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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

 

Stimaţi clujeni, 

Am avut un an al îngrijorării privind efectele pandemiei și al încercării de a ne relua viețile și 

de a ne duce la bun sfârșit obiectivele. Este esenţial să ne amintim că nimic nu ne ajută mai mult 

decât să ştim că ne avem unii pe alţii. Am continuat împreună, în anul 2021, să construim un oraș 

puternic și, totodată, rezilient. Cea mai importantă resursă a unei comunități este resursa umană. 

Dumneavoastră faceți diferența în dezvoltarea Clujului! 

După un an 2020 complicat, anul 2021 a fost unul la fel de greu, însă suntem determinați să 

continuăm dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca, care a devenit un punct de referință nu doar în 

România, ci și la nivel european. Punem în centrul preocupărilor noastre calitatea vieții, cheia 

dezvoltării sănătoase a unui oraș, un obiectiv fundamental care trebuie să se regăsească în tot ceea ce 

facem. Vă invit să parcurgeți în paginile următoare un raport de activitate pentru anul 2021 cu privire 

la proiectele esențiale ale Clujului - o parte deja puse în practică, altele aflate în implementare sau 

doar în fază incipentă. 

 

1. Fonduri europene pentru dezvoltarea economică şi socială 

În exercițiul financiar 2014-2020, Primăria Cluj-Napoca a finalizat proiecte europene cu o 

valoare de 144,62 milioane de euro şi are în implementare proiecte cu o valoare totală de peste 108,5 

milioane de euro. De asemenea, se află în pregătire - în principal pentru perioada programatică 

viitoare (2021-2027) - proiecte în valoare de peste 500 de milioane de euro (fără a include aici marile 

proiecte de infrastructură: centura metropolitană a orașului şi drumurile de legătură, trenul 

metropolitan şi metroul).  
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Cele mai importante proiecte realizate în 2021 sunt: cele legate de transportul în comun 

(finalizarea proiectului legat de 24 de tramvaie noi); extinderea şi reabilitarea a două şcoli („Onisifor 

Ghibu” şi „Ana Aslan”) şi amenajarea Parcului Tineretului (B-dul Muncii, aflat în faza de recepţie a 

lucrărilor). 

Cele mai importante proiecte aflate încă în faza de implementare sunt: modernizarea şi 

reabilitarea termică a Spitalului Municipal; reabilitarea malurilor Someşului şi a parcului Armătura; 

reabilitarea B-dului 21 Decembrie; 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. 
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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. 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 2021 au fost finalizate concursurile pentru Parcul Est şi pentru Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” şi a fost aprobat proiectul de HCL privind organizarea în asociere cu Universitatea „Babeș-

Bolyai” a concursului de soluții pentru ansamblul urban Science Campus Cluj în Lomb. 

 

În ceea ce priveşte celelalte obiective realizate în urma unor concursuri de soluţii, pentru 

reabilitarea Turnul Pompierilor a fost anulat contractul şi a fost reluată licitaţia pentru finalizarea 

lucrărilor; proiectele legate de Someş au ajuns la faza de implementare în teren (zona Grigorescu şi 

Parcul Armătura); în zona străzii Mihail Kogălniceanu - au început lucrările pe străzile adiacente; 

pentru Parcul Feroviarilor - a fost semnat contractul pentru execuţia lucrărilor; pentru amenajarea 

ansamblului urban Cetățuia este în curs de realizare segmentul de proiectare (indicatorii tehnico-
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economici au fost aprobaţi la 21 aprilie); iar masterplanul noului cartier Sopor (250 ha) este la faza de 

obţinere a vizelor (primul cartier din România proiectat astfel încât orice obiectiv de interes: școală, 

creșă, grădiniță, stație de transport public, parc, magazin ș.a.m.d. să fie la 15 minute de mers pe jos).  

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 

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) 

Câștigătorul concursului internațional de soluții pentru „Amenajarea Parcului Est” a fost ales 

din 27 proiecte depuse de participanţi din România, Belgia, Bulgaria, Italia, Olanda, Polonia, 

Ungaria, Marea Britanie și Franța. 

În urma deliberării juriului internațional, proiectele câștigătoare au fost următoarele: 

Premiul I, reprezentat de contractul de proiectare, a fost obţinut de proiectul nr. 100: 

Metapolis Architects în asociere cu Studio de peisaj Ana Horhat și Atelier Mass. 

Proiectul a fost desemnat câștigător deoarece „Shifting Natures propune Parc Est ca un spațiu 

continuu, care realizează o tranziție treptată de la o zonă umedă protejată la un parc liniștit, cu spații 

deschise generoase. Proiectul combină într-o manieră inteligentă fluiditatea zonei umede cu 

dispunerea ortogonală a plantației pepinierei pentru a realiza un desen coerent. Este un proiect 

construit cu mijloace minime - topografie, apă, vegetație și alei - iar rezultatul aduce o bogăție 

impresionantă  și o diversitate de atmosfere, deschise pentru a evolua în timp și pentru a absorbi 

nevoi viitoare”, așa cum s-a arătat în aprecierile juriului internațional. 

Premiul II - proiectul nr. 107: Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V. și Universitatea 

de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. 

Premiul III - proiectul nr. 126: Norma Arhitectură şi Urbanism. 

Mențiune specială - proiect nr. 120: Starh - Arhitectura, Construcții, Design. 

Mențiune specială - proiect nr. 108 (fără acord dezvăluire date). 

Juriul a fost format din șapte membri titulari: arh. peisag. Catherine Mosbach - Președintele 

Juriului; arh. peisag. Peter Veenstra; dr. geograf Catherine Franceschi-Zaharia; arh. Tamina Lolev; 

Cristian Domșa - specialist biodiversitate; arh. urb. Toader Popescu; arh. Radu Ponta. 
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Ne aflăm în fața celui mai important proiect verde din istoria acestui oraș. Îi felicit pe toți 

concurenții pentru că s-au implicat cu profesionalism și au încercat să ofere cea mai bună soluție 

pentru acest plămân verde al orașului. De asemenea, vreau să mulțumesc juriului pentru munca 

depusă. Acest proiect se încadrează în primul rând în dimensiunea strategică verde, nepoluantă a 

orașului nostru. Alături de cea digitală, această dimensiune verde constituie axa fundamentală de 

evoluție a orașului nostru pentru creșterea calității vieții. Ne dorim un oraș în care să-ți facă în 

continuare plăcere să trăiești, să muncești, să te distrezi, cu alte cuvinte un oraș după modelul celor 

din Uniunea Europeană, cu o înaltă calitate a vieții. 

 

2.3. Concurs internaţional pentru modernizarea Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” şi 

a străzilor adiacente 

Cel de-al 8-lea concurs internațional de soluții organizat de Primăria municipiului Cluj-

Napoca în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România și primul din domeniul educațional a fost 

cel referitor la modernizarea Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” şi a străzilor adiacente. 

Cu o suprafață de aproximativ 15.000 mp, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” este alcătuit în 

prezent din 3 clădiri în care se desfășoară activitate didactică, anexe și sala de gimnastică „Sonia 

Iovan”. Soluția câștigătoare presupune modernizarea funcțională a liceului, dar și transformarea 

străzilor adiacente într-un spațiu urban vibrant, de bună calitate, astfel încât să satisfacă nevoile unui 

număr de 1776 elevi, organizați în 70 de clase. Soluția câștigătoare se pliază armonios cu două 

direcții clare de dezvoltare ale municipalității: dimensiunea verde și cea digitală. 
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Străzile adiacente Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” incluse în aria de concurs sunt: str. 

Argeș (din Piața Mihai Viteazul până în str. Paris), str. Constanța (din str. 21 Decembrie până în str. 

Ploiești) și str. Nicolae Bălcescu (din str. Constanța până în str. Paris). Acestea vor fi reamenajate în 

vederea facilitării parcurgerii cât mai plăcute și sigure a spațiului urban de către elevi și profesori, 

locuitorii zonei sau trecători, integrând principiile walkable și smart city. 

De asemenea, va fi amenajat și Canalul Morii, în suprafață de aprox. 1,6 ha, cu scopul de a 

crește calitatea spațiului urban din proximitatea instituției de învățământ.  

Câștigătorii acestui concurs internațional de soluții: 

- Premiul I - contractul de proiectare - SQM ARCHITECTURE în asociere cu FILIP S 

CONCEPT și cu HAB PRO CREATIV. 

- Premiul II - SIMPLE ARCHITECTURE. 

- Premiul III - NORMA ARHITECTURĂ ȘI URBANISM. 

- Mențiune Onorifică: STARH - ARHITECTURA, CONSTRUCȚII, DESIGN. 

Juriul a fost format din șapte membri titulari: arh. Horia Marinescu (Austria), arh. Ștefan 

Tuchilă (Franţa), arh. Daniel Pop (Arhitect Șef al Municipiului Cluj-Napoca, reprezentant al 

Autorității Contractante), arh. Johannes Bertleff, arh. Mihaela Criticos, arh. Mariana Michiu 

(reprezentant OAR Filiala Transilvania), arh. Șerban Patrulius și doi membri supleanți: arh. Maria 

Duda și arh. Daniela Calciu. 

 

„Proiectul câștigător se remarcă prin simplitatea și claritatea conceptului de intervenție, care 

reușește să răspundă problematicii complexe a temei și a unui amplasament dificil, caracterizat prin 

eterogenitatea formelor urbane și a tipologiilor arhitecturale. Principala calitate a propunerii constă în 
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concilierea unor cerințe aparent divergente: potențarea valorilor arhitectural-urbanistice existente și 

modernizarea zonei; reverență față de trecut și afirmare a noului; imagine de prestigiu și expresie 

contemporană; deschidere spre spațiul public și introvertire a spațiului educațional. 

Intervenția propusă creează, la 127 de ani distanță, o replică contemporană a vechiului liceu 

„Nicolae Bălcescu”, prezență ce se impune prin scara umană, eleganța firească și nobila simplitate a 

clasicității. Proiectul reușește să reîntrupeze aceste calități ale arhitecturii vechi clujene fără a face 

rabat de la modernitate și fără a pastișa modelul istoric” - menţionează aprecierea Juriului. 
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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. 

 

3.1. Transport ecologic: Toate cele 24 de tramvaie ASTRA au ajuns la Cluj-Napoca  

Toate cele 24 tramvaie ASTRA Imperio - fabricate în România - au ajuns la Cluj-Napoca şi 

toate sunt puse deja în circulație în orașul nostru. Aceste tramvaie au fost finanţate din fonduri 

europene. 

La Cluj-Napoca, mobilitatea sustenabilă este unul dintre principalele obiective ale 

municipalității pentru tranziția verde. În acest moment 50% din flota de transport public a orașului 

este electrică, iar obiectivul nostru este ca întreaga flotă de transport în comun să fie verde și 

nepoluantă. În ultimii ani, primăria a investit constant pentru achiziționarea de tramvaie, troleibuze și 

autobuze electrice la cele mai înalte standarde din domeniu. 

 

Tramvaiele Astra Imperio au următoarele caracteristici tehnice: 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. Tramvaiele sunt 

unidirecționale. 
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În următoarea perioadă programatică, 2021-2027, Primăria are pregătite proiecte europene 

pentru creșterea calității rețelei de transport public: autobuze electrice noi, autobuze autonome, 

troleibuze, extinderea rețelelor de contact pentru troleibuze, modernizarea depoului de tramvaie. 

 

3.2. 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 la 14 trasee (acoperind dus-întors o distanță 

de peste 200 km/zi). Cele 14 trasee pentru transportul elevilor pot fi consultate în detaliu la acest link: 

http://www.ctpcj.ro/index.php/ro/orare-linii/transport-elevi. 

În acest an au intrat în circulaţie 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). 
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3.3. Clujul s-a alăturat campaniei „Vinerea Verde” - transport public gratuit pentru toți 

clujenii în fiecare zi de vineri 

Începând din data de 18 iunie 2021, Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca implementează 

programul „Vinerea Verde - Stop! Azi mașina stă pe loc!”, în colaborare cu Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca S.A. Astfel, în fiecare zi de vineri, clujenii și nu numai pot călători gratuit cu 

autobuzele, troleibuzele sau tramvaiele pe orice linie urbană. 

 

 

3.4. Clujul digital: CTP Cluj-Napoca, în top 10 companii de transport public din 

Europa la venituri din plăți digitale 

Cu peste un milion de bilete cumpărate de călătorii clujeni - în martie 2021 - prin sistemele 

electronice de plată, Compania de Transport Public Cluj-Napoca este în primele 10 companii din 

acest sector în Europa. Datele au fost publicate de compania internațională VISA. 

