Mobilitatea urbană durabilă la nivel
metropolitan în viziunea SIDU

Viziunea de ansamblu a SIDU 2021-2027
Cluj-Napoca: European Lab City
La orizontul anului 2050, municipiul
Cluj-Napoca, inclusiv zona sa
metropolitană, va fi zona urbană cu cea
mai ridicată calitate a vieții dintre
orașele secundare aflate în Europa
Centrală și de Est, precum și o
platformă de importanță europeană
pentru dezvoltarea și testarea noilor
tehnologii, procese și politici care să
răspundă provocărilor viitorului

Coordonatele principale ale viziunii SIDU
(Cluj-Napoca 2050)
Orașul și zona
metropolitană ca
platformă de
guvernanță

Inovația

Orașul și zona
metropolitană ca
ecosistem de inovare și
antreprenoriat

Orașul universitar
cosmopolit și
multicultural

Universitatea

Participarea

Coordonarea

Orașul și zona
metropolitană ca
teritoriu urban resilient
la dezastre și neutru
din punct de vedere a
emisiilor de carbon

Orașul și zona
metropolitană ca
spațiu incluziv, în care
nimeni nu este lăsat în
urmă
Orașul și zona
metropolitană ca
teritoriu urban compact
și integrat funcțional

Abordarea
metropolitană

Orașul magnet

Obiectivele specifice ale SIDU pentru anul 2030

SMART
CONNECTED CITY

MADE &
INVENTED IN CLUJ

CARBON
NEUTRAL, GREEN
AND RESILIENT
CITY

NO ONE LEFT
BEHIND

20 MINUTE
NEIGHBORHOODS

CITY AS A
PLATFORM

MOBILITATEA ÎN CADRUL
SIDU CLUJ-NAPOCA 20212030

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 AL SIDU:
SMART CONNECTED CITY
Sprijinirea tranziției la o mobilitate urbană sustenabilă, multimodală
și cu emisii reduse de gaze cu efect de seră, care să se concretizeze
într-o scădere cu minim 15 puncte procentuale a ponderii cetățenilor
care utilizează zilnic autoturismul până în anul 2030
P.I.1.1. Îmbunătățirea accesibilității municipiului și a zonei sale metropolitane
la rețeaua majoră de transport TEN-T rutieră, feroviară și aeriană
P.I.1.2. Decongestionarea / fluidizarea traficului de la nivelul municipiului și a
zonei metropolitane

P.I.1.3. Încurajarea utilizării transportului public nepoluant la nivelul
municipiului și a zonei metropolitane
P.I.1.4. Promovare deplasărilor nemotorizate în municipiu și zona
metropolitană
P.I.1.5. Sprijinirea multimodalității la nivelul municipiului și a zonei sale
metropolitane

P.I.1.1. Îmbunătățirea accesibilității municipiului și a
zonei sale metropolitane la rețeaua majoră de
transport TEN-T rutieră, feroviară și aeriană
M.1.1.1. Îmbunătățirea accesului la rețeaua de autostrăzi,
drumuri expres și alte drumuri din rețeaua TEN-T
Construcție drum
TransRegio Feleac TR35
(Centura Metropolitană,
Construcție Autostrada
inclusiv drumuri de
Construcție drum expres
Brașov – Tg. Mureș – Cluj –
legătură: 1 Decembrie,
Oradea, Subsecțiunea 3A2 pentru realizarea conexiunii Construcție drum expres A3
Bucium, Edgar Quinet,
dintre A3 (zona Turda) și
Nădășelu-Mihăiești și
(Mărtinești) – Dej
Frunzișului, Calea Turzii,
DN1 (zona Mărtinești)
Subsecțiunea 3B1 MihăieștiMihai Românul, Bună Ziua,
Zimbor
Borhanci, Sopor, Calea
Someșeni, Traian Vuia,
Muncii)

P.I.1.1. Îmbunătățirea
accesibilității municipiului
și a zonei sale
metropolitane la rețeaua
majoră de transport TEN-T
rutieră, feroviară și
aeriană

P.I.1.1. Îmbunătățirea accesibilității municipiului și a zonei sale
metropolitane la rețeaua majoră de transport TEN-T rutieră,
feroviară și aeriană

