime de 1.160 ml.
Bună Ziua 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 (cinci astfel de staţii „verzi”), cu toate utilitățile introduse în
15
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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.

4.3. Str. Molnar Piuariu - Prima stradă smart din România
Prima stradă smart din România a fost realizată de Primăria Cluj-Napoca cu finanțare
europeană și dispune de toate facilitățile unui spațiu public modern, "verde", adaptat la realitățile
tehnologice și de mobilitate urbană actuale. După finalizarea lucrărilor, Strada Molnar Piuariu oferă:
- 551 mp suprafață verde, cu 48 noi arbori plantați (cei 16 arbori existenți au fost păstrați) și sistem
de irigare cu senzori; - culoar pietonal modern, cu prioritizarea mijloacelor de transport nemotorizate
(2662 mp de spațiu exclusiv pietonal și 1253 mp suprafață carosabilă); - 4 locuri pentru încărcarea
automobilelor electrice și 15 locuri de parcare pentru autovehicule; - 30 locuri pentru încărcarea
bicicletelor/trotinetelor electrice și 22 locuri de parcare pentru biciclete; - mobilier urban modern:
bănci, scaune, mese, cadre de parcări pentru biciclete, sisteme de afișaj, cișmele; - Wi-Fi gratuit
pentru localnici și turiști; prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; - iluminat public
inteligent, eficient din punct de vedere energetic, iluminat festiv și arhitectural; - sistem îmbunătățit
de colectare a apelor pluviale și sistem de irigare cu senzori.
Pe lângă reorganizarea spațială - inclusiv prin eliminarea diferențelor de nivel între spațiul
exclusiv pietonal și spațiul carosabil - și dotările urbane menționate, au fost trecute în subteran
16
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elementele infrastructurii edilitare din zonă. Totodată, spațiul a fost adaptat pentru persoanele cu
dizabilități și protecția acestora (pavaje cu marcaje tactile integrate).

Primăria Cluj-Napoca are în vedere realizarea de astfel de proiecte de regenerare urbană în
toate cartierele orașului, în concordanță cu SIDU - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană.
În acest an, pietonalizarea străzii Molnar Piuariu a luat premiul I la Bienala Timișoreană de
Arhitectură (la categoria Spațiu public).
4.4. Modernizarea străzii Regele Ferdinand şi a străzilor adiacente
În anul 2020 au fost realizate lucrările în cadrul proiectului „Creșterea și îmbunătățirea
spațiului pietonal în zona urbană - Modernizarea străzilor Regele Ferdinand, Emile Zola, Sextil
Puşcariu, Tipografiei (tronson 1, respectiv 3) și a scuarului C.E.C. din Municipiul Cluj-Napoca”,
proiect realizat cu finanţare europeană.
Investiția de pe strada Regele Ferdinand a presupus plantarea a 51 de arbori. Pe această stradă
nu a existat niciun copac până acum. Sistemul de irigații este unul automat cu senzor de ploaie /
umiditate. Au fost montate dale de piatră naturală (granit) pe trotuare, iar sistemul de scurgere a
apelor pluviale este unul special încorporat în bordurile montate. Regele Ferdinand este prima stradă
din oraş cu un astfel de sistem de scurgere a apelor. De asemenea, a fost modernizat sistemul de
iluminat printr-un concept unitar și arhitectural aplicabil zonei istorice a orașului cu aparate de
17
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iluminat de tip LED și sistem de telegestiune. 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.

4.5. Reabilitarea zonei Pieţei Lucian Blaga
De asemenea, au fost realizate lucrările în cadrul proiectului „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 din fonduri europene.
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Modernizarea a presupus două etape: a) Etapa lucrărilor de infrastructură desfășurate de către
Electrica, Compania de Apă, CFO Integrator (introducerea cablurilor în subteran), respectiv b) etapa
modernizării efective a străzilor. Zona de intervenţie a avut o suprafaţă de aproximativ 20.350 mp.
Au fost plantaţi 98 de arbori și arbuști, a fost modernizat iluminatul public şi au fost amenajate staţii
de încărcare pentru autoturisme electrice şi pentru biciclete electrice. Lucrările au fost realizate şi
este în derulare faza de recepţie a lucrărilor.
4.6. Reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente
Prin acest proiect, care urmează să fie finanţat din fonduri europene, se vor construi zone fără
diferențierea tipurilor de trafic („shared space”), zone care sunt proiectate să încurajeze pietonii,
bicicliștii și șoferii să folosească împreună un singur spațiu, care nu este segregat funcțional în
carosabil și trotuar, așa cum se întâmplă în mod tradițional, marcaje rutiere în relieful pavajului
semnalând mecanic și vizual vehiculele auto și velo. Sunt prevăzute locuri de oprire (fără staționare)
pentru debarcarea copiiilor la școală, continuarea benzii pentru biciclete de pe strada Avram lancu
(banda va avea lăţimea de 1.50 metri și va fi la același nivel cu suprafața carosabilă), se vor înlocui
suprafețele de călcare cu pavaje din plăci din piatră naturală cu și fără diferențe de nivel, s-au propus
locuri de șezut și rastele pentru parcarea bicicletelor, cablurile aeriene se vor introduce în subteran,
19
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s-au propus corpuri de iluminat pentru siguranța și confortul utilizatorilor pe timp de noapte, se vor
completa aliniamentele de arbori.
Pe segmentul str. Universității - între str. Mihail Kogălniceanu și Piața Unirii - se va elimina
parcarea actuală care ocupă majoritatea spațiului stradal, se readuce la locul inițial statuia „Sfânta
Maria Protectoare” (mutată în 1957), se vor amplasa parcări pentru biciclete dotate cu stație de
încărcat biciclete electrice, se vor amplasa locuri pentru terase, se vor face lucrări de înlocuire,
relocare a rețelelor edilitare, amplasarea de mobilier urban.
Pe str. Kogălniceanu între strada Universității şi str. Emmanuel de Martonne, se va integra o
reprezentare de omagiu dedicat rectorilor universității clujene de la origini până în prezent.
Tronsonul de pe str. Kogălniceanu între str. Hermann Oberth și str. Gaal Gabor se va amenaja
ca o grădină urbană, cu trotuare marginale în continuarea celor de pe segmentele stradale vecine.
Pe Strada Kovacs Dezso se propune îngroparea tuturor conductelor supraterane din gangul
Bibliotecii Academiei Române. Pe strada Baba Novac nr. 35 se va facilita accesul pietonal prin
intermediul unor scări către strada Mihail Kogălniceanu.
Detalii tehnice: suprafață carosabilă/pietonală/pistă biciclete (shared space): 25.001 mp și
4.134 mp pentru strada Iuliu Maniu; suprafață spațiu verde (iarbă înaltă): 198 mp; arbori: 260;
parcări: 14; parcări autoturisme electrice (stații încărcare): 4; locuri parcare biciclete: 113; stații
încărcare biciclete electrice: 7. Proiectul a obţinut autorizaţia de construire şi a fost demarată
achiziţia publică pentru execuţia lucrărilor.

4.7. Reabilitarea Bulevardului 21 Decembrie 1989
Prin acest proiect, care urmează să fie finanţat din fonduri europene, se va reorganiza şi
optimiza circulaţia pe una dintre arterele principale ale oraşului, cu asigurarea fluxurilor pietonale,
velo și auto corespunzătoare. Se are în vedere refacerea, remodelarea căilor de acces pietonale prin
folosirea pavajelor din piatră naturală, adaptarea și corecția locală a geometriei spațiului stradal
pentru o mai bună funcționare a traficului auto prin asigurarea continuității și a fluenței circulației în
intersecții, plantarea de arbori în aliniament (la final vor fi 233 de arbori faţă de 126 în prezent),
lucrări pentru asigurarea iluminatului public şi de siguranţă modern şi performant care să permită
creşterea eficienţei energetice. Suprafaţa zonei vizate este de 43.130 mp. Autorizaţia de construire a
fost obţinută şi lucrările urmează să înceapă în 2021.
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4.8. Proiect pentru culoar de mobilitate sustenabilă în Mărăşti
A fost lansată achiziţia publică pentru segmentul de proiectare al unui proiect care vizează
crearea unui culoar de mobilitate sustenabilă şi regenerarea urbană a unei zone importante din
cartierul Mărăşti. Proiectul vizează zona: Piaţa Mărăşti, B-dul 21 decembrie 1989 - tronsonul dintre
Biserica Sf. Petru și sensul giratoriu Piața Mărăști, Strada Fabricii - tronsonul dintre sensul giratoriu
Piața Mărăști și intersecția cu strada București, Str. Aurel Vlaicu - tronsonul dintre sensul giratoriu
Piața Mărăști și pod, Aleea Bibliotecii, Strada Crinului și strada Ciocârliei. Proiectul va cuprinde
investiții pentru infrastructura rutieră, benzi dedicate transportului public, piste de biciclete, trotuare,
semnalizare rutieră, refacerea reţelei de iluminat public stradal, lucrări edilitare, montaj de mobilier
urban, amenajarea spaţiilor publice cu echipamente cu tehnologie de tip Smart City, plantarea de
aliniamente de arbori şi arbuşti. De asemenea, se va realiza un parking subteran în zona Aleei
Bibliotecii - cu minim 260 locuri de parcare.
4.9. Poduri şi pasaje

Podul Fabricii, pod cu o lungime de aproximativ 300 de metri, a fost reabilitat realizându-se
lucrări de consolidare a picioarelor podului şi înlocuirea grinzilor degradate cu grinzi noi, realizarea
suprastructurii, modernizarea trotuarelor şi montarea de panouri fonoabsorbante, precum şi
amenajarea parcărilor de sub pod.
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Primăria a preluat în domeniul public podul de pe strada Porţelanului, peste râul Nadăş,
acesta fiind reabilitat şi redeschis traficului auto şi pietonal. Primăria şi-a propus construirea unui pod
nou în amonte față de cel existent, la o distanță de 2 metri față de acesta, care va avea două benzi de
circulație și două trotuare. Lungimea noului pod va fi de 62 metri și va avea 3 deschideri. Secțiunea
transversală a podului va fi de 10,8 metri. Lucrările la Podul Porțelanului au fost oprite după ce a fost
descoperit un zăcământ de sare. Acest lucru presupune găsirea unei alte soluţii tehnice şi amânarea
implementării proiectului, dar el urmează să fie realizat.
Primăria intenţionează să realizeze un nou pod peste Someş în zona podului de cale ferată
(străzile Oaşului - Răsăritului). Indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi în Consiliul local şi în
prezent este în derulare achiziţia pentru proiectare şi execuţie.
Pentru noul Pod Garibaldi proiectul este realizat, el fiind predat către Compania Naţională de
Investiţii.
Primăria intenţionează să realizeze reabilitarea podului Locomotivei, lucrare ce se află în faza
de proiectare.
Municipalitatea a finanţat un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui pasaj rutier peste
calea ferată în zona Tăietura Turcului, studiu pe care l-a predat Companiei Naționale de Căi Ferate
„Căile Ferate Române” pentru a fi implementat. Acesta va fi realizat ca parte a proiectului privind
Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor. În februarie
2020, împreună cu ministrul transporturilor, Lucian Bode, și cu primarul municipiului Oradea, Ilie
Bolojan, am semnat acordul de implementare a proiectului „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale
ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor”. Durata de implementare a proiectului este de 48 de
luni, execuția lucrărilor va avea loc în perioada aprilie 2021 - octombrie 2024. Este un proiect de
peste 7 miliarde de lei, finanţat de la bugetul naţional şi din fonduri europene. După reabilitare și
electrificare, distanța Cluj - Oradea va fi parcursă în 1 oră şi 45 de minute în loc de 3 ore cât este
durata în prezent.

4.10. A fost stabilit traseul final al centurii metropolitane
Primăria Cluj-Napoca a obţinut avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) pentru varianta finală de traseu V8 - aferentă obiectivului de investiții cuprins în
Master Planul General de Transport al României - „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35”,

22

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; www.primariclujnapoca.ro; Tel: +40-(0)264-592.301

Varianta finală de traseu a centurii metropolitane poate fi consultată pe site-ul Primăriei ClujNapoca, la secțiunea Administrație/Anunțuri.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
urbane situate în Zona Metropolitană Cluj prin dezvoltarea unui drum nou de mare capacitate centura metropolitană - și modernizarea drumurilor de legătură, iar scopul proiectului este
îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a mobilității populației,
bunurilor și serviciilor din județul Cluj.
Prin asumarea de către Primărie a cheltuielilor necesare realizării studiilor şi documentaţiilor
necesare (SF, PUZ și DTAC), proiectul centurii metropolitane a fost deblocat. În perioada următoare
vor fi definitivate studiul de fezabilitate, Planul Urbanistic Zonal și documentaţia pentru obţinerea
autorizaţiei de construire (avem nevoie de cel puțin 15 sub-etape care presupun studii geo, studii topo,
stabilire culoar de expropiere cu proprietarii, stabilirea variantelor de traseu, aprobare interimară a
traseului de către CNAIR și obținerea avizelor de la mai multe entități: mediu, ape, păduri, Transgaz,
gaz, Transelectrica, Electrica, Compania de apă Someș, telefonie, monumente, Inspectoratul de stat în
construcții, sănătate publică, CFR și CNAIR etc.). Centura metropolitană are o lungime de 38 de
kilometri şi urmează să fie finanţată din fonduri europene. În acest moment, a fost finalizat studiul
geotehnic, studiul arheologic și expertiza tehnică, a fost obţinut avizul de Mediu pentru PUZ şi SF,
fiind în curs de realizare Planul de Urbanism Zonal.

4.11. Măsuri pentru siguranţa şi fluidizarea circulaţiei; marcaje tactile şi dispozitive
acustice pentru nevăzători
S-au efectuat permanent lucrările de întreţinere a mobilierului rutier şi stradal existent pe
domeniul public ori de amplasare de mobilier rutier şi stradal nou, achiziţionat de Primărie. Astfel,
au fost îndreptate sau replantate ţevi suport ale indicatoarelor rutiere, au fost refixate, poziţionate
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corect ori îndreptate indicatoare rutiere, oglinzi parabolice, au fost înlocuite oglinzi parabolice sparte,
stȃlpişori metalici rupţi, jardiniere din beton ori separatori de sensuri de circulaţie distruşi, au fost
reparate garduri metalice de protecţie, parapeţi de protecţie, stâlpişori. Activităţile de asigurare a unui
trafic modern, în condiţii de siguranţă, au mai inclus montarea a 3109 de indicatoare reflectorizante
noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp - clasa II) şi a 2426 stâlpişori metalici. Pentru
creşterea siguranţei circulaţiei, au fost realizate 13 praguri de sol noi şi s-au montat 98 de oglinzi
parabolice, în urma solicitărilor venite din partea cetăţenilor.
Au fost aplicate marcaje rutiere atât cu produse clasice (vopsea, microbile), cât şi cu produse
speciale cu durată mare de viaţă, inclusiv covoare roşii. Astfel, cu produsele clasice s-au aplicat
6.916 mp marcaje longitudinale, 4.306 mp marcaje transversale şi 2.324 mp marcaje diverse. Pe
străzile recent modernizate, au fost aplicate marcaje cu produse speciale cu durată de viaţă mai mare:
60 mp marcaje longitudinale, 411 mp marcaje transversale, 65 mp marcaje diverse şi 593 mp covoare
roşii antiderapante.

Au fost montate dispozitive acustice şi s-au marcat suprafeţe cu marcaj tactil pentru
nevăzători la trecerile de pietoni. În 2020, au fost fost montate dispozitive acustice pentru nevăzători
la 45 de treceri de pietoni şi s-a realizat marcaj tactil pe o suprafaţă de 554 mp. Municipalitatea va
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continua amplasarea de astfel de dispozitive şi alte proiecte pentru creşterea siguranţei persoanelor cu
dizabilităţi.
În scopul creşterii nivelului de siguranţă a participanţilor la trafic, a confortului riveranilor şi
asigurarea unui mod sigur de traversare a pietonilor, au fost semaforizate 29 de treceri de pietoni şi
trei intersecţii (Clinicilor - Iuliu Haţieganu, Calea Baciului - Valea Seacă; s-a realizat o semaforizare
inteligentă pentru maşini şi tramvai la pasajul Calvaria).
În anul 2020, s-au revizuit, modificat şi completat indicatoarele de orientare de pe raza
Municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează: indicatoare de orientare pentru clinici si spitale: 150
bucăţi, indicatoare de orientare obiective locale: 24 bucăţi, indicatoare de orientare localităţi: 22 bucăţi.
Au fost eliberate 1.372 avize pentru construcţii, 11.758 autorizaţii de liberă trecere şi 372 de
certificate de înregistrare.
Pentru lucrările la reţelele edilitare subterane (intervenţii, branşamente, investiţii) executate în
trama stradală s-a urmărit respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de spargere, precum şi
diminuarea perioadelor de execuţie şi minimizarea deranjului produs de aceste lucrări. Au fost
eliberate peste 1.200 de autorizaţii de spargere pentru lucrări la reţelele edilitare.
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5. Parkinguri şi parcări
5.1. 1.886 noi locuri de parcare
În ultimul an, municipalitatea a creat 1.886 noi locuri de parcare în toate cartierele oraşului şi
în zona centrală, prin identificarea şi amenajarea potrivită a locurilor virane, demolarea garajelor şi
reorganizarea spaţiilor existente, cu protejarea spaţiilor verzi şi amenajarea zonelor de acces, prin
realizarea de noi parkinguri, ca urmare a propunerilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ca rezultat
al activității de teren a inspectorilor de zonă. În zona Între Lacuri au fost desfiinţate 353 garaje de pe
domeniul public, fiind amenajate 770 de parcări.
Trei noi parkinguri au fost date în folosinţă: Primăverii nr. 20, Mogoșoaia nr. 7-9, Primăverii
nr. 8. Parkingul Primăverii 20 are 381 locuri de parcare pentru maşini (din care 15 pentru persoane
cu dizabilităţi şi 2 pentru maşini electrice); plus 40 locuri pentru biciclete în incintă inchisă. Pe
aproximativ 4000 mp lână parking au fost amenajate următoarele: un loc de joacă pentru copii, zonă
de fitness, băncuțe pentru relaxare, un sistem modern de irigații, gazon rulat și s-au plantat 55 de
arbori cu balot.

Parkingul din str. Mogoșoaia nr. 7-9 are cu o capacitate de 294 locuri de parcare pentru
maşini (din care 12 pentru persoane cu dizabilităţi şi 8 pentru maşini electrice); plus 23 de locuri
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motociclete/mopede şi 46 de locuri pentru biciclete în incintă închisă, plus 17 locuri pentru biciclete
pe rastel fix. Acesta este primul parking din oraş parţial subteran, cu terasă verde, spațiu de joacă și
teren de sport (baschet).
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Parkingul din str. Primăverii nr. 8 are 285 locuri de parcare pentru maşini (din care 7 pentru
persoane cu dizabilităţi şi 7 pentru maşini electrice); plus 18 locuri motociclete/mopede şi 52 de
locuri pentru biciclete în incintă închisă.

Parkingul Haşdeu (Păstorului nr. 67-69) - capacitate de 318 locuri de parcare din care: 6
pentru persoane cu dizabilităţi, 5 pentru maşini electrice (3 cu echipament), plus 4 locuri pentru
motociclete/mopede şi 11 locuri pentru biciclete - este şi el în faza de construcţie, fiind într-o fază
avansată - lucrările au ajuns la peste 97%.
5.2. Peste 350 de locuri pentru biciclete în parkinguri şi în spații securizate
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 implementat 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 cetățeni prin procesul de bugetare participativă s-a materializat într-un proiect pilot care a inclus
două astfel de parcări speciale pentru biciclete, în parkingurile Primăverii și Băișoara, cu un total de
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96 de locuri. Noul sistem pentru biciclete este unul simplu: cetățeanul are acces în adăpost pe bază de
cartelă sau cod; rastelurile mobile pentru biciclete sunt acționate manual, cu minim de efort. Pentru
siguranță, adăpostul este supravegheat video.

De asemenea, două spații securizate pentru parcarea bicicletelor au fost construite în zona
Intre Lacuri, după demolarea garajelor, pe strada Tulcea la nr. 21, respectiv la nr. 29, unde sunt
disponibile 100 locuri. Pentru siguranţă au fost instalate câte 3 camere de supraveghere video, sistem
complet de tip senzor cu transmitere avertizări tip SMS, sistem securizat de acces pe bază de card și
iluminat tip LED cu senzor crepuscular. Sistemul de alimentare cu energie electrică are la bază
panouri solare fotovoltaice.
De asemenea, noile parkinguri, Primăverii nr. 8, Primăverii nr. 20 și Mogoșoaia nr. 9, au avut
prevăzute amenajări moderne, cu un total de 155 de locuri pentru biciclete, din care 138 de locuri în
incintă închisă.
În continuare, proiectele noi ale municipalității vor avea implicit facilități și locuri de parcare
pentru biciclete.
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6. Energie şi mediu: administraţia cu cea mai redusă amprentă de carbon
Calitatea vieții în Cluj-Napoca are la bază trei dimensiuni fundamentale: dimensiunea verde,
cea digitală și cea de reziliență, urmând direcția generală de dezvoltare a orașelor europene.
Importanța dimensiunii „verzi" a orașului este subliniată de faptul că avem în acest moment în
derulare, în diferite stadii de implementare, proiecte pentru parcuri sau zone de agrement care
vizează o suprafață de aproximativ 140 ha.

6.1. Parc nou în cartierul Între Lacuri
Un nou parc a fost amenajat în cartierul Între Lacuri. Suprafața noului parc este de 9.450 mp,
amenajați astfel: suprafață verde - 5.957 mp; împrejmuire cu gard viu și flori - 230 ml; arbori ce s-au
plantat prin proiect: 165; arbuști - 208 ml; alei pietonale principale - 1.120 mp; alei pietonale
secundare permeabile din agregate compactate - 588 mp; zone sport și joacă din cauciuc poliuretanic
- 1.220 mp; parcare asfalt - 185 mp; zone protecție din pietriș/nisip în jurul echipamentelor de
fitness/joacă - 380 mp; zona de jocuri interactive cu apă cu fântâni cu jeturi - 280 mp; stație de
încărcare pentru biciclete şi trotinete electrice; panou electronic informativ; toaletă automată. Parcul
este realizat prin finanțare europeană.
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6.2. Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor (21,3 ha)

Sunt în desfăşurare lucrările pentru realizarea Parcului Tineretului - Pădurea Clujenilor, care
se va finaliza la sfârşitul anului 2021. Pădurea Clujenilor - Parcul Tineretului se întinde pe o
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suprafață de 213.004 mp și va fi un parc recreativ, un loc pentru petrecerea timpului liber, ideal
pentru a explora natura, mediul înconjurător și viitoarea faună care se va instala în cadrul ecosistemului nou creat. Locația aleasă este pe Bulevardul Muncii f.n., teren în proprietatea municipiului
Cluj-Napoca, în spatele proprietăților amplasate între Str. Voroneț - Bd. Muncii nr. 239 și după
proprietatea de la adresa - Bd. Muncii nr. 249.
Parcul va cuprinde: plantații pentru stabilizarea solului și masive de arbori (1505 arbori);
perimetral zonei verzi amenajate cu vegetație înaltă se va crea o zonă de protecție cu puieți forestieri
(pe o suprafață de 70.000 mp); zone de poiană; zone decorative cu activitate densă, alei, mobilier
urban; două clădiri cu funcțiuni publice; două pasarele care să faciliteze trecerea din partea estică în
partea vestică a sitului; punct de belvedere; tiroliană; grădină urbană închisă (pe o suprafaţă de 4 517
mp); zonă pentru plimbare câini. Parcul va dispune de facilități pentru persoane cu dizabilități, locuri
de parcare și iluminat nocturn în parcări și pe aleea principală. De asemenea, sunt prevăzute și
parcări pentru biciclete și stații de încărcare pentru biciclete şi trotinete electrice.