Mai exact, 1.074.226 vânzări electronice s-au înregistrat în luna martie a.c., adică aproape 

1.075.000 bilete achiziționate prin plăți electronice la Cluj.  

Comparând cu luna noiembrie a anului trecut, creșterea numărului de bilete luate folosind 

instrumente digitale este de 28%.  

Conform datelor VISA, România este pe locul 3 la nivel european în ceea ce privește plățile 

electronice, după Marea Britanie și Polonia, fiind urmată de Italia și Franța. 
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3.5. 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. 

Plafonul pentru gratuitate pe toate liniile este de 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 120 călătorii gratuite pe lună. 

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 

cetăţeneşti ce implică reţeaua de transport public; vom continua procesul de înnoire a parcului auto, 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

12 

 

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.  

 

3.6. Bandă dedicată pentru transportul în comun pe Splaiul Independenței 

Începând din data de 2 august, au fost implementate noi reglementări de circulație pe străzile 

din zona Parcului Central „Simion Bărnuțiu”: 

- Instituirea reglementării de circulație de bandă dedicată pentru transportul în comun 

(tramvai și autobuze) pe Splaiul Independenței, tronsonul cuprins între străzile George Coșbuc și 

Arany Janos, pe direcția de circulație de la vest spre est. 

- Reorganizarea spațiului carosabil de pe str. Cardinal Iuliu Hossu astfel: 2 benzi carosabile 

de 2,75 metri lățime, bandă de biciclete de 1,5 metri lățime aferentă trotuarului dinspre Canalul 

Morii, pe tronsonul cuprins între str. George Coșbuc până vis-a-vis de str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 

10, bandă de biciclete de 3 metri lățime aferentă trotuarului dinspre Canalul Morii, pe tronsonul 

cuprins între str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 10 până la intersecția cu strada Emil Isac. 

 

3.7. A fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru metrou 

În ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 22 

noiembrie a fost aprobat proiectul privind Studiul de fezabilitate (documentația tehnică și indicatorii 

tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Tren metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-

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.  

Opțiunea de traseu recomandată prin acest studiu este: Florești - Piața Unirii - Piața Mărăști - 

Muncii / Europa Unită - Depou Sopor. Traseul va avea o lungime de 21,03 km și va dispune de 19 

stații.  

Investiția totală este estimată la 2.052.196.984 euro. Durata de realizare a investiției va fi de 

128 de luni, iar finanțarea obiectivului va fi realizată din diverse surse: PNRR, POIM, Alocări de la 

bugetele naționale și locale, dar și alte surse de finanțare identificate pe parcurs. 

Proiectul Metroului a fost, de asemenea, avizat la nivel de Comisie Interministerială şi studiul 

de fezabilitate a fost aprobat de către Guvern. 
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Proiectul trenului metropolitan este la faza de realizare a documentaţiei tehnice şi de 

urbanism necesare. 

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. 

 

 

3.8. Mobilitate sustenabilă de-a lungul cursurilor de apă 

Municipalitatea a demarat mai multe proiecte de mobilitate sustenabilă (zone pietonale şi 

piste de biciclete) de-a lungul cursurilor de apă din oraş. Este vorba în primul rând de proiectele legat 

de Someş (4 proiecte fiind deja în implementare) şi de proiectele legate de revitalizarea Canalului 

Morii (pentru zona Parcul Rozelor - Plopilor - se află în faza de realizare a exproprierilor necesare; 

pentru zona străzilor Onisifor Ghibu, Nicolae Cristea, Gh. Lazăr, Paris - se află în faza de achiziţie 

publică pentru proiectare şi pentru tronsonul de pe strada Argeş s-a derulat un concurs internaţional 

în acest an). Dar este vorba şi despre pârâurile din Cluj, spre exemplu despre pârâul Becaş cuprins în 

proiectul Parcului Est. 
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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, de modernizare a unor artere importante şi de refacere a unor zone unde s-

au demolat garaje. S-au executat lucrări de modernizare, reparații și întreținere la un număr de 70 de 

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

trotuare) de peste 140.841 mp, echivalentul a peste 20 km de drum cu o lăţime de 7 metri. 

Între obiectivele realizate s-au numărat (reabilitare totală sau parţială): străzile Cardinal Iuliu 

Hossu, George Coşbuc, Vasile Alecsandri, Sindicatelor, Moş Ion Roată, Drumul Lombului, W.A. 

Mozart, Panait Istrati, tronson str. Borhanciului, Sibiului, Sălajului, Făgăraşului, Gheorghe Sion, 

Dragalina, Cojocnei, sens giratoriu Aeroport, str. Crinului, zona străzilor Nirajului - Streiului - 

Mureşului - Aurel Vlaicu, zona străzilor Tulcea - Dunării - Oltului - Jiului, zona străzilor Donath, 

Fântânele şi Mirăslău, zona străzilor Grigore Alexandrescu - Padin - Bucium - Aleea Peana - Aleea 

Rucăr - Primăverii - Răvaşului, zona străzilor Câmpului - Ion Meşter, zona străzilor Tarniţa - Firiza, 

zona străzilor Calea Floreşti - Aleea Micuş - Aleea Brateş - Agricultorilor. 
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De asemenea, municipalitatea a intervenit pentru efectuarea lucrărilor necesare stopării 

alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului prin efectuarea unor umpluturi în zona 

sprijinirilor conform măsurilor dispuse de ISC Cluj, potrivit adresei nr. 304234/13.08.2021 cu anexa 

nota tehnică de constatare nr. 23/11.08.2021, în conformitate cu ordonanţa preşedenţială şi încheierea 

din data de 02.09.2021, ambele pronunţate de Judecătoria Cluj-Napoca, în legătură cu şantierul din 

str. Victor Papilian nr. 22-30. 

La acestea se adaugă pietruirea unei suprafeţe de peste 43.000 mp pe 20 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. Reabilitarea Bulevardului 21 Decembrie 1989  

Se află într-o fază avansată de execuţie lucrările pentru reabilitarea Bulevardului 21 

Decembrie 1989, zona fiind deja redeschisă circulaţiei auto. Prin acest proiect finanţat din fonduri 

europene, se reorganizează şi se optimizează circulaţia pe una dintre arterele principale ale oraşului, 

cu asigurarea fluxurilor pietonale, velo și auto corespunzătoare. Se are în vedere refacerea, 
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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 iniţial), lucrări pentru asigurarea iluminatului public şi de siguranţă 

modern şi performant care să permită creşterea eficienţei energetice. Suprafaţa zonei refăcute este de 

43.130 mp. 

 

 

4.3. Reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente 

Au început lucrările la proiectul european privind reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu 

și a străzilor adiacente. Primele străzi unde au început lucrările sunt Emmanuel de Martonne, Gaal 

Gabor, Kovacs Dezso și Bolyai Janos. Prin acest proiect se construiesc 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 
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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, 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. 
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4.4. Proiect pentru culoar de mobilitate sustenabilă în Mărăşti 

A început realizarea segmentului de proiectare pentru crearea unui culoar de mobilitate 

sustenabilă şi regenerarea urbană a unei zone importante din cartierul Mărăşti.  

Conceptul care stă la baza proiectului a fost prezentat public într-o dezbatere CIIC şi 

presupune transformarea zonei existente într-una mult mai dinamică și mai prietenoasă cu locuitorii 

prin reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelei de spații publice și a sistemului de mobilitate. 

Prin conceptul general sunt ilustrate următoarele propuneri pentru reabilitarea Pieței Mărăști 

și a zonelor adiacente:  

- optimizarea rețelei de mobilitate, prin: piste și benzi pentru biciclete și trotinete, benzi 

dedicate transportului public, implementare sensuri unice, modernizare și extindere rețea CTP, 

amplasarea de standuri taxi; 

- dezvoltarea rețelei de spații verzi: un hectar de suprafețe verzi noi, o treime din suprafața 

existentă. Suplimentar, se extinde suprafața zonelor pietonale (trotuare, scuaruri și piațete, locuri de 

joacă etc); 

- plantarea de noi arbori și introducerea de mobilier urban modern; 

- reorganizarea sistemului de parcări, prin desființarea garajelor și construirea de parcaje: 

Aleea Bibliotecii (230-280 locuri subteran), incinta Dorobanților 105 (140 locuri subteran), Aleea 

Bârsei (230 locuri suprateran), Trotușului (234 locuri suprateran), Aleea Bibliotecii (actual 

Profi/OMV 125 locuri subteran); 

- restructurarea frontului estic al Pieței Mărăști. 

Zona studiată acoperă o arie de 261.672 mp și include suprafețe aflate predominant în 

domeniul public: Bd. 21 Decembrie 1989 (parțial), Str. Fabricii (parțial), Aleea Bibliotecii, Strada 

Crinului, Strada Ciocârliei, incinta Dorobanților 105, zona Aleea Bârsei, zona străzii Trotușului, 

latura de est a Aleii Bibliotecii și incinta Dorobanților 111. 

Proiectul va fi finanțat din fonduri europene, prin programele aferente perioadei 2021-2027. 

Întregul concept de amenajare, cu detalii pentru fiecare zonă și pentru funcțiuni diverse poate fi 

consultat pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca. 

 

4.5. Culoar de mobilitate sustenabilă adiacent căii ferate 

Este în derulare contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, a planului urbanistic 

zonal, realizarea documentației pentru autorizarea lucrărilor de construcții și proiect tehnic, detalii de 
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execuție și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții „Culoar de mobilitate Nord: Pod Oașului - 

Răsăritului - străzile Răsăritului - Câmpul Pâinii - Pod Ira”.  

Odată cu această investiție, se îmbunătățește și calitatea vieții cetățenilor din zonă prin 

crearea de alternative sustenabile de mobilitate urbană. Acest culoar de mobilitate adiacent căii ferate 

reprezintă o modalitate de interconectare a cartierelor din municipiu și de creștere a potențialului 

urban, economic și estetic al zonelor vizate. 

Din punct de vedere tehnic, proiectul presupune: 

- modernizarea intersecțiilor, amenajarea străzilor Răsăritului și Câmpul Pâinii la un profil de 

culoar cale ferată (16/21 ml) cu benzi de circulație, piste de biciclete, aliniamente de arbori și 

mobilier urban;  

- modernizarea rețelei de iluminat public stradal și a sistemului de semaforizare; 

- instalarea unui sistem de management al traficului; 

- se vor amenaja suprafețe în vederea delimitării locurilor de parcare. 

 

4.6. Regenarea urbană a zonei Calea Mănăștur - Calea Moților - Uzinei Electrice - 

Oțetului - Mărginașă 

 

Pentru regenerarea urbană a zonei străzilor Calea Mănăștur - Calea Moților - Uzinei Electrice 

- Oțetului - Mărginașă a fost semnat contractul pentru proiectare şi execuţie. Lucrările de reabilitare 

și modernizare a străzilor se vor desfășura pe o suprafață totală de 40.551 mp. 
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Modernizarea coridorului pe axa Est-Vest se va realiza prin reducerea suprafeței carosabile, 

rezultând pe Calea Mănăștur 4 benzi de circulatie cu gabarit redus - 2 benzi dedicate pentru 

transportul public și 2 benzi pentru circulatie rutieră (lățime de 3m). Calea Moților - segmentul dintre 

str. Mărginașă și str. Clinicilor - va avea aceeași configurație cu cea de pe Calea Mănăștur.  

Pe segmentul Clinicilor - George Coșbuc, circulația se va desfășura în ambele sensuri.  

Pentru axa Nord-Sud se propune realizarea unei artere directe, care să asigure legătura rutieră, 

velo și pietonală pe următorul traseu: Pod Garibaldi - Str. Uzinei Electrice - Str. Oțetului - Str. 

Mărginașă. Pentru acest segment au fost necesare exproprieri. De asemenea, se va construi un pod 

peste Pârâul Morii, și se va extinde str. Oțetului la 4 benzi de circulație. Pe ambele sensuri de 

circulatie vor exista piste pentru biciclete și trotuare extinse. Pe str. Mărginașă se propune lărgirea la 

3 benzi în zona intersecției cu Calea Mănăștur - Calea Moților. 

În cadrul proiectului se vor planta un număr de 67 arbori foioși, 33 arbori foioși ornamentali, 

167 arbuști înalți, 31 arbuști ornamentali și 175 plante perene. 