M.1.1.2. Îmbunătățirea accesului la rețeaua de căi
ferate TEN-T
Electrificarea și reabilitarea liniei
CF Cluj Napoca – Oradea –
Episcopia Bihorului (inclusiv
Modernizarea liniei CF Coșlariu
Pasaj Tăietura Turcului,
– Cluj Napoca (în perspectivă și
reabilitarea și modernizarea
pentru a acomoda tren
stațiilor Cluj-Napoca, Baciu Triaj, metropolitan către conurbația
Turda-Câmpia Turzii)
Gârbău, Tetarom, Baciu,
Suceagu, Rădaia, Mera,
Nădășelu)

Modernizarea liniei CF Apahida
– Suceava (inclusiv pentru
potențial tren metropolitan
pentru conurbația Gherla-Dej)

P.I.1.1. Îmbunătățirea accesibilității municipiului și a zonei
sale metropolitane la rețeaua majoră de transport TEN-T
rutieră, feroviară și aeriană

M.1.1.3. Îmbunătățirea accesului la rețeaua de aeroporturi
TEN-T

Extinderea pistei de
decolare/aterizare
la 3420 m

Construcție
terminal nou de
pasageri

P.I.1.1. Îmbunătățirea
accesibilității municipiului
și a zonei sale
metropolitane la rețeaua
majoră de transport TEN-T
rutieră, feroviară și
aeriană

P.I.1.2. Decongestionarea / fluidizarea traficului de
la nivelul municipiului și a zonei metropolitane

M.1.2.1. Construcția de noi legături rutiere
Construcție drum de
legătură Nădășelu Construcție variantă de
Construcție drum de
Baciu – Tetarom I / Pasaj
ocolire Baciu – Lomb –
legătură Căpușu Mare - Tăietura Turcului – Gară
Chinteni - Apahida (Inel
– Pod Orașului –
Gilău – Florești Sud –
Nord I – continuare la
Cluj Napoca (alternativă Răsăritului – Clujana –
drumul de legătura din
la Centura
Pod Fabricii – Pasaj
centură care leagă
Metropolitană)
Fabricii de Zahăr – Pod
Florești de Baciu)
IRA – Calea Someșeni –
Centura Vâlcele Apahida

Construcție variantă de
ocolire Câmpenești –
Chinteni – Nădășelu
(Inel Nord II)

Construcție variantă de
ocolire DN 1F – Așchileu
(Inel Nord III –
continuare cu DJ 109
până la Răscruci)

P.I.1.2. Decongestionarea / fluidizarea traficului de
la nivelul municipiului și a zonei metropolitane
M.1.2.2. Modernizarea drumurilor de interes local care
asigură accesul la comunele / satele din zona metropolitană

Căianu

Aiton

Cojocna

Apahida

Jucu

Bonțida

Feleacu

Tureni

Petreștii
Săvădisla
de Jos

Ciurila

Gârbău

Borșa

Chinteni Vultureni Sânpaul

Gilău

Florești

Baciu

P.I.1.2. Decongestionarea / fluidizarea traficului de
la nivelul municipiului și a zonei metropolitane
M.1.2.3. Creșterea capacității de transport a
arterelor cu rol colector

Lărgirea Străzii Borhanciului, inclusiv
sens giratoriu la intersecția cu Str. Romul
Ladea, Fagului și Constantin Brâncuși

P.I.1.2. Decongestionarea / fluidizarea traficului de
la nivelul municipiului și a zonei metropolitane
M.1.2.4. Construcția și reabilitarea de poduri și pasaje rutiere

Reabilitare
Podului
Locomotivei

Reabilitare și
Construcție
Construcție
Construcția
Construcție
modernizare
pod nou
pasaj la
Reabilitarea / podului nou
Reabilitare și
pod nou
Reabilitare și Pod Mărăști,
Reabilitare și peste Someș trecerea cu
peste Valea
reconstrucția peste Someș
modernizare
modernizare inclusiv link
modernizare Str. Fabricii nivel cu calea
Podului
Pod 1
între Str.
Chintăului în
Pod Calvaria cu Str. Fabricii
Pod Beiușului de Zahăr și ferată pe Str.
Oașului și Str.
comuna
Garibaldi
Decembrie
via str.
acces la Bd.
Fabricii de
Răsăritului
Chinteni
Ialomiței
Muncii
Zahăr

Reabilitare
pod în satul
Suceagu
comuna
Baciu

P.I.1.2.
Decongestionarea /
fluidizarea traficului
de la nivelul
municipiului și a
zonei metropolitane