6.3. 4 noi parcuri în oraş
Clujul va avea 4 parcuri noi: Parcul Bună Ziua, Parcul Zorilor, Parcul Est și zona verde a
Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor, pentru care au fost demarate etapele preliminare necesare
pentru realizarea lor în practică.
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Pentru Parcul Bună Ziua și Parcul Zorilor au fost aprobate studiile de oportunitate prin care
s-au identificat terenurile pe care se vor amenaja aceste parcuri. Astfel, Zona Becaș este
recomandarea specialiștilor pentru cartierul Bună Ziua. Parcul va fi realizat pe o suprafață de 9,5 ha
care deservește peste 6.500 de locuitori, într-o zonă în plină dezvoltare. Pentru Parcul Bună Ziua
urmează să fie organizat un concurs internaţional de soluţii în colaborare cu OAR. În ceea ce privește
cartierul Zorilor, terenul recomandat este situat în zona Observator. Parcul va fi realizat pe o
suprafață de 1,2 ha care deservește peste 20.000 de locuitori și este situată la mai puțin de 50 de m
față de cea mai apropiată stație de transport public.
Pentru Parcul Est a fost lansat un concurs internaţional în parteneriat cu Ordinul Arhitecților
din România.
Pentru Zona verde a Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor (aproximativ 2,5 hectare) este
în curs de realizare un studiu de de fezabilitate.
6.4. Baza sportivă şi de agrement „La Terenuri”
Ne dorim să le oferim mănășturenilor - și nu numai - un parc pentru toate vârstele și o bază
sportivă modernă, cel puțin la nivelul celei din cartierul Gheorgheni, care a adus deja bucurie (și
sănătate) atâtor mii de clujeni. Noul obiectiv se va desfășura pe o suprafață de 42.410 de metri pătrați
şi lucrările sunt în desfăşurare.
Proiectul cuprinde:
- Activități sportive în aer liber: terenuri pentru tenis de câmp, baschet, mini fotbal,
badminton, volei. Aceste terenuri vor fi împrejmuite şi vor beneficia de suprafeţe sintetice adaptate,
vor fi terenuri cu nocturnă şi acces liber, respectiv terenuri cu programare prealabilă; de asemenea,
vor fi amenajate terenuri de beach volley cu nisip şi teren sintetic de baschet 3X3.
- Activități sportive în spațiu închis (sală multifuncţională): squash, tenis de masă, perete
pentru escaladă, 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 diferite 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.
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- Funcțiuni de alimentație publică.
- Funcţiuni de interes public și funcțiuni administrative (birouri administrative, supraveghere,
pază, depozite unelte și utilaje întreținere, vestiare și grupuri sanitare pentru public, vestiare și
grupuri sanitare pentru personal, punct de prim ajutor etc.).
- Se vor amplasa 55 de aparate de iluminat cu tehnologie LED.
- Spaţiul va dispune de WiFi gratuit și va fi supravegheat video pe întreaga suprafaţă.
Zona va fi conturată și de plantarea a 428 de arbori. Incinta va beneficia totodată de
următoarele facilități pentru accesibilitatea vizitatorilor: două staţii de încărcare pentru biciclete
electrice; parcări pentru biciclete (82 de locuri), parcări auto (41 de locuri).
Accesul în baza sportivă se va putea face din strada Mehedinți, din strada Mărișel, dar și
peste pârâul Calvaria (2 pasaje suplimentare au fost propuse pe lângă cel existent), realizându-se
astfel conexiunea cu centrul cartierului Mănăștur.
6.5. Parc cu facilități sportive, zone moderne pentru pietoni și construire parking în
cartierul Mărăști (regenerarea zonei verzi Expo Transilvania)
Primăria municipiului Cluj-Napoca urmărește revitalizarea zonei cunoscute drept
ExpoTransilvania din cartierul Mărăști, pe o suprafață de 17 hectare, prin regenerarea și extinderea
Parcului Aurel Vlaicu, amenajarea străzilor și spaţiilor publice adiacente și dotarea acestora cu
echipamente cu tehnologie de tip Smart City, realizarea unui parking și reglementarea viziunii
urbanistice pentru viitor. Proiectul este la faza de achiziţie publică pentru segmentul de proiectare.
Principalele obiective de investiţii ale proiectului sunt: modernizarea Parcului Aurel Vlaicu
(suprafață parc : peste 10 hectare); aplicarea principiilor Walkable City (oraş pentru pietoni) - pentru
îmbunătățirea calității spațiului public; construirea unui parking în zona de intervenţie (minim 350
locuri).
Spaţiul verde va fi nu doar reabilitat, ci şi extins, vor fi plantaţi arbori, vor fi realizate
facilităţi sportive (baschet, minifotbal, aparate de fitness, jogging), zone de plimbare / promenadă, o
zonă de joacă pentru copii în care dorim instalații de joacă creative, incluzive, ecologice.
Finanţarea investiţiei va fi realizată în prima fază din fonduri de la bugetul local, urmând ca
ulterior să fie accesate surse de finanțare europene nerambursabile, după aprobarea programelor UE
aferente următoarei perioade programatice.
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Un alt punct de atracție îl va reprezenta teatrul în aer liber, respectiv spațiul amenajat pentru
workshop-uri și evenimente. Proiectul include zone adaptate persoanelor cu dizabilități.
Componenta investiției legată de Walkable City (oraş pentru pietoni) include amenajare zone
pietonale / shared-space, infrastructură rutieră, trotuare, piste de biciclete, semnalizări, refacerea
reţelei de iluminat public stradal, lucrări edilitare, montare mobilier urban, precum şi amenajarea
spaţiilor publice prin echipamente cu tehnologie smart - străzile vizate fiind str. Dâmboviţei tronsonul dintre strada Ialomiţei şi calea ferată; str. Ialomiţei - tronsonul dintre strada Dâmboviţei și
intersecția cu strada Fabricii de Zahăr; str. Tribunul Vlăduţiu - tronsonul dintre strada Dâmboviţei și
strada Răsăritului; Aleea Dâmboviţei - tronsonul dintre strada Dâmboviţei și strada Cojocnei.
6.6. Parcuri modernizate şi zone verzi reabilitate
6.6.1. Parcul Feroviarilor va avea pasarele pietonale peste Someș și stații de alimentare
pentru biciclete și trotinete electrice
Parcul Feroviarilor urmează să fie reabilitat potrivit soluţiei câştigătoare stabilită prin concurs
internaţional. În prezent, a fost obţinută autorizaţia de construire, fiind în desfăşurare procedura de
achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor.
În cadrul proiectului sunt prevăzute patru obiective de investiții, și anume:
- Amenajarea Parcului Feroviarilor, în suprafață de 53.457 metri pătrați, prin plantarea de
arbori și alte tipuri de vegetație, amplasarea de bănci moderne, echipamente de joacă și de fitness,
realizarea unui loc pentru jocuri de masă, instalarea de cișmele, rastele pentru biciclete, iluminat
public. Vor fi realizate de asemenea două lacuri de agrement (unul de 1.088 de metri pătrați, iar
celălalt de 548 de metri pătrați), despărțite de o platformă de odihnă, de pe care va putea fi admirată
priveliștea. Parcul Feroviarilor va oferi un nivel ridicat de biodiversitate, toate amenajările propuse
ținând cont de obiectivele legate de protejarea naturii și a mediului înconjurător.
- Amenajarea străzii Parcul Feroviarilor, prin înlocuirea integrală a pavajului, a mobilierului
urban și a sistemului de iluminat, precum și prin plantarea de arbori. Vor fi amenajate piste pentru
biciclete și vor fi amplasate stații de alimentare pentru bicicletele și trotinetele electrice.
- Amenajarea malurilor Someșului Mic din dreptul Parcului Feroviarilor, prin amenajări
peisajere, noi alei pietonale (din lespezi de piatră), vegetație, mobilier urban și iluminat cu sistem LED.
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- Realizarea a două pasarele pietonale. Vor fi realizate două pasarele destinate pietonilor și
bicicliștilor, care vor face legătura cu parcul, dinspre strada Traian. Tot pe malurile Someșului vor fi
construite două amfiteatre de mici dimensiuni și două platforme pentru odihnă.
6.6.2. Amenajarea malurilor Someşului şi reabilitarea parcului Armătura
Reabilitarea malurilor Someşului din zona Grigorescu-Plopilor (peste 7 hectare) şi reabilitarea
Parcului Armătura (3,2 ha) şi a zonei adiacente sunt cele două segmente majore ale proiectului
câştigător în cadrul concursului internaţional pentru punerea în valoare a malurilor Someşului.
Cele două proiecte înseamnă reabilitarea spaţiilor verzi, plantarea de 1.797 de arbori,
realizarea de peste 5,5 km de piste de biciclete, amenajarea unor suprafețe pietonale, staţii încărcare
pentru autovehicule şi pentru biciclete electrice.
Pentru Parcul Armătura a fost obţinută autorizaţia de construire şi este în desfăşurare procedura
de achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor. Reabilitarea zonei Grigorescu-Plopilor se află în faza de
realizare a proiectului tehnic şi a documentaţiei pentru autorizaţia de construire.
6.6.3. Cetățuia se reface în urma unui concurs internaţional
Este în curs de realizare proiectul pentru reabilitarea ansamblului urban Cetățuia, pe o
suprafaţă de aproximativ 10 hectare. Întreaga zonă urmează să devină un spațiu public de o foarte
bună calitate, un loc predilect pentru evenimente în aer liber, păstrând caracterul peisager al
versantului sudic, atmosfera naturală a promontoriului stâncos și împădurit.
Cetățuia este un spațiu public unic al comunității noastre și ca atare, în propunerea de proiect
prezentată public, specialiștii au pus accentul pe păstrarea cadrului natural al zonei și pe realizarea de
intervenții punctuale și minimale. Accesibilizarea dealului se va realiza printr-un sistem de alei
extinse, cu accent pe spațiile verzi și pe peisaje. Revitalizarea imaginii urbane se va face în
concordanţă cu caracterul istoric al zonei: spaţii destinate relaxării, prioritate pentru pietoni,
modalităţi de deplasare velo. Mobilierul urban va fi integrat în concept coerent pentru imaginea
urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu protejat.
Poarta estică și alte elemente istorice din zonă vor fi restaurate și reabilitate. În proiect a fost
integrat și Turnul Parașutiștilor, care ar putea deveni un punct de reper pentru întreaga zonă.
Proiectanții au propus de asemenea variate amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte
activităţi în aer liber. Conceptul prezentat conține construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie
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publică deschise publicului larg, terase sezoniere, precum și grupuri sanitare, spaţii pentru
administrare și întreţinere.
6.6.4. Pădure parc în Făget
Primăria urmează să amenajeze o zonă din Făget sub forma unei păduri-parc. Astfel, printr-un
proiect european pentru utilizarea pădurilor urbane şi periurbane, urmează să fie realizate o serie de
amenajări minimale cu materiale ecologice: bănci, puncte de popas, un adăpost de ploaie, marcaje
pentru trasee şi panouri informative.
6.6.5. Modernizarea parcurilor Farmec, I.L. Caragiale, Ştefan cel Mare, 14 Iulie şi
Primăverii
Municipalitatea a demarat o amplă acţiune de modernizare a unor parcuri de mai mici
dimensiuni din oraş.
Astfel, modernizarea parcurilor 14 Iulie şi Primăverii se află la stadiul de realizare SF,
parcurile I.L. Caragiale şi Farmec se află la faza de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie
lucrări, iar modernizarea parcului Ştefan cel Mare este la faza de obţinere a autorizaţiei necesare
pentru începerea lucrărilor.
La Cluj-Napoca, în acest moment se află în derulare, în diferite stadii de implementare,
proiecte pentru parcuri/zone de agrement care vizează o suprafață de peste 140 ha.
6.6.6. Sistem modern de irigații pentru Parcul Central
Au fost finalizate lucrările de montare a sistemului de irigații în Parcul „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 caracteristici ale sistemului de irigații enumerăm: programarea
acestuia se va face de la sediul Primăriei de către Serviciul Spații verzi prin Internet; 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.
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6.6.7. Modernizarea zonei de agrement din jurul Lacului I Gheorgheni

În acest an au fost realizate lucrările de amenajare și modernizare a zonei de agrement din
jurul Lacului I Gheorgheni. Au fost realizate o pistă de biciclete (498 ml) care face legătura cu pista
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anterior existentă și o zonă adiacentă de promenadă, începând de la strada Între Lacuri. De asemenea,
investiția a inclus modernizarea iluminatului public (tehnologie LED, sistem de telegestiune etc.),
amplasarea de elemente de mobilier urban, precum și amenajarea unei suprafețe de cca. 1600 mp
spațiu verde în jurul lacului.
6.7. Întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi
Primăria a continuat acţiunile anuale de întreţinere a spaţiilor verzi din oraş, de toaletare şi
înlocuire a arborilor de pe aliniamentele stradale şi de plantare de gard viu, în cadrul cărora s-au
plantat: 1.443 arbori cu balot pe aliniamente stradale şi în cartiere, 215.000 de fire de gard viu, 2.745
arbuşti şi 3.963 plante perene cu balot, 4.000 mp de gazon rulat, 138.516 bucăţi flori anuale.

Parkingul Primăverii 8 dispune de două terase verzi: una extinsă pe o suprafață de 1.200 mp, cu
sistem verde - strat de vegetație de înălțime mică, substrat de pământ și sistem de picurare (deasupra
etajului 2) și una la nivelul solului, pe o suprafață de 1.300 mp (deasupra nivelului subsol 1).
În zona limitrofă parkingului Primăverii nr. 20 din Mănăştur a fost amenajat un mic parc pe o
suprafață de 4.000 mp, au fost plantaţi 55 de arbori cu balot, au fost instalate 9 aparate de fitness, 2
mese de ping-pong, 2 mese de șah cu băncuțe, 22 de bănci, gazon rulat pe o suprafață de 2.424 mp,
întreținut prin utilizarea unui sistem modern de irigații.
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Zona verde de le Aleea Bibliotecii din Cartierul Mărăști a fost modernizată: 1850 mp gazon,
sistem de irigat automat, 45 de arbori plantați, 450 mp pavaj, 12 bănci.
6.8. Locuri de joacă şi spaţii pentru sport în aer liber
Au fost amenajate 6 noi spații pentru fitness în aer liber: pe strada Tulcea nr. 18-20, pe strada
Primăverii nr. 20, la Colegiul Energetic, la Liceul „Raluca Ripan” (în Gheorgheni), la Liceul de
Informatică „Tiberiu Popoviciu” (Calea Turzii), la care a fost amenajat și terenul de sport cu covor
de cauciuc turnat, pe strada I.L. Caragiale nr. 2-6. De asemenea au fost completate spațiile de fitness
cu echipamente noi în Parcul „Simion Bărnuțiu”, parcul Primăverii și parcul „Iuliu Prodan”. Un total
de 42 de noi aparate de fitness, din care 4 pentru persoane cu dizabilităţi.

Au fost create 2 noi locuri de joacă: pe str. Vasile Conta, la creșa Martinel II și pe strada
Primăverii, unde au fost montate 4 echipamente și complexe de joacă. Au fost efectuate lucrări de
reparaţii la aparatele de joacă şi dotările urbane la un număr de 268 amplasamente în toate cartierele:
locuri de joacă pentru copii, grădiniţe şi zone de agrement. Au fost instalate dale de cauciuc pe o
suprafaţă de peste 5.000 mp în locurile de joacă.
Au fost montate 200 de bănci noi bănci în parcuri, zone verzi și locuri de joacă pentru copii.

40

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; www.primariclujnapoca.ro; Tel: +40-(0)264-592.301

Proiectul de extindere a Skatepark-ului Rozelor este unul dintre proiectele stabilite în cadrul
procesului de bugetare participativă şi el este în derulare, urmând să fie finalizat în 2021. El prevede
reabilitarea skatepark-ului existent și extinderea acestuia (cu peste 1.000 de metri pătrați - de la 1.050
de metri la 2.057,5 metri pătrați), realizarea unor zone de ședere, realizarea unui totem de intrare și
amplasarea unui grup social automat. Va fi eliminată vegetația distrusă și se vor realiza lucrări de
gazonare și de plantare de vegetație perenă. Parcul va beneficia, de asemenea, de un sistem de
iluminat inteligent, de un sistem de irigații modern și de mai multe cișmele. Prin această investiție se
urmărește revitalizarea Parcului Rozelor și redarea acestuia tineretului amator de sporturi extreme:
toți clujenii vor putea să se bucure de un parc mai frumos și mai modern, iar tinerii iubitori de
skateboarding vor câștiga un spațiu sportiv la nivel olimpic - mai ales că acest sport va fi introdus de
anul viitor în competițiile olimpice.
6.9. Aparate de fitness pentru încărcarea telefoanelor mobile
Un nou tip de aparate de fitness în aer liber au fost instalate în municipiu, în Parcul Central și
la Baza sportivă Gheorgheni. Noile tipuri de pedaliere cu lemn permit, prin mișcare, să fie generată
suficientă energie pentru încărcarea unui telefon (alimentare constantă 5V și 0,5A indiferent de
viteza de pedalare; stabilizare tensiune 5V cu acumulator). Lemnul de stejar este protejat pentru a
rezista la factorii externi de umiditate, raze UV etc. Proiectul a fost implementat ca urmare a votului
exprimat de clujeni în cadrul procesului de bugetare participativă.
6.10. Adoptă un spaţiu verde!
Primăria a continuat proiectul „Adoptă un spaţiu verde!”, prin care companiile clujene care
doresc să se implice în înfrumuseţarea oraşului pot să ia în grijă, pentru o perioadă de 3 ani, un spaţiu
verde de pe domeniul public. Aceste companii, prin implicarea atât financiară cât şi creativă, adaugă un
plus de valoare acestor spaţii, în schimbul unei recunoaşteri publice, uniforme şi transparente. Acest
proiect are la bază intenţia municipalităţii clujene de a colabora cu diverşi agenţi economici/instituţii
clujene pentru ca spaţiile verzi din intravilanul municipiului Cluj-Napoca să corespundă standardelor
de peisagistică urbană europeană. În prezent, 26 de companii „au adoptat” spaţii verzi.
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6.11. Curăţarea, igienizarea şi decolmatarea cursurilor de apă
În această perioadă s-au executat lucrări de curăţare, igienizare şi decolmatare a cursurilor de
apă de pe raza municipiului. De asemenea, s-au efectuat lucrări de igienizare şi decolmatare pentru
lacul 1 Gheorgheni (lȃngă Parcul Iulius Mall). De asemenea, s-a efectuat decolmatarea rigolelor
tranversale/longitudinale pe un număr de 57 de străzi.
Pe raza municipiului Cluj-Napoca au funcţionat 12 fântâni arteziene şi 34 de cişmele de apă
potabilă, amplasate pe domeniu public, în zone intens circulate şi parcuri publice mai frecventate.
Activitatea de supraveghere, întreţinere şi reparaţii curente a fântânilor arteziene şi a cişmelelor se
desfăşoară pe toată perioada de funcţionare a acestora, iar în perioada de iarnă acestea sunt închise şi
conservate.
6.12. Colectare selectivă a deşeurilor şi puncte gospodăreşti subterane
6.12.1. Puncte de colectare selectivă

În prezent, colectarea selectivă a deșeurilor se realizează astfel:
- În cartierele cu blocuri, la punctele gospodărești de colectare a deșeurilor, în principal prin
puncte gospodărești supraterane, dotate cu recipiente inscripționate distinct, pentru fiecare tip de deșeu
care trebuie colectat selectiv, astfel: deşeurile de hârtie şi carton: în eurocontainere/pubele de plastic
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albastru; deşeurile de plastic şi metal: în eurocontainere/pubele de plastic galbene; deşeurile de sticlă: în
eurocontainere/pubele de plastic verde; deşeurile reziduale: în eurocontainere/pubele de plastic negru.
De asemenea, în cartierele de blocuri, Primăria a continuat implementarea unor platforme
subterane pentru colectare selectivă. În anul 2020 au fost finalizate 46 de platforme, astfel că în
prezent există 132 astfel de platforme funcţionale (gurile de alimentare au o inscripționare distinctă
pentru fiecare fracție), alte 12 fiind în curs de realizare. Dintre acestea, 7 astfel de platforme au fost
amplasate în 2020 în incinta unor unităţi de învăţământ.
La gospodăriile individuale (case), se colectează în sacii de plastic colorați specific, furnizați
în mod gratuit de operatorul de salubritate. Deșeurile reziduale se colectează în pubela furnizată de
operator.
De asemenea, separat de punctele gospodăreşti, există amplasate în oraş 342 de containere de
tip clopot (pe 3 culori: albastru - pentru hârtie, galben - pentru plastic și metal, verde - pentru sticlă).
Aceste recipiente au fost amplasate în locuri intens populate.

De asemenea, au fost amplasate 27 de noi puncte supraterane de colectare selectivă pentru
deşeurile municipale, din construcţie metalică, pentru a oferi o soluţie suplimentară în zonele
aglomerate, astfel numărul lor total a ajuns la 47.
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Cele două firme care au contract cu Primăria organizează anual campanii de informare şi
conştientizare a cetăţenilor privind importanţa procesului de colectare selectivă. De asemenea, s-au
organizat 9 campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE).
În prezent, în municipiul Cluj-Napoca, sunt amplasate un număr de 4 puncte de colectare
DEEE astfel: str. Bucium, Platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, str. Meteor - în spate la blocul
de pe str. Observatorului 107, la punctul gospodăresc, str. Bobâlnei nr. 62-64. De asemenea, aceste
deșeuri se colectează și în cele două centre de colectare a deșeurilor voluminoase.
Cantitatea de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) colectate în primele 9
luni ale anului 2020 a crescut de 2,36 ori faţă de aceeași perioadă a anului 2019. Evoluţia cantităţii de
deșeuri reciclabile colectate în primele trei trimestre a evoluat de la 432,358 tone în 2017, la
1.014,777 în 2018, la 2.246,862 t în 2019 şi la 5.305,447 tone în 2020.
Cantitatea de deșeuri colectate în primele 9 luni ale anului 2020 în cele două puncte pentru
deşeuri voluminoase este de 2.352,300 tone, din care 1.257,38 tone reprezintă deşeurile din
construcţii (53,45%).
6.12.2. Salubrizare stradală şi deszăpezire
Lucrările de salubrizare stradală s-au desfăşurat pe două sectoare pe un număr de 680 de
străzi, Primăria urmărind zilnic lucrările executate şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă.
Comandamentul central de deszăpezire funcţionează în fiecare an în cadrul Primăriei în perioada 15
noiembrie - 15 martie, activitatea propriu-zisă de deszăpezire desfăşurându-se pe cele două sectoare
în trei grade de urgenţă, numărul total al străzilor pe care se intervine fiind de 680.
De asemenea, în 2020, Primăria a achiziționat o instalație mobilă de curățat ecologic (sistem
SteamPLUS brevetat), cu sistem dual apă/abur sub presiune, care nu utilizează niciun fel de solvent,
aditiv sau adaos în procesul de curățare. Este un aparat modern, unic probabil în România, care
curăță graffiti, marcaje, indicatoare de circulație, pete de ulei de pe borduri și de pe trotuare.

6.12.3. Toalete publice moderne pentru clujeni
S-au întreţinut permanent un număr de 27 toalete ecologice, în parcuri, zone de agrement şi
spaţii publice intens circulate şi respectiv 18 toalete pe strada Cantonului (la solicitarea Direcţiei de
Asistenţă Socială şi Medicală).
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Din cele patru toalete pentru persoane cu dizabilităţi care au fost achiziţionate pentru
implementarea unui proiect de bugetare participativă, au fost date în funcţiune cele din Parcul
Central „Simion Bărnuțiu” şi din Parcul Rozelor (alte două au fost instalate în Baza Sportivă
Gheorgheni şi în parcul de pe B-dul 1 Decembrie 1918). De asemenea, în Parcul Între Lacuri, a fost
instalată o toaletă publică cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.
De asemenea, a fost achiziţionată o toaletă publică modulară racordată la utilităţi, care a fost
instalată în Zona Expo Transilvania.