Toate intersecțiile și trecerile de pietoni de pe segmentele de stradă asupra cărora se intervine 

prin proiect vor fi semaforizate și gestionate printr-un sistem inteligent de management trafic - 

prevăzut cu sisteme de prioritizare a mijloacelor de transport public. De asemenea, sistemul de 

iluminat public LED prevăzut prin proiect permite funcționarea pe diferite nivele de putere și pe 

diferite paliere orare. Durata de realizare a investiţiei este de 18 luni. 

 

4.7. Străzi pentru pietoni: zona Expo Transilvania, Piaţa Karl Liebknecht şi străzi 

adiacente, Piaţa 14 Iulie şi străzi adiacente 

Primăria a început un nou proiect în zona Expo Transilvania: „Regenerarea zonei verzi Expo 

Transilvania, amenajarea în baza conceptului walkable and smart city a străzilor adiacente şi 

construire parking”. În prezent proiectul este în faza de proiectare. 

La nivelul străzilor sunt prevăzute următoarele tipuri de intervenții: 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:  

- 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; 
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- Aleea Dâmboviţei - tronsonul dintre strada Dâmboviţei și strada Cojocnei. 

De asemenea, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea și 

îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: Piața 14 Iulie, str. Garibaldi, str. S. Toduță, str. T. 

Grozăvescu, str. Milcov, str. O. Goga, str. G. Enescu”. Conceptul după care urmează să fie reabilitată 

zona vizată va favoriza deplasările pietonale și velo şi restrângerea zonelor carosabile. 

De asemenea, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru reamenajarea Pieței Karl 

Liebknecht și a străzilor adiacente. Conceptul de reabilitare a fost prezentat în cadrul unei dezbateri 

CIIC şi intervenţiile propuse vizează: calmarea traficului auto și extinderea suprafețelor pietonale, cu 

precădere în zonele de interes (Piața Liebknecht, Parcul Iris, zona școlii Nicolae Iorga și a grădiniței 

adiacente); reducerea emisiilor poluante generate de traficul auto, prin simplificarea intersecțiilor, 

prin restrângerea zonelor carosabile, prin amplasarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice și 

prin încurajarea deplasărilor pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public; plantarea de arbori și 

vegetație joasă; amplasarea de dotări pentru recreere, sport și joacă; iluminat modern și eficient. 

 

 

4.8. Podul Oașului - Răsăritului se află în lucru 

Au început lucrările la podul care leagă strada Oașului de strada Răsăritului peste Someșul Mic. 

Proiectul podului este unul extrem de important atât din perspectiva circulației, cât și pentru calitatea 

vieții clujenilor care locuiesc în zonă.  
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Suprafața terenului pe care se construiește noul pod este de 2.000 mp. Lungimea podului 

construit pe structură metalică va fi de 57,90 m. Secțiunea transversală a podului va avea 26 m, 

împărțită astfel: partea carosabilă (4 benzi de circulație); 2 piste de biciclete; 2 trotuare.  

Rețelele edilitare de pe pasarela existentă vor fi relocate pe noua construcție. De asemenea, un 

sistem de iluminat public arhitectural va fi instalat pe pod. Ordinul de începere lucrări a fost dat la 6 

septembrie şi termenul de realizare lucrări este de 20 de luni. 

De asemenea, este în faza de realizare a documentaţiei tehnice reabilitarea podului 

Locomotivei. 

 

4.9. Continuă realizarea documentaţiilor tehnice şi de urbanism necesare pentru 

centura metropolitană 

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

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

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

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

Napoca, la secțiunea Administrație/Anunțuri. 

 

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

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

centura metropolitană - și modernizarea drumurilor de legătură, iar scopul proiectului este 

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 
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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 42 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, fiind în 

curs de realizare Planul de Urbanism Zonal şi studiul de fezabilitate. 

 

4.10. 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 

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 3.274 de indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp - clasa II) 

si a 3.931 stâlpişori metalici. Pentru creşterea siguranţei circulaţiei, au fost realizate 14 praguri de sol 

noi şi s-au montat 44 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 

16.498 mp marcaje longitudinale, 6.511 mp marcaje transversale, 2.269 mp marcaje diverse si 5.731 

mp vopsea verde benzi biciclete. Pe străzile recent modernizate, au fost aplicate marcaje cu produse 

speciale cu durată de viaţă mai mare: 702 mp marcaje longitudinale, 1.875 mp marcaje transversale, 

797 mp marcaje diverse şi 763 mp covoare roşii antiderapante si 1.619 mp benzi de biciclete cu 2k. 
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În scopul creşterii nivelului de siguranţă a participanţilor la trafic, creşterea confortului 

riveranilor şi asigurarea unui mod sigur de traversare a pietonilor, au fost semaforizate următoarele 

treceri de pietoni: Bucium nr. 27 stație CTP; Primăverii - Aleea Clăbucet; Primăverii - str. Grigore 

Alexandrescu; Primăverii - str. Bucium; Primăverii - str. Răvașului; str. Bucium nr.7, înainte de 

bretea Nod N; Bd. Nicolae Titulescu - str. Arieșului; str. Unirii nr. 23; str. Câmpina - str. Teilor; str. 

Câmpina - str. Fabricii de Zahăr; B-dul Muncii - nr. 265; B-dul Muncii - str. Voroneţ; str. Donat - 

Hotel Premier; str. Primăverii nr. 2; str. Primăverii nr. 2 - coborâre tramvai; str. Fabricii - str. 

Grădinarilor; B-dul 1 Decembrie 1918 - zona ştrand SUN; str. Mirăslau - str. Paul Ioan, respectiv 

intersecţia str. George Coşbuc cu Splaiul Independenţei. 

În prezent, la nivelul municipiului Cluj-Napoca există 158 de locaţii cu semnal sonor la 

trecerile de pietoni (respectiv 380 de dispozitive acustice pentru nevăzători) şi marcaj tactil la 85 de 

treceri de pietoni semaforizate, în suprafaţă de aprox. 760 mp. Municipalitatea va continua 

amplasarea de astfel de dispozitive pentru creşterea siguranţei persoanelor cu dizabilităţi. 

Au fost eliberate peste 806 avize pentru construcţii şi peste 10.000 de autorizaţii de liberă 

trecere. 

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 
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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. 

S-au urmărit şi verificat condițiile tehnice de executare şi refacere a lucrărilor de investiții (la 

rețelele edilitare), desfăşurate pe raza municipiului Cluj-Napoca pe străzile: Gorunului, Locomotivei, 

Daniil P. Barceanu, Uliului, Vişinilor, Teleorman, Dorobanţilor, Spătarul Milescu, 1 Decembrie 

1918, Tăietura Turcului, Dropiei, Belgrad, Padin, Traian Vuia, Tractoriştilor, Carpaţi, Trâmbiţaşului, 

Branului, Fabricii de Chibrituri, Cornului, Zborului, Frunzişului, Urcuşului, Strâmba, Nicolae 

Bălcescu, Neagra, Dimitrie Comşa, Porumbeilor, Viilor, Victor Babeş, Gh. Şincai, Alexandru Borza, 

Albert Einstein, Gheorghe Sion. 

S-au verificat cedările apărute pe lucrările de refacere la autorizaţiile de spargere, precum şi 

starea căminelor carosabile şi necarosabile. Pentru lucrările la reţelele edilitare subterane (intervenţii, 

branşamente) s-au verificat 514 locaţii. S-au luat măsuri de sancționare privind încălcarea 

prevederilor actelor normative în vigoare, fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale. 
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5. Parkinguri şi parcări 

5.1. 642 noi locuri de parcare 

În ultimul an, municipalitatea a creat 642 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, ca 

urmare a propunerilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ca rezultat al activității de teren a 

inspectorilor de zonă.  

A fost dat în folosinţă Parkingul Hașdeu, 

localizat pe strada Păstorului nr. 67-69, care 

dispune în total de 316 locuri de parcare și este 

format din subsol, 2 niveluri de demisol, parter, 3 

etaje supraterane și terasă. De asemenea, parkingul 

dispune de plus 4 locuri motociclete/mopede şi 11 

locuri pentru biciclete. 

 

Noul parking din Complexul Studențesc Hașdeu dispune de locuri pentru studenţi, de locuri 

destinate riveranilor şi de 40 de locuri pentru vizitatori disponibile în regim de plată orară. 
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Numărul total al garajelor desfiinţate în anul 2021 este de 2.394 şi au fost realizate 2.712 

locuri de parcare (un plus de 318 locuri de parcare). 
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ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

29 

 

Pentru parkingul din str. Gh. Dima 35-41 a fost realizată achiziţia pentru actualizare şi 

modificare SF pentru parking şi amenajări adiacente şi respectiv PUD pentru zona de recreere Gh. 

Dima vest, proiectul vizând nu doar realizarea unui parking, ci şi reabilitarea unei zone mai largi. 

Pentru parkingul Liviu Rebreanu 2-4 este în pregătire achiziţia pentru realizarea 

documentaţiei tehnice şi de urbanism necesare (PUZ și SF). 

De asemenea, alte două proiecte care includ realizarea de noi parkinguri sunt în curs de 

realizare a documentaţiilor tehnice şi de urbanism: reabilitarea zonei Expo Transilvania şi 

reabilitarea zonei Piaţa Mărăşti - sensul giratoriu Mărăşti. 

În parkingul Moţilor au fost instalate echipamente moderne de plată (numerar, card şi prin 

aplicaţie). 

 

5.2. 100 de locuri noi pentru biciclete în spații securizate 

Două spații securizate pentru parcarea bicicletelor au fost date în folosinţă în zona Între 

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. În parkingul Haşdeu există 11 locuri pentru biciclete. De asemenea, construcţia altor 

astfel de 7 spaţii (cu un total de 350 de locuri) se află în faza de achiziţie publică. 
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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 190 ha. De asemenea, până în 2030 ne-am propus plantarea a 

peste 100.000 arbori şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

6.1. Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor (21,3 ha) 

 

Sunt în faza de recepţie lucrările pentru realizarea Parcului Tineretului - Pădurea Clujenilor 

2021. Pădurea Clujenilor - Parcul Tineretului se întinde pe o suprafață de 213.004 mp și este un parc 

recreativ, un loc pentru petrecerea timpului liber, ideal pentru a explora natura. 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 cuprinde: plantații pentru stabilizarea solului și masive de arbori (1.505 arbori); 

perimetral zonei verzi amenajate cu vegetație înaltă se va crea o zonă de protecție cu puieți forestieri 
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(pe o suprafață de 70.000 mp, peste 30.000 de puieţi au fost plantaţi aici); 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 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. 

 

 

6.2. 4 noi parcuri în oraş 

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

Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor, pentru care au fost demarate etapele preliminare necesare 

pentru realizarea lor în practică. 

Pentru Parcul Est - cel mai mare parc al oraşului - a fost finalizat un concurs internaţional în 

parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România şi este în curs de realizare partea de proiectare. 

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.  
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În ceea ce privește cartierul Zorilor, terenul recomandat este situat în zona Observator, 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. Aici vor fi plantați 180 arbori și 240 arbuști, pe 

lângă cei existenți. Se vor amenaja spații de joacă pentru copii, zone de recreere și fitness în aer liber. 

PUZ-ul pentru parcul Zorilor a fost aprobat în Consiliul local, dar derularea acestui proiect a fost 

blocată din cauza unor procese. Este de precizat că municipalitatea a câştigat definitiv procesul cu 

privire la valabilitatea PUZ-ului. 

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

fost aprobaţi indicatorii tehnic-economici şi este în curs de realizarea partea de expropriere necesară 

pentru a continua proiectul.  

 

6.3. 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. Investiția are ca obiect crearea unei zone de agrement cu facilități moderne pe o 

suprafață de peste 4,2 hectare.  

 

Proiectul cuprinde terenuri pentru sporturi în aer liber: tenis de câmp, baschet, mini fotbal, 

badminton, volei, amenajate cu suprafețe sintetice adaptate și prevăzute cu nocturnă. De asemenea, 
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vor fi create terenuri de beach volley cu nisip, o pistă de alergare, o zonă cu aparate și echipamente 

parkour, un skatepark și zone de fitness. Pentru activități indoor, baza sportivă prevede o clădire 

multifuncțională în care pot avea loc variate sporturi precum: squash, tenis de masă, escaladă, yoga 

sau aerobic.  

Suprafața de spații verzi amenajate în cadrul zonei de agrement este de peste 18.000 de metri 

pătrați. Parcul de agrement va oferi clujenilor zone de recreere pentru copii și seniori. Amfiteatrul în 

aer liber prevăzut în proiect va putea fi utilizat sub formă de patinoar pe timpul iernii.  