P.I.1.2. Decongestionarea / fluidizarea traficului de
la nivelul municipiului și a zonei metropolitane
M. 1.2.5. Amenajarea și modernizarea intersecțiilor cu
capacitatea depășită
Extindere și modernizare
Amenajarea de noi
sistem inteligent de
sensuri giratorii în
management al
municipiul Cluj-Napoca
traficului în municipiul
Cluj-Napoca

Amenajare sensuri
giratorii în comuna
Tureni

P.I.1.2. Decongestionarea / fluidizarea traficului de
la nivelul municipiului și a zonei metropolitane

M. 1.2.6. Construcția de parking-uri publice
Construcție
Park&Ride
Aeroportul
Internațional
Cluj-Napoca

Construcție
Park&Ride
Mănăștur

Construcție
Parking
Aleea
Bibliotectii
Mărăști

Construcție Construcție
Construcție
Parking
Parking Liviu
Parking Piața
Albac-Azuga
Rebreanu
Cipariu
Gheorgheni Gheorgheni

Construcție
Parking Gh.
Dima Vest
Zorilor

Construcție
Parking
Institutul
Oncologic

Construcție
Parking IRA

Construcție
Parking
Extensie BCU

Amenajare
parcări în
comuna
Florești

Construcție
parcări
subterane în
comuna
Gilău

Construcție
parking în
comuna
Apahida

P.I.1.2.
Decongestionarea /
fluidizarea traficului
de la nivelul
municipiului și a
zonei metropolitane

P.I.1.3. Încurajarea utilizării transportului public nepoluant la
nivelul municipiului și a zonei metropolitane

M. 1.3.1. Extinderea și reconfigurarea liniilor de transport
public nepoluant
Sistem de transport
metropolitan rapid pe relațiile
Extindere (pe relația Gară –
Extindere trasee de transport
Gilău – Florești – Cluj Napoca,
Baciu, Calea Florești, Aeroport
public metropolitan în inelul II
respectiv Gârbău – Baciu –
– Apahida, Muncii - Emerson)
de comune din ZMC (de ex.
Cluj-Napoca către Apahida –
și modernizare rețelei (inclusiv
Jucu – Bonțida, inclusiv
Jucu, Cojocna, Căianu,
de contact) de transport cu
Săvădisla, Sânpaul)
legătura dintre acestea (cf.
troleibuze
variantei propuse de studiile
de fezabilitate în curs)

Introducere trasee pilot
pentru autobuze electrice
autonome în municipiul ClujNapoca

P.I.1.3. Încurajarea utilizării transportului public nepoluant la
nivelul municipiului și a zonei metropolitane

M. 1.3.2. Modernizarea flotei de transport public cu vehicule ecologice (pentru
a fi complet electrică până la sf. perioadei de programare 2021-2027)

Achiziționare
tramvaie noi
(contract-cadru
în curs)

Achiziționare
autobuze noi
(electrice și/sau
cu hidrogen)

Achiziționare
troleibuze noi

P.I.1.3. Încurajarea utilizării transportului public nepoluant la
nivelul municipiului și a zonei metropolitane

M. 1.3.3. Extinderea rețelei de autobuze școlare

Achiziționare autobuze
școlare

P.I.1.3. Încurajarea utilizării transportului public nepoluant la
nivelul municipiului și a zonei metropolitane

M. 1.3.4. Amenajarea de noi benzi dedicate pentru transportul
public
Extindere rețea de benzi
dedicate pe Calea Mănăștur,
Splaiul Independenței, Str.
Constantin Brâncuși, Piața Mihai
Viteazul

Amenajare benzi dedicate
pentru transportul public în
comunele din inelul I (Florești,
Apahida, Baciu)

P.I.1.3. Încurajarea utilizării transportului public nepoluant la
nivelul municipiului și a zonei metropolitane

M. 1.3.5. Modernizarea stațiilor de transport public
Modernizarea
stațiilor de
transport public
din municipiul
Cluj-Napoca

Modernizarea
stațiilor de
transport public
din comuna
Ciurila

Modernizarea
stațiilor de
transport public
din comuna
Florești

Amenajare
alveole aferente
stațiilor de
transport public
în comuna Baciu

P.I.1.3. Încurajarea
utilizării transportului
public nepoluant la
nivelul municipiului și
a zonei
metropolitane

P.I.1.4: Promovarea deplasărilor nemotorizate în
municipiu și zona metropolitan
M. 1.4.1. Amenajarea de coridoare de mobilitate urbană
durabilă