6.13. Eficienţă energetică
6.13.1. Autorizații de taxi pentru mașini electrice şi stații de încărcare pentru mașini
electrice

În urma dezbaterii publice privind stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi, a
numărului maxim de autorizații pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea
și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca, Consiliul local a
aprobat următoarele: numărul maxim de autorizații de taxi este de 2500; 31 de autorizații de taxi vor
fi acordate pentru mașini electrice (acestea se vor acorda în urma unei proceduri de licitaţie publică);
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începând din 2021 toate mașinile care desfășoară activitate de taximetrie vor trebui să fie dotate cu
dispozitive POS, iar din 2022 norma minimă de poluare care trebuie să fie asigurată de
autovehiculele destinate transportului local în regim taxi este Euro 5.
În anul 2020 au fost montate staţii de încărcare pe străzile reabilitate prin proiecte europene şi
în noile parkinguri. Noile stații se adaugă infrastructurii existente de alimentare pentru autovehicule
electrice, care cuprinde stații private de încărcare, poziționate în diverse zone din oraș.
În prezent, Primăria a instalat 27 de staţii de încărcare funcţionale care alimentează 37 de
maşini. În 2020, au fost puse în funcţiune 24 de staţii pentru 32 de maşini. De asemenea, au fost
montate şi staţiile de pe străzile Emil Isac (2 staţii) şi Clinicilor (2 staţii), care se vor da în funcţiune
în 2021 (pentru 4 maşini). De asemenea, în parkingul Haşdeu au fost montate 3 staţii pentru 3
maşini, care urmează să fie date în funcţiune în 2021.
6.13.2. Eficienţă energetică pentru clădiri rezidenţiale - fonduri europene pentru
reabilitarea termică a 58 de blocuri cu peste 2.500 de apartamente

Municipalitatea clujeană a depus cereri de finanţare din fonduri europene pentru reabilitarea
termică a 58 de blocuri cu 2.511 apartamente (în valoare de peste 13,6 milioane de euro). Din această
sumă, 60% este acoperită de către Uniunea Europeană, 25% este suportată de către asociațiile de
proprietari, iar restul de 15 % - de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. În acest an au fost
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finalizate lucrările la 10 blocuri cu 342 de apartamente. 41 de blocuri au contracte de execuţie
semnate şi se află în diferite stadii de realizare, iar 7 blocuri se află în faza de achiziţie publică.
De asemenea, pentru următoarea perioadă programatică, 2021-2027, Primăria va depune
proiecte pentru 100 de blocuri (cu cel puţin 4.000 de apartamente) reabilitate termic din fonduri
europene. Pentru aceste blocuri a fost finalizată faza de achiziţie publică pentru proiectare.
6.13.3. Clădiri publice eficiente şi inteligente
Primăria Cluj-Napoca consideră o prioritate subiectul eficienței energetice a clădirilor aflate
în administrarea Consiliului Local, inclusiv clădirile în care funcționează școlile și grădinițele.
În acest sens, a fost depus şi câştigat un proiect finanţat din fonduri norvegiene pentru
Creșterea eficienței energetice în clădiri publice prin montarea de panouri fotovoltaice. Sunt vizate 7
clădiri: Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”,
Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici”, Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca, Piața
Agroalimentară Grigorescu, Piaţa Agroalimentară IRA, Baza Sportivă Gheorgheni. Implementarea
acestui proiect este la faza de achiziţie publică a echipamentelor şi lucrărilor necesare.

6.13.4. Modernizarea iluminatului public cu tehnologie LED
În această perioadă, s-au realizat peste 3.200 intervenţii pentru întreţinerea sistemului de
iluminat public din municipiul Cluj-Napoca, conform sesizărilor cetăţenilor şi verificărilor
compartimentului de specialitate al Primăriei.
În ceea ce priveşte iluminatul ornamental pentru sărbătorile de iarnă, toate ornamentele din
spaţiul public folosesc tehnologie LED. În iarna 2020-2021, 36 de zone din municipiu au fost iluminate
festiv. Ca în fiecare an, există șiruri luminoase, țurțuri luminoși, ghirlande, elemente decorative 2D și
3D. De asemenea, au fost împodobi brazi/copaci, au fost montate figurine și fulgi suspendați,
amplasate elemente decorative pe stâlpi. Zonele unde a fost instalat iluminatul festiv sunt: str. Petru
Maior, str. Motilor, sr. Napoca, B-dul Eroilor şi clădirea Primăriei, str Emil Isac, B-dul 21
Decembrie 1989, str. Memorandumului, str. Traian Vuia, str. G. Bariţiu, str. Matei Corvin, Piața
Avram Iancu, Piaţa Ştefan cel Mare, Piaţa Unirii, Piața Gării, Piața Cipariu, Piața Lucian Blaga, Piaţa
Mihai Viteazul, Pod Calvaria, str. Aurel Vlaicu, str. Horea, str. Dorobanţilor, str. Nicolae Titulescu,
str. C. Brâncuşi, str. Maramureşului, Parc Simion Bărnuţiu, Parc din str. Aurel Vlaicu, Parc Farmec,
Bd. 21 Decembrie 1989 - Azil de bătrâni, parc cartier Zorilor, parc Primăverii, cartierul Gheorgheni 47
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brad, Parc Bd. 1 Decembrie 1918, Parc Între Lacuri, strada Molnar Piuariu, Calea Mănăştur şi Calea
Floreşti, Bd. Regele Ferdinand. Culoarea predominantă este alb cald cu influențe de alb rece.
A fost modernizat iluminatul cu tehnologie LED de pe străzile Bună Ziua, Moş Ion Roată
(inclusiv noul cimitir), zona Lac 1 Gheorgheni, Calea Floreşti, adică 217 corpuri de iluminat LED.
De asemenea, a continuat modernizarea sistemului de iluminat public în parkinguri (Primăverii,
Mehedinţi vechi, Fabricii, Băişoara şi Moţilor), cu 457 de corpuri de iluminat LED şi senzori de
mişcare.

De asemenea, 16 străzi din municipiul Cluj-Napoca vor avea iluminat modern prin utilizarea
de aparate de iluminat cu tehnologie LED. Este vorba despre 1350 aparate care vor fi montate printrun proiect norvegian pe străzile Calea Turzii, B-dul Muncii, Traian Vuia, Mehedinţi, Ioan Meșter,
Romulus Vuia, Oaşului, Căii Ferate, Fabricii de Zahăr, București, General Eremia Grigorescu,
Alexandru Vlahuţă, Gruia, Alexandru Vaida Voevod, Teodor Mihali, Unirii. Proiectul a fost câştigat
în 2020 şi va intra în implementare de anul viitor.
6.13.5. 32 treceri de pietoni au fost suprailuminate pentru creșterea siguranței
participanților la trafic
Primăria Cluj-Napoca a continuat un amplu proiect de suprailuminare a trecerilor de pietoni,
care a demarat ca urmare a rezultatului procesului de bugetare participativă din 2018. În anul 2020 au
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fost suprailuminate 32 de treceri de pietoni, astfel că în prezent avem la Cluj 145 de astfel de treceri
suprailuminate. Trecerile de pietoni au fost dotate cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu
surse LED și controlabile de la distanță, pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor
participanților la trafic, în special a pietonilor. Pe fiecare parte a trecerilor de pietoni şi pentru fiecare
sens de circulaţie a fost montat câte un stâlp echipat cu aparate de iluminat cu distribuţia asimetrică a
fluxului luminos. Aceştia sunt amplasați înaintea trecerii de pietoni din direcţia de deplasare a
traficului, iar fluxul luminos este direcționat spre pietonii aflaţi pe trecere, creându-se astfel un
contrast pozitiv între pietoni și fundal. Fiecare stâlp de iluminat este echipat cu senzori de prezență
astfel încât în momentul în care pietonii intră în zona de detecție fluxul luminos va crește la nivelul
maxim. La o anumită perioadă (setată din sistemul de gestiune) de la momentul în care senzorul nu
mai detectează mișcare în aria configurată, fluxul luminos se reduce pentru a se economisi energia
electrică. Senzorii permit detecția tuturor participanților la trafic și se pot configura de la distanță
prin intermediul sistemului de gestiune.
6.14. Compania Termoficare Napoca SA investeşte în tehnologii moderne
Compania Termoficare Napoca SA a desfăşurat o amplă activitate investițională care are ca
scop modernizarea centralelor şi punctelor termice, precum şi înlocuirea reţelelor termice. În 2020,
pentru o bună și eficientă funcționare a sistemelor de furnizare a energiei termice, s-au realizat
următoarele obiective:
- Au fost realizate lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de transport şi
distribuție alcătuit din rețele agent termic secundar şi primar, aferent centralelor şi punctelor termice
din cartierele Mărăști, Mănăștur, Zorilor, Gheorgheni.
- S-a finalizat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), s-au parcurs etapele
necesare achiziționării echipamentelor: 11 vase de expansiune la centralele termice 11, 14, 15
Gheorgheni, Craiova, 4 Mănăștur și PT Taberei.
- S-a finalizat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI.) pentru montarea
mijloacelor de măsură/contoare de energie termică noi, dimensionate corespunzător producției/
consumului actual de energie termică la obiectivele: CT Taberei, CT 5, 9, 12, 24 Mănăștur, PT
Șesului, PT 12, 16, 17 Mărăști, PT 1 Pata. S-a derulat procedura de achiziție a contoarelor de energie
termică și s-au realizat lucrările de montaj.
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- Pentru asigurarea condițiilor tehnico-sanitare normale şi sigure privind stocarea apei calde
de consum menajer s-au achiziționat 12 rezervoare/vase de acumulare având capacități cuprinse între
500-3000 litri, la centralele termice: Mamaia 6, 10, Abator, 15 Gheorgheni, 2, 5 Zorilor, 23
Mănăștur, 6 Grigorescu.
Totodată s-a lucrat la elaborarea Strategiei privind alimentarea cu energie termică a
municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2021-2030, care urmează să fie pusă în dezbatere publică.
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7. Educaţie - Oraşul care te încurajează să înveţi
Primăria investește în fiecare an în educație cel puţin 20% din taxele și impozitele încasate.
Aici, la Cluj-Napoca, ne propunem să sprijinim o educaţie incluzivă şi de calitate şi învăţarea pe tot
parcursul vieţii.
7.1. Investiţii în infrastructura educaţională: modernizare şi extindere şcoli, construire
săli de sport
7.1.1. Lucrări de reparaţii şi întreţinere la unităţile de învăţămȃnt preuniversitar
Lucrăm în fiecare an pentru a asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a
permite elevilor şi dascălilor să înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune. Primăria a efectuat
lucrări de reparaţii la toate unităţile de învăţământ preuniversitar din oraş care au necesitat astfel de
intervenţii, creşe, grădiniţe, şcoli şi licee.
7.1.2. Reabilitarea termică a Colegiului Naţional „George Coşbuc”
Un proiect finanţat din fonduri elveţiene (Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn,
Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător) a vizat reabilitarea şi
eficientizarea energetică a două unităţi de învăţămȃnt preuniversitar: Colegiul Naţional „George
Coşbuc” şi Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”. Colegiul de Muzică a fost finalizat în 2019, iar
Colegiul Naţional „George Coşbuc” - în 2020.
Principalele lucrări au fost: consolidarea structurală a clădirilor acolo unde este necesar;
anveloparea clădirilor cu termosistem pentru reducerea cantității de energie termică pierdută,
conform auditului energetic; schimbarea ferestrelor cu tâmplărie din lemn și geam simplu cu
tâmplărie din lemn stratificat sau PVC și geam tip termopan pentru reducerea pierderilor de căldură;
instalarea unui sistem de climatizare cu recuperare de căldură în clădiri; instalarea de panouri
fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și folosirea resurselor regenerabile; instalarea
de corpuri de iluminat tip LED eficiente din punct de vedere al reducerii consumului de energie
electrică; diverse lucrări de ridicare a confortului în interiorul clădirilor (obiecte sanitare noi,
zugrăveli noi, pardoseli noi etc).
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7.1.3. Proiecte europene pentru Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Colegiul Tehnic „Ana
Aslan”, Seminarul Teologic Ortodox şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”
Municipalitatea a obţinut finanţare din fonduri europene pentru proiectele privind
modernizarea, extinderea şi reabilitarea termică a patru unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv
realizarea de săli de sport moderne, respectiv segmentul gimnazial al Liceului Teoretic „Onisifor
Ghibu”, Colegiul Tehnic „Ana Aslan”; Seminarul Teologic Ortodox şi Şcoala Gimnazială „Nicolae
Iorga”. Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 100 de milioane de lei.
Proiectul pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan” presupune supraetajarea şi modernizarea
corpului existent, construirea unui corp nou (P+3) şi construirea unei săli de sport moderne. După
modernizare, şcoala va avea 17 săli de clasă (8 înainte de proiect) şi 9 laboratoare. Lucrările au
început în luna aprilie 2020, urmând să dureze 18 luni.

Proiectul pentru segmentul gimnazial al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” presupune
modernizarea corpului existent, 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 2020, urmând să dureze 18 luni.
Proiectul pentru Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” presupune modernizarea corpului
existent, construirea unui corp nou (P+2) și construirea unei săli de sport moderne. După
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modernizare, 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 presupune
supraetajarea şi modernizarea corpului existent, şi construirea unei săli de sport moderne. După
modernizare, şcoala va avea 16 săli de clasă şi 5 laboratoare. Proiectul este la stadiul de achiziţie
publică a lucrărilor.
Toate aceste proiecte presupun:
- modernizarea instalațiilor sanitare și electrice;
- tâmplăriile existente vor fi înlocuite cu tâmplării de aluminiu și geam termoizolator 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 consumului utilităților (elemente de smart building);
- vor fi folosite surse de energie regenerabilă, 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 climatizare (încălzire, ventilare, răcire) pentru asigurarea aerului
proaspăt în sălile de clasă și spațiile anexe (bibliotecă, săli profesorale, birouri) prin centrale de
tratare a aerului;
- şcolile 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 şi sisteme de protecţie la incediu de ultimă generaţie;
- pentru creșterea accesului, calităţii şi atractivităţii procesului educațional, școlile vor fi
dotate cu echipamente didactice și IT.

7.1.4. Supraetajarea Liceului Teologic Maranatha
În toaman anului 2020 s-au finalizat lucrările la supraetajarea Liceului Teologic Maranatha.
Clădirea existentă a fost supraetajată cu încă un nivel şi o mansardă rezultând 4 noi săli de clasă, o
sală de sport, o sală de muzică, grupuri sanitare, duşuri, o cameră pentru pedagog, 14 camere pentru
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internat, lift pe exteriorul clădirii. Întreaga clădire a fost termoizolată pentru creşterea eficienţei
energetice. Suprafaţa construită desfăşurată este de 3.550 mp.
7.1.5. Consolidarea şi reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”
Lucrările la consolidarea şi reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”
(monument istoric) au fost finalizate în luna august 2020.
Intervențiile au vizat protecția, conservarea și restaurarea tuturor elementelor construcției
(componente care țin de structură, subansamblurile nestructurale, organizarea spațială, ierarhia
spațiilor, materialele folosite, componentele artistice valoroase) prin folosirea materialelor
compatibile și/sau similare cu cele existente, reabilitarea arhitecturală şi structurală a construcţiei
prin reparaţii și consolidări și refacerea finisajelor interioare și exterioare, precum şi lucrări de
consolidare structurală. S-au efectuat următoarele categorii de lucrări: refacere umpluturi, placă pe
sol și pardoseli; refacere compartimentări interioare corp anexă; desfacere tavan fals existent, pentru
punerea în valoare a picturilor existente pe pereți, deasupra cotei acestuia (șarpanta se va păstra
aparentă, fiind protejată cu o plasă de activitățile sportive din cadrul sălii); realizarea de injectări
perimetrale cu rol de hidroizolație orizontală; desfacerea tencuielilor interioare până la cota 1,75 față
de cota pardoselii și aplicarea unor tencuieli de asanare; refacerea tuturor instalațiilor interioare;
reabilitare acoperiş; restaurare faţade, paramente și tâmplării; dotarea și echiparea obiectivului.
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7.1.6. Nou corp de clădire, cu 15 săli de clasă, la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”
A fost finalizată licitația pentru realizarea lucrărilor pentru proiectul „Extindere corp de
clădire existentă Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu”. Soluția arhitecturală propune realizarea unui
nou corp de clădire alipit celui deja existent.
Noul corp va dispune de 15 săli de clasă, spații de birouri pentru cadre didactice, o bibliotecă
dotată cu sală de lectură, o sală multifuncțională, grupuri sanitare și spații de depozitare.
Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități va fi asigurată de un ascensor și de un grup sanitar dedicat,
astfel încât acestea să aibă parte de un proces educațional incluziv și de calitate.
De asemenea, construcția existentă va fi reabilitată termic prin anvelopare, sistemul
termoizolant fiind unul modern și eficient din punct de vedere energetic. Lucrările vor începe în 2021
şi vor dura 18 luni.
7.2. Creşe şi grădiniţe în cartiere
Principiul de acţiune al Primăriei este „niciun cartier fără creșă, grădiniță, școală, parcuri”,
pentru a ne asigura că nivelul calității vieții clujenilor este similar celui din orașele europene pe care
le avem drept exemplu de bune practici.
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În anul 2020 au fost date în folosinţă 150 noi locuri în creșele din Mănăștur şi Bună Ziua (de
pe străzile Grigore Alexandrescu și Theodor Capidan). Însă dat fiind contextul epidemiologic actual,
88 dintre acestea pot fi repartizate copiilor pentru a putea respecta toate regulile de distanțare.

Creșa Cenușăreasa - structura 2, str. Grigore Alexandrescu (Mănăștur) are în total 90 locuri
pentru 6 grupe de copii și disponibile în prezent 53 locuri. Alte detalii legate de această creşă:
bucătărie proprie; parcare în subteran (12 locuri) și la intrare (4 locuri); cabinet medical; sală de
activități ludice; zid cu 300 plante naturale de la parter până la etajul 1.
Cea de-a doua creșă este Martinel - structura 2 din cartierul Bună Ziua (str. Theodor Capidan)
are 60 locuri (3 grupe de copii), din care 35 locuri disponibile în contextul actual.
De asemenea, au fost demarate procedurile pentru extinderea creșei de pe strada Meziad
numărul 4, cu o capacitate de 90 de locuri. Lucrările urmează să fie finalizate în 2021.
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Prin intermediul unor proiecte europene - prin Programul Operaţional Regional (POR) 20142020 - sunt în curs de modernizare grădiniţele „Căsuța Poveștilor” (str. București nr. 22) şi „Floare
de Iris” (str. Războieni nr. 67A). Prin reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea grădiniţelor va
creşte numărul de copii beneficiari, proiectul vizând şi creşterea calităţii şi atractivităţii educaţiei
preşcolare prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităţilor şi crearea
de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.
7.3. 17.660 burse pentru primul semestru al anului școlar 2020/2021

În fiecare an, suma alocată burselor pentru elevi a crescut, împreună cu numărul lor. Elevii
din învățământul preuniversitar clujean beneficiază de 17.660 de burse în semestrul I al anului școlar
2020/2021, distribuite astfel: burse de merit: 12.772; burse de performanță: 53; burse de studiu: 381;
burse de ajutor social: 4.454. În total, în anul 2020 (2 semestre), s-au acordat 37.532 de burse.
De asemenea, în ședința Consiliului Local din data de 22.12.2020 a fost aprobată majorarea
cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul
școlar 2020/2021. Noile cuantumuri sunt: burse de performanță - 150 lei, burse de merit - 120 lei,
burse de studiu - 110 lei, burse de ajutor social - 100 lei.
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7.4. Premii pentru tinerii cu rezultate deosebite
În fiecare an, municipalitatea premiază elevii cu performanţe deosebite la concursurile
şcolare și la alte competiţii sau examene.

În anul 2020, 69 elevi și 70 profesori au fost recompensați pentru performanța de la
examenele de evaluare națională și bacalaureat (56 de elevi au luat 10 la evaluarea naţională şi 13
elevi au luat 10 la bacalaureat).
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Primăria organizează, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi cu alte instituţii sau
ONG-uri, o serie de acţiuni care urmăresc premierea copiilor clujeni cu realizări deosebite în domenii
diverse, creşterea interesului elevilor pentru implicarea în comunitate şi protecţia mediului, încurajarea
alimentaţiei sănătoase, dezvoltarea activităţilor sportive şi valorificarea abilităţilor creative.
Elevii clujeni cu performanțe deosebite au fost premiați în cadrul Galei de excelență „10
pentru Cluj”, organizată anul acesta online de Primăria Cluj-Napoca, care a ajuns la cea de-a XII-a
ediţie. Evenimentul a devenit unul de tradiție în orașul nostru, prin recunoașterea pe care o oferim
astfel, an de an, elevilor cu performanțe deosebite în mai multe domenii: ştiinţe, IT, social, arte,
sport, inovaţie.
7.5. Concursul pentru tineri cercetători în știință și inginerie a ajuns la a şasea ediţie
În anul 2020, concursul pentru tineri cercetători în știință și inginerie organizat de Primăria
Cluj-Napoca, împreună cu prof. Rada Flavia Mihalcea, cetățean de onoare al municipiului, a ajuns la
a şasea ediţie. Primăria Cluj-Napoca este singura municipalitate din România care are inițiativa de a
premia tinerii cercetători din țară.
Premiile recunosc tinerii talentați care prin munca lor au demonstrat excelenţă şi au adus
contribuţii extraordinare în domeniul lor de specialitate şi, implicit, societății din care fac parte.
Această recunoaștere a talentului, a excelenței și a inovării în știință și inginerie demonstrează că
educația, dăruirea și perseverența reprezintă cheia către succes, recunoscute ca atare la Cluj şi
reprezintă un model de bune practici la nivel european.
7.6. Gratuităţi la transportul în comun pentru elevi şi studenţi
7.6.1. Elevii și studenții beneficiază, de la 1 martie 2020, de 120 călătorii gratuite pe lună
în locul abonamentelor anterioare pe 2 linii
Elevii şi 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 utilizării transportului în comun și reprezintă totodată o recunoaștere a
locului și rolului pe care tinerii îl au în ecosistemul 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 transport în comun utilizate în acest interval de timp.
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Pentru elevi (din clasele pregătitoare până la clasa a XIII-a) și pentru pentru școli în special,
măsurile transpuse în noile regulamente reprezintă și o simplificare a procedurilor de acordare a
facilităților la transport. Peste 25.000 de elevi au beneficiat în fiecare an 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.
In 2020, înainte de începerea pandemiei, programul „Autobuze școlare” a ajuns la 14 trasee
(acoperind dus-întors o distanță de peste 200 km/zi).
7.6.2. Transport pentru elevii din familii defavorizate şi pentru elevii cu nevoi speciale
Elevii orfani şi cei proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la transport pe toate
liniile. De asemenea, Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea
Fânaţelor şi Colonia Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii nedeplasabili cu dizabilităţi neuromotorii
beneficiază de transport cu microbuze special dotate pe trasee stabilite de comun acord de
municipalitate şi o serie de ONG-uri partenere.
7.7. Sprijin pentru copiii defavorizaţi
7.7.1. „Şcoală după şcoală” - o nouă şansă pentru copiii defavorizaţi
În scopul prevenirii abandonului școlar și ameliorării performanțelor școlare ale copiilor care
provin din familii marginalizate și expuse riscului excluziunii sociale, Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca a aprobat Programul „Școală după școală” în unitățile de învățământ primar și
gimnazial din municipiu. Programul se derulează în baza unor parteneriate între Direcția de Asistență
Socială și Medicală, United Way Romania, Fundația pentru Dezvoltarea Popoarelor - filiala Cluj,
Fundația Diakonia și școli clujene. În ultimii ani proiectul s-a derulat în fiecare an şcolar, cu un număr de
beneficiari cuprins între 164 şi 210 elevi, din următoarele școli: Şcoala Gimnazială „Traian Dârjan”,
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Școala Gimnazială „Nicolae
Titulescu” și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”.
Copiii primesc în fiecare zi, după terminarea orelor de curs, o masă caldă asigurată de către
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, apoi sunt preluaţi de profesorii implicaţi în program care stau
alături de ei şi îi ajută la teme sau realizează alte activităţi educative împreună. În paralel, se asigură
asistenţă socială pentru familii: părinţii sunt ajutaţi să rezolve problema documentelor de identitate
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care, lipsind, împiedică de multe ori copiii să aibă acces la ajutoarele oferite de stat sau la asistenţă
medicală, îi învaţă pe părinţi cum pot să îşi găsească un loc de muncă astfel încât copiii să nu
trebuiască să aibă o contribuţie prin muncă proprie şi să se poată concentra pe studiu.
Statisticile arată că, în România, doar 33% dintre copiii care provin din familii dezavantajate
reuşesc să finalizeze studiile gimnaziale. În urma proiectului implementat la Cluj-Napoca, 70% dintre
copiii înscrişi şi-au îmbunătăţit frecvenţa şcolară, diminuându-se, în paralel, cu până la 40% absenteismul
şi riscul abandonului şcolar. De asemenea, 44% dintre copii au avut rezultate mai bune la şcoală.