Noua investiție cuprinde crearea de parcări auto și facilități pentru biciclete: stație pentru bike 

sharing și stații pentru încărcarea bicicletelor electrice. Căile de acces vor fi modernizate și se vor 

crea două pasaje de trecere peste pârâul Calvaria. 

După finalizarea acestui obiectiv de investiții, clujenii și nu numai vor avea oportunitatea să 

se relaxeze sau să practice activități sportive într-o nouă facilitate ultramodernă, cu acces gratuit, pe 

modelul celei existente deja în cartierul Gheorgheni. 

Proiectul este în întârziere faţă de termenele planificate, fiind realizat doar în proporţie de 

aprox. 70%, el urmând să fie finalizat în 2022. 

 

6.4. Parc cu facilități sportive, zone moderne pentru pietoni și construire parking în 

cartierul Mărăști (regenerarea zonei verzi Expo Transilvania) 

Primăria a început un nou proiect în zona Expo Transilvania. Astfel, este în derulare 

contractul pentru serviciile de proiectare și elaborare documentații de urbanism privind „Regenerarea 

zonei verzi Expo Transilvania, amenajarea în baza conceptului walkable and smart city a străzilor 

adiacente şi construire parking”. Proiectul vizează regenerarea urbană a unei zone de 17 ha și 

presupune:  

- Modernizarea parcului Aurel Vlaicu (suprafață parc: peste 10 hectare); 

- Amenajarea străzilor și a spațiilor publice adiacente (implementarea conceptului „Orașul 

pentru pietoni”); 

- Construirea unui parking în zona de intervenție (min. 350 locuri). 

Parcul Aurel Vlaicu va fi nu doar reabilitat, ci şi extins. Vor fi plantaţi numeroși arbori și 

arbuști, vor fi realizate facilităţi pentru activități sportive (baschet, minifotbal, aparate de fitness, 

jogging), zone de plimbare și promenadă, precum și un loc de joacă pentru copii. De asemenea, va fi 
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amenajat un teatru în aer liber. Proiectul pune accentul pe accesibilitate, zonele reamenajate fiind 

adaptate persoanelor cu dizabilități. 

Finanţarea investiţiei va fi realizată în primă fază din fonduri de la bugetul local, urmând ca 

ulterior să fie accesate surse de finanțare europene nerambursabile, după aprobarea programelor 

aferente următoarei perioade programatice. 

 

6.5. Hub educațional, unitate medicală de excelență, bază sportivă și pădure parc în 

cartierul Borhanci 

A demarat realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Studiului de Fezabilitate (SF) 

pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltare infrastructură educațională și de sănătate - centru de 

excelență pentru protonoterapie, infrastructură sportivă și amenajare pădure - parc în cartierul 

Borhanci”.  

Prin conceptul de amenajare arhitecturală şi urbanistică se dorește realizarea unui proiect care 

prin calitatea funcțională să satisfacă nevoile și exigențele cetățenilor din zonă.  

Proiectul fanion al cartierului Borhanci cuprinde: 

- HUB educațional cu creșă, grădiniță, școală primară și liceu 

- Centru de excelență pentru protonoterapie  

- Bază sportivă cu bazin de înot 

- Pădure-parc pe o suprafaţă de aprox. 60 de hectare. 

Hub-ul educațional va fi format din creșă, grădiniță, școală primară și liceu. Creșa și grădinița 

vor fi organizate cu un număr minim de 8 grupe pentru fiecare, pentru școală - un număr minim de 

27 săli de clasă, iar pentru liceu - un număr minim de 12 săli de clasă. Centrul va dispune și de săli 

de educație fizică și teren de sport în exterior.  

Centrul de excelență pentru protonoterapie va fi construit pe o suprafață de cca 3000 mp. 

Pe o suprafață de 60 hectare, Pădurea-parc va cuprinde plantații masive de arbori, zone de 

poiană, o grădină urbană închisă, o zonă special amenajată pentru plimbare patrupede, alei, clădiri cu 

funcțiuni publice, punct de belvedere, tiroliană, traseu dirt bike de tip backyard, culoare de alergare și 

parcare. 

Baza sportivă și bazinul de înot vor urmări dezvoltarea și relansarea activităților de educație 

fizică și sport pentru beneficiari de toate vârstele. Baza sportivă va include terenuri pentru tenis de 

câmp, padel, tenis cu piciorul, baschet, mini fotbal, badminton, volei. Acestea vor fi împrejmuite şi 
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vor beneficia de suprafeţe sintetice adaptate, nocturnă şi acces liber (cu programare); terenuri de  

beach volley cu nisip şi teren sintetic de baschet 3x3. Bazinul de înot cu dimensiuni olimpice va fi 

unul acoperit, cu toate dotările și anexele necesare pentru inițiere, antrenament și competiții. 

Prin prioritizarea componentei de mobilitate se preconizează reducerea numărului de 

deplasări cu autoturismul personal şi implicit reducerea gazelor cu efect de seră, dar și creşterea 

utilizatorilor transportului public, a bicicliștilor și pietonilor. Vor fi instalate stații de reîncărcare a 

autovehiculelor electrice şi hibride, precum și crearea/modernizarea/extinderea sistemelor bike-

sharing. Infrastructura stradală va dispune de locuri de odihnă și relaxare, soluții eficiente pentru 

iluminat stradal cu led (din surse alternative precum panouri fotovoltaice), sistem de irigații modern 

automatizat, cișmele pentru perioada caniculară, acces dedicat persoanelor cu handicap și obiecte 

contemporane de mobilier urban. 

 

6.6. Parcuri modernizate şi zone verzi reabilitate 

6.6.1. 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 două segmente majore ale proiectului câştigător în 

cadrul concursului internaţional pentru punerea în valoare a malurilor Someşului. Ambele proiecte sunt 

finanţate din fonduri europene şi pentru ambele au început lucrările în teren. 
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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. 

De asemenea, reabilitarea Platoului Sălii Sporturilor, parte din acelaşi concurs, se află în faza 

de proiectare. 

 

6.6.2. 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 semnat contractul pentru execuţia lucrărilor şi acestea urmează să 

înceapă. 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. 

- 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. 

 

6.6.3. 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 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

37 

 

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.  

 

6.6.4. Pădurea-parc Făget: o nouă zonă de agrement și recreere în natură pentru clujeni  

 

Primăria municipiului Cluj-Napoca - Municipiul Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj au 

amenajat (într-un mod minim invaziv) prima pădure-parc din județul Cluj și una dintre primele din 

România în cadrul proiectului cu finanțare europeană Urbfordan. 
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Prin acest proiect, în pădurea Făget au fost semnalizate piste pentru biciclete și poteci 

tematice. De asemenea, au fost montate panouri informative privind biodiversitatea (fauna și flora) 

din zonă și băncuțe de odihnă, un amfiteatru în aer liber, o platformă educativă, un punct de 

observație geologică, o platformă de relaxare și un refugiu.  

Intervenția a fost gândită cu un impact minimal asupra mediului. În baza unui parteneriat cu 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului au fost realizate un plan strategic și un plan operațional 

pentru această zonă, ambele având ca element central protejarea biodiversității. 

Proiectul URBforDAN a fost derulat în perioada iunie 2018 - septembrie 2021, de Primăria 

municipiului Cluj-Napoca și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în 

cadrul unui consorțiu internațional de orașe, condus de Ljubljana. 

 

 

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

Primăverii 

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

dimensiuni din oraş.  

Parcul Ștefan cel Mare - cunoscut clujenilor ca Mica Promenadă - se transformă printr-un 

amplu proiect de revitalizare, ale cărui lucrări au început deja. Pe o suprafaţă de peste 1,2 hectare, 
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parcul situat în Piaţa Ştefan cel Mare cuprinde esplanada şi spaţiile verzi aferente clădirii Teatrului 

Naţional Cluj-Napoca.  

Prin acest proiect, parcul de lângă Teatrul Național Cluj-Napoca devine unul modern, care se 

ridică la exigențele unui spațiu public calitativ și eficient, precum și un cadru prielnic pentru 

petrecerea timpului liber. Noua configurație oferă posibilitatea de organizare a unor evenimente și 

festivități de mici dimensiuni, într-un spațiu multifuncțional.   

Proiectul presupune plantarea a 64 arbori noi, care se adaugă celor deja existenți. Conform 

expertizei tehnice, a fost propusă înlocuirea a 9 arbori compromiși din punct de vedere fiziologic și 

care prezintă pericol pentru cetățeni.  

Proiectul de revitalizare a parcului propune următoarele: 

- eliminarea arborilor și arbuștilor degradați (compromiși din punct de vedere fiziologic) și 

înlocuirea lor cu noi arbori și arbuști, gazonare și plantare de noi specii de plante perene; 

- modernizarea aleilor, realizarea unui singur acces auto pentru mașinile de intervenție; 

- realizarea acceselor pietonale și pentru biciclete, interconectate; 

- rastel pentru biciclete cu dale înierbate; 

- amplasarea corpurilor de iluminat cu proiectoare; 

- instalarea sistemului de irigații automatizat; 

- amplasarea unui punct gospodăresc îngropat; 

- toaletă automată cu dotări pentru persoane cu dizabilități; 

- amenajarea a 3 spații de joacă pentru copii, cu suprafețe cauciucate, aparate confecționate 

din lemn și material ecologic. 

Modernizările parcurilor I.L. Caragiale şi Farmec au achiziţia de proiectare şi execuţie 

finalizată şi sunt în etapa de proiectare. 

Modernizarea parcului Caragiale propune descoperirea Canalului Morii, al cărui traseu a fost 

acoperit la sfârșitul anilor ’80 cu o dală de beton, o abordare considerată astăzi ca fiind nepotrivită, 

acest curs de apă urmând să devină parte integrantă a parcului. 

Pentru Parcul Farmec, investiția propusă urmărește revigorarea parcului prin realizarea unor 

sectoare de odihnă, zone pentru mișcare și exerciții fizice, spații de joacă pentru copii. 

Biodiversitatea Canalului Morii și cadrul natural vor fi păstrate intacte prin crearea și amenajarea 

unor zone verzi de recreere. Rețeaua de iluminat public va fi modernizată cu aparate de iluminat cu 

tehnologie LED, iar sistemul de irigație va funcționa prin aspersiune. Dotarea cu mobilier urban nou 
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presupune grupuri de mese cu bănci - utilizate pentru joc de şah - mese de ping-pong, complex 

modern de joacă pentru copii - confecţionat pe structură de lemn - echipamente de fitness și cişmele. 

Modernizarea parcului 14 Iulie are aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi este în pregătire 

achiziţia pentru proiectare şi execuţie lucrări. Pe o suprafață de peste 5200 mp, reabilitarea parcului 

implică realizarea unui spațiu de joacă pentru copii, a unei zone centrale pentru găzduire evenimente, 

precum și reamenajarea terenului de sport și a zonei de fitness. De asemenea, vor fi montate stații de 

încărcare pentru biciclete și trotinete electrice, rastele, sistem de iluminat public și iluminat 

arhitectural modern. Accesul în parc va fi facilitat de un sistem nou de alei. 

De asemenea, Parcul Primăverii se află la stadiul de realizare a studiilor necesare. Conceptul 

de reamenajare pentru Parcul Primăverii a fost prezentat în cadrul unei dezbateri a Centrului de 

Inovare și Imaginație Civică (CIIC). Concret, sunt propuse următoarele tipuri de intervenții: Parcul 

Primăverii: reorganizarea aleilor și accesului în parc, pentru a facilita accesibilitate sporită tuturor 

categoriilor de utilizatori; stabilirea și reorganizarea unor zone funcționale precise: locuri de joacă, 

locuri pentru practicarea exercițiilor fizice și activități sportive etc.; evidențierea vegetației existente 

și plantarea de noi arbori; dotarea parcului cu mobilier urban modern; amenajarea iluminatului public 

și arhitectural cu tehnologie LED, dotarea spațiului public cu stații de încărcare pentru vehicule 

electrice (mașini, biciclete, trotinete); sistem subteran de colectare a deșeurilor și sistem ecologic 

integrat cu rigole naturale. Pentru străzile Ion Meșter și Emil Cioran: transformarea străzilor în 

suprafețe de tip shared space; reorganizarea locurilor de parcare auto și dotarea unor locuri de 

parcare cu stații de încărcare pentru vehicule electrice; plantarea de aliniamente de arbori, cu 

includerea arborilor existenți; refacerea iluminatului stradal și arhitectural și dotarea străzilor cu 

mobilier urban modern. 