Reabilitarea
Bd. 21
Decembrie
1989

Modernizare
Calea Moților –
Reamenajarea
Calea
străzii Mihail
Reabilitarea
Mănăștur – Str.
Kogălniceanu și
Str. Constantin
Uzinei Electrice
Brâncuși
a străzilor
– Str. Oțetului
adiacente
– Str.
Mărginașă

Reamenajarea
străzilor
Republicii
(tronson pâna
Legături
pietonale între
la strada I
Scuarul Între
Creangă), I.
Lacuri, Str.
Creangă, V.
Dunării și Lacul
Babeș, B.P.
3
Hașdeu,
Piezișă,
Clinicilor, Iuliu
Hațieganu

Legături
pietonale între
Str. Constantin
Brâncuși și Str.
Liviu Rebreanu

Restructurare
și reamenajare
urbană a zonei
Legături
nordice a Gării
pietonale între
Legături
Legături
(legătură
pietonale între pietonale între
Str.
pietonală Str.
Observatorului Str. Primăverii Str. Donath și
Horea – Cartier
și Parcul Iuliu și Calea Florești
Someș
Dâmbu
Prodan
Rotund) –
concurs de
soluții

P.I.1.4: Promovarea deplasărilor nemotorizate în
municipiu și zona metropolitan
M. 1.4.1. Amenajarea de coridoare de mobilitate urbană
durabilă
Program multianual de reabilitare a străzilor în
acord cu principiile mobilității sustenabile: Dacia,
Decebal, Gruia, Romulus Vuia, Căii Ferate,
Alexandru Vlahuță, Fântânele, Octavian Goga,
Primăverii, Izlazului, Calea Florești, Parâng,
Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă
Mehedinți, Bucegi, Ion Meșter, Mogoșoaia,
(pietonal și velo) de-a lungul râului Someș între
Plopilor, București, Aurel Vlaicu, Fabricii,
Padiș - Tarnița – Gilău – Florești – Cluj Napoca – Dorobanților, Anton Pann, Porțelanului, Muncii,
Apahida – Jucu – Bonțida – Gherla – Dej (concurs
Oașului, Maramureșului, Dumitru Georgescude soluții)
Kiriac, Traian Vuia, Calea Someșeni, Calea
Dezmirului, Gheorghe Dima, Viilor, Lunii,
Rapsodiei, Eugen Ionescu, Septimiu Albini, Liviu
Rebreanu, Bistriței, Venus, Albac, Băișoara,
Unirii, Slănic, Arieșului, Theodor Mihali, Al. Vaida
Voievod, Dunării, Siretului, Între Lacuri

Amenajare trotuare și piste de biciclete pe str.
Avram Iancu din comuna Florești (după
finalizarea Centurii Metropolitane)

Amenajare trotuare și piste de biciclete în
comuna Jucu

P.I.1.4: Promovarea
deplasărilor
nemotorizate în
municipiu și zona
metropolitană

P.I.1.4: Promovarea deplasărilor nemotorizate în
municipiu și zona metropolitan

M.1.4.2. Modernizarea și reabilitarea trotuarelor
Amenajare
Amenajare
trotuare și
trotuare în
rigole în
comuna
comuna Florești
Petreștii de Jos

Amenajare
trotuare în
comuna
Săvădisla

Modernizare
trotuare în
comuna Gilău

P.I.1.4: Promovarea deplasărilor nemotorizate în
municipiu și zona metropolitan

M.1.4.3. Accesibilizarea și creșterea siguranței trecerilor de
pietoni
Amenajarea trecerilor
Supraînălțarea,
de pietoni cu facilități
suprailuminarea și
pentru persoanele cu
marcarea 3D a
dizabilități în municipiul trecerilor de pietoni în
Cluj-Napoca
municipiul Cluj-Napoca

Construcția pasarelă
pietonală în zona
Tăietura Turcului, care
să lege Parcul
Etnografic de Cetățuie

P.I.1.4: Promovarea deplasărilor nemotorizate în
municipiu și zona metropolitan

M.1.4.4. Extinderea rețelei de piste, parcări pentru biciclete și a
sistemului ”Cluj Bike”
Extinderea rețelei de
Amenajarea de noi
piste de biciclete
parcări și rastele
prin crearea unor
pentru biciclete în
trasee coerente în
municipiul Clujmunicipiul ClujNapoca (cf. PMUD)
Napoca (cf. PMUD)

Extinderea
Amenajare trasee
sistemului de bike
ciclo-turistice de-a
Amenajare trasee
sharing ”ClujBike”, lungul DJ care leagă
ciclo-turistice de-o zi
inclusiv în comunele
Cluj-Napoca de
in ZMC
din inelul 1 (cf.
Cheile Turzii și
PMUD)
Băișoara

P.I.1.4: Promovarea
deplasărilor
nemotorizate în
municipiu și zona
metropolitană

P.I.1.5: Sprijinirea multimodalității la nivelul municipiului
și a zonei sale metropolitane

M. 1.5.1. Construcție terminale intermodale
Construcție terminal intermodal
pentru pasageri (aerian, CF, rutier,
transport public) la Aeroportul
Internațional ”Avram Iancu”
(inclusiv marfă?)