7.7.2. Rechizite pentru copiii clujeni din familii defavorizate
A devenit o tradiție ca la începutul anului școlar, copiii din familii vulnerabile să primească
ghiozdane echipate cu rechizite şcolare. În fiecare toamnă, aproximativ 500 de copii din familii cu
situaţie materială foarte dificilă primesc ghiozdane echipate cu rechizite şcolare. În fiecare an, am
avut grijă de copiii care sunt în evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, astfel încȃt să
aibă şi ei parte de un început de an şcolar aşa cum merită orice copil.
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7.7.3. Educație digitală pentru toți elevii din învățământul preuniversitar
În perioada pandemiei, 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 şcolar. Tabletele au fost utile atât pentru învăţământul online din
perioada stării de urgenţă, cât şi pentru activităţi didactice pe platforme digitale după încheierea stării
de urgenţă.
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8. Sănătate şi asistenţă socială
8.1. Modernizarea Spitalului Clinic Municipal „Clujana”
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca reprezintă o importantă unitate medicală şi de
învăţământ, cu adresabilitate largă, atât geografică, cât şi medicală, fiind o unitate medicală care în
cadrul aceleiaşi structuri poate asigura asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie în aproape
toate specialităţile medicale.
După modernizarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca
printr-un proiect din fonduri europene, se desfăşoară o amplă acţiune de modernizare şi reabilitare,
un proces de transformare a spitalului într-o unitate sanitară conformă cu cerinţele actuale ale unei
activităţi medicale performante.
De asemenea, în contextul epidemiologic actual în care spitalul a asigurat în starea de urgentă
şi în starea de alertă, în principal, triajul pentru urgenţele respiratorii şi pentru urgenţele urologice
pentru suspecţi/confirmaţi Covid-19 din judeţul Cluj, precum şi pentru asigurarea în continuare a
asistenţei medicale pentru urgenţele cotidiene şi urgenţele urologice suspecţi/confirmaţi Covid-19, a
fost montat un ansamblu de containere medicale şi au fost achiziţionate aparatele şi materialele
necesare pentru dotarea acestora, precum şi o serie de echipamente medicale şi de protecţie medicală
necesare desfăşurării activităţii spitalului în condiţii de pandemie.
În perioada 2019-2020 s-au realizat o parte din lucrările aferente proiectului european de
creştere a eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca (lucrările sunt realizate în
proporţie de peste 60%). Aceste lucrări urmează să fie finalizate după ridicarea măsurilor speciale
determinate de pandemie.
8.2. Sprijin pentru spitalele clujene şi pentru SMURD
Spitalul Clinic Municipal „Clujana” este singurul aflat în responsabilitatea municipalităţii;
însă, după cum bine ştim cu toţii, majoritatea unităţilor de stat au nevoie de fonduri suplimentare
pentru funcţionare şi alocările din partea municipalităţii sunt necesare. Este politica noastră să
susținem unitățile sanitare, deoarece clujenii au dreptul la servicii medicale cât mai bune. În fiecare
an primim solicitări de la instituțiile medicale și încercăm să le sprijinim, măcar parțial, pentru cât
mai buna lor funcționare în interesul clujenilor.
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Astfel, au fost sprijinite cu fonduri de la bugetul local alte instituţii medicale: Institutul
Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”; Institutul Inimii „Niculae
Stăncioiu”; Institutul de Urologie şi Transplant Renal, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase; Spitalul
Clinic de Urgență pentru Copii; Spitalul Clinic de Recuperare; Spitalul Clinic Județean de Urgență;
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”; Spitalul Clinic Căi Ferate; Spitalul Militar de
Urgență „Dr. Constantin Papilian”; Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, precum şi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. Valoarea alocărilor este de peste 11,76
milioane de lei pentru 11 instituţii medicale.
De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a sprijinit Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare pentru asigurarea necesarului de combustibil şi piese de schimb pentru autospecialele
SMURD Cluj şi pentru a asigura masa echipelor SMURD.

Municipalitatea a achiziţionat pentru ISU un punct medical avansat cu dotări de ultimă
generație, în special pentru cazuri cu victime multiple în stare critică. Noul punct medical avansat
poate asigura intervenția în caz de urgență pentru minimum 20 de persoane. Este practic o unitate
medicală mobilă care include și o ambulanță şi două corturi cu dotări performante pentru prim ajutor
și intervenție rapidă, extrem de utilă în salvarea de vieți, în procesele de triere, trimitere către spitale
și alte proceduri pentru persoane care necesită asistență medicală imediată.
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8.3. Asistenţă medicală gratuită și de calitate pentru copiii noştri
Asigurarea sănătăţii copiilor rămâne o prioritate constantă a municipalităţii. Strategia
Primăriei presupune investiţii în cabinetele medicale din școli și universități, ca să putem oferi la
Cluj-Napoca asistență medicală gratuită și de calitate pentru copiii noştri. Primăria asigură asistență
medicală și stomatologică în 112 cabinete de medicină generală și 23 cabinete de medicină dentară,
deservite de 56 medici și 112 asistente medicale. În 2020 a fost amenajat un cabinet de medicină
dentară la Liceul Teoretic „Avram Iancu”.
În fiecare an s-a efectuat un număr mediu anual de 138.000 triaje epidemiologice după
vacanțele școlare, s-au efectuat examinări profilactice la un număr de aproximativ 39.000 de copii și
tineri, respectiv examene de bilanț la alți aproximativ 17.000.

8.4. Centrul de Servicii Socio-Medicale
Centrul de Servicii Socio-Medicale oferă servicii de recuperare unice la nivel regional
datorită: gamei largi de servicii, gratuității acestora, dar și a perioadei extinse de tratament (în
comparație cu alte centre de profil), pentru un număr de 70 de copii cu afecțiuni neuropsihomotorii
și musculare, cu vârste cuprinse între 0-18 ani. Obiectivele principale ale centrului sunt: prevenirea
dizabilității prin depistarea precoce a tulburărilor de dezvoltare și intervenția recuperatorie în cazul
afecțiunilor neuropsihomotorii și musculare. Scopul terapiei complexe precoce este maximizarea
potențialului de recuperare a beneficiarului având în vedere plasticitatea cerebrală a copilului de
vârstă mică. Implicit se realizează prevenirea excluziunii sociale și a abandonului de către familie.
Centrul de Servicii Socio-Medicale oferă consult medical de neurologie pediatrică, hidroterapie în
bazinul centrului, kinetoterapie, terapie Vojta, fizioterapie, masaj medical, logopedie, psihologie,
psihopedagogie și asistență socială.
Având în vedere situația epidemiologică din municipiul Cluj-Napoca, generată de pandemia
cu noul virus COVID-19, cât și nevoia continuă de terapie pentru beneficiarii noștri, copii cu
afecțiuni neuropsihomotorii, Centrul de Servicii Socio-Medicale a venit în sprijinul acestora
transferând activitatea de recuperare și în mediul online pe perioada stării de urgență prin
intermediul platformelor de comunicare socială, lucrând astfel în sistem hibrid.
Ședințele de terapie s-au desfășurat atât fizic cât și prin interacțiunea audio-video, în timp
real, dintre terapeut părinte și beneficiar, direct din confortul propriei case, într-un mediu în care
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beneficiarul de servicii este relaxat și compliant la tehnicile de tratament folosite de către terapeuți,
creând un mecanism de schimb de informaţii şi structurare a intervenţiilor, acces facil, crescând
capacitatea și implicarea părinților de a participa la procesul de recuperare a copiilor. Având în
vedere complexitatea diagnosticelor și gravitatea lor, se remarcă existența unei corelații
semnificative a rezultatelor obținute de către echipa Centrului de Servicii Socio-Medicale și
rezultatele echipelor de prestigiu internaționale, reflectat în numărul de cazuri cu evoluție foarte
bună, cu precădere în rândul copiilor unde s-a intervenit din timp. În paralel cu terapia de
recuperare se lucrează cu aparținătorii copiilor, având în vedere dimensiunea socială a afecțiunilor
neuropsihomotorii, aceștia beneficiind de consiliere psihologică, socială și medicală, terapie de
suport emoțional și susținere pentru creșterea complianței la terapie. S-au realizat și activități de
socializare, constând atât în activități creative (grupuri de copii și părinți), cât și în ieșiri cu copiii
și aparținătorii, grupuri de suport pentru părinți și copii online, campanii de informare despre
serviciile centrului la diverse instituții. Copiii și-au făcut prieteni și și-au dezvoltat noi abilități.
Centrul a fost igienizat și au fost realizate reparații în perioada martie-mai, realizându-se
vopsirea în lavabil a întregului spațiu interior, reparații la pardoseli și la terase.

8.5. Servicii stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri reduse
A continuat Programul „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației
defavorizate la servicii de stomatologie” după aprobarea în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
a parteneriatului cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” (prin Facultatea de
Medicină Dentară) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Programul urmăreşte
îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și familiilor. Până în prezent, din cele 603 persoane care
s-au înscris în acest program, pentru 311 persoane au fost finalizate lucrările și tratamentele
stomatologice gratuite, iar alte 65 persoane sunt cu lucrări în curs de finalizare.
8.6. Acţiuni desfăşurate în timpul pandemiei de coronavirus
8.6.1. Sprijin suplimentar pentru Spitalul Clinic Municipal
În timpul stării de urgenţă, municipalitatea a făcut alocări suplimentare pentru creşterea
capacităţii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin
achiziţia de echipamente medicale şi de protecţie medicală. A fost depus un proiect pentru fonduri
europene pentru recuperarea sumei de peste 16,5 milioane de lei, proiect care a fost aprobat.
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Au fost achiziționate echipamente medicale precum: aparate de ventilație mecanică; paturi de
terapie intensivă; monitor funcții vitale; computer tomograf; injectomat CT; stație procesare imagini
CT; ventilator de transport; aparat de hemodiafiltrare, defibrilator, măști FFP2 etc.

8.6.2. Acțiune de dezinfecție a tuturor blocurilor de pe raza municipiului
Municipalitatea a alocat sumele necesare pentru asigurarea tuturor cheltuielilor legate de
dezinfectarea blocurilor de locuinţe din Cluj-Napoca. Dezinfecția s-a făcut pe casa scărilor, lifturi și
în alte spații comune.
8.6.3. Acțiuni de igienizare şi dezinfecție a spațiilor publice
În aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 (Coronavirus), Primăria
Municipiului Cluj-Napoca a desfășurat şi va desfăşura acțiuni de igienizare si dezinfecție a spațiilor
publice (piețe agroalimentare, stații de autobuz, mobilier urban, puncte gospodărești, străzi și
trotuare, clădiri publice aparţinând Primăriei, secţiile de votare etc.). La amenajarea secţiilor de
votare s-au instalat 550 de ecrane separatoare transparente de protecţie împotriva noului coronavirus,
conform prevederilor Ordinului nr. 1594 din 16 septembrie 2020 al Ministerului Sănătăţii. De
asemenea, s-a realizat igienizarea și dezinfecția tuturor spațiilor unităților de învățământ. Primăria
Municipiului Cluj-Napoca a desfășurat acțiuni de spălare cu detergent a străzilor și trotuarelor.
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8.6.4. Dispensere cu dezinfectant în stații de transport public, piețe și scări de bloc
O măsură pentru limitarea răspândirii COVID-19 a vizat montarea în stațiile de transport în
comun din municipiu de dozatoare cu dezinfectant pentru mâini. Primăria Cluj-Napoca a instalat
aceste dispozitive în stațiile de transport în comun din zonele cele mai tranzitate ale orașului, precum
și în cele 5 piețe agroalimentare administrate de municipalitate.
De asemenea, au fost montate dispensere cu soluție dezinfectantă la blocuri. Primăria ClujNapoca a distribuit aceste dispozitive către președinții asociațiilor de proprietari sau administratorilor.

8.6.5. Implicarea personalului medical al DASM în contextul pandemiei
Încă din primele zile ale decretării stării de urgență, personalul medical din cabinetele medicale
școlare a fost pus la dispoziția Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj pentru a lupta în prima
linie împotriva răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.
Astfel, o parte din personalul medical, medici și asistente medicale din cabinetele școlare și
studențești, a efectuat acțiuni de triaj epidemiologic în punctul de triaj rutier Gilău, prin care intrau în
județ cetățenii români care se întorceau din străinătate. O altă parte a medicilor din cabinetele medicale
școlare și studențești au asigurat triajul la frontiera reprezentată de Aeroportul Internațional din ClujNapoca.
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Medicii din cabinetele stomatologice școlare împreună cu asistentele medicale din cabinetele
medicale școlare și stomatologice au răspuns la telefoanele puse la dispoziția cetățenilor din județ în
cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Aceștia au furnizat informații de specialitate
populației, legate de principalele efecte ale răspândirii COVID-19 și de măsurile de prevenire a acestei
infecții. Astfel, în primele 10 zile de la decretarea stării de urgență, medicii și asistentele medicale au
dat informații medicale și sfaturi celor peste 4.000 de apelanți, conform datelor ISU Cluj.
În unitățile/instituțiile de învățământ, acolo unde a fost cazul, personalul medical a participat la
efectuarea anchetelor epidemiologice în contextul prevenirii și combaterii răspândirii infecţiei cu
SARS-CoV-2, au făcut analiza situaţiei, informațiile au fost transmise apoi la DSP Cluj. S-a asigurat
permanența vizând urgențele și tratamentele stomatologice, acțiune ce continuă și acum, s-a pus accent
și prin aceste cabinete pe informare privind măsurile de prevenire a infecției cu noul coronavirus.
Personalul medical a participat la termometrizarea și supravegherea respectării circuitelor, a condițiilor
de igienă cu ocazia alegerilor locale și parlamentare din acest an.
Odată cu suspendarea cursurilor, din luna octombrie, personalul medical disponibil a fost din
nou detașat/delegat la DSP Cluj pentru efectuarea anchetelor epidemiologice, a triajului la aeroport. Un
număr de 15 asistenți medicali au fost delegati/detașati la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca și la
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.
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8.7. Servicii sociale - pentru o comunitate unită
Direcția de Asistență Socială și Medicală a avut în grijă aproape 7.000 familii aflate în
situație de marginalizare sau risc de marginalizare pentru care s-a urmărit implementarea la nivel
instituţional a următoarelor prevederi legislative: venit minim garantat, alocație de susținere a
familiei, masa la cantina de ajutor social în regim de gratuitate și în regim de plată parțială, tichete de
grădiniță, ajutor pentru încălzirea locuinței și tichete sociale prin Programul Social Alimente
(valoarea nominală a tichetelor sociale este de 100 lei/an).
Principalele programe derulate în domeniul social sunt:
- Tichete sociale acordate în cadrul programului social „Alimente” (3.481 de beneficiari în
2020). Printre beneficiari se numără persoane cu handicap grav şi accentuat, persoane persecutate,
pensionari cu pensii mici, şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi, precum şi beneficiari de ajutor social.
- Cantina de ajutor social (număr mediu lunar de 180 beneficiari de masă gratuită și 160
beneficiari de masă cu plata unei contribuții de 30%).
- Programul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece (au
beneficiat de acest ajutor aproximativ 1.400 de persoane).
- Ajutor pentru bone (sprijin pentru părinţii care care nu găsit loc în creşe) - Consiliul local a
aprobat în iunie 2020 un ajutor financiar care se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în
funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie.
- Susținerea financiară a asociațiilor și fundațiilor acreditate ca furnizori de servicii sociale
sau active în domeniul social. Parteneriate cu ONG-uri pentru programe sociale, spre exemplu,
programul „O masă caldă”.
- Programul de ajutor pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social
sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială; acest program a început în luna februarie
2018 și până în prezent au fost aprobate 246 de dosare. În prezent sunt în plată 83 de ajutoare. În luna
iunie 2020, Consiliul local a aprobat noul regulament pentru acest ajutor care extinde categoria de
beneficiari (tinerii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului beneficiază de acest ajutor până la
35 de ani, în loc de 25 de ani) și perioada de acordare de la doi la trei ani.
- Programul de cumpărare de locuințe sociale de pe piața liberă.
- Programele de transport dedicat (elevii din familii defavorizate şi pentru elevii cu nevoi
speciale; pentru persoanele cu dizabilităţi - de exemplu, The Beard Mobile - taxiul comunitar).
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- Programul Şcoală după şcoală (peste 160 de elevi beneficiari în fiecare an).
- Rechizite gratuite pentru elevii clujeni din familii cu venituri reduse - aproximativ 500 de
elevi beneficiari în fiecare an.
- Activitatea Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie - str.
Maramureșului nr. 1, unde victimele violenței, atât adulți cât și copii, primesc servicii de consiliere
psihologică, juridică și socială.
- Centrul de zi „Țara Minunilor” asigură activități de asistență socială primară, de identificare
a situațiilor de risc de separare a copilului de familie, accesul la o formă de învățământ pentru
beneficiarii săi proveniţi din famili dezavantajate - 89 de copii în fiecare an.
- Programul de îngrijire stomatologică pentru clujenii cu venituri reduse.