 

6.7. Cluj-Napoca: Primul oraș din România care aderă la Acordul privind Orașele 

Verzi (Green City Accord) - o inițiativă a Comisiei Europene 

În ședința de Consiliu local din 24 martie 2021 a fost aprobat un proiect de hotărâre prin care 

orașul nostru aderă unei inițiative europene care vizează dimensiunea verde a orașelor - Acordul 

privind Orașele Verzi (Green City Accord). Orașul nostru este primul din România care aderă la 

acest acord, ceea ce demonstrează determinarea noastră de a crea o calitate a vieții ridicată pentru 

cetățeni, la fel ca în celelalte state europene.  
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Orașul nostru s-a înscris așadar pe direcția europeană: Verde.Digital.Rezilient. Cluj-Napoca 

se alătură oficial unor orașe europene care și-au asumat diverse obiective ambițioase pentru a 

îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor pe 5 mari paliere: Îmbunătățirea calității aerului; Utilizarea 

eficientă a apei; Conservarea și îmbunătățirea biodiversității urbane; Economie circulară; Reducerea 

poluării sonore. Prin semnarea acestui angajament european, la care au aderat deja orașe precum 

Braga, Lille, Oslo, Helsinki, Cesena, Zaragoza și alte orașe europene, Cluj-Napoca se angajează să 

implementeze politici publice și programe într-o manieră integrată, astfel încât să atingă obiectivele 

ambițioase care vor fi stabilite pentru fiecare dintre cele 5 paliere.  

 

6.8. 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: 1.710 arbori cu balot pe aliniamente stradale şi în cartiere, 278.000 de fire de gard viu, 5.615 

arbuşti şi 5.540 plante perene cu balot, 250.000 bucăţi flori anuale. 

 

 

6.9. Skatepark Rozelor 

A fost finalizat proiectul de reabilitare și extindere Skatepark Rozelor. Lucrările au vizat 

extinderea parcului, respectiv creșterea suprafeței zonei de agrement de la 1050 de mp la 2157 mp.  
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În urma finalizării lucrărilor, a fost realizată recepția proiectului, iar noua zonă de agrement 

cuprinde: spații verzi pe o suprafață de 730 mp; 30 arbori noi plantați; sistem modern de iluminat 

ambiental și general cu LED; ansamblu interactiv din cuburi; bănci și mese; cișmele. 
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Proiectul de extindere pentru Skatepark Rozelor a fost votat în cadrul procesului de bugetare 

participativă 2018. 

Skatepark Rozelor poate așadar să devină un reper important pe harta evenimentelor și 

competițiilor internaționale de profil. De asemenea, zona de agrement oferă clujenilor pasionați de 

aceste sporturi un loc ideal pentru petrecerea timpului liber și antrenament. 

 

 

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. Locuri de joacă şi spaţii pentru sport în aer liber  

Au fost amenajate 3 noi spații pentru fitness în aer liber (Centrul pentru îngrijire Vârstnici B-

dul 21 Decembrie, Centrul de zi pentru vârstnici str. St. O. Iosif şi str. Fabricii 92) şi alte 4 spaţii au 

fost completate cu aparate noi (parc Primăverii, parc str. Dostoievski, parc Iuliu Prodan, B-dul 1 

Decembrie 1918), un total de 21 de aparate. 

A fost reabilitat parcul pentru copii Stadion (18 complexe şi aparate de joacă) şi s-au montat alte 

21 aparate de joacă noi la grădiniţe (4 amplasamente), un total de 39 de complexe şi aparate de joacă. Au 

fost instalate dale de cauciuc pe o suprafaţă de peste 3.500 mp şi 3.507 mp gazon artificial în locurile de 

joacă. Au fost montate 150 de bănci noi în parcuri, zone verzi și locuri de joacă pentru copii. 

 

 

6.12. 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-a efectuat decolmatarea rigolelor şi a şanţurilor pe un 

număr de 14 străzi. Pe raza municipiului Cluj-Napoca au funcţionat 13 fântâni arteziene şi 35 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. 
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6.13. Colectare selectivă a deşeurilor şi puncte gospodăreşti subterane 

6.13.1. 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 

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 2021 au fost finalizate 59 de platforme, astfel că în 

prezent există 191 astfel de platforme funcţionale (gurile de alimentare au o inscripționare distinctă 

pentru fiecare fracție). 

 

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

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

operator. 

În luna ianuarie 2021, s-a finalizat amplasarea a 50 de “Puncte gospodărești modulare 

supraterane” (incinte metalice), 25 pe sectorul I (SC Rosal Grup SA) și 25 pe sectorul II (Compania 

de salubritate Brantner-Vereș SA), în prezent existând un număr de 70 de astfel de puncte în oraş. 

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.  
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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 11 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. 

În 2021 s-au organizat 4 campanii mobile de colectare a deșeurilor voluminoase (pe lângă 

cele două centre de colectare), locaţiile în care s-a realizat colectarea fiind: str. Tăietura Turcului, pe 

platoul situat înainte de str. Vântului; str. Gh. Dima, la intersecție cu str. L. Pasteur; str. Unirii, la 

capătul liniei de troleibuz, în apropierea stației de biciclete Cluj Bike; str. Anton Pann, la intersecție 

cu str. Mărășești. 

Cantitatea de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) colectate în primele 10 

luni ale anului 2021 a crescut de 1,3 ori faţă de aceeași perioadă a anului 2020. Evoluţia cantităţii de 

deșeuri reciclabile colectate în primele trei trimestre a evoluat de la 2.599,09 tone în 2019 la 5.965,25 

tone în 2020 şi 7,501,247 tone în 2021.  

Cantitatea de deșeuri colectate în primele 10 luni ale anului 2020 în cele două puncte pentru 

deşeuri voluminoase este de 1.395,04 tone, din care 1.127,94 tone reprezintă deşeurile din construcţii 

(80,85%). 

 

6.13.2. 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. În planul de deszăpezire 

întocmit pentru iarna 2021-2022 şi în planurile de salubrizare stradală au fost introduse un număr de 

54 străzi noi, numărul total de străzi pe care se intervine fiind de 734. 
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6.14. Eficienţă energetică 

6.14.1. Autorizații de taxi pentru mașini electrice şi stații de încărcare pentru mașini 

electrice 

Ca urmare a procedurii de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport 

în regim de taxi pentru autovehicule electrice, Primăria Cluj-Napoca a atribuit în acest an - în două 

etape - 51 autorizații de taxi emise exclusiv pentru mașini electrice: 24 în prima etapă și restul de 27 

la reluarea procedurii. 

În anul 2021 au fost montate pe strada Cardinal Iuliu Hossu 4 staţii pentru 8 maşini şi în 

parkingul Haşdeu au fost montate 3 staţii pentru 3 maşini. De asemenea, au fost date în funcţiune 

staţiile de pe străzile Emil Isac (2 staţii pentru 2 maşini) şi Clinicilor (2 staţii pentru 2 maşini). 

Primăria are date în funcţiune un total de 38 staţii pentru 59 maşini. 

 

 

6.14.2. 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 
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proprietari, iar restul de 15 % - de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. În acest an au fost 

finalizate lucrările la 12 blocuri ajungându-se astfel la 22 de blocuri cu 909 apartamente reabilitate. 

34 de blocuri au contracte de execuţie semnate şi se află în diferite stadii de realizare, iar 2 blocuri se 

află în faza de achiziţie publică. 

De asemenea, pentru următoarea perioadă programatică, Primăria va depune proiecte pentru 

100 de blocuri (cu cel puţin 4.000 de apartamente) reabilitate termic din fonduri europene. 

 

 

6.14.3. 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 într-o fază avansată. Toate panourile au fost montate (640 de panouri 

fotovoltaice, cu o suprafață de captare de 1.624 mp) şi aşteptăm să obţinem avizele necesare pentru a 
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deveni prosumatori (prosumator = producător și consumator (în același timp) de energie din surse 

regenerabile). 

 

 

6.14.4. Modernizarea iluminatului public cu tehnologie LED 

În această perioadă, s-au realizat peste 3.500 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 2021-2022, 36 de zone din municipiu au fost iluminate 

festiv. Culorile predominante ale iluminatului festiv sunt alb cald cu influențe alb rece în zona 

centrală. Printre zonele unde au fost amplasate instalații luminoase de sărbători se numără: Piața 

Unirii, Piața Avram Iancu, Bd. Eroilor, str. Napoca, str. Memorandumului, Calea Moților, str. Emil 

Isac, str. Petru Maior, str. Dorobanților, str. G. Barițiu, str. Matei Corvin, Piața Lucian Blaga, Piața 

Mihai Viteazul, str. Regele Ferdinand, Piața Gării. De asemenea, au fost împodobite străzi și parcuri 

din cartierele Mărăști, Mănăștur, Gheorgheni, Grigorescu, Zorilor, Iris. 

A fost modernizat iluminatul cu tehnologie LED de pe străzile Moş Ion Roată, Cardinal Iuliu 

Hossu, George Coşbuc, Vasile Alexandri, Sindicatelor, Drumul Lombului, Mozart, Gheorghe Sion, 
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parc Diana, precum şi iluminatul arhitectural pentru fântâna din Parcul Central, un total de 292 de 

corpuri de iluminat. 

De asemenea, 16 străzi din municipiul Cluj-Napoca vor avea iluminat modern prin utilizarea 

de aparate de iluminat cu tehnologie LED. Este vorba despre 1.350 aparate care vor fi montate printr-

un 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 este în faza de 

achiziţie publică. 

De asemenea, printr-un proiect finanţat prin Fondul de Mediu se va realiza modernizarea 

iluminatului pe 6 străzi (Fabricii, Paris, Maramureşului, Coposu, Câmpina, Plevnei), cu 371 de 

aparate de iluminat cu tehnologie LED. Proiectul este în faza de achiziţie publică. 

 

 

6.14.5. 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. Au fost realizate lucrări de modernizare și 

eficientizare a sistemului de transport şi distribuție alcătuit din rețele agent termic secundar şi primar, 

aferent centralelor şi punctelor termice din cartierele Mărăști, Mănăștur, Zorilor, Gheorgheni. S-au 
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achiziționat vase de expansiune și rezervoare de acumulare pentru 6 obiective şi s-au înlocuit cazane 

la centralele CT Mihai Viteazu și CT Baba Novac. 

S-a realizat Studiul de fezabilitate pentru panouri fotovoltaice pe terasa centralei termice nr. 

11 Grigorescu şi s-a actualizat Studiul de fezabilitate pentru Realizarea unui parc fotovoltaic la 

Centrala Termică de Zonă Someș Nord (CTZ). 

De asemenea, a fost elaborată Strategia de alimentare cu energie termică a consumatorilor din 

municipiul Cluj-Napoca în perioada 2021-2031 și în perspectiva anului 2050.  
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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. Prin investiții de la bugetul local sau proiecte cu finanțare europeană, calitatea 

infrastructurii educaționale și a procesului educațional din Cluj-Napoca crește, obiectivul 

municipalității fiind de a oferi tinerilor clujeni șansa unui sistem educațional modern și propice 

dezvoltării personale și profesionale. 

 

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. De asemenea, s-au executat lucrări de amenajare centre de 

vaccinare în sălile de sport la 3 instituţii de învăţământ. 

 

7.1.2. 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. 

Lucrările de modernizare şi extindere a Colegiului Tehnic „Ana Aslan” au fost 

finalizate. Colegiul cuprinde în total 17 săli de clasă și 10 laboratoare cu specific profesional dotate 

la standarde europene. Școala dispune și de o nouă sală de sport. 

Clădirea folosește surse de energie regenerabilă pentru producerea energiei electrice - panouri 

fotovoltaice, iar pentru producerea de apă caldă - panouri solare integrate în sistemul automat de 

management al consumului (BEMS - Building Energy Management System). Sistemul de 
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management energetic integrat permite și controlul corpurilor de iluminat (LED), controlul 

centralelor termice în condensaţie (cu randamente ridicate) şi controlul centralelor de tratare a 

aerului, montate în interior, pentru asigurarea aerului proaspăt în sălile de clasă şi în spaţiile anexe 

(biblioteca, sală profesorală, birouri). 
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De asemenea, proiectul de modernizare a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” (V-VIII) 

din cartierul Grigorescu a fost finalizat. Noul corp de clădire cu un regim de înălțime de P+3 

cuprinde 33 de săli de clasă și 9 laboratoare. Sala de sport existentă a fost extinsă și modernizată.  
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Descrierea investiției: 

- Extinderea imobilului cu spații de învățământ cu un corp nou; 

- Redistribuirea unor funcțiuni în imobilul existent; 

- Echiparea clădirii existente cu facilități pentru persoane cu dizabilități: rampe, grup sanitar 

pe fiecare nivel și ascensor cu cabină; 

- Înlocuirea finisajelor la corpurile de clădiri existente și înlocuirea integrală a instalațiilor 

sanitare, electrice, încălzire în imobilele existente; 

- Instalarea sistemelor de climatizare (încălzire, ventilare, răcire) și alimentare cu apă; 

- Instalarea unui sistem de management energetic integrat de tip BEMS; 

- Instalarea surselor de energie regenerabilă: panouri fotovoltaice pentru producere de energie 

electrică și panouri solare pentru producere de apa caldă menajeră.  