Construcția unui terminal
intermodal de pasageri (autogară
metropolitană) în zona Gării Cluj
Napoca

P.I.1.5: Sprijinirea
multimodalității la
nivelul municipiului
și a zonei sale
metropolitane

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 5 AL SIDU:
WALKABLE CITY
Promovarea unei utilizări eficiente și integrate a terenurilor și a patrimoniului
construit de la nivelul municipiului și a zonei sale metropolitane, în spiritul
conceptului de oraș compact dezvoltat în jurul centrelor de cartier, astfel încât
fiecare cetățean să aibă acces la maxim 20 de minute de mers pe jos la toate
facilitățile urbane
P.I.5.1. Regenerarea urbană a spațiilor publice și private degradate
sau abandonate și reconversia funcțională a terenurilor virane în
interesul comunității
P.I.5.3. Amenajarea de centre de cartier în marile ansambluri de
locuințe colective și în noile zone rezidențiale
P.I.5.4. Reglementarea dezvoltării și asigurarea infrastructurii-suport
pentru noile cartiere de locuințe

P.I.5.1: Regenerarea urbană a spațiilor publice și private

degradate sau abandonate și reconversia funcțională a
terenurilor virane în interesul comunității

M. 5.1.2. Amenajare și reabilitare piețe și scuaruri
Reamenajarea Pieței Mihai Viteazu și
Reamenajarea Piețelor Cipariu –
a străzilor adiacente (David Ferenc,
Ștefan cel Mare și Avram Iancu, a
Frederic Joliot Curie, Cuza Vodă,
Căii Dorobanților (până la intersecția
Argeș, Ploiești, Croitorilor, I.P.
cu Str. Petofi Sandor) și a str. Baba
Voitești, Iașilor) – concurs de soluții
Novac – concurs de soluții

P.I.5.1: Regenerarea urbană a spațiilor publice și private

degradate sau abandonate și reconversia funcțională a
terenurilor virane în interesul comunității

M. 5.1.3. Modernizarea spațiilor publice și a spațiilor verzi din
incinta ansamblurilor de locuințe colective
Elaborare PUZ-uri și PUD- Program multianual de
Program multianual de uri de regenerare urbană reconfigurări alei, parcări,
spații publice și spații
demolare a bateriilor de pentru spațiile publice și
garaje din jurul blocurilor
verzi din incinta
verzi din incinta
ansamblurilor de locuințe ansamblurilor de locuințe
de locuințe
colective
colective

P.I.5.3: Amenajarea de centre de cartier în marile ansambluri

de locuințe colective și în noile zone rezidențiale

5.3.1. Amenajarea și modernizarea centrelor de cartier
Reamenajarea
zonei Biserica Sf.
Petru - pod
Aurel Vlaicu Aleea Bibliotecii
- Str. Fabricii

Reamenajarea
zonei Piața
Liebknecht

Reamenajarea
zonei Piața Ion
Agârbiceanu și a Reamenajarea
zonei Piața 1848
străzilor
și a străzilor
adiacente (M.
adiacente (Paris,
Nicoară, A.
Meseriilor,
Frâncu, Brașov,
Olănești, Barbu
Barbu Șt.
Patriciu)
Delavrancea, A.
Bohățiel,
Galaxiei)

Reamenajarea
zonei Piața
Zorilor și a
străzilor
adiacente
(Zorilor, Louis
Pasteur)

Reamenajarea
Reamenajarea
zonei Piața 14
zonei Expo
Iulie și a străzilor Transilvania și a
adiacente
străzilor
(Garibaldi,
adiacente
Toduță,
(Dâmboviței,
Grozăvescu,
Ialomiței,
Milcov, Goga,
Tribunal
Enescu)
Vlăduțiu)