- Programul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice (un total de 12 beneficiari).
- Centrul de Incluziune Socială a facilitat înscrierea la cursuri de formare profesională, a
oferit servicii de informare și consiliere în vederea integrării pe piața muncii pentru un număr mediu
anual de 150 persoane vulnerabile, dintre care un număr mediu anual de 60 persoane au fost angajate.
Urmare a acestui model de intervenție a scăzut numărul familiilor beneficiare de venit minim
garantat.
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- Centrul Social de Urgenţă și Centrul de Găzduire Temporară. În cele două adăposturi ale
Primăriei municipiului Cluj-Napoca au fost găzduite în fiecare an între 453 şi 630 persoane. Acestea au
beneficiat de găzduire, igienizare, hrană, consiliere și alte servcii sociale, potrivit nevoilor acestora.
- Pentru diversificarea serviciilor, DASM a devenit furnizor de formare profesională, prin
acreditarea a două cursuri: îngrijitor bătrâni la domiciliu (curs de calificare) și asistent personal
pentru persoane cu handicap grav (curs de specializare).
- În timpul pandemiei, a fost asigurat un serviciu de dispecerat la care au putut apela telefonic
persoanele in vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor (0372. 280.499).
Nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă! Paradigma aceasta este importantă, în special în
comunitățile aflate într-o dezvoltare accelerată, precum comunitatea noastră, iar aceste programe
sociale sunt măsurile prin care acționăm concret. Aceste acţiuni oferă un cadru mai stabil familiilor
sau persoanelor aflate în condiții dificile, contribuind astfel la șanse mai mari pentru un viitor mai
bun al acestor clujeni.
8.8. Susținerea financiară a asociațiilor și fundațiilor din municipiul Cluj-Napoca
acreditate ca furnizori de servicii sociale sau active în domeniul social
Şi în anul 2020 a continuat politica publică de susținere financiară a asociațiilor și fundațiilor
din municipiul Cluj-Napoca acreditate ca furnizori de servicii sociale sau active în domeniul social
(cu acțiuni punctuale pentru grupuri vulnerabile).
În 2020, 23 asociații și fundații au primit finanțare în baza Legii nr. 34/1998 (pentru 41
unități de asistenţă socială) și 13 asociații au fost susținute financiar conform Legii nr. 350/2005.
Organizaţiile şi fundaţiile subvenționate și/sau finanțate prin Direcția de Asistență Socială și
Medicală din bugetul general al municipiului Cluj-Napoca constituie o veritabilă „plasă de siguranță”
capabilă să asigure susţinerea familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de nevoie socială, să
amelioreze riscurile pe care le presupune boala, sărăcia și dependența și să urmărească integrarea
socială și valorificarea potențialului fiecărui cetățean.
8.9. Sprijin pentru copiii aflați în situații de risc
Copiii aflați în situații de risc sau potențial risc sunt asistați în cadrul Serviciului Protecția
Copilului și Familiei al DASM în vederea asigurării unei dezvoltări optime în familie. Asistenții
sociali și psihologii acestui departament asigură evaluarea și sprijinirea tuturor copiilor de pe raza
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municipiului Cluj-Napoca despre care primesc informații că ar fi într-o situație de risc/potențial risc.
Scopul principal al acestui serviciu este acela de a menține copilul în familii cu funcționalitate
normală și a reduce cât mai mult riscurile legate de abuzul/neglijarea/exploatarea copilului. Astfel în
perioada ianuarie-noiembrie 2020 s-a intervenit la un număr de 1091 de copii.
Centrul de zi „Țara Minunilor” asigură activități de asistență socială primară, de identificare a
situațiilor de risc de separare a copilului de familie, accesul la o formă de învățământ pentru
beneficiarii săi proveniţi din famili dezavantajate, din zona marginalizată Pata Rât şi din cartierul
Someşeni. În fiecare an au beneficiat de serviciile sociale ale centrului de zi un număr de cel puţin 86
copii.
DASM a asigurat sustenabilitatea pentru Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii (constituit
iniţial cu sprijinul tehnic și financiar al UNICEF), prin care s-a intervenit cu servicii sociale și
psihologice pentru 65 copii/adolescenți în medie, în fiecare dintre cei doi ani de activitate. În cadrul
acestui centru a fost demarat proiectul PROTECTie care pe o perioada de 3 ani va asigura
dezvoltarea și diversificarea serviciilor oferite.
Centrul de Servicii Socio-Medicale a oferit servicii de recuperare pentru un număr de 70 de
copii cu afecțiuni neuropsihomotorii și musculare, cu vârste cuprinse între 0-18 ani.
În zona Pata Rât funcționează o unitate mobilă în care se desfășoară activități educative
pentru copiii care locuiesc în zona rampei de gunoi, reprezentând în fapt o formă de extindere a
serviciilor acordate în Centrul de zi „Țara Minunilor”. În susţinerea acestor activităţi, sunt alocate
sume de la bugetul local pentru hrana celor 75 de copii care sunt cuprinși în programele socioeducaţionale ale Fundației Dezvoltarea Popoarelor - Filiala Cluj. În contextul actual al pandemiei
cauzate de COVID 19, prin programele Fundației Dezvoltarea Popoarelor - Filiala Cluj, un număr de
35 de copii școlari din zona Rampei au fost susținuți în cadrul unor proiecte pentru educație. Prin
aceste proiecte scolarii au primit tablete la unitatea mobilă și au fost asistați pentru conectarea online
la activitățile școlare. De asemenea, s-a asigurat funcţionarea cabinelor cu dușuri și toalete pentru
comunitățile din Pata Rât, iar pe strada Cantonului s-au asigurat toalete ecologice. În acest an au fost
instalate și date în folosință două containere cu toate facilitățile unor băi. Pentru facilitarea
transportului copiilor dinspre Pata Rât spre școlile din municipiul Cluj-Napoca s-au introdus
autobuze cu program special.
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8.10. Sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi
Pentru persoanele cu dizabilități au fost acordate beneficii și servicii sociale, fiind angajate ca și
asistent personal până la 650 persoane, acordându-se 2.229 indemnizații lunare și asigurându-se
transport gratuit pe mijloacele de transport urban în comun pentru peste 3.100 persoane. Pe lângă cele
două microbuze adaptate special pentru transportul persoanelor cu dizabilități aflate în fotoliu rulant,
din dotarea Companiei de Transport Public, Asociația Beard Brothers a primit sprijin financiar în
vederea susținerii proiectului „The Beard Mobile”, proiect care asigură transportul gratuit (în regim de
taxi). The Beard Mobile este primul taxi comunitar din România prin care se asigură servicii de
transport gratuit acestei categorii de beneficiari. De asemenea, un număr de 3.400 persoane cu
dizabilități beneficiază de un card-legitimație de parcare, emis de către Direcția de Asistență Socială și
Medicală. Pentru autovehiculul care transportă o persoană cu dizabilități posesoare de card-legitimaţie
se beneficiază de parcare gratuită în locurile special amenajate din România.
8.11. Proiecte internaţionale ale Direcției de Asistență Socială și Medicală
În anul 2020, Direcția de Asistență Socială și Medicală, în calitate de coordonator sau de
partener, a fost implicată în implementarea următoarelor proiecte internaţionale:
- Proiectul „PROTECT(ie) - Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp
Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca” este
implementat de către DASM. Proiectul își propune să dezvolte și să diversifice la nivel local
serviciile pentru copii și adolescenți aflați în risc de separare de familiile lor, prin facilitarea
dezvoltării personale și sociale a acestora, creșterea gradului lor de participare activă și integrare în
familie, școală și comunitate. Scopul proiectului este să sprijine și să asiste copiii și adolescenții,
respectiv familiile/aparținătorii acestora care întâmpină dificultăți psiho-sociale de adaptare, prin
oferirea de servicii de informare, evaluare psihologică, consiliere, socializare, petrecerea timpului
liber, educație parentală, bazate pe nevoile și așteptările lor specifice.
- Proiectul “Suntem alături de TINE(ri)!”, este coordonat de DASM şi are ca parteneri
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu-Mare şi Centrul
Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj. Obiectivul general al proiectului vizează
dezvoltarea unor pachete de servicii integrate la nivelul comunităţii pentru 52 copii şi/sau tineri din
municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Satu-Mare care urmează să părăsească sistemul
instituţionalizat de protecţie a copiilor şi/sau care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a
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copiilor. La nivelul municipiului Cluj-Napoca, 20 persoane care au părăsit sistemul de protecţie
începand cu anul 2016 vor beneficia de servicii de locuire tip „Prima cameră”, precum şi de o gamă
diversificată de servicii și activități care să îi ajute să dezvolte deprinderile pentru o viaţă
independentă, concomitent cu servicii de consiliere, orientare şi inserţie pe piaţa muncii, furnizarea
de servicii de formare/reconversie profesională şi susţinute de către CRFPA Cluj, precum şi activităţi
de consiliere financiară şi de îmbunătăţire a capacităţii de gestionare a resurselor proprii.
- Proiectul „DOWN - Fără bariere!”, finanţat prin Erasmus+, este realizat de către un
consorţiu format din DASM (coordonator) şi asociaţii din România, Grecia, Turcia şi Italia. Proiectul
își propune asigurarea contextului favorabil pentru promovarea diversităţii, a dialogului intercultural
pentru tineri şi a incluziunii sociale, precum și îmbunătățirea competențelor profesionale ale
lucrătorilor de tineret în activitatea desfășurată cu tinerii cu sindrom Down.
- Proiectul „Răspuns coordonat în cazurile de abuz și neglijare a copilului prin baze de date
minimale: de la planificare la practică” este implementat într-un parteneriat între asociaţii,
universităţi şi instituţii din Cipru, Franţa, Spania, Bulgaria, România şi Grecia. Proiectul vizează
consolidarea capacității profesioniștilor de abordare eficientă a situațiilor de copii suspectați ca fiind
abuzați și/sau neglijați, respectiv, de recunoaștere, raportare și înregistrare corespunzătoare a acestora
în șase țări membre ale Uniunii Europene.
- Proiectul „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea
marginalizării în Zona Metropolitană Cluj - Pata 2” a fost aprobat spre finanțare în 18.12.2019 de
către Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program pentru Programul
Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturile SEE și
Norvegiene 2014-2021, în cadrul Apelului restrâns de proiecte „Reducerea sărăciei”. Consorțiul este
format din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (promotorul
proiectului), în parteneriat cu DASM, Universitatea „Babeș-Bolyai” și Primăria Bergen (Norvegia).
- Proiectul „The Other Side of the Story: Perpetrators in Change” e finanţat prin Programul
Uniunii Europene „Drepturi, egalitate și cetățenie”, iar Direcția de Asistență Socială și Medicală este
partener împreună cu asociaţii şi instituţii din Cipru, Italia, Marea Britanie şi Grecia. Grupurile-țintă
cărora proiectul li se adresează în mod direct sunt: profesioniștii care oferă servicii victimelor
violenței domestice (asistenți sociali, psihologi etc.); instituțiile de profil relevante (locale, județene,
guvernamentale) ce oferă sprijin victimelor violenței domestice. Obiectivele proiectului sunt
prevenirea perpetuării violenței domestice și schimbarea modelelor comportamentale violente ale
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agresorilor prin creșterea abilităților profesioniștilor din domeniu. Proiectul este unul inovativ
deoarece atât segmentul de servicii sociale destinate agresorilor, cât și formarea profesioniștilor care
lucrează atât cu victimele violenței, cât și cu agresorii, sunt insuficient dezvoltate la nivel local și
naţional. Prin implementarea acestui proiect, municipiul Cluj-Napoca va deveni promotor a unui
model sistemic de abordare a fenomenului violenței domestice elaborat la nivel european.
- Proiectul „The Inclusionist” este realizat de un consorțiu format din asociaţii şi instituţii din
România, Italia, Albania, Serbia şi Macedonia de Nord. Scopul proiectului este de a crea un
parteneriat între organizații publice și private, cu experiență în munca cu tinerii cu dizabilități și cu
tinerii cu oportunități reduse, astfel încât partenerii să poată desfășura activități și să dezvolte
metodologii de educație incluzivă adaptate acestor categorii vulnerabile.
- A continuat proiectul european „Implementarea programelor de screening vizual și auditiv
pentru copii de vârstă preșcolară în țări aflate în curs de dezvoltare în Europa”, realizat în parteneriat
cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” şi cu parteneri din Marea Britanie,
Suedia, Germania, Albania şi Olanda, Centrul Medical Erasmus Rotterdam (Olanda) fiind
coordonator de proiect. În cei 4 ani de proiect, au beneficiat de screening vizual un număr de 6.475
de copii de vârstă preșcolară, din municipiul Cluj-Napoca.
8.12. Investiţii în infrastructura socială
Au continuat lucrările la blocul de locuinţe sociale de pe strada Ghimeşului (12 locuinţe).
Blocul este realizat în proporţie de 85%, dar constructorul a depăşit termenul stabilit (fapt pentru care
Primăria va aplica penalizări) şi lucrările se vor finaliza doar în 2021. De asemenea, au fost
achiziţionate două locuinţe pentru extinderea fondului de locuințe sociale.
8.13. Cimitir nou în Someşeni (zona străzii Moș Ion Roată)
Noul cimitir-parc din municipiul Cluj-Napoca, situat în Someșeni, pe strada Moș Ion Roată
f.n., este amenajat pe o suprafață de peste 20 hectare și cuprinde 5.553 morminte, 1856 urne
columbar și o capelă.
Conceptul de cimitir-parc a fost dezvoltat în țările vestice și preluat și în România pentru a
dezvolta spațiile verzi din zona cimitirelor în contextul realizării unui loc de reculegere, o locație
simbolică menită să aducă liniște clujenilor.
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Spaţiile verzi amenajate ocupă 85.550 mp (5.500 arbuști, 2.115 arbori și 200 ml gard viu). La
acestea se adaugă 55.396 mp pentru circulații: semicarosabile - 21.806 mp; pietonale - 20.990 mp;
parcaje 12.600 mp (473 locuri de parcare pentru autoturisme și 13 pentru autocare/autobuze); 68.394
mp amenajări morminte; 575 mp suprafață construită a clădirii (capelă + corp administrativ).

8.14. Piețe volante în cartiere şi Zilele Recoltei
Pe lângă cele cinci hale pe care le administrează (Flora, Zorilor, Grigorescu, IRA şi Hermes),
Primăria organizează pieţe volante în cartiere, la care au participat şi în acest an peste o sută de
producători locali. Locaţiile în care s-au organizat aceste pieţe sunt Sala Sporturilor (sâmbătă),
Gheorgheni - capăt linia 3 (joi) şi Grigorescu - Strada Sigismund Toduţă (marţi).
Şi în 2020 s-au desfăşurat Zilele Recoltei, la care au participat nu doar producători agricoli, ci
şi meşteri populari (18-20 septembrie). Este un eveniment organizat de Primăria Cluj-Napoca
împreună cu asociația ProdusDeCluj şi Consiliul Județean Cluj.
Cu prilejul Zilelor Recoltei, producătorii prezenți la eveniment au donat în fiecare an o parte
din produsele lor de sezon. În anul 2020 a fost donată o cantitate de peste 1.000 kg de legume și
fructe pentru centrul de pe strada Dragoș-Vodă destinat persoanelor fără adăpost din municipiu și
pentru Casa de tip familial „Căsuța Bucuriei”, unde locuiesc copii orfani aflați în grija statului.
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Mulțumim încă o dată producătorilor pentru sprijinul acordat, și în acest an, celor care au nevoie de
solidaritatea noastră!

8.15. Acţiuni desfăşurate în timpul pandemiei de coronavirus
8.15.1. Sprijin pentru persoanele vârstnice care nu au susținători sau altă formă de ajutor
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 şi sâmbătă-duminică, între orele 9-15.
Direcția de Asistență Socială și Medicală a preluat apelurile persoanelor aflate în nevoie și a
identificat necesitățile; apoi personalul DASM împreună cu organizațiile partenere a achiziționat
bunurile necesare și le-a livrat la domiciliul solicitanților.
În perioada pandemiei 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 parteneriat cu organizațiile partenere și cultele religioase a asigurat hrana zilnică pentru
123 persoane vârstnice. Un număr de 87 persoane izolate la domiciliu au beneficiat de hrană prin
Cantina de Ajutor Social și Pensiune și cu sprijinul ONG-urilor de la nivel local. Precizăm faptul că
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alte 588 persoane vârstnice au primit servicii de consiliere și suport emoțional prin telefon, iar pentru
141 dintre aceștia, persoane singure, cu precaritate fizică și psihică, acest serviciu s-a acordat zilnic
sau la interval de 2-3 zile, în funcție de solicitări și nevoi. În cadrul Centrelor de Zi pentru Vârstnici,
în perioada pandemiei, 156 persoane vârstnice, care au deprins utilizarea aplicațiilor zoom și
whatsapp, repartizate în grupe de câte 15-25 persoane, au participat la conferințe și ateliere de lucru
online. La Cluj-Napoca, nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat!

8.15.2. Sprijin pentru comunitatea de la Pata Rât
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 şi produse de igienă personală.
De asemenea, două containere cu băi mobile dotate fiecare cu 3 boxe WC, 3 boxe duşuri, 4
lavoare independente, boiler electric şi radiator 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.

8.15.3. 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 şi-a propus să continue acțiunile de strângere de fonduri, pe care să le pună la
dispoziția spitalelor din județ, a instituțiilor publice și a inițiativelor 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 logistice, creative și umane.
Spre exemplu, cu sprijinul acestui proiect, peste 100 de cadre medicale au beneficiat de
cazare gratuită la hotelurile din oraș.
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O cursă Tarom încărcată cu echipamente de protecție pentru spitalele clujene a adus la ClujNapoca 75 metri cubi de echipamente de protecție: 100.800 de bonete, 520.000 de mănuși, 540.000
de măști chirurgicale, 150.000 de mănuși cu mânecă lungă, 60.000 de măști FFP2, 10.000 de
combinezoane impermeabile și 7.500 de ochelari 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 Judetean Cluj și Primăria
Cluj-Napoca.
Proiectul şi-a propus să continue acțiunile de strângere de fonduri, pe care să le pună la
dispoziția spitalelor din județ, a instituțiilor publice și a inițiativelor civice din Cluj, fiind vizate cu
precădere achiziții de echipamente și materiale medicale, dar și finanțarea unor demersuri sociale.
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9. Dezvoltare economică şi inovare sustenabilă
9.1. Politici publice orientate spre crearea de noi locuri de muncă - Facilităţi fiscale
pentru investitori
Municipalitatea clujeană urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice
prin stimularea investiţiilor private care vizează direct îmbunătăţirea nivelului de trai şi valorificarea
eficientă a potenţialului local. O pârghie de susţinere a investitorilor este acordarea de facilităţi
fiscale prin schemă de ajutor de minimis pentru investitorii din parcurile industriale şi pentru
susținerea construirii de clădiri cu clasa energetică ''A''. Astfel, s-au acordat următoarele facilităţi
fiscale - scheme de ajutor de stat regional sau minimis:
- În temeiul prevederilor Ordinului nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a
măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale (ajutor regional) - în anul
2020, 2 companii au beneficiat de un ajutor în valoare de 196.815 lei.
- Reducerea la 0,20% a coeficientului (faţă de 1%) pentru calculul impozitului pe clădirile situate
în parcurile industriale - ajutorul de minimis - în anul 2020 au beneficiat şapte agenţi economici, ajutorul
fiind în valoare de 500.000 lei.
- Reducerea impozitului pe clădire în cazul clădirilor aflate „în clasă energetică A”, care deţin o
certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” în anul 2020 s-a acordat o reducere în valoare de 1.000.000 lei (pentru 17 entităţi economice).
- Pentru sprijinirea activităților ONG-urilor ce desfășoară activităţi fără scop lucrativ sau
prestează servicii sociale, acestea sunt scutite de la plata impozitului pe clădire şi teren.
Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice au un sprijin real la Cluj-Napoca prin
politicile fiscale pe care le promovăm, prin facilităţile oferite, prin diversificarea metodelor de plată
pentru evitarea aglomeraţiei, prin micșorarea termenului la 20 de zile pentru formularea răspunsului
la sesizări, prin faptul că avem un număr de 31 de documente administrative fiscale care pot fi
comunicate cetățenilor în format electronic (prin email), prin aplicarea principiului «circulă
informația, nu persoana» în cazul declarării fiscale a bunurilor imobile şi prin emiterea în mod
electronic a certificatului fiscal în relația cu Camera Notarilor.
Primăria are un protocol de colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” pentru a asigura corelaţia
între cerinţele pieţei forţei de muncă locale/regionale şi ofertele sistemului de învăţământ universitar.
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9.2. Colaborarea cu mediul de afaceri
Avem o colaborare excelentă cu mediul de afaceri, atât cu capital autohton, cât şi cu capital
străin. Primăria a primit în acest an vizita unei delegaţii din partea fundației „Fondation Botnar” și a
unei delegații a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK).
De asemenea, Primăria a fost partener în organizarea unor evenimente care anul acesta s-au
desfăşurat online cum este „Meet the Mayor” - întâlnirea anuală cu reprezentanții comunității de
afaceri din Cluj-Napoca. Evenimentului anual „Meet the Mayor” (Întâlnire cu Primarul) a fost în
acest an un forum online unde primarul răspunde întrebărilor reprezentanților oamenilor de afaceri și
experților din oraș, prezentându-le acestora planurile și viziunea municipalității în domeniile lor de
interes. Evenimentul a ajuns la cea de-a zecea ediţie şi peste 100 de reprezentanți ai comunității de
afaceri au participat online.

Municipiul Cluj-Napoca este singurul municipiu din România care are constituit un Consiliu
Consultativ pentru Antreprenoriat și Inovare în IT, format din specialiști în domeniu, membri ai
clusterelor Transilvania IT Cluster și Cluj IT.
De asemenea, municipalitatea clujeană este membră a următoarelor clustere clujene:
AgroTransilvania Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, Transilvania IT Cluster, Clusterul de
Industrii Creative Cluj, Transilvania Energy Cluster, Cluj IT Cluster, Clusterul Turism Transilvania,
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Clusterul de Educație C-EDU, dȃnd astfel un mesaj clar al angajării noastre în proiecte de anvergură
promovate de aceste structuri asociative.
9.3. StartupCity Cluj-Napoca 2020: o serie de evenimente dedicate inovării, startupurilor și viitorului tinerilor
La începutul lunii martie 2020, Mariya Gabriel, Comisarul European pentru inovare,
cercetare, cultură, educație și tineret, s-a aflat 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 2020, o serie de evenimente dedicate 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 reprezentanți ai
ecosistemului european de inovare și startup. În cadrul acestei serii de evenimente, 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 business, organizații non-guvernamentale și cetățeni, Clujul devine un etalon în ceea ce
înseamnă inovare, cercetare și dezvoltare durabilă - demersurile începute în domenii precum tineret,
educație sau participare publică fiind considerate modele de bune practici.
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Alături de cele mai recente știri de la Bruxelles privind fondurile alocate ecosistemelor
colaborative de inovare, Capitalei Europene a Inovării și Misiunii „100 de orașe carbon-neutre până
în 2030” din Programul Horizon Europe, au fost anunțate și acțiuni locale privind ecosistemul.
Astfel, s-a lansat public primul Manifest din România privind valorile și misiunea comună a startupurilor. Acest document a fost extrem de bine primit de către tehnocrații europeni care îl vor propune
și actorilor similari din alte țări ale Europei ca exemplu de bună practică.
GIPIA - Grupul Interuniversitar pentru Promovarea Inovării și Antreprenoriatului - dedicat
formării interdisciplinare și încurajării colaborării în cercetare și dezvoltare de afaceri a studenților a
fost, de asemenea, anunțat în cadrul plenarei conferinței.
Comisarul european a mai făcut un anunț la Cluj-Napoca, în întâlnirea cu inițiatorii
proiectului Rețelei Orașelor Capitale Europene ale Tineretului. Astfel, Mariya Gabriel a declarat că
în cadrul cabinetului său va exista o persoană dedicată dialogului continuu cu initațivele de tineret
din Europa.
În cadrul aceleiași serii de evenimente a fost organizat și un dialog cu cetățenii cu tema
„Orizont Europa: provocări și perspective”. Programul „Orizont Europa” investește în modelarea
viitorului prin intermediul cercetării și inovării. Discuțiile s-au axat pe modul în care exodul de
creiere poate fi transformat în mobilitatea acestora, pe modalitățile de garantare a justiției sociale, pe
importanța participării active a cetățenilor în identificarea priorităților pentru Misiunile Orizont, pe
accentul pus pe investițiile în startup-urile și IMM-urile ce se concentrează pe soluții durabile și
tehnologii „verzi”, pe construirea unei rețele de orașe europene ce promovează inovarea și pe nevoia
de a utiliza mai bine și mai eficient resursele.
În perioada 5-7 martie 2020, a avut loc și cea de a III-a ediție a Taberei de Inovare.
Evenimentul a fost organizat 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. Participanții la tabără au fost împărțiți în 4 grupe de lucru, pentru a putea
răspunde la 4 provocări: 1. Schimbări climatice - Ecoturism și eco-industrie; 2. Cum se poate
transforma o localitate într-un loc atractiv pentru startup-uri și investiții majore; 3. Construirea și
dezvoltarea ecosistemului local de startup-uri într-un Digital Innovation Hub; 4. Cum se poate
dezvolta un fond de investiții local/regional care să potențeze talentele locale la început de drum.
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9.4. Cluj-Napoca: StartUp City pentru dezvoltarea de soluții în domeniul sănătății și al
inteligenței artificiale
Alături de Valencia, Koln, Leuven și alte orașe europene recunoscute pentru inițiativele lor în
domeniul inovării și dezvoltării durabile, Cluj-Napoca a fost desemnat în cadrul Global StartUp
Summit parte a unui consorțiu unic pentru inovare din EiA (European Innovation Area). Potrivit
Planului de acțiune lansat la 25 noiembrie 2020, componenta „market” (piaţă) va fi coordonată la
nivelul a două orașe: Cluj-Napoca și Valencia, orașul nostru având focusul pe componentele de
sănătate - Health iArea și A.I. - Inteligență Artificială, iar Valencia va aborda proiectele legate de
impactul asupra mediului - Climate iArea.
Cluj-Napoca face parte, de acum, din această rețea mondială menită să susțină startupurile
vizionare în domenii cruciale pentru viitor. Orașele partenere sunt Malaga, Leuven, Valencia,
Heraklion, Varna, Koln, Braga, Vantaa și Ostrava.
Toate acestea au fost prezentate la conferința Global StartUp Summit, unde Comisarul
European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel și reprezentanții
celor 10 orașe europene au anunțat lansarea Planului de Acțiune pentru 2021 al Inițiativei Global
Startup Cities în cadrul European Innovation Area (EiA).
Planul de Acțiune se axează pe 4 priorități: piață (market), tineret, încurajarea accesului
femeilor și prioritizarea accesului talentelor la politicile europene menite să permită redresarea
economică post pandemie.
9.5. Municipiul Cluj-Napoca s-a calificat în finala competiţiei pentru titlul de „Capitala
europeană a inovării 2020”
Municipiul Cluj-Napoca s-a calificat în finala competiţiei pentru titlul de „Capitala europeană
a inovării 2020”. Comisia Europeană a anunțat care sunt cele mai inovative orașe din Uniune, în
urma unei competiții strânse care s-a derulat pe parcursul anului, în mai multe etape. Au participat
sute de orașe, din care la prima evaluare au fost selectate numai 12, pentru a intra în finală. Acestea
au fost: 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).
În etapa finală, un juriu format din experți independenți i-a audiat și selectat pe cei șase
finaliști după interviuri amănunțite, pe lângă Cluj-Napoca în listă regăsindu-se Viena (Austria),
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Valencia (Spania), Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia) și Leuven (Belgia). Marele premiu a fost
obţinut de Leuven (Belgia).
“Finanțat de Horizon 2020, programul de cercetare și inovare al UE, premiul recunoaște
inițiativele excelente care poziționează orașele europene drept locuri de testare pentru inovare.
Orașele finaliste nu se tem de marile provocări cu care se confruntă și caută soluții și activități de jos
în sus care să permită dezvoltarea ecosistemelor de inovare vibrante din jurul lor” se arată în
comunicatul oficial al Comisiei Europene.

Premiul primit de Municipiul Cluj-Napoca prin clasarea în primele orașe din Europa în
procesul de desemnare a iCapital 2020 (Capitala Europeană a Inovării / iCapital Awards) confirmă
eforturile și rezultatele obținute deja în ceea ce înseamnă dezvoltarea componentei de inovare a
Clujului. Mai mult, poziționarea în finala mare - pentru prima dată pentru un oraș din această parte a
Europei - confirmă că prin colaborare și prin dezvoltarea de eco-sisteme, nu ego-sisteme, ne putem
adapta în continuare provocărilor și putem crește calitatea vieții în oraș pentru fiecare cetățean.
Eu sunt mândru de comunitatea noastră şi îi mulțumesc fiecărui cetățean care și-a alocat timp
să participe la procesele noastre de imaginare a viitorului orașului, tuturor partenerilor din
universități, care și-au pus expertiza în slujba orașului, și ecosistemului local de inovare care ne-a
ajutat în acești ani, sectorului non-guvernamental și clusterelor.
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9.6. Primul cluster de educație din România, C-Edu, s-a lansat la Cluj
Ziua internațională a Educației și profesorului, 5 octombrie 2020, va rămâne ca o zi de
referință pentru comunitatea noastră, prin faptul că atunci a fost lansat C-Edu, primul cluster de
educație din România.