Prin finalizarea investiției municipalitatea a vizat creșterea accesului, calității și atractivității 

educației prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităților și crearea 

de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități în vederea reducerii abandonului școlar și a 

părăsirii timpurii a școlii. 

Proiectul pentru Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” presupune modernizarea corpului 

existent, construirea unui corp nou (P+2) și construirea unei săli de sport moderne. După 

modernizare, școala va avea 18 săli de clasă (7 înainte de proiect) și 3 laboratoare. Proiectul este în 

faza de execuţie a lucrărilor. 
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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 în faza de execuţie a lucrărilor. 

 

7.1.3. Nou corp de clădire, cu 15 săli de clasă, la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” 

Sunt în curs de realizare lucrările pentru 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.  
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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. 

De asemenea, au fost demarate lucrările pentru extinderea creșei de pe strada Meziad 

numărul 4, cu o capacitate de 90 de locuri, cu sprijin din partea Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții SA. Clădirea este construită pe o 

suprafață de 598 mp, cu un teren de 3867 mp. De asemenea, sunt amenajate două terase circulabile 

verzi, înierbate, iar accesul la fiecare nivel va fi facilitat de un lift pentru persoane și de un ascensor 

pentru alimente. 

 

Lucrările sunt în curs de finalizare, ajungând la 98%, iar creşa urmează să fie dată în 

funcţiune în primăvara anului 2022, după ce vor fi realizate dotările şi se va angaja personalul 

necesar pentru buna ei funcţionare. 

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

2020 - 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 
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preşcolare prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităţilor şi crearea 

de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi. Lucrările la grădiniţa „Floare de Iris” au 

depăsit stadiul de 35%, însă la grădiniţa „Căsuța Poveștilor” ele sunt blocate din cauza unui proces. 

 

 

7.3. Proiecte noi demarate 

În anul 2021 au fost demarate o serie de proiecte noi de infrastructură educaţională. Astfel, 

pentru Hubul educaţional din Borhanci este în curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism 

(SF şi PUZ). Şcoala generală din cartierul Bună Ziua este în faza de achiziţie publică pentru 

stabilirea amplasamentului şi pentru realizarea documentaţiei tehnice şi de urbanism (PUZ şi SF), iar 

reabilitarea Sălii de Sport de la Colegiul Național "George Coşbuc" este în faza de proiectare. 

De asemenea, a fost organizat primul concurs internaţional de soluţii pentru o şcoală din 

România - concursul pentru modernizarea Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”. 

De asemenea, au fost demarate o serie de proiecte pentru noi creşe:  

- Creşă nouă str. Negoiu 9B (fostul liceu "Edmond Nicolau") - capacitate de 90 locuri - 

indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi. 

- Parcul Feroviarilor 1A - nr. de locuri estimate: 52 - este în curs de actualizare a indicatorilor 

tehnico-economici. 
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- Creşă nouă în cartierul Dâmbul Rotund - urmează achiziţie publică pentru realizarea 

studiilor necesare. 

- HUB educațional cu creșă, grădiniță, școală primară și liceu în cartierul Borhanci - este în 

curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism (SF şi PUZ). 

 

7.4. În anul 2021 au fost acordate peste 42.000 burse. S-a dublat cuantumul burselor 

sociale și de performanță 

În fiecare an, suma alocată burselor pentru elevi a crescut. În anul 2021 au fost acordate peste 

42.000 burse (performanță, merit, studiu, ajutor social) - 23.303 în semestrul II al anului 2020-2021, 

respectiv 19.467 de burse în semestrul I al anului şcolar 2021-2022. 

În 2021, cuantumul burselor a fost majorat astfel: - burse de performanță: de la 150 lei la 300 

lei; - burse de merit: 120 lei; - burse de studiu: de la 110 la 120 lei; - burse de ajutor social: de la 100 

la 200 lei. 

 

7.5. Premii pentru tinerii cu rezultate deosebite 

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

şcolare și la alte competiţii sau examene.  
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Clujul a fost și în acest an pe primul loc în România în ceea ce privește rata de 

promovabilitate: 84,1% la examenul de Bacalaureat și 88,7% la Evaluarea Națională. În sesiunea 

iunie 2021, 14 elevi au reușit să obțină media 10 la examenul de evaluare națională, în timp ce doi 

elevi au reușit această performanță la examenul de bacalaureat. De asemenea, au fost premiați și cei 

29 de profesori care i-au pregătit pe elevi în vederea obținerii acestor rezultate deosebite. 

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 XIII-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. 
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7.6. Concursul pentru tineri cercetători în știință și inginerie a ajuns la a şaptea ediţie 

În anul 2021, 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 şaptea 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. 

 

Câștigătorii ediției 2021 sunt: Premiul I - Cristina Costescu - Psihologie și Științe ale 

Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. 

Premiul II - Mihaela Simionescu - Institutul de Prognoză Economică, Institutul Național de Cercetări 

Economice, Academia Română; University of Social Sciences Łódź, Polonia. Premiul III - Cristian 

Rusu - Universitatea Politehnica București. 

Mențiuni speciale: Nicoleta Dina - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca; Ducoffe Guillaume - Universitatea 

București, Facultatea de Matematică și Informatică; Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în 
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Informatică, București; Nagy-Simon Timea - Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-

Știinte, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; Ioana Alexandra Buzura-Matei - Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca; Maria-Ancuța Jurj - Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. 

 

7.7. Gratuităţi la transportul în comun pentru elevi şi studenţi 

7.7.1. Elevii și studenții beneficiază de 120 călătorii gratuite pe lună  

Elevii şi studenţii au beneficiat de mulţi ani de gratuitate la transportul în comun. În anul 

anterior, abonamentul pe 2 linii a fost înlocuit cu un abonament care include un număr de 120 de 

călătorii pe lună. 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. 

În 2021, programul „Autobuze școlare” s-a desfăşurat pe 14 trasee (acoperind dus-întors o 

distanță de peste 200 km/zi). 

 

7.7.2. 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. 

 

7.8. 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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8. Sănătate şi asistenţă socială 

 

8.1. Investiţii în sănătate pentru Spitalul Municipal Clujana 

Primăria Cluj-Napoca investește constant în sistemul medical din municipiu, atât prin 

investiții directe către Spitalul Clinic Municipal „Clujana”, cât și prin alocări financiare acordate 

celorlalte spitale care nu se află în subordinea municipalității. Sănătatea clujenilor și asigurarea 

calității serviciilor medicale este o prioritate pentru primărie. 

În acest an, Primăria a sprijinit Spitalul „Clujana” cu suma de 28.881.000 lei pentru 

achiziționarea de materiale și echipamente medicale, cheltuielile de funcționare, reabilitare și 

modernizare, precum și pentru creșterea eficienței energetice.  

Pentru a veni în sprijinul sistemului medical clujean, în anul 2020 - care a fost cel mai greu 

din punct de vedere al luptei împotriva pandemiei COVID-19 - Primăria a alocat în total 35.981.529 

lei în special pentru achiziționarea de aparatură medicală și echipamente de protecție pentru 

personalul spitalului (inclusiv 9 paturi ATI complet echipate).  
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Prin proiecte cu finanțare europeană, la Spitalul Clinic Municipal a fost extins ambulatoriul. 

De asemenea, este în derulare proiectul pentru creșterea eficienței energetice a clădirii, în valoare de 

peste 24 milioane lei.  

 

Totodată, Primăria - în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca - a depus un 

proiect pe fonduri europene în valoare totală de peste 16 milioane lei, în vederea recuperării sumelor 

de bani suplimentare alocate Spitalului „Clujana” pentru gestionarea cât mai eficientă a crizei 

COVID-19. Separat, Spitalul Clinic Municipal a semnat un contract de finanțare în valoare de 4,5 

milioane lei pentru buna gestionare a pandemiei. 

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. De asemenea, în contextul epidemiologic actual spitalul a asigurat în 

starea de urgentă şi în starea de alertă triajul pentru urgenţele respiratorii şi pentru urgenţele 

urologice pentru suspecţi/confirmaţi Covid-19 din judeţul Cluj.  
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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. 

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 Militar de Urgență „Dr. Constantin 

Papilian”; Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”. Valoarea alocărilor a fost de peste 9,6 

milioane de lei. Proiectele vizează achiziția de echipamente și aparatură medicală, precum și 

efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații curente necesare pentru bunul mers al procesului 

medical. 

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.  

 

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 115 cabinete de medicină generală și 23 cabinete de medicină dentară, 

deservite de 56 medici și 112 asistente medicale.  

 

8.4. Servicii stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri reduse 

A continuat Programul „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației 

defavorizate la servicii de stomatologie” în cadrul parteneriatului cu Universitatea de Medicină și 

Farmacie ”Iuliu Hațieganu” (prin Facultatea de Medicină Dentară) și Spitalul Clinic Județean de 
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Urgență Cluj-Napoca. Programul urmăreşte 

îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și 

familiilor. Până în prezent, au fost înregistrate 623 

de solicitări eligibile, din care pentru 381 persoane 

au fost finalizate lucrările stomatologice şi 48 

persoane sunt cu lucrări în curs de finalizare. De la 

demararea acestui program, s-au cheltuit din 

bugetul local aproape 800.000 lei (769.546 lei) 

pentru materialele necesare acordării serviciilor stomatologice. 

 

8.5. 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” (4.550 de beneficiari). 

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 (până 

în prezent au fost depuse 2.040 cereri, din care 1.889 au fost aprobate). 

- 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, iar în luna iunie 2020, Consiliul local a aprobat noul regulament pentru acest ajutor care 
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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. Până în 

prezent au fost aprobate 401 de dosare. În prezent sunt în plată un număr de 117 familii/persoane 

singure. 

- Programele de transport dedicat (elevii din familii defavorizate şi elevii cu nevoi speciale). 

- Rechizite gratuite pentru elevii clujeni din familii cu venituri reduse - 450 de elevi 

beneficiari în acest an. 

- La Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie au fost instrumentate în 

anul 2021, până în prezent, 63 de cazuri. Pe tipuri de servicii, situația se prezintă astfel: consiliere 

juridică - 19 victime; consiliere psihologică - 26 de victime; consiliere socială - 25 de victime. La 

nivelul centrului au fost organizate 1 grup de parenting si 1 grup de art-terapie. De asemenea, au fost 

derulate în mediul online două campanii de informare cu privire la fenomenul violenței domestice. 

- Programul de îngrijire stomatologică pentru clujenii cu venituri reduse. 

- Programul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice (un total de 14 beneficiari) și 

patru persoane angajate în funcția de îngrijitor la domiciliu. 

- Centrul de Incluziune Socială a oferit servicii de informare și consiliere în vederea integrării 

pe piața muncii pentru un număr mediu anual de 76 persoane vulnerabile, dintre care un număr de 25 

persoane au fost angajate. Urmare a acestui model de intervenție a scăzut numărul familiilor 

beneficiare de venit minim garantat. 

- Prin Centrul Social de Urgenţă și Centrul de Găzduire Temporară, Primăria municipiului 

Cluj-Napoca oferă persoanelor fără adăpost sprijin pentru a evita situațiile de risc și de excluziune 

socială și creează condițiile reinserției socio-profesionale și redobândirii capacității de asigurare a 

unui trai independent. În cele două centre au fost găzduite anual între 453 și 812 persoane, iar acestea 

au beneficiat de servicii de cazare, igienizare, hrană, asistență medicală primară, consiliere socială și 

psihologică 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 anul 2021 au urmat cursurile de 

specializare 100 asistenți personali, cursuri organizate în sistem hibrid, iar activitățile practice s-au 

desfășurat în cadrul Centrului de Servicii Socio-Medical (str. Aviator Bădescu nr. 32). 
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-  În timpul pandemiei, a fost asigurat un serviciu de dispecerat la care au putut apela 

telefonic persoanele nedeplasabile sau greu deplasabile, în vederea programării pentru vaccinare 

împotriva SARS-Cov2, prin echipe mobile de vaccinare la domiciliu (0372.280.499). În urma acestei 

campanii au fost vaccinate prin echipa mobilă la domiciliu în perioada martie-iunie 830 de persoane 

nedeplasabile și aparținători ai acestora, iar începând cu luna octombrie au fost vaccinate la domiciliu 

prin echipa mobilă 350 de persoane. 