Amenajare
centru de cartier
Amenajare
Complex
centru de cartier
Comercial
Piața 1 Ma
Fortuna
Grigorescu

Amenajare
centre civice în
comuna Jucui

5.3.1. Amenajarea și
modernizarea
centrelor de cartier

P.I.5.4: Reglementarea dezvoltării și asigurarea

infrastructurii-suport pentru noile cartiere de locuințe

5.4.1. Asigurarea cadrului de planificare pentru dezvoltarea durabilă și regenerarea a
cartierelor rezidențiale dezvoltate după 1990
Elaborare /
actualizare
PUZ Cartier
Lomb-CREIC
(concurs de
soluții)

Elaborare
PUZ Cartier
Tineretului
(concurs de
soluții)

Elaborare
PUZ Cartier
Becaș
(concurs de
soluții)

Elaborare
PUZ Cartier
Făget
(concurs de
soluții)

Elaborarea
PUZ de
Regenerare
Urbană
Florești

Elaborare
PUZ de
Regenerare
Urbană Gilău

Elaborare
PUZ de
Regenerare
Urbană
Apahida

5.4.1. Asigurarea
cadrului de planificare
pentru dezvoltarea
durabilă și
regenerarea a
cartierelor rezidențiale
dezvoltate după 1990

Proiecte din sfera infrastructurii verzi-albastre (P.I.
3.5.) relevante și pentru obiectivele de mobilitate

3.5.2. Amenajarea de coridoare verzi-albastre
Revitalizarea culoarului de
mobilitate nemotorizată
Revitalizarea culoarului de
mobilitate nemotorizată
aferent Someșului,
modernizarea și extinderea
aferent Someșului,
infrastructurii pietonale și modernizarea și extinderea
cicliste pe malurile râului, infrastructurii pietonale și
zona 1 – Lunca Someșului cicliste pe malurile râului –
tronsoanele Pod Horea –
Mic, zona 2 – Parcul
Armătura și zona 3 –
Parcul Feroviarilor și Parc
platoul Sălii Sporturilor
Armătura – CUG
”Horia Demian”

Revitalizarea coridorului
Canalului Morii

Amenajare coridor verdealbastru pârâul Calvaria
din Cluj-Napoca

Amenajare coridor verdealbastru pârâul Nadăș din
Cluj-Napoca

Amenajare coridor verdealbastru pârâul Becaș din
Cluj-Napoca

Amenajare coridor verdealbastru Pârâul Popii din
Cluj-Napoca

3.5.2. Amenajarea de coridoare verzialbastre

Proiecte din sfera infrastructurii educaționale (P.I. 4.1.)
relevante și pentru obiectivele de mobilitate (walkable city)

4.1.2. Investiții în infrastructura de învățământ preșcolar
4.1.3. Investiții în infrastructura de învățământ primar, gimnazial și liceal
Reabilitarea și
modernizarea
Grădiniței
”Albinuța” și a
străzilor
adiacente

Modernizarea
Colegiului
Național
”Gheorghe
Șincai” și a
străzilor
adiacente

Modernizarea
Liceului cu
Program Sportiv,
a Colegiului de
Servicii în Turism
”Napoca” și a
străzilor
adiacente

Modernizarea
Liceului Teoretic
”Nicolae
Bălcescu” și a
străzilor
adiacente

Reabilitarea și
modernizarea
Liceului
Informatică
”Tiberiu
Popoviciu” și a
străzilor
adiacente

Reabilitarea și
Reabilitarea și
modernizarea
Școlii Gimnaziale
modernizarea
”Alexandru Vaida Școlii Gimnaziale
Voievod” și a
”Octavian Goga”
și a Aleii Peana
străzilor
adiacente

Reabilitarea și
modernizarea
Liceului Teoretic
”Victor Babeș” și
a străzilor
adiacente

Reabilitarea și
modernizarea
Liceului Teoretic
”Lucian Blaga” și
a străzilor
adiacente

Care sunt pașii următori?
• Peer-review intern al Băncii Mondiale
• Peer-review extern (specialiști de la nivelul Clujului)
• Feedback de la aparatul Primăriei
• Corelare cu PMUD
• Feedback de la ADR Nord-Vest
• Consultare publică
• Aprobare SIDU în CL și de către ADI ZMC
• Lansare apeluri de finanțare POR 2021-2027

O strategie scrisă cu clujenii,
pentru clujeni!

Vă mulțumesc pentru
atenție!
Email:
mionescuheroiu@worldbank.org
mcristea@worldbank.org