C-Edu reprezintă un instrument colaborativ de lucru prin care să utilizăm în continuare
avantajele competitive ale Clujului pentru a răspunde marilor întrebări și provocări în domeniul
educației secolului XXI (accentuate în ultimele luni de pandemie) și pentru a crește calitatea actului
educațional, accesul la educație și alți indicatori cheie pentru învățare pe tot parcursul vieții.
C-Edu este fondat de către șase universități clujene, Inspectoratul Școlar Județean Cluj,
Fundația Transylvania College, Consiliul Județean Cluj și Primăria municipiului Cluj-Napoca, având
drept misiune crearea unei platforme inclusive de co-design și abordare cros-sectorială a nevoilor
comunității privind educația, accesul inclusiv și adaptat timpurilor la învățare.
Prin clusterul de educație, comunitatea noastră va putea întreține un dialog foarte eficient cu
nivelul european de decizie și implementare a recent lansatei Agende Europene pentru Educație –
European Education Area, care are setate obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2020-2025.
Obiectivul clusterului este „de a acționa ca un spațiu de dialog și colaborare între principalii
actori implicați în educație, cu scopul de a îmbunătăți accesul elevilor și studenților la structuri
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educaționale și formative, de a crește calitatea proceselor educaționale și de a conecta educația
continuă cu mediul economic”.
„Viziunea C-EDU este cea a unui ecosistem educațional conectat și competent, care pune în
centrul proceselor educaționale elevul/studentul, asigurându-i acestuia instrumentele și abilitățile
care îl vor transforma într-un membru al societății competent, empatic și participant activ la
structurarea comunității” - se arată în actul constitutiv al C-Edu.
9.7. Cluj-Napoca - parte a reţelei City Science Initiative
City Science Intiative (CSI) este o inițiativă a Comisiei Europene coordonată de Joint
Research Center. Prin aceasta orașele pot să găsească împreună soluții pentru următoarele teme,
fiecare dintre teme fiind atribuite unui oraș coordonator: ”calitatea aerului” - Paris, ”economia
circulară” - Hamburg, ”sănătatea mintală” - Salonic, ”tehnologia și orașul” - Reggio Emilia și
”mobilitatea urbană sustenabilă” - Cluj-Napoca. Rețeaua reunește profesioniști care lucrează la
interfața dintre politicile orașului și cercetare (reprezentanți ai administrației publice, ai Comisiei
Europene, ai mediului universitar, city science officers etc). Orașelor, experților și reprezentanților
Comisiei Europene li se oferă oportunitatea de a-și consolida cooperarea și de a regândi modalitățile
prin care știința și cercetarea pot ajuta la abordarea provocărilor urbane și la dezvoltarea unei
abordări integrate pentru elaborarea de politici publice bazate pe dovezi.
Cluj-Napoca este orașul coordonator al grupului tematic pe mobilitate urbană sustenabilă din
cadrul acestei inițiative europene.
Primarii celor 6 orașe europene (Cluj-Napoca, Amsterdam, Hamburg, Paris, Reggio Emilia și
Salonic) care coordonează rețeaua europeană City Science Initiative au trimis o scrisoare în atenția
comisarilor europeni prin care au cerut sprijinul pentru dezvoltarea unor instrumente care să faciliteze
parteneriatul dintre administrațiile publice locale și mediul universitar, de cercetare și inovare.
Pentru ca politicile europene să își facă simțit impactul la nivelul cetățenilor, este nevoie ca
experții din orașele noastre să intre într-un proces continuu de învățare. Expertiza, aplicațiile,
procesele și produsele care sunt prototipate peste tot în Uniune cu suportul financiar al fondurilor
europene trebuie să ajungă la beneficiarul final - la cetățean. Știința este astfel pusă în slujba
oamenilor. Testarea soluțiilor inovative se poate realiza la un nivel mult mai amplu prin crearea unor
rețele de orașe cum este City Science Initiative.
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Orașele europene din rețeaua CSI doresc consolidarea relației dintre știință și politici publice,
fiind preocupate de impactul COVID-19 asupra comunităților lor. Pe măsură ce urbanizarea globală
continuă, orașele încearcă să formuleze răspunsuri pentru provocările globale de astăzi, iar acest
lucru poate fi făcut doar prin cercetare europeană.

9.8. Cluj Innovation Park
Parcul Industrial Cluj Innovation Park, care administrează centrele CREIC și TEAM,
găzduiește în prezent 24 de rezidenți și conform contractelor încheiate, au fost asumate investiții de
aproximativ 36,6 milioane de euro.
Centrul CREIC găzduiește rezidenți permanenți care dezvoltă proiecte precum: centru de
industrii creative organizat în logica STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics),
Cluj Future of Work - proiectul studiază și testează metodele prin care orașul se poate pregăti pentru
provocările viitoare ale pieței muncii, sau activează în domenii ca servicii de consultanță, alimentație
publică etc.
În ciuda restricțiilor care au fost impuse în anul 2020 în ceea ce privește organizarea
evenimentelor, Centrul CREIC a găzduit peste 30 de evenimente organizate în special în spațiile
outdoor - pentru respectarea tuturor măsurilor de siguranță. Dintre acestea, menționăm proiectul
cultural Opera Summer Hub. Practic, Opera Națională Română din Cluj-Napoca a organizat toate
reprezentațiile în spațiile exterioare ale centrului CREIC (terasa și amfiteatrul verde) pe durata a trei
luni (iulie-septembrie 2020), evenimente care au atras în total 5.200 de spectatori.
Investițiile prevăzute pentru infrastructura din Centrul TEAM (hale de microproducție,
parcele de teren) se află în diferite stadii de implementare (obținere a autorizației de construcții –
întocmire proiect, execuție studiu geotehnic, obținere aviz patrimoniu). Domeniile de activitate ale
rezidenților din parcul industrial sunt: prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, fabricare
becuri și lămpi pentru iluminat, producție mobilier, cercetare dezvoltare, activități de învățământ
superior universitar, producție produse farmaceutice, fabricarea de textile nețesute și articole din
acestea, activități de interpretare artistică (spectacole, concerte, balet), producții scenice etc.
Totodată, adiacent activității de administrare a celor două centre, societatea s-a implicat activ
în implementarea și atragerea de proiecte cu finanțare europeană. Astfel, pe parcursul anului 2020
societatea a continuat implementarea proiectului Cluster Inovativ pentru tehnologii Avansate în
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Energii Alternative și a început implementarea proiectului Urban Innovative Actions (UIA) - Future
Jobs, în centrul CREIC.
În luna august a fost depusă o cerere de finanțare pentru proiectul „Transylvania digital film
studios - cercetare, dezvoltare, inovare și integrare ICT”, pentru dotarea centrului CREIC prin apelul
destinat Clusterelor Inovative, în parteneriat cu Clusterul de Industrii Creative Transilvania.
9.9. Cluj Future of Work: Cum va arăta în 20 de ani modul în care lucrăm și în care
contribuim la calitatea vieții în Cluj-Napoca
Acesta este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul de cercetare-dezvoltare
Urban Innovative Actions (valoarea proiectului este de 5,6 milioane de euro) şi își propune analiza și
testarea unor scenarii care să permită sectorului cultural, academic, de afaceri și administrativ și, în
general, comunității să se pregătească pentru schimbările pe care următorii 20 de ani le vor aduce în
piața forței de muncă.
Cluj Future of Work este realizat în co-management de către Primăria Cluj-Napoca și Centrul
Cultural Clujean, într-un consorțiu cu alte opt organizații locale: Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Clusterul de
Mobilier Transilvan, Cluj IT Cluster, Clusterul Transilvania IT, Festivalul Internațional de Film
Transilvania, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și ZAIN Festivalul de Creativitate al
Transilvaniei.
9.10. Ghid imobiliar local realizat pe baza tranzacţiilor reale efectuate în piaţă
O echipă de evaluatori membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din
România - în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca şi cu sprijinul companiei de
consultanţă şi evaluare Veridio - a elaborat un ghid ce are la bază tranzacţiile imobiliare încheiate pe
raza municipiului Cluj-Napoca, ghid care a ajuns deja la a şaptea ediţie (publicată în 2020). Ghidul
oferă date privind volumul și valoarea totală a proprietăților tranzacționate, repartizarea acestora pe
tipuri de proprietăți (apartamente, case, terenuri, altele), prețurile medii pe metru pătrat repartizate pe
cartiere și pe întregul municipiu, precum și multe alte cifre relevante. În cadrul acestui demers,
Primăria din Cluj-Napoca, prin intermediul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, a realizat în
premieră o centralizare a tranzacţiilor imobiliare, pentru a servi unei analize inedite a pieţei

90

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; www.primariclujnapoca.ro; Tel: +40-(0)264-592.301

imobiliare clujene. Existenţa acestui raport, actualizabil anual, permite ca acest tip de informaţie să
fie accesibilă tuturor şi aduce un plus de siguranţă cetăţenilor care decid să facă achiziţii imobiliare.

9.11. Dezvoltarea turismului
9.11.1. Centrul de Informare Turistică, model de bune practici
Conform ultimelor date publicate de INSSE, în primele 10 luni ale anului 2020 au sosit la
Cluj-Napoca 154.929 turiști, numărul înnoptărilor transmise de unitățile de cazare fiind de 270.435.
Informarea directă a turiștilor la Centrul de Informare Turistică s-a realizat cu respectarea
măsurilor anti COVID - reamenajarea spațiului pentru primirea publicului la Centrul de Informare
Turistică și a spațiilor conexe (panou protector pentru turişti la ghișeul de relații cu publicul, stativ
pentru autoservire pliante, hărți ș.a., dispenser automat cu dezinfectant).
Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca oferă informații turistice, acces
gratuit la internet și pune la dispoziţia turiştilor, unităților de cazare și organizatorilor de evenimente,
conferințe etc., cu participare națională și internațională, materiale de informare și promovare
turistică: hărți, pliante şi broşuri informative, în mai multe limbi de circulaţie internaţională și
regională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, ebraică, poloneză, chineză,
japoneză, turcă, coreeană).
Din cei peste 3.700 de turiști care s-au adresat în acest an Centrului de Informare Turistică
pentru informații directe sau pentru materiale informative și de promovare, majoritatea sunt români,
principalele ţări de provenienţă a turiștilor străini fiind: Franța, Germania, Spania, Marea Britanie,
Italia, Polonia, Letonia, Turcia, Australia, Danemarca și altele.

9.11.2. Proiecte inovative - dezvoltarea turismului VR (Virtual Reality)
În baza protocolului de colaborare cu Avangarde Software Solutions, a fost dezvoltată
promovarea turistică VR, care oferă turiștilor o experiență interactivă de vizionare online a punctelor
principale de interes ale municipiului Cluj-Napoca într-un câmp de 360 de grade. Tehnologia VR
(Virtual Reality) permite utilizatorilor să experimenteze lumi virtuale, prin transpunerea în mijlocul
unor locații construite digital, cu ajutorul ochelarilor oculus, căștilor și scaunului VR.
Tururile VR au fost actualizate și dezvoltate, iar punctul VR de la Centrul de Informare
Turistică al Municipiului Cluj-Napoca a fost amplasat și în cadrul standurilor de promovare cu care
am fost prezenți la marile evenimente anterioare crizei COVID.
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9.11.3. Promovarea turistică în cadrul unor evenimente cu participare națională și
internațională şi promovare online
Anterior crizei COVID, municipalitatea a venit în întâmpinarea oaspeților prezenţi la cele mai
importante evenimente culturale, sportive etc., prin amplasarea de infopoint-uri turistice, care au
oferit informaţii și materiale de promovare turistică, dar și tururi ghidate personalizate:
- participarea cu stand de promovare turistică și VR la Startup INNOCAMP;
- wellcome point la Aeroportul Internațional Avram Iancu;
- welcome point la FED Cup 2020 și susținerea evenimentelor sportive de la începutul anului
cu materiale de promovare turistică și promovare online pe visitclujnapoca.ro și prin autoritatea
națională pentru turism;

- promovarea cu materiale informative (Ziua Culturii Naționale) și tururi ghidate gratuite
(Ziua Unirii Principatelor Române);
- susținerea evenimentelor locale cu materiale de promovare turistică în mai multe limbi de
circulație internațională, afișe de promovare a evenimentelor culturale organizate de direcție,
promovarea evenimentelor locale la CIT și online pe site-ul visitclujnapoca.ro și prin newsletter-ul
autorității naționale pentru turism.
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Prin pagina de web www.visitclujnapoca.ro, sunt puse la dispoziţia celor interesaţi informaţii
de natură turistică, în mai multe limbi de circulaţie internaţională.
În perioada pandemiei, a continuat promovarea online a evenimentelor locale (culturale,
sportive, culinare etc.): spectacole online de teatru și operă, concerte de jazz, rock, muzică
electronică etc., teatru de păpuși (Audio Puck), artă plastică, TIFF, Noaptea Muzeelor, Zilele
Culturale Maghiare, KlausenMusic, Mioritmic, Techsylvania, Wizz Air Marathon, Piața de flori,
cinema în aer liber, expoziție stradală, Lights On Romania - Solitude Edition, Interferences 2020
online, Reactor de creație și experiment, evenimente tradiționale, aniversare etc.
Pe lângă reeditarea hărții turistice a municipiului Cluj-Napoca și a hărții centrului istoric ediția a 7-a (hărți pliate și blocuri A3), Serviciul Relații Comunitare și Turism a realizat în anul 2020
o serie de materiale online:
- digitalizarea broșurii cu trasee turistice și integrarea pe site a link-urilor către cele șapte
trasee în limbile română și engleză: Clujul gotic, Clujul baroc, Piețe istorice, Edificii religioase,
Muzee, Palate, Statui și monumente clujene;
- Ce poți face în Cluj-Napoca și împrejurimi? (harta online cu activități: artă și cultură, timp
liber, informații utile - prioritar outdoor): cartografierea locațiilor/obiectivelor - coordonate
geografie, detaliile de contact (adresă, website, mail, orar) și generarea hărții online pe platforma
google maps (hartă online cu 50 obiective: parcuri și spații verzi, zone pietonale, baze sportive și de
agrement, wellness, nightlife, kidsfriendly, piețe și centre comerciale, obiective și activități culturale,
teatru și operă, istorie și situri arheologice etc.).
O componentă importantă a activităţii Centrului de Informare Turistică este reprezentată de
parteneriatul cu unităţile de învăţământ superior, în ceea ce priveşte desfăşurarea stagiului de practică
sau internship pentru studenţii şi masteranzii de la secţiile de profil (Facultatea de Litere, Facultatea
de Geografie - Centrul de Training pentru Turism și alte instituții de învățământ din țară și din
străinătate, care și-au manifestat interesul de a dezvolta programe de pregătire practică și schimb de
experiență cu Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca). Pentru dezvoltarea
programelor de stagiu și internship în perioada pandemiei, au fost pregătite și adaptate 10 portofolii
cu teme de lucru, pentru a asigura desfășurarea stagiilor de practică online pentru studenții UBB
repartizați la Centrul de Informare Turistică.
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10. Clujul este o parte a ţesăturii urbane europene
10.1. Oraş al cooperării şi al diplomaţiei politice, economice şi culturale
Municipalitatea a dezvoltat numeroase parteneriate la nivel local, naţional şi internaţional şi a
fost reprezentată la importante manifestări desfăşurate la nivel european, chiar dacă pandemia a
impus desfăşurarea online a evenimentelor.
La începutul anului 2020, au vizitat oraşul nostru ambasadorii din Coreea de Sud, Israel şi
Kazahstan.
În luna ianuarie 2020, a fost semnată o înțelegere de cooperare între municipiul Cluj-Napoca și
municipalitatea oraşului Eskișehir, Turcia. Înțelegerea vizează domenii precum economie, educație,
cultură, sănătate.
În data de 31 iulie 2020, a fost semnată o Scrisoare de intenție privind colaborarea dintre
Cluj-Napoca şi Dortmund (Germania). La ceremonia de semnare au participat reprezentanții celor
două municipalități, reprezentanții clusterului Transilvania IT, respectiv a Camerei de Comerț și
Industrie din Dortmund.
În anul 2020 a continuat proiectul de mobilitate internațională a tinerilor ”Voluntariat Tineret
și Reciprocitate” în care municipiul Cluj-Napoca este partener, proiect susținut de Ministerul francez
pentru Europa și Afaceri Externe. La propunerea orașului înfrățit Dijon, proiectul se continuă cu ce-a
de-a patra ediție, în perioada octombrie 2020 - iulie 2021. În cadrul acestui proiect internațional,
tinerii din Dijon participă în proiectele derulate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca și
Institutul Francez, direcția regională Cluj-Napoca.

10.2. Dezbateri pe teme europene
10.2.1. Exodul permanent al creierelor din unele ţări ale Uniunii Europene va afecta
viitorul proiectului european
La 24 februarie, în cadrul Comitetului European al Regiunilor, Comisia pentru politica
socială, educaţie, ocuparea forţei de muncă, cercetare şi cultură, am susţinut obligativitatea tratării
temei exodului creierelor cu maximă responsabilitate şi cu solutii politice concrete astfel incât nimeni
să nu mai fie nevoit să îşi părăsească ţara din motive economice.
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Potrivit analizei Eurostat, ţările din Uniunea Europeană cele mai afectate de exodul creierelor
sunt: România (21,3% din populaţie trăieşte în afara ţării, în 2018 s-au născut mai mulţi copii români în
afara ţării), Croaţia (15,4%), Lituania (14,5%), Portugalia (13,6), Bulgaria (13,3 %) şi Letonia (11,8%).
Libera circulație a cetățenilor și a lucrătorilor constituie fundamentul pieței interne și una dintre
libertățile principale recunoscute în tratatele comunitare. Cetățenii și lucrătorii trebuie să aibă
posibilitatea de a circula liber în UE; cu toate acestea, ei ar trebui să circule din propria dorință și nu
pentru că sunt împinși să-și părăsească regiunile din cauza sărăciei și a oportunităților economice
precare.
Schimbările demografice reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă
regiunile și orașele europene. Factorii determinanți în această privință sunt migraţia (exodul creierelor),
îmbătrânirea populației, ratele scăzute ale natalității și distribuția tot mai inegală a populației.

10.2.2. Investiţiile, locurile de muncă bine plătite și creșterea calității vieţii prin politica
de coeziune a Uniunii Europene - priorități în vederea diminuării decalajelor de dezvoltare
La 3 iulie 2020, într-o intervenţie în Comitetul European al Regiunilor, în prezenţa
Comisarului european pentru democrație și demografie, Dubravka Suica, am susținut în Plenul
Comitetului European al Regiunilor urgența utilizării noilor resurse financiare europene disponibile
în vederea creșterii calității vieții cetățenilor Uniunii Europene din TOATE regiunile și țările
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Uniunii. Numai așa, de exemplu, România va reuşi să oprească exodul forței de muncă, iar românii
să aibă acces acasă la locuri de muncă bine plătite și la o viață de calitate.
De asemenea, vă prezint câteva dintre concluziile Raportului Uniunii Europene cu privire la
evoluția situației demografice:
- În anul 2018, numărul mediu de nașteri a fost de 1,55. Această cifră este sub valoarea de 2,1
considerată a fi nivelul necesar pentru a menține constantă dimensiunea populației în absența
migrației. De asemenea, creşte vârsta la care femeile au copii. Între 2001 și 2018 (în UE), vârsta
medie a crescut de la 29,0 la 30,8 ani.
- Avem o populaţie care îmbătrâneşte. Până în 2070, se estimează că ponderea persoanelor de
peste 65 de ani va fi de 30,3% (față de 20,3% în 2019); se estimează că ponderea persoanelor de
peste 80 de ani va fi de 13,2% (față de 5,8% în 2019).
- Pe măsură ce numărul gospodăriilor din Europa crește, dimensiunea lor medie scade. În
2019, existau 195 de milioane de gospodării în Europa, cu o creștere de 13 milioane faţă de 2010.
Aceste gospodării sunt în medie din ce în ce mai mici. În 2010, gospodăria medie era formată din 2,4
persoane. În ultimul deceniu, această cifră a scăzut încet, iar în 2019 gospodăria medie a fost formată
din 2,3 persoane.
Aproximativ o treime din toate gospodăriile constau dintr-o singură persoană - o creștere de
19% faţă de 2010. Tendința generală este spre gospodării formate din cupluri fără copii, persoane
care trăiesc singure și familii monoparentale. În majoritatea gospodăriilor nu există copii, în timp ce
gospodăriile monoparentale au crescut cu 13% din 2010.
- Proiecțiile arată că dimensiunea populației totale a Europei (UE-27) va rămâne relativ
stabilă în următoarele două decenii și apoi va începe să scadă. Este de aşteptat să ajungă pe un platou
de aproximativ 449 de milioane de oameni înainte de 2025 și apoi să scadă progresiv după 2030 până
la 424 de milioane în 2070 - o reducere de 5% în 50 de ani. Se estimează că unele state membre vor
avea o populație în scădere pe întreaga perioadă până în 2070, și anume Bulgaria, Grecia, Croația,
Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România.
- În 1960, populația UE-27 reprezenta aproximativ 12% din populația lumii. Aceasta
reprezintă aproximativ 6% astăzi și este prevăzut să scadă sub 4% până în 2070.
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10.2.3. Drepturile cetăţenilor care muncesc în Uniunea Europeană trebuie respectate
La 10 iulie 2020, într-o intervenţie în Comitetul European al Regiunilor, în prezenţa
Comisarului european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, am arătat că
drepturile cetăţenilor români și ale tuturor cetățenilor europeni care muncesc în Uniunea Europeană
trebuie respectate, iar abuzurile trebuie să înceteze imediat. Am solicitat adoptarea de noi
reglementări la nivelul Uniunii Europene privind libera circulație a lucrătorilor în timpul epidemiei
de COVID-19 și, în special, noi reglementări specifice pentru lucrătorii sezonieri, mai ales în ceea ce
privește exercitarea dreptului la liberă circulație în condiții echitabile și a accesului la o locuință
decentă, asigurarea unor condiții de muncă, de sănătate și siguranță optime, inclusiv necesitatea de a
asigura distanțarea socială în timpul transportului, în locuințe și la locul de muncă, protecția și
coordonarea sistemelor de securitate socială, accesul la servicii medicale și prestarea acestora.