 

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. 

 

8.6. Susținerea financiară a asociațiilor și fundațiilor din municipiul Cluj-Napoca 

acreditate ca furnizori de servicii sociale sau active în domeniul social 

Şi în anul 2021 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). 
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Astfel în 2021, 23 asociații și fundații au primit finanțare în baza Legii nr. 34/1998 (pentru 41 

unități de asistenţă socială) și 10 asociații, respectiv 11 proiecte au fost susținute financiar conform 

Legii nr. 350/2005. 

Până la finele lunii septembrie 2021 s-au depus 24 de solicitări pentru acordarea de subvenții 

în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2022. Au fost evaluate cele 24 de solicitări, respectiv 41 de 

unități de asistență socială și s-a propus alocarea de sume lunare și încheierea de convenții provizorii 

până la aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca. 

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. 

 

8.7. 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 

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 2021 a fost sesizat și s-a intervenit la un număr de 1.135 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 familii dezavantajate, din zona marginalizată Pata Rât şi din cartierul 

Someşeni. În anul 2021 au beneficiat de serviciile sociale ale centrului de zi un număr de 88 copii. 

DASM a asigurat sustenabilitatea pentru Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii (constituit 

iniţial cu sprijinul tehnic și financiar al UNICEF), prin care în anul 2021 s-a intervenit cu servicii 

sociale și psihologice pentru 71 de copii/adolescenți din 54 de familii. Raportându-ne la serviciile 

furnizate la nivelul acestui centru, situația se prezintă astfel: 71 de copii/adolescenți au primit servicii 

de informare şi consiliere; 52 de părinți/alți reprezentanți legali ai copiilor/adolescenților au fost 

informați si consiliati psihosocial in cadrul centrului; 26 părinți/alți reprezentanți legali ai 
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copiilor/adolescenților au beneficiat de servicii de educație parentală desfașurate în cadrul centrului. 

La nivelul centrului a fost organizat pe parcursul anului 1 grup de parenting. În cadrul acestui centru 

a fost demarat proiectul PROTECT(ie) care pe o perioadă de 3 ani va asigura dezvoltarea și 

diversificarea serviciilor oferite. 

Centrul de Servicii Socio-Medicale a oferit servicii de recuperare pentru un număr de 60 de 

copii cu afecțiuni neuropsihomotorii și musculare, cu vârste cuprinse între 0-18 ani. 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul centrului au fost oferite următoarele servicii: consult 

medical de specialitate în neurologie pediatrică, depistare şi intervenţie neuro-psihomotorie și 

musculară precoce, evaluare și intervenție multidisciplinară complexă (kinetoterapie, masaj, 

consiliere psihologică și psihoterapie, socializare, asistenţă socială, terapie psihopedagogică, terapie 

logopedică). 

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 socio-

educaţionale 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. 

 

8.8. 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 de persoane, acordându-se 2.257 indemnizații lunare și asigurându-se 

transport gratuit pe mijloacele de transport urban în comun pentru peste 2.820 persoane. De 

asemenea, este asigurat transportul persoanelor cu dizabilități aflate în fotoliu rulant cu ajutorul a 

două microbuze adaptate special, din dotarea Companiei de Transport Public. Traseele stabilite în 
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lunile ianuarie - decembrie ale anului 2021 precum şi sumele alocate au permis să circule lunar, în 

medie 56 persoane cu dizabilități. 

Totodată, un număr de 3.425 de 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. 

 

8.9. Proiecte internaţionale ale Direcției de Asistență Socială și Medicală 

În anul 2021, 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. 

Rezultatele proiectului până în prezent: a) Dotarea și echiparea Centrului de Resurse pentru 

Părinți și Copii - multifuncțională color, 2 harduri externe, 4 laptopuri și sisteme de operare, cuptor 

cu microunde, cafetiera, mobilier-1 canapea, 10 scaune, 1 dulap cu rafturi; b) Elaborarea 

metodologiilor specifice de lucru și a instrumentelor; c) Înregistarea unui număr de 158 de copii 

aflați în risc de separare de familie în grupul țintă; d) Furnizarea de servicii de informare, consiliere 

psihologică, medicală, juridică și socială și implicarea în ateliere de animație socială a unui număr de 

120 copii din grupul țintă; e) Au fost organizate un număr de 4.602 întâlniri individuale și ateliere 

online de grup cu copii/tineri din grupul țintă pe domenii: asistență socială, consiliere psihologică, 

medicală, juridică, nutriție sănătoasă, dezvoltare personală-autocunoaștere, igienă, sănătate, jocuri și 

socializare; f) Au fost elaborate un număr de 146 de planuri individuale de intervenție pentru copiii 

aflați în risc de separare de familie; g) 158 de copiii beneficiază de masă caldă (prin serviciul de 

catering la domiciliu); h) 158 de copiii au primit ghiozdane, rechizite școlare și produse de igienă; i) 
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48 de copii aflați în risc de separare de familie au primit tablete pentru participarea online la 

activitățile proiectului; j) 59 de familii aflate în dificultate au beneficiat de ajutor financiar în 

cuantum de 250 lei/lună, pentru încurajarea participării copiilor la activitățile proiectului; k) Au fost 

încheiate acorduri de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj și cu 10 unități școlare 

din municipiul Cluj-Napoca; l) A fost realizată o Campanie de informare stradală pe tema 

”Drepturilor copiilor”; m) Au fost demarate primele demersuri pentru constituirea ”Clusterului 

comunitar informal”. 

- 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 

copiilor.  

- 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 „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea 

marginalizării în Zona Metropolitană Cluj - Pata 2” este implementat de către ADI-ZMC în 

parteneriat cu DASM, UBB - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și Primăria Bergen din 

Norvegia. Proiectul își propune un dublu obiectiv general: reducerea disparităților rezidențiale, 

sociale și economice dintre comunitatea din Pata Rât și combaterea riscului excluderii sociale în 

rândul altor familii sărace din Zona Metropolitană Cluj, țintind explicit dar nu exclusiv familiile 

rome. Rezultatele proiectului până în prezent: a) Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului 

Social Comunitar pentru un număr de 991 beneficiari adulți și copii (consiliere, îndrumare, abilitare 

în obținerea beneficiilor sociale, întocmirea actelor de identitate, sprijin pentru găsirea unui loc de 

muncă, suport pentru realizarea dosarelor pentru obținerea subvențiilor la chirie, locuințe sociale 

etc.); b) Încheierea de Acorduri de colaborare cu Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Direcția de 

Sănătate Publică și cu un cabinet de medicină de familie; c) Campanii pentru prevenirea răspândirii 
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virusului SARS-COV 2; d) 11 copii au fost înscriși pe listele medicilor de familie; e) Oferirea unui 

pachet minimal de servicii de sănătate pentru 500 de persoane neasigurate care vor beneficia de 

servicii şi analize medicale acoperite din bugetul proiectului; f) Grupuri de suport pentru mame și 

furnizarea a 70 de pachete ”cutia bebelușului” pentru îngrijirea nou-născutului. 

- 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 

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 „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 „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 fost finalizat 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 
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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. 

 

8.10. Au fost repartizate locuințele sociale de pe str. Ghimeșului 

Locuințele sociale de pe strada Ghimeșului au fost finalizate şi au fost predate beneficiarilor. 

Imobilul cu funcțiuni publice și locuințe sociale este structurat în 2 scări, fiecare cu un număr de 6 

apartamente, locuințele fiind alocate potrivit listei de priorități stabilite de către Consiliul local. 

 

Detalii tehnice privind investiția de pe str. Ghimeșului: - imobilul cuprinde un număr total de 

12 locuințe (6 apartamente cu o cameră, respectiv 6 apartamente cu două camere); spațiile cu 

funcțiunile publice se află la parterul construcției; au fost amenajate 14 locuri de parcare; suprafața 

desfășurată este de 1.258,40 mp, din care suprafața construită a imobilului este de 293,54 mp. 

În total, în 2021, au fost repartizate un număr de 18 locuințe sociale conform listei de 

priorități. 

 

8.11. 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 
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producători locali. Locaţiile în care s-au organizat aceste pieţe sunt Gheorgheni - capăt linia 3, 

Grigorescu - Strada Sigismund Toduţă şi Platoul Sălii Sporturilor "Horia Demian".  

De asemenea, în cadrul Zilelor Recoltei, a fost organizată o piață volantă în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Cluj şi cu Asociaţia Produs de Cluj, în perioada 24-26 septembrie 2021, în 

parcarea situată pe platoul Sălii Sporturilor, eveniment la care au participat peste 180 de producători 

agricoli şi meşteri populari clujeni. 

Producătorii locali participanți la piețele volante din Cluj-Napoca au donat și în acest an 

legume și fructe pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin: 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. 

 

Subliniez, ca de fiecare dată: dacă puteți face un bine, să îl faceți! Mulțumesc producătorilor 

locali pentru gestul nobil și pentru sprijinul acordat de fiecare dată în realizarea acestui demers. 
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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 

2021, 4 companii au beneficiat de un ajutor în valoare de 651.002 lei. 

- Reducerea la 0,20% a coeficientului (faţă de 1%) pentru calculul impozitului pe clădirile 

situate în parcurile industriale - ajutorul de minimis - în anul 2021 au beneficiat 8 agenţi economici, 

ajutorul fiind în valoare de 600.000 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 2021 s-a acordat o reducere în valoare de 1.200.000 lei (pentru 18 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 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 vizitele unor investitori din Germania, Ungaria, Franța, India, 

Statele Unite ale Americii, Italia, Finlanda, Israel, Spania, Bulgaria, Belgia. 

De asemenea, Primăria a fost partener în organizarea unor evenimente precum „Meet the 

Mayor” - întâlnirea anuală cu reprezentanții comunității de afaceri din Cluj-Napoca sau a noua ediție 

a Forumului de afaceri româno-maghiar. 

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, 

Clusterul de Educație C-EDU, dȃnd astfel un mesaj clar al angajării noastre în proiecte de anvergură 

promovate de aceste structuri asociative. 

 

9.3. Cluj-Napoca este oraşul cu cea mai rapidă creştere economică dintre oraşele 

europene 

Cluj-Napoca este oraşul cu cea mai rapidă creştere economică dintre oraşele Uniunii 

Europene, potrivit experţilor Băncii Mondiale. 

„Clujul, în momentul de faţă, poate lucru puţin cunoscut, este oraşul cea mai rapidă creştere 

din Uniunea Europeană. Eurostat-ul culege date pentru cele mai mari oraşe din Uniunea Europeană şi 

dacă ne uităm la perioada în care au fost culese datele, 2000 şi 2019, deci într-o generaţie, PIB-ul 

Clujului a crescut de 4,5 ori. În momentul de faţă, este oraşul cu cea mai rapidă creştere din Uniunea 

Europeană”, a declarat Marcel Ionescu Heroiu, expertul în dezvoltare urbană al Băncii Mondiale, 

pentru Radio Cluj. Sursa: https://www.zcj.ro/economie/clujul-orasul-cu-cea-mai-rapida-crestere-

economica-din-ue-explicatia-bancii-mondiale--219077.html?fbclid=IwAR1J6LOjjjDhmqjls0iV911A 

NMcAbAdDv9gKoe04GfCMeqk0wDiijOtu9RA. 
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9.4. Lansarea primului Fond de Inovare și Experiment din România 

La 6 octombrie s-a lansat Fondul de Inovare şi Experiment Cluj, un mecanism nou, 

experimental, care încurajează inițiativele antreprenoriale inovative. Tinerii din Cluj pot beneficia de 

un program dedicat pentru a-și testa și finanța ideile. Programul se desfășoară în perioada octombrie 

2021 - aprilie 2022, fiind adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, care locuiesc, 

lucrează sau învață în Cluj-Napoca.  

Proiectul se concentrează pe construirea de ecosisteme care vor sprijini comunitățile să se 

reconstruiască, să creeze inițiative cu un impact educativ și social semnificativ și care să permită 

retenția pe termen lung a forței de muncă din domeniile economiei cunoașterii în oraș. 45 de 

persoane din diferite arii de expertiză au contribuit la realizarea acestui proiect. Principalele instituţii 

implicate în dezvoltarea Fondului de Inovare și Experiment sunt Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 

Clusterul de Educație C-EDU și Fundația Botnar. 