10.2.4. „Tranziția Justă” - o unealtă a Uniunii Europene pentru dezvoltarea regiunilor
și revenire post-Covid-19
Am participat la 19 noiembrie la masa rotundă organizată online de ESPON EGTC - Rețeaua
europeană de observare pentru dezvoltare teritorială și coeziune și Președinția Germaniei la Consiliul
Uniunii Europene. La dezbatere au participat Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune şi
reforme și Jerzy Buzek, fost Președinte al Parlamentului Uniunii Europene.
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Fondul „Just Transition” (Tranziția Justă) vizează regiunile din U.E. cu o amprentă ridicată
de carbon, care ar beneficia astfel de finanțare europeană pentru a putea trece mai facil către soluții
sustenabile bazate pe energie regenerabilă și totodată, prin perioada de revenire din șocul pandemiei.
Comitetul European al Regiunilor susține crearea acestui fond ca unealtă cheie pentru regiunile cele
mai afectate de tranziția către ceea ce numim a fi neutri din punct de vedere climatic.
În intervenție am transmis faptul că suntem conștienți, în calitate de lideri locali, de impactul
devastator al pandemiei Covid-19 asupra comunităților noastre, și de cât de urgent este necesar
sprijinul U.E. pentru cetățenii săi. Am subliniat că trebuie să acționăm rapid și coordonat.
Tranziția către energie verde reprezintă un pas esențial pentru creșterea calității vieții fiecărui
cetățean european, iar Platforma Just Transition poate să aducă împreună reprezentanți regionali și
naționali cu alți actori cheie pentru îndeplinirea obiectivelor noastre în acest context excepțional pe
care îl trăim.
Comitetul European al Regiunilor are impactul și experiența necesare pentru a promova acest
dialog “multi-level” între instituțiile Uniunii Europene, statele membre și autoritățile locale și
regionale. Obiectivul este să ne asigurăm că nicio regiune și nimeni nu este lăsat în urmă.
Am transmis mulțumiri Parlamentului European pentru faptul că dă voce celor mai
importante cerințe ale orașelor și regiunilor, insistând asupra nevoii de a adresa aspectele sociale, de
a evita tăieri legate de politica de Coeziune și alte cerințe importante pentru ca aceste fonduri să
răspundă cât mai bine nevoilor de la nivelul comunităților europene.
În încheiere, am comunicat speranța că liderii Uniunii Europene de astăzi vor depăși
obstacolele pentru a adopta Bugetul UE și Next Generation EU astfel încât toate comunitățile de pe
continent să se simtă încrezătoare în Uniunea Europeană și în sprijinul pentru tranziția către un
continent neutru din punct de vedere climatic.
10.2.5. Spațiul European al Educației
La 25 noiembrie, în calitate de raportor pentru educație în cadrul Comitetului European al
Regiunilor, am susținut ideea dezvoltării unui Spațiu European al Educației (European Education
Area) până în 2025, acest domeniu fiind cu certitudine afectat pe multiple paliere de pandemie, cu
implicații profunde asupra viitorului comunităților noastre.
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EEA poate fi dezvoltată pe marginea a șase dimensiuni, care reprezintă viziunea Uniunii
Europene pentru viitorul educației: Calitate în educație și formare; Incluziunea și egalitatea de gen;
Tranziția verde și digitală; Profesori și formatori; Educație superioară; Dimensiunea geopolitică.
Această inițiativă urmărește creșterea calității procesului educațional și atingerea unor
obiective cheie precum: consolidarea rezultatelor educaționale, promovarea valorilor comune și
facilitarea recunoașterii reciproce peste granițe a diplomelor obținute de elevii și studenții europeni.
Totodată, acest spațiu va facilita cooperarea mediului academic cu societatea civilă și cercetători
independenți. Împreună cu statele membre, Comisia va înființa un consiliu de conducere pentru a
ghida activitatea tuturor celor implicați în construirea EEA.
Educația este, fără îndoială, instrumentul cel mai la îndemână pentru obținerea unui loc de
muncă bine plătit, pentru creșterea calității vieții și pentru stoparea intoleranței, indiferent de tipul ei.
Profesorii și formatorii care pregătesc tinerele talente din Uniunea Europeană trebuie sprijiniți
constant, pentru ca elevii și studenții din UE să poată să se alinieze la cerințele pieței muncii în
materie de aptitudini digitale și cunoștințe în general.
Totodată, am lansat o propunere către Comisia Europeană: fondurile europene trebuie
integrate astfel încât să ofere un instrument concret pentru sprijinirea dimensiunii educaționale, pe
lângă suportul local și regional.
În prezentare, am subliniat că Educația se află în centrul modelului european, iar una dintre
concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 arată că „educația și cultura sunt cheia
construirii unor societăți incluzive și coezive”. Astfel, Spațiul European al Educației este un
construct organic în fibra Uniunii Europene.
10.2.6. Participare la Summitul European de Educație
La 10 decembrie, am participat la Summitul European de Educație, alături de ministrul
Educației, Tineretului și Sportului din Franța, Jean-Michel Blanquer, ministrul Educației din
Finlanda, Li Andersson și ministrul Educației și Științei din Bulgaria, Krasimir Valchev.
În cadrul conferinței, am discutat despre importanța realizării Spațiului European al Educației
până în anul 2025, obiectivele Uniunii Europene pentru educație până în 2030 și despre Planul
Digital pentru educație.
Concret, Uniunea Europeană poate contribui activ la creșterea calității procesului educațional
de pe continentul european prin diverse planuri de acțiune precum: NextGenerationEU, Erasmus,
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educație digitală și internet de mare viteză în fiecare școală. De asemenea, am transmis că autoritățile
locale și regionale trebuie să implementeze aceste planuri și să le integreze cu ajutorul fondurilor
europene. Am concluzionat că investiția în educație este cea mai sigură investiție în viitorul copiilor
noștri deoarece este lipsită de grija falimentului.
10.3. Global Parliament of Mayors - eveniment internațional dedicat impactului
pandemiei Covid-19 la nivelul orașelor
În data de 12 noiembrie, am participat la evenimentul online „Global Parliament of Mayors”.
Webinarul a adus la „masa virtuală” a discuțiilor primari și lideri locali din întreaga lume pentru a
dezbate patru teme principale: sănătatea publică, sustenabilitatea urbană, cultură și educație,
guvernanță și democrație.
Am avut oportunitatea să expun măsurile luate la Cluj-Napoca și viziunea orașului nostru
pentru viitor, dar și să ascult exemple de bune practici cu privire la provocările pe care primarii și
comunitățile lor le-au întâlnit, și pe care le avem încă în fața noastră din cauza pandemiei COVID19. Discuția despre modul în care orașele vor arăta după ce criza sanitară va trece mi-a întărit
credința că trebuie să fim cu toții în aceeași barcă, și să ne coordonăm mai bine eforturile. Un lucru
este sigur: Nimeni nu este în siguranță din perspectiva Covid-19 până când nu suntem toți în
siguranță la nivel global.
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11. Dezvoltare prin cultură
Clujul a învăţat din experienţa participării la competiţia Capitalelor Europene ale Culturii și a
decis să continue procesul prin care cultura devine unul dintre principalii generatori de creștere a
comunității. Principalele obiective pe care le avem în vedere sunt: dezvoltarea Clujului ca oraș
european de referință în domeniul artei și al culturii; implicarea comunităților orașului într-un dialog
intercultural şi mobilizarea culturii pentru dezvoltarea durabilă a orașului prin consolidarea unei
economii creative puternice și complexe.
11.1. Sprijin pentru proiecte culturale şi de tineret
Finanțarea de la municipalitate a urmărit să sprijine sectorul cultural independent - ONG-urile
locale și să susțină financiar proiecte specifice ale instituțiilor culturale importante din oraș. Un
număr de 148 de proiecte culturale şi de tineret au beneficiat de sprijin în 2020, în valoare de peste
9,1 milioane de lei.

Chiar în condiţiile dificile ale pandemiei, Primăria a sprijinit numeroase evenimente culturale,
între care Festivalul Internaţional de Film „Transilvania” (TIFF), Form Days în Piața Unirii, Jazz in
the Park - Tiny Version, Sports Festival - Urban Sports, Zilele Culturale Maghiare, Strada Potaissa Piaţa de flori altfel, Festivalul WonderPuck, Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio,
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Transilvania Jazz Festival, Transilvania Rally, Women Rally, Symphony Rock în Piața Unirii, Opera
Summer Hub - la CREIC, Lights ON - Festival, Scena Urbană, evenimente organizate de Centrul
Cultural Clujean, de Fabrica de Pensule, de „Centrul de Interes” şi multe altele. Toate aceste
evenimente au respectat cu strictețe toate dispozițiile legale privind organizarea evenimentelor în aer
liber în contextul situației epidemiologice actuale.
Strategia Primăriei presupune consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural din
Cluj-Napoca, astfel încât oraşul să fie recunoscut pe plan regional şi naţional ca o comunitate care
preţuieşte, sprijină şi dezvoltă cultura şi artele, având un aport cultural valoros pe plan naţional şi
internaţional. Cluj-Napoca este un oraş al dialogului intercultural, care aduce un amestec bogat de
idei şi perspective, esenţiale pentru o calitate a vieţii remarcabilă.
Conform studiilor realizate de Centrul de Consultanţă şi Cercetare în Domeniul Culturii,
Clujul are, după Bucureşti, cea mai mare vitalitate culturală urbană din România. Categoriile de
indicatori avute în vedere sunt: infrastructura sectorului cultural, resurse umane specializate,
cheltuieli bugetare pentru cultură, activităţi culturale - participare, economia creativă-industrii
creative, sectorul non-profit (ONG-uri).
11.2. Evenimente în centrele culturale administrate de Primărie
Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale promovează cultura și activitățile
creative, educaționale și de tineret în municipiul Cluj-Napoca. De asemenea, susține activitățile culturalartistice, manifestările socio-culturale și tradiționale reprezentative, creațiile contemporane, afirmarea
valorilor morale, artistice și stimularea creativității și a talentului. Scopul principal este promovarea
culturii și a evenimentelor publice în toate formele lor moderne și tradiționale, prin organizarea și
desfășurarea de activități cultural-artistice, de educație permanentă prin programe proprii (inclusiv prin
Direcția Casa Municipală de Cultură) și/sau în parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând
potențialul spațiilor aflate în administrarea Serviciului (clădirea Casino, Turnul Croitorilor, Cinema
Mărăști, Cinema Dacia).
Centrul de Cultură Urbană a găzduit și co-organizat și anul acesta evenimente culturale, proiecții
de film, expoziții sau alte tipuri de evenimente. O noutate față de anul trecut o reprezintă programele
culturale online, difuzate prin Facebook, YouTube și platformele https://culturaurbana.ro și
https://noapteamuzeelorclujnapoca.ro.
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Încă de la începutul pandemiei și până la finalul anului 2020 au fost concepute și promovate 34
de programe culturale, difuzate săptămânal, conținând vernisaje filmate și redate în premieră, emisiuni de
promovare a artei fotografice, concerte simfonice, recitaluri, spectacole de teatru, balet, folclor etc.
Acestea însumează 70 de materiale video puse la dispoziția internauților începând cu luna aprilie.
Amintim aici concertul simfonic Romanian Chamber Orchestra la Cluj, care l-a avut ca dirijor pe
maestrul Cristian Măcelaru și ca prim solist pe Alexandru Tomescu, spectacolele Festivalului
Internațional de Chitară Clasică „Novum Generatio”, spectacolele de teatru de păpuși ale Asociației
AnimaArt, Tango Cazino 2020, episoadele din cadrul proiectului Photocoolt, spectacolul de balet
Armonie de vară, dar și vernisajele expozițiilor de la Casino și Turnul Croitorilor: Labirint cotidian Liana Corb & Mirela Ungureanu, Day Dream - Eva Dolha, Artă plastică Contemporană din România,
Personalia by Eugen Moritz, Reclama postcomunistă, Un port prea îndepărtat - Marius Moșuțan,
Interactive Arts by TiMAF, Identitate by Ioana Tănăsescu, (On)cool Art ș.a.
La Cluj-Napoca s-a organizat Noaptea Muzeelor și în acest an, în condiții cu totul speciale. Opt
instituții culturale, muzeale și universitare și-au dat concursul pentru a organiza această ediție în mediul
online. Au fost concepute materiale video care documentează expozițiile artistice de la cele 17 spații
expoziționale înscrise în program. Acestea au fost disponibile începând cu seara zilei de sâmbătă, 14
noiembrie, pe platforma digitală www.noapteamuzeelorclujnapoca.ro, fiind, totodată, difuzate în regim
„premieră” pe pagina de Facebook Noaptea Muzeelor Cluj-Napoca. Pagina a înregistrat peste 30.000 de
accesări în doar două zile. Clipurile video au adunat 13.856 de vizualizări pe Facebook și 1.249 pe
Youtube, totalizând peste 15.000 de vizualizări, în doar 36 de ore de la publicarea acestora. Materialele
vor rămâne în continuare accesibile pentru cei care le vor descoperi mai târziu, atât pe site-ul
www.noapteamuzeelorclujnapoca.ro, cât și pe canalul de Youtube.
Coordonatorul la nivel local al Nopții Muzeelor a fost și în acest an Centrul de Cultură Urbană al
Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Enumerăm aici participanții din acest an: Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, Parcul Etnografic „Romulus Vuia“, Casino Centrul de Cultura Urbană, Muzeul de Artă
Cluj-Napoca, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Mitropoliei Clujului, Muzeul de
Mineralogie UBB, Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie UBB, Centrul Cultural German Cluj-Napoca,
Vivariul UBB Cluj-Napoca, Turnul Croitorilor Centru de Cultură Urbană Cluj, Departamentul Foto
Video UAD, Muzeul de Istorie al UBB, Muzeul Zoologic - UBB, Cluj-Napoca, Muzeul Alexandru
Duma, Muzeul Memorial David Prodan UBB, Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe
Carmilly.
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În scurtele intervale calendaristice din acest an, în care situația a permis organizarea de
manifestații culturale, locațiile Centrului de Cultură Urbană au găzduit un număr de 202 evenimente, 56
de expoziții și 370 de proiecții de film, după cum urmează:
La Centrul de Cultură Urbană Casino s-au desfășurat peste 90 de evenimente şi expoziţii, dintre
care amintim: Romanian Chamber Orchestra la Cluj, Atipic Beauty, Tango Cazino 2020, Zilele Culturale
ale filmului din Republica Kazahstan, Evolve Fashion Show, Ziua Europeană a Limbilor 2020 la ClujNapoca, 33+3. Poemele copilăriei - lansare de carte Hanna Bota, Festivalul concurs Jocul Fecioresc din
Transilvania editia XXXV - spectacol folcloric, Open day - European Pact of Integration - EU funded
project, Flashmob caritabil pentru persoanele bolnave de cancer, Gala premiilor presei clujene etc.
La Turnul Croitorilor, în anul 2020 au avut loc peste 100 de expoziţii şi evenimente, între care
cele mai relevante au fost: Zilele Culturale Maghiare (desfășurate pe parcursul a 3 zile), expoziția fotodocumentară și de carte propusă de Editura Kriterion - expoziție în care vizitatorii au avut posibilitatea
preluării a sute de cărți gratuite. Un alt proiect deosebit este cel realizat în colaborare cu Universitatea
„Babeș-Bolyai”, cu titlul „Turnul Croitorilor - Turn al Cunoașterii”. Acesta constă într-o serie de
conferințe academice, precum și o expoziție foto-documentară („Orașul și Academia. Colegiul Major
Iezuit din Cluj - Academia Claudiopolitană, prima instituție de învățământ superior din România; De la
întemeierea din 1581, la re-inaugurarea din 1698”).
Cinematograful Dacia a găzduit 188 de proiecții de film. În paralel cu proiecțiile de film, s-au
desfășurat alte 31 evenimente precum concerte, teatru, dans, spectacole organizate de grădinițe și școli,
conferințe tematice, ateliere și concursuri, expoziții de fotografie și pictură.
Cinematograful Mărăști este primul cinematograf gratuit din țară și a găzduit 182 de proiecții de
film: 91 filme de desene și 91 filme artistice, respectiv 38 de alte evenimente culturale.
În anul 2020, activităţile Casei de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca au urmărit cinci domenii
distincte: tineret, muzică, fotografie, epigramă și tema creativității. În cadrul proiectului C - despre
oameni, creativitate și oraș, proiect editorial cu rol educativ, au fost realizate 12 episoade, din care au fost
difuzate prin Youtube 10 episoade până în prezent.
11.3. Cinemateca pentru Cultură Urbană
Cinemateca, proiect al Centrului de Cultură Urbană, marchează promovarea cinematografiei ca
artă („a șaptea artă”) prin producții de calitate pe care specialiștii și timpul le-au confirmat ca fiind
valoroase și care pot fi readuse în fața publicului, în cadrul unui program unic pe plan local și
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implementat precum un curs pentru îmbogățirea culturii cinematografice. Începând cu luna ianuarie a
anului 2020, la Cinema Dacia au fost difuzate săptămânal capodopere cinematografice, sub egida
proiectului Cinemateca pentru Cultură Urbană, iar în timpul pandemiei, activitatea s-a desfășurat online.
11.4. 1000 metri pătrați pictați prin „Artă în curtea școlii” II
Proiectul „Artă în curtea școlii”, aflat la a doua ediție, s-a desfășurat la Liceul de Arte Vizuale
“Romulus Ladea” din cartierul clujean Mărăști, care în acest an a sărbătorit 70 de ani de la înființare.
În perioada 13-30 octombrie, mai mulți pereți din curtea interioară a liceului și clădirile anexe
au fost transformați prin “street-art”. Programul a fost inițiat prin procesul de bugetare participativă.
Astfel, artiști diferiți s-au reunit pentru a realiza lucrări unice, de mari dimensiuni, oferind copiilor un
mediu care contribuie la stimularea creativității, mai plăcut, în care să se poată reîntoarce la școală.
Artiștii care au pictat pereții Liceului de Arte Vizuale “Romulus Ladea” sunt: Kero Zen,
Pisica Pătrată; Flaviu Moldovan; NOM Crew; Andrei Tonița; Norbert DakoGraff; ma.tei; Pretty
Doomed; Bandi Sasha Robert; Sergiu Mazerschi.

11.5. Restaurarea monumentelor de for public şi refaţadizarea clădirilor din zona istorică
Începând cu anul 2016, Primăria municipiului Cluj-Napoca - prin Direcția Generală Poliția
Locală - realizează un amplu proces de inspecție și control asupra clădirilor din municipiu ale căror
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fațade sunt degradate. Clădirile identificate ca fiind degradate sunt propuse apoi pentru
supraimpozitare cu 500% începând cu anul următor.
În urma politicii publice stabilite de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, a activității
desfășurate de către polițiștii locali și a întâlnirilor organizate de municipalitate cu proprietarii
imobilelor din zona vizată (Primăria oferind sprijin şi consultanţă proprietarilor), au fost refațadizate
până acum 681 de imobile. Primăria Cluj-Napoca va continua politica de supraimpozitare pentru
clădirile degradate din zona centrală.
În 2020, Primăria a executat 12 lucrări de intervenții de urgență în vederea înlăturării
elementelor care pot prezenta risc de desprindere și pot cauza accidente, în parteneriat cu Inspectoratul
pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” și Comisia Zonală pentru Protecția Monumentelor.
De asemenea, s-au executat reparaţii la construcţii, instalaţii sanitare, electrice, de încălzire şi
gaz, pentru 78 de imobile aflate în proprietatea sau în administrarea Primăriei. De asemenea, au
început lucrările de reabilitare şi
consolidare pentru trei imobile aflate
în coproprietatea municipiului ClujNapoca (str. Iuliu Maniu nr. 1; str.
Iuliu Maniu nr. 3; str. Iuliu Maniu
nr. 16).
În anul 2020 s-au făcut
lucrări de întreţinere şi curăţare a
monumentelor de for public şi au
fost executate lucrări de reparaţii,
restaurare şi conservare pentru bustul lui Alexandru Ioan Cuza.
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12. Clujul înseamnă și sport
12.1. Sprijin pentru sectorul sportiv
Chiar și în condiții dificile din punct de vedere economic, cauzate de impactul pandemiei
Covid-19, Primăria își onorează obligația de susținere financiară pentru sectorul sportiv și alte
domenii esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a Clujului. În acest an 37 de structuri sportive au
beneficiat de finanţări nerambursabile din partea Primăriei în valoare de peste 8,8 milioane de lei.
Sportul este și va rămâne o prioritate pentru Primăria Cluj-Napoca, cu atât mai mult cu cât
clujenii au confirmat în repetate rânduri că avem o comunitate care iubește și respectă sportul și care
profită de marile evenimente găzduite, transformându-le într-o bucurie pentru întregul oraș.
Pe lângă sprijinul oferit prin aceste alocări, continuăm investițiile în infrastructura sportivă și
de agrement, fiind deja începute lucrările la realizarea Bazei Sportive „La Terenuri” Mănăștur - un
complex sportiv și de agrement la cele mai înalte standarde din domeniu, la nivelul Bazei Sportive
din Gheorgheni.
12.2. Prima stație de transport în comun SMART - te încurajează să faci mișcare

“Prima stație sportivă smart din România”, așa cum o numesc inițiatorii, echipa Sports
Festival, a fost instalată în această toamnă la Cluj-Napoca, în staţia Memorandumului. Ca răsplată
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pentru cei care acceptă provocarea de a face 20 genuflexiuni, aparatul a emis un bilet de călătorie cu
transportul în comun în municipiu.
Acest proiect a fost realizat în contextul Săptămânii europene a sportului (23-30 septembrie)
și are ca obiectiv încurajarea publicului larg, a fiecăruia dintre noi, să găsim modalități de a introduce
sportul în rutina zilnică.
12.3. Manifestări sportive de anvergură internaţională la Cluj-Napoca
Anul 2020 a adus mai puţine evenimente sportive din cauza pandemiei, dar în luna februarie
2020, Sala Polivalentă BTarena a găzduit două competiții sportive de înaltă calitate: meciul de
FedCup România-Rusia și partida de baschet masculin dintre România și Spania în preliminariile
Campionatului European.
Deși sportivele țării noastre au luptat extraordinar, echipa națională de Fed Cup a României a
fost învinsă de selecționata Rusiei, cu scorul de 3-2. În fiecare din cele două zile ale confruntării (7-8
februarie), peste 6000 de suporteri au creat o atmosferă de sărbătoare în Sala Polivalentă. În data de
20 februarie, partida de baschet masculin dintre România și Spania s-a încheiat cu victoria ibericilor:
71 - 84, care sunt campionii mondiali en-titre.

De asemenea, în luna octombrie, Federația Română de Culturism și Fitness a organizat la
Sala Polivalentă BT Arena Campionatul Mondial de Culturism și Fitness.
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13. Siguranţa cetăţeanului - Poliţia locală
În această perioadă, activitatea Poliţiei locale a vizat în principal următoarele obiective:
asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Cluj-Napoca; creşterea
încrederii populaţiei în Poliţia locală; asigurarea unui mediu curat pentru creşterea calităţii vieţii;
respectarea normelor privind activitatea în construcţii; asigurarea unei fluenţe mai bune a traficului
rutier în condiţiile existente; asigurarea pazei patrimoniului public şi privat; respectarea normelor
privind desfăşurarea activităţii de comerţ pe raza municipiului; verificarea respectării măsurilor
sanitare stabilite pe perioada stării de urgenţă şi stării de alertă.
În anul 2020, activitatea desfăşurată a inclus următoarele acţiuni:
- s-au executat un număr de peste 50.000 patrulări auto și patrulări pedestre, pe zona de
responsabilitate stabilită prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului;
- au fost verificate şi soluţionate un număr de peste 30.000 sesizări şi reclamaţii repartizate de
Centrul de Informare pentru cetățeni și înregistrate prin Dispeceratul DGPL;
- au fost efectuate acţiuni zilnice în colaborare cu Poliția municipiului pentru verificarea
respectării de către populație a măsurilor dispuse de către autorități cu privire la prevenirea și
limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus;
- au fost efectuate verificări în parcurile şi locurile de joacă pentru copii cu scopul de a
preveni faptele de distrugere sau deteriorare a amenajărilor existente, precum şi pentru asigurarea
unui climat de ordine şi siguranţă publică;
- pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza municipiului, în scopul
creșterii siguranței cetățeanului, a securității proprietății publice și private s-a asigurat serviciul
permanent pe trei schimburi în cele 7 zone de siguranţă publică intervenindu-se operativ la
solicitările dispeceratului şi soluționarea operativă a reclamaţiilor; s-a realizat scăderea timpilor de
reacție pentru patrulele din teren, printr-o comunicare mult mai eficientă și rapidă a dispeceratului cu
acestea, astfel că cel mai mare procent îl reprezintă timpii de reacție sub 15 minute; reducerea
timpilor de preluare a sesizărilor și transmiterea lor operativă către patrulele din teren;
- pentru eliminarea carenţelor în ceea ce priveşte întocmirea actelor procedurale şi a modului de
intervenţie, la începutul anului 2019 a fost stabilit programul de pregătire anual, care a cuprins 11 teme.
Activitatea de pregătire s-a desfăşurat lunar, începând cu luna aprilie aceasta organizându-se online.;
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- s-a asigurat sprijin și dirijarea traficului rutier și pietonal la un număr de 17 intervenții ale
ISU Cluj pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, ploi abundente, căderi de zăpadă,
înlăturarea țurțurilor de gheață care puneau în pericol siguranța cetățenilor;
- s-a acordat sprijin pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de reabilitare/
modernizare a tramei stradale și de aplicare a marcajelor rutiere prin fluidizarea traficului
rutier/pietonal, din zona centrală și din cartierele municipiului;
- s-a asigurat zilnic fluența circulației în mai multe puncte strategice stabilite pe raza
municipiului Cluj-Napoca, inclusiv la intersecția străzilor;
- s-au derulat zilnic acțiuni punctuale în scopul prevenirii și combaterii vagabondajului,
depistarea și identificarea persoanelor care apelează în mod repetat la mila publicului, a copiilor
lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau reprezentanților legali care frecventează în special
zona centrală și principalele intersecții din municipiul Cluj-Napoca. Față de minori s-a luat măsura
predării aparținătorilor legali sau internarea în centrele specializate în ocrotirea minorilor, iar față de
persoanele adulte s-a luat măsura încredințării Serviciului Public de Asistență Socială în vederea
soluționării problemelor acestora în condițiile legii; în cazul persoanelor din alte localităţi s-a
procedat la îndrumarea acestora spre locul de domiciliu;
- persoanele fără adăpost au fost conduse, în special pe perioada sezonului rece, la cele două
centre de adăpost aflate în administarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;
- s-au desfăşurat acțiuni tematice privind verificarea și eliberarea domeniului public de
autovehicule abandonate - 155 autovehicule abandonate/fără stăpân au fost ridicate pe cale
administrativă, iar 880 autovehicule fără stăpân sau abandonate au fost retrase de pe domeniul public
în urma somațiilor;
- s-au desfăşurat acțiuni de informare a asociaţiilor de proprietari şi a proprietarilor de
imobile în vederea clarificării unor probleme legate de îngrijirea/întreținerea imobilelor, de
supraimpozitarea imobilelor degradate, respectiv de identificarea mijloacelor prin care administrația
locală poate veni în sprijinul cetățenilor;
- reducerea cazurilor de depozitări de deşeuri pe malurile cursurilor de ape, în zonele de
agrement şi în parcuri şi locuri de joacă (patrularea în zona Bulevardului Muncii, a Staţiei de Epurare
şi a Aeroportului „Avram Iancu” unde se efectuează depozitări necontrolate);
- s-au desfăşurat acțiuni de control privind activitatea de taximetrie desfășurată pe raza
municipiului, inclusiv în incinta Aeroportului Internațional „Avram Iancu”;
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- s-a asigurat însoţirea echipelor sportive (fotbal, volei baschet, handbal), a delegațiilor
oficiale de arbitri și observatori și transportul acestora în condiții de siguranță rutieră pe traseele de la
intrarea în municipiu către locul de cazare, ulterior la locul de desfăşurare a manifestaţiei, iar după
finalizarea competițiilor către ieşirea din municipiu, fără evenimente negative;
- asigurarea comunicării operative cu celelalte structuri din cadrul sistemului de ordine și
siguranță publică în cadrul evenimentelor deosebite;
- pentru asigurarea măsurilor de ordine în zona unităţilor de învăţământ, în baza unui protocol
încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj,
Inspectoratul Şcolar Cluj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca şi Primăria municipiului,
Direcţia Generală Poliţia locală are în grijă un număr de 26 unităţi de învăţământ preuniversitar. În
această perioadă nu au fost înregistrate niciun fel de incidente deosebite în zona unităţilor de
învăţământ repartizate poliţiei locale.
- s-a asigurat implementarea proiectului pentru transportul elevilor din clasele 0-IV cu
autobuze școlare; s-a asigurat fluența traficului auto și pietonal în zona școlilor stabilite în proiect.
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14. Cluj-Napoca, un oraş construit împreună de cetăţeni şi administraţia locală
14.1. Activitatea Consiliului local
În această perioadă au fost pregătite şi s-au desfăşurat în cele mai bune condiţii 27 şedinţe ale
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, 26 fiind convocate de către primar, iar ședința privind
ceremonia de constituire a fost convocată de Prefectul Județului Cluj; dintre acestea: 12 ordinare, șapte
extraordinare, șapte extraordinare convocate de îndată și o ședință privind ceremonia de constituire a
consiliului local. Menționăm faptul că 21 din cele 27 de ședințe ale consiliului local s-au desfășurat on
line, pe o platformă de videoconferință, prima ședință desfășurată on line fiind în data de 23 martie
2020. Au fost promovate 962 proiecte de hotărâre, din care 929 din iniţiativa primarului, unul din
iniţiativa primarului şi a consilierilor locali și 29 din iniţiativa consilierilor locali. Au fost adoptate 951
de hotărâri, nouă proiecte au fost retrase de către iniţiator și două au fost amânate de către plenul
consiliului. Menționăm că trei proiecte au fost adoptate ca urmare a modificărilor legislative.

14.2. Dezbateri publice referitoare la prezentul şi la viitorul oraşului
Transparenţa şi consultarea în luarea deciziilor sunt principiile care ghidează activitatea
Primăriei şi astăzi Clujul este oraşul care generează cel mai ridicat nivel de dezbatere publică pentru
orice proiect având impact în viaţa comunităţii.
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În anul 2020, 54 proiecte de acte normative au fost puse în consultare publică în concordanţă
cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională (între care: Regulamentul de acordare a
facilităților la transportul în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în
municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca; Regulamentul de
acordare a facilităților la transportul public local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar
acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca; Regulamentul privind închirierea locurilor
de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru
Administrarea Parcărilor; Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata
serviciilor oferite de bonă; Aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții,
nivelului mediu lunar al subvenției, precum și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a
unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului ClujNapoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală; Regulamentul de stabilire a criteriilor de
identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca etc.).

De asemenea, în această perioadă, municipalitatea a organizat 9 dezbateri publice online
(între care două în vederea obținerii avizului de mediu pentru PUZ pentru Drum Transregio Feleac
TR-35 - Centura Metropolitană și drumuri de legătură, o dezbatere pentru regulamentul privind
condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în
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regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și o dezbatere privind
regulamentul pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea
Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor). Cele 9 dezbateri publice online
au inclus și o serie de 5 dezbateri publice organizate pentru a putea adapta politicile publice în urma
pandemiei. Având în vedere faptul că pandemia de 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 inițiat mai
multe dezbateri publice în acest scop. Dezbaterile s-au concentrat în principiu, dar fără a se limita
doar la acestea, pe următoarele teme/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 s-au desfășurat pe o platformă online de videoconferință potrivit procedurii de
dezbatere publică în vederea elaborării și adoptării actelor administrative cu caracter normativ.
Temele abordate au fost: Starea sectorului cultural clujean; Starea sectorului de sănătate clujean;
Starea sportului clujean; Starea mediului de afaceri clujean; Starea socială a municipiului ClujNapoca. Provocări și soluții.
La începutul anului a fost organizată o dezbatere publică privind proiectul de buget al
municipiului.
14.3. Centrul de Inovare și Imaginație Civică
Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) este locul în care reprezentanți ai
administrației publice locale, cetățeni și specialiști din mediul economic și universitar se pot întâlni și
discuta despre transformările urbane și despre provocările orașului.
Fiecare clujean poate veni cu o idee sau inițiativă valoroasă. Centrul de Inovare și Imaginație
Civică al Primăriei și al Consiliului Local este locul unde culegem și dezbatem toate propunerile care
vizează modernizarea și dezvoltarea orașului nostru pe multiple componente, de la mobilitate urbană
la orașul Smart City, de la proiecte cultural-artistice la aspecte care țin de dezvoltarea socială. CIIC
își propune să aducă toate energiile pozitive ale orașului într-un cadru organizat în care aceste idei să
poată fi analizate și dezbătute alături de experți. Prin CIIC dorim să încurajăm participarea,
implicarea cetățenilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea Clujului și să utilizăm cât mai bine resursele
creative ale comunității.
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Temele dezbătute sub cupola CIIC în anul 2020 au fost:
- Parcul Est - pregătirea temei pentru concursul de soluții (4.02.2020). Primăria Cluj-Napoca
urmează să organizeze un concurs de soluții pentru viitorul Parc Est, în parteneriat cu Ordinul
Arhitecților din România. Consultarea publică a fost menită să ajute în dirijarea unei teme care să
răspundă nevoilor viitorilor utilizatori - creșterea calității vieții în cartierele învecinate și diminuarea
impactului ecologic a expansiunii urbane prin păstrarea biodiversității unei zone spectaculoase și
extrem de valoroase.

- Reabilitarea parcului Ion Luca Caragiale și a zonei adiacente, inclusiv a străzii Octavian
Petrovici (20.02.2020).
- Workshop Co-designul misiunii europene pentru 100 de orașe ecologice până în 2030
(4.03.2020).
- Workshop online privind strategia integrată de mobilitate urbană. Webinarul a avut loc joi,
4 iunie 2020, pe o platformă de videoconferință și, alături de Cluj-Napoca, orașele europene
participante au fost Paris (Franța), Tampere (Finlanda), Londra (Marea Britanie), Ljubljana
(Slovenia). Acestea se numără printre orașele membre ale inițiativei City Science Initiative (CSI).
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030 - Regenerare urbană (dezbatere
online, la 7.07.2020). Puncte forte ale Clujului prezentate în cadrul dezbaterii online: Locul 1 în topul
orașelor preferate de români în cazul schimbarii reședintei actuale; Locul 1 la promovabilitate la
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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.
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030 - Clujul Verde (dezbatere
online, la 14.07.2020).
- Concept de amenajare pădure-parc Făget (dezbatere online, la 21.07.2020).
- Concept de amenajare oraș pentru pietoni - cartier Grigorescu (dezbatere online, la 28.07.2020).
- Masterplan Sopor (dezbatere online, la 15.10.2020).
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030 - Infrastructură educațională
(dezbatere online, la 22.10.2020).
- Amenajarea ansamblului urban Cetățuie (dezbatere online, la 5.11.2020).
14.4. Respect pentru personalitățile Clujului: Primăria înființează Casa memorială
Doina Cornea
În ședința de Consiliu local din data de 15 decembrie a fost aprobat un proiect de suflet
pentru comunitatea clujeană: cumpărarea și transformarea în casă memorială a imobilului în care
doamna Doina Cornea, disidenta anticomunistă, a locuit mare parte a vieții.
Transformarea imobilului în casă memorială este un gest moral de recunoaștere și recuperare
istorică prin care generațiile viitoare vor avea oportunitatea să cunoască faptele doamnei Doina
Cornea, care s-a opus cu demnitate şi curaj dictaturii comuniste.
Imobilul propus spre cumpărare este compus din teren-curte în suprafață de 349 mp și
construcția propriu-zisă. Împreună cu fundația Doina Cornea, ne vom implica activ pentru ca această
casă memorială să devină un punct de referință în istoria contemporană a Clujului și a României și să
ducă mai departe ceea ce a simbolizat doamna Doina Cornea pentru democrație și drepturile omului.
Totodată, în luna iulie a acestui an consilierii locali au aprobat schimbarea denumirii străzii
Alba Iulia - strada pe care se află imobilul - în strada „Doina Cornea”.
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14.5. Cetăţeanul - partener al administraţiei
În fiecare zi, prin activitatea tuturor serviciilor şi direcţiilor din Primărie, prin activitatea
Centrului de informare pentru cetăţeni (care a preluat de la clujeni peste 160.000 de cereri,
documentaţii, acte etc., cărora departamentele de specialitate le-au formulat şi expediat răspunsuri),
prin activitatea primăriilor de cartier, construim un model de bună guvernare în care cetăţeanul este
partenerul administraţiei.
Prin intermediul Centrului de informare pentru cetăţeni au fost eliberate peste 13.000 de
documente

(certificate

de

urbanism,

prelungiri

certificate

de

urbanism,

autorizaţii

de

construire/desfiinţare, prelungiri autorizaţii de construire/desfiinţare, certificate de atestare a
edificării construcţiei, avize de comisie de urbanism, confirmarea desfiinţării, dovezi de luare în
folosinţă, avize siguranţa circulaţiei, autorizaţii de liberă trecere, autorizaţii de spargere, certificate de
înregistrare mopede şi utilaje, radieri mopede şi utilaje, avize pentru organizări de şantier, acorduri
de funcţionare).
14.6. Relaţia cu asociaţiile de proprietari
La nivel local, am îmbunătățit relația de lucru și de colaborare dintre reprezentanții
asociațiilor de proprietari și autoritatea publică. Au fost organizate 156 de verificări financiarcontabile atât la solicitarea proprietarilor, cât și din oficiu; au fost propuse 30 măsuri de sancționare
contravențională. Au fost redactate 980 de răspunsuri pe lege, programări/reprogramări ale
verificărilor financiar-contabile, note interne, procese-verbale de afișare/dezafișare citații/
comunicări/publicații de vânzare. A fost organizată o sesiune de examinare în vederea obţinerii
Certificatului de atestare a calităţii de administrator de condominii la care au participat un număr de
șapte candidați, fiind eliberate șapte atestate de către primar.
14.7. Respect pentru seniorii cetăţii
14.7.1. Premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi a celor care au
ajuns la 100 de ani
Am continuat două proiecte de suflet: premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de
căsătorie (465 cupluri) şi a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (5 concetăţeni
centenari). Un mod simbolic de a ne arăta recunoștința pentru părinții și bunicii noștri, pentru
contribuția lor la ceea ce este astăzi Clujul.
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În luna august 2020, Primăria Cluj-Napoca a marcat o nouă premieră digitală: organizarea
unor festivități online de premiere a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Pe
parcursul a două zile, am felicitat 89 de cupluri clujene care au intrat în direct. Fiecare cuplu a primit
ulterior acasă diploma și premiul în valoare de 1.000 de lei oferit de Primăria și Consiliul Local
Cluj-Napoca. Suntem primii din România și probabil primii din Europa și din lume care organizăm
un asemenea eveniment online pentru a-i sărbători pe cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie.

14.7.2. Universitatea Vârstei a 3-a (U3)
Universitatea Vârstei a 3-a (U3) este un proiect care se adresează seniorilor, care urmărește să
contribuie la susținerea Strategiei naționale de învăţare pe tot parcursul vieţii și dezvoltarea acesteia
prin extinderea grupului țintă spre persoana vârstnică, într-un efort comun al autorității locale, alături
de alți actori sociali, instituţii publice și organizaţii ale societăţii civile.
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!”. Oferta de cursuri a
fost una variată, acoperind subiecte dintre cele mai diverse, de la medicină la economie, teatru,
arhitectură, inginerie etc.
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În anul 2020, Cursanții Universității Vârstei a 3-a (U3) Cluj-Napoca au avut parte de o
festivitate de absolvire online. Educația pe tot parcursul vieții reprezintă prezentul și viitorul, sursa
pentru slujbele noastre, cea mai bună modalitate de a ne menține activi în viață. Am văzut cu toții că
în perioada pandemiei s-a extins la un nivel fără precedent munca la domiciliu şi utilizarea
platformelor de comunicare online, iar Universitatea Vârstei a 3-a (U3) este racordată la tehnologia
prezentului.
14.8. Cluj-Napoca, cea mai ridicată calitate a vieții din România conform Barometrului
Urban național publicat la 1 octombrie 2020
Municipiul Cluj-Napoca este pe primul loc în România sub aspectul condițiilor de viață ale
oamenilor care locuiesc în oraș și, de asemenea, este poziționat ca cel mai atractiv oraș în cadrul
Barometrului Urban publicat recent pe https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ și realizat sub egida
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și a Băncii Mondiale.
Top orașe atractive: Cluj-Napoca 21,8%; Brașov 15,6%; Timișoara 10,3%; București 9,8%;
Sibiu 9,7%; Oradea 7,6%; Constanța 3,8%; Iași 3,1%.
Din perspectiva condițiilor de viață ale oamenilor care locuiesc în oraș (acces la servicii, mod
de petrecere a timpului liber, utilități), Cluj-Napoca (17,4%) este urmat de București (12,3%), Brașov
(10,7%) și Timișoara (8,7%).
Municipiul nostru este apreciat din perspectivă economică și educațională, dar și din
perspectiva altor aspecte precum facilitățile culturale sau transportul public. La fel ca în cazul tuturor
orașelor mari, barometrul indică și domenii unde e necesar să avem mare atenție, precum cel al
poluării urbane sau probleme sociale importante precum locuințele sociale.
Barometrul Urban a fost dezvoltat în cadrul proiectului de elaborare a Politicii Urbane a
României și publicat pe 1 octombrie 2020. Datele au fost colectate în perioada 1 iulie - 15 august
2020, în cadrul unui sondaj cuprinzător privind calitatea vieții în 41 de localități urbane din România.
Sondajul a fost modelat după Eurobarometrul Flash, care se aplică periodic unor orașe selectate din
Uniunea Europeană.
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15. Cluj-Napoca - un oraş inteligent şi sustenabil
15.1. Premiul „Primarul Anului” în cadrul Galei online „Romanian Smart City
Industry Awards 2020”
Am fost onorat să primesc, din partea Asociației Române pentru Smart City, premiul
„Primarul anului”. Premiile galei au fost acordate persoanelor, instituțiilor sau companiilor care au
reușit să se adapteze contextului actual, să digitalizeze și să implice cetățenii în rezolvarea
problemelor din actul administrativ dar și să implementeze soluții inovatoare pentru comunitățile în
care activează. Tema ediției din acest an a fost transformarea digitală.

15.2. Digitalizarea activității Primăriei: Peste 200 de proceduri digitale disponibile
Folosim noile tehnologii pentru a face din Cluj-Napoca un oraş mai „inteligent” în termeni de
soluţii pentru multiplele probleme care apar într-o aglomerare urbană, dar şi pentru a da prilejul
cetăţenilor să se exprime şi pentru a le oferi soluţii eficiente în relația cu administrația publică locală.
Clujenii au la dispoziție peste 200 de operațiuni administrative 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, depunerea a
diverse tipuri de cereri online, eliberarea de documente online, documente administrative fiscale ce
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pot fi comunicate cetățenilor în format electronic prin email. Peste 40 de proceduri digitale noi au
fost introduse în 2020 - majoritatea se referă la plăţi care se pot face online. De altfel, plăţile online
au crescut cu 15% în 2020 faţă de 2019. De asemenea, a fost extinsă folosirea semnăturii electronice
calificate la departamentele din Primărie.
15.3. Proceduri pentru simplificarea relaţiei dintre cetăţean și instituție
15.3.1. Certificate online de atestare fiscală
Din martie 2020, persoanele fizice şi respectiv persoanele juridice pot cere online certificate
de atestare fiscală din contul de plată a taxelor şi impozitelor locale.
15.3.2. Primăria „a trimis în istorie” copiile xerox pentru documente solicitate cetățenilor
La Centrul de informare pentru cetăţeni și în sediile primăriilor de cartier s-a finalizat
instalarea unui nou sistem de scanare (60 de aparate), astfel încât nici un clujean să nu mai trebuiască
să facă „celebra” copie după buletin în relația cu Primăria. Prevederile legale obligă Primăria să
solicite copii după diverse documente (chiar și 5-6 copii în unele cazuri). Cererile pot să fie acum
înregistrate fără ca cetăţeanul să aducă copii xerox, cu ajutorul noii rețele de scanare, care permite
integrarea cu sistemul intern de management al documentelor. Situațiile în care noile dotări au
impact direct: eliminarea copiei după buletin, eliminarea copiei de pe certificatul de înregistrare emis
de Registrul Comerțului, eliminarea copiei după talonul de înmatriculare pentru libera trecere, copiile
după certificate de naștere, de deces sau de căsătorie, acte de proprietate, copii după extrase CF etc.
15.3.3. Funcționarul public virtual „Antonia” - 135 de tipuri de cereri operate
Prin crearea primului „funcționar public virtual”, numit „Antonia”, clujenii pot alege să își
înregistreze cererile de la distanță, fără a se deplasa fizic la registratura generală a instituției sau la
una dintre primăriile de cartier. Clujenii au la dispoziţie un număr de 135 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/registratura/cereri/, toți cei interesați pot vedea
linkurile către formularele online disponibile. În anul 2020, au fost depuse peste 25.000 de cereri prin
intermediul „Antonia”.
Pentru a dezvolta acest proiect, municipalitatea implementează proiectul „Creșterea
transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni - ANTO 121
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CIIC”, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA). Una
dintre componentele esenţiale ale proiectului este design-ul, dezvoltarea și implementarea unui
sistem electronic de digitalizare și simplificare a serviciilor publice oferite cetățenilor prin
dezvoltarea funcționarului public virtual „Antonia”.
15.3.4. Tichetul Albastru - un nou serviciu de comunicare directă cu cetățeanul
524 funcționari publici și personalul de conducere din cadrul Primăriei pot comunica direct,
online, cu cetățenii. Pentru acest lucru, există 2 proceduri puse la dispoziție de către Primăria
municipiului Cluj-Napoca. Pe de o parte există procedura audiențelor, care pot fi acordate și online
(detalii găsiți pe site-ul Primăriei, www.primariaclujnapoca.ro., la secțiunea Administrație/Informații
publice/Audiențe).
De asemenea, în cadrul procesului de digitalizare a serviciilor oferite cetățenilor, Primăria
Cluj-Napoca a introdus Tichetul Albastru - o nouă procedură online având ca scop îmbunătățirea
relației dintre cetățeni și funcționari.
Tichetul Albastru este un serviciu de comunicare directă, la cerere, prin programare online
între fiecare cetățean care are o solicitare înregistrată la Primăria Cluj-Napoca și inspectorul
(personalul de execuție) care o are în operare în vederea furnizării unui răspuns și clarificarea unor
aspecte privind serviciul administrativ solicitat. Acest tip de interacțiune cu personalul de execuție
din cadrul Primăriei este valabil atât pentru cererile care sunt în operare, cât și pentru cele la care s-a
primit un răspuns, dar se doresc anumite clarificări, în maximum 30 de zile de la comunicarea
acestuia. Programarea pentru Tichetul Albastru se face cu minim 48 ore înainte.
Cum se utilizează tichetul albastru: pentru programarea online a unei întrevederi la personalul
de execuție din cadrul instituției, solicitantul trebuie să urmeze următorii pași:
1. Se accesează www.primariaclujnapoca.ro, secțiunea Administrație/Servicii online/
Comunicarea cu publicul/ Solicitare Tichet Albastru.
2. Se introduce numărul de înregistrare al dosarului/cererii, numele și prenumele și data
depunerii dosarului/cererii despre care dorește să discute.
3. Se alege data și ora la care dorește să aibă loc comunicarea directă cu angajatul la care se
află/s-a aflat cererea/dosarul în operare.
4. Se completează câmpurile cu numărul de telefon și adresa de e-mail.
5. Se va primi pe e-mail link-ul întrevederii online, programată conform datelor completate.
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6. Durata maximă a întâlnirii este de 15 minute și se desfășoară prin platforma WebEx.
La solicitarea cetățeanului, întrevederea poate să se desfășoare și telefonic sau, în ultimă
instanță (când condițiile vor permite), fizic, la sediul instituției.
Programarea se face la ultimul utilizator din Infocet (sistemul intern de management al
documentelor) al solicitării care face obiectul întrevederii, respectiv la angajatul care are în operare
documentul sau care a formulat răspunsul, după caz. La data și ora solicitată, cetățeanul și
funcționarul Primăriei discută pe subiectul cererii.
Rolul Tichetului Albastru în managementul acestui proces de comunicare cetățean - inspector
este de a sincroniza toate informațiile necesare pentru rezolvarea unui act administrativ atât pentru
cetățean cât și pentru inspectorul responsabil. Astfel, la finalul discuției, angajatul are obligația să
creeze înregistrarea aferentă Tichetului Albastru, care să conțină concluziile întrevederii, apoi, după
generarea automată în Infocet, să descarce documentul și să îl trimită prin e-mail cetățeanului.
Dacă, în urma analizei, persoana responsabilă constată că este necesar să fie transmise
documente în completare, se procedează în felul următor: în cazul în care este nevoie de documente
originale, acestea urmează să fie depuse la registratură, sau direct la angajatul căruia i-a fost
repartizată cererea, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare; în cazul în care nu este nevoie
de documente originale, acestea pot fi trimise prin e-mail.

15.4. Sistem de Internet WiFi
Primăria a continuat extinderea rețelei de WiFi gratuit în centrul și în cartierele orașului, astfel
că astăzi avem 50 de hotspot-uri în oraş. Clujul se aliniază nevoilor cetățenilor europeni de
conectivitate crescută și dezvoltă rețeaua existentă de internet gratuit din municipiu.
De asemenea, municipalitatea asigură accesul la o reţea WiFi pentru persoane din grupuri
marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială. Astfel, începând din
luna iunie 2020, este în funcţiune un sistem WiFi gratuit pentru utilizatori care acoperă comunităţile
din zona Pata Rât: Cantonului, Dallas, comunitatea Coastei şi Rampă.

15.5. CityParking Cluj - Detectarea locurilor de parcare disponibile în timp real, în
zona I
A fost implementat un proiect de detectare a locurilor de parcare disponibile în zona centrală
(zona I), în timp real, cu ajutorul unor senzori (au fost montaţi 1080 de senzori).
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CityParking Cluj reprezintă o „unealtă” ultra-modernă de ajutor la parcarea în zona centrală a
orașului. Aplicația identifică, prin sistemul de senzori și comunicație realizat, locurile libere de
parcare de pe unele dintre cele mai circulate străzi din oraș (străzile din zona I), și ghidează
conducătorul auto până la locul de parcare selectat. CityParking Cluj este o soluție implementată în
premieră pentru România în orașul nostru. Aplicația este disponibilă în Google Play și App Store.
În primă fază sunt active în aplicația de mobil peste 700 locuri de parcare din “zona I”,
urmând ca în următoarele săptămâni să intre în funcţiune şi restul senzorilor.
Vă mulţumesc şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la
dezvoltarea comunităţii clujene şi vă asigur că efortul fiecăruia este important pentru oraşul nostru.
Începem în 2021 un an care se anunță foarte greu - în care resursele pe care orașul le are
trebuie drămuite cu multă grijă pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, pentru că viitorul trebuie să fie
incluziv. Avem ingredientele necesare, avem încrederea dumneavoastră într-o echipă de
administrație publică locală a Clujului pentru următorii patru ani. Avem proiectele și pașii stabiliți.
Ne dorim împreună să fim sănătoși, să avem mereu în minte motivul pentru care muncim zi
de zi: un Cluj în care alegem să învățăm, să ne întemeiem o familie, să ne creştem copiii și să ne
ducem la îndeplinire visul fiecăruia dintre noi - de a face o diferență prin acţiunile noastre.
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