 

9.5. Cluj Innovation Park  

Cluj Innovation Park administrează centrele CREIC și TEAM. CREIC propune spații 

dinamice, unele chiar atipice, pentru comunități de creativi, freelanceri, pentru start-up-uri, dar și 

pentru corporații, cu activitate în industriile culturale și creative. TEAM se centrează pe activitățile 

de microproducție, din cele mai diverse domenii, și oferă spații unde soluții inovative se pot dezvolta 

- parcele de teren, hale de microproducție și spații de birouri. Parcul Industrial Cluj Innovation Park 

găzduiește în prezent circa 50 de rezidenți și, conform contractelor încheiate, au fost asumate 

investiții de aproximativ 26 milioane euro, care vor genera aprox. 720 locuri de muncă.  

Cluj Innovation Park găzduiește rezidenți permanenți care dezvoltă proiecte complexe, 

precum: Cluj Future of Work, proiect care studiază și testează metodele prin care orașul se poate 

pregăti pentru provocările viitoare ale pieței muncii, și rezidenți care activează în domenii ca servicii 

de consultanță, alimentație publică, industria farmaceutică, a mobilei, audio-video, auto, producție, 

cercetare dezvoltare, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, fabricare becuri și lămpi 

pentru iluminat, activități de învățământ superior universitar, fabricarea de textile nețesute și articole 

din acestea, activități de interpretare artistică (spectacole, concerte, balet), producții scenice etc.  

Totodată, în afara 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 2021 
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societatea a continuat implementarea proiectului Cluster Inovativ pentru tehnologii Avansate în 

Energii Alternative.  

În luna septembrie 2021 a fost depusă o cerere de finanțare pentru proiectul „Sisteme de 

panouri voltaice pentru alimentarea clădirilor publice și a transportului public electric”, în parteneriat 

cu Primăria Cluj-Napoca. Proiectul prevede dotarea clădirii CREIC, alături de alte clădiri aparținând 

Municipiului Cluj-Napoca, cu panouri fotovoltaice pe o suprafață de cca 950 mp. Proiectul se află în 

faza de evaluare.  

În luna noiembrie 2021 a fost depusă o cerere de finanțare pentru proiectul „Transylvania 

digital film studios - cercetare, dezvoltare, inovare și integrare ICT” (Acronim TDFS_CICT), pentru 

dotarea centrului CREIC prin apelul destinat Clusterelor Inovative - POC III, în parteneriat cu 

Clusterul de Industrii Creative Transilvania. Proiectul se află în faza de evaluare. 

 

9.6. Laboratoarele Cluj Future of Work deschise pentru oamenii din sectorul creativ 

În cadrul proiectului Cluj Future of Work au fost dotate trei laboratoare în incinta Centrului 

CREIC, cu echipamente de ultimă generație menite să susțină inovarea și tehnologizarea (companiile 

locale și ecosistemul local de inovare vor putea să genereze aplicații de realitate virtuală, aplicații de 

gaming sau de robotică). Laboratoarele sunt un loc deschis pentru inovare, cercetare, dezvoltare de 

produs și prototipare. 

Acest proiect este pus în practică în urma unui parteneriat puternic între administrația locală, 

mediul cultural, academic, de afaceri și cel social. Mulțumită acestui proiect, care își propune 

pregătirea tinerilor pentru slujbele viitorului, laboratoarele de la CREIC sunt dotate la cele mai înalte 

standarde din domeniu. Prin astfel de proiecte interdisciplinare, orașul nostru își poate consolida 

poziția de hub al inovării. 

Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC), spațiul dedicat noilor 

tehnologii și al învățării prin experiment, construit pe strada Tiberiu Popoviciu nr. 2-4, este cadrul în 

care au fost amenajate cele trei laboratoare. Scopul principal al Centrului CREIC este acela de a crea 

un cadru propice inovării, de a invita antreprenori și profesioniști în diferite domenii să dezvolte noi 

inițiative sau să abordeze dintr-o perspectivă inovatoare proiectele și afacerile pe care le-au dezvoltat 

deja. CREIC oferă, deci, șansa explorării unor noi metode de lucru, care să faciliteze și să 

îmbunătățească mediul muncii în anii ce urmează. 
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Accesul în laboratoare este gratuit, dar se face pe bază de rezervare pe platforma 

https://laboratoare.primariaclujnapoca.ro. 

 

Cluj Future of Work 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. 

 

9.7. Cluj-Napoca: StartUp City pentru dezvoltarea de soluții în domeniul sănătății și al 

inteligenței artificiale  

Cluj-Napoca este parte a unui consorțiu pentru inovare din EiA (European Innovation Area). 

Potrivit Planului de acțiune, componenta „market” (piaţă) este coordonată la nivelul a două orașe: 
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Cluj-Napoca și Valencia, orașul nostru având focusul pe componentele de sănătate - Health iArea și 

A.I. - Inteligență Artificială, iar Valencia abordează proiectele legate de impactul asupra mediului - 

Climate iArea. 

Cluj-Napoca face parte din această rețea menită să susțină startupurile vizionare în domenii 

cruciale pentru viitor. Orașele partenere sunt Malaga, Leuven, Valencia, Heraklion, Varna, Koln, 

Braga, Vantaa și Ostrava. 

Planul de Acțiune al consorţiului 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.  

 

 

9.8. 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 opta ediţie (publicată în 2021). Ghidul 

oferă date privind volumul și valoarea totală a proprietăților tranzacționate, repartizarea acestora pe 
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tipuri de proprietăți (apartamente, case, terenuri, altele), prețurile medii pe metru pătrat repartizate pe 

cartiere și pe întregul municipiu, precum și multe alte cifre relevante. În cadrul acestui demers, 

Primăria din Cluj-Napoca, prin intermediul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, a realizat în 

premieră o centralizare a tranzacţiilor imobiliare, pentru a servi unei analize inedite a pieţei 

imobiliare clujene. Existenţa acestui raport, actualizabil anual, permite ca acest tip de informaţie să 

fie accesibilă tuturor şi aduce un plus de siguranţă cetăţenilor care decid să facă achiziţii imobiliare. 

 

9.9. Dezvoltarea turismului: Centrul de Informare Turistică, model de bune practici 

Conform ultimelor date publicate de INSSE, în primele 10 luni ale anului 2021 au sosit la 

Cluj-Napoca 241.307 turiști, numărul înnoptărilor transmise de unitățile de cazare fiind de 429.056, 

cu aproape 60% mai mult decât în aceeași perioadă din anul precedent. 

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 5.000 de turiști care s-au adresat în acest an Centrului de Informare Turistică 

(CIT) pentru informații directe sau pentru materiale informative și de promovare, majoritatea sunt 

români, principalele ţări de provenienţă a turiștilor străini fiind: Franța, Germania, Spania, Olanda, 

Italia, Israel, SUA, Marea Britanie și altele. 

 

Promovarea turistică în cadrul unor evenimente cu participare națională și 

internațională şi promovare online 

Municipalitatea a venit în întâmpinarea oaspeților prezenţi la cele mai importante evenimente 

culturale, sportive etc., prin oferta personalizată de materiale de promovare turistică, tururi ghidate 

gratuite și informații: 
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- participarea cu stand de promovare turistică la Festivalul Untold, cu respectarea măsurilor 

anti Covid; experiența cu tur virtual al Clujului în scaun VR cu ochelari oculus; distribuire hărți 

turistice/ghiduri ilustrate, pliante, broșuri, stickere și tatuaje cu mesaje virale despre Cluj; 

coordonarea echipei de voluntari; 

- colaborare cu Asociația Internațională a Polițiștilor - IPA și organizarea unui tur ghidat 

pentru delegația polițiștilor din Austria, în parteneriat cu Arhivele Naționale; 

- promovarea cu materiale informative și filme de prezentare și organizarea unui tur ghidat 

pentru participanții la Conferința Internațională de Etică Medicală, în parteneriat cu Universitatea de 

Medicină și Farmacie;  

- susținerea evenimentelor locale cu materiale de promovare turistică în mai multe limbi de 

circulație internațională, filme de prezentare, afișe de promovare a evenimentelor culturale 

organizate de direcție, promovarea evenimentelor locale la CIT și online pe site-ul visitcluj etc. 

În perioada pandemiei, a continuat promovarea online a evenimentelor locale (culturale, 

sportive, culinare etc.) - spectacole online de teatru, operă și balet, concerte de jazz, rock, muzică 

electronică etc., teatru de păpuși și multe altele, dintre care amintim: Festivalul Internațional de Film 

Transilvania (TIFF), Untold, Electric Castle, Noaptea Muzeelor, Zilele Culturale Maghiare, Opera 

Aperta, Festivalul Enescu, Jazz in the Park, Smida Jazz Festival, We Love Retro, Cluj Blues Fest, 

Transylvania Quartet, Novum Generatio International Guitar Festival, Colluvio Chamber Music 

Academy 2021, Festivalul SoNoRo XVI „Dreamtigers”, Sports Festival - Team Romania vs World 

Stars, Winners Open, Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup, Baschet U-BT Cluj-Napoca vs 

Hapoel U-NET Holon, Campionatul European de Tenis de masă, 9th WUKF World Karate 

Championships, Raliul Clujului, Crosul Hoia Fortech și Făget Tour Fortech, Race Your Champ / Cros 

& Family Run, Smart Mobility Cluj, The Color Run, Space in the City - NASA Expo, Lights in the 

Park, Patchwork Exhibition, World Press Photo, Festivalul Tres Court 2021, Transylvania Shorts 2021, 

Cluj Innovation Days, Festivalul Internațional de Carte Transilvania, Cluj Never Sleeps 7.0, Noaptea 

Albă a Filmului Românesc, Clujotronic, QR Fest, TEDxZorilorWomen, Lights On Romania, 

Wonderpuck, RoCreator - Târgul artiștilor, artizanilor și designerilor din Transilvania, Târgul de 

Crăciun, Street Food Festival, expoziții de artă plastică, evenimente tradiționale, aniversare etc. 

În anul 2021, Serviciul Relații comunitare și turism a continuat să realizeze diferite materiale 

digitale de utilitate turistică și comunitară: harta turistică online a zonei metropolitane - google map 

cu link spre principalele obiective naturale și antropice (descriere și imagini), în colaborare cu 
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Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Cluj; material digital de 

promovare a zonelor pentru activități outdoor în municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană, de 

interes în contextul creat de pandemia de Covid 19. 

Municipiul Cluj-Napoca a fost promovat în cadrul unor emisiuni de radio și televiziune 

(Radio România Internațional, prin rubrica Radio Tour, respectiv emisiuni de promovare turistică 

transmise prin posturile publice de televiziune din Spania și Lituania), precum și în cadrul 

evenimentelor aniversare organizate prin misiunile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe 

(transmiterea unor materiale de promovare online) sau prin expedierea unor pachete de prezentare 

(pliante, broșuri, ghiduri, stickere autocolante și alte materiale promoționale și de informare turistică) 

în Spania, Franța, Macedonia de Nord ș.a. 

O activitate specifică este reprezentată de organizarea unor circuite turistice și oferirea unor 

servicii de ghid prin personalul de specialitate al serviciului. Astfel, au fost organizate tururi ghidate 

personalizate pentru oaspeții Municipiului Cluj-Napoca - delegații oficiale, colaboratori externi, 

precum și în cadrul unor evenimente cu participare națională și internațională, proiecte Erasmus sau 

prin programul Școala altfel, Școala de vară (UBB, Centrul pentru Cooperări Internaționale și alte 

unități de învățământ), Conferința Internațională de Etică Medicală (în parteneriat cu Universitatea 

de Medicină și Farmacie); Asociația Internațională a Polițiștilor - IPA Cluj etc. În acest an, serviciile 

de ghidaj specializat au fost organizate ținând seama de restricțiile și măsurile impuse de pandemie. 

Pentru dezvoltarea unui turism accesibil, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin Centrul de 

Informare Turistică, a fost şi este partener într-o serie de proiecte interne și internaționale, care 

vizează realizarea unor programe pentru facilitarea accesului la obiective şi informații turistice 

pentru persoanele defavorizate sau cu dizabilități și o mai bună integrare a acestora în comunitate, 

atât pe plan local cât și în context internațional, folosind activități outdoor, adaptate nevoilor 

acestora. Proiectele au continuat, având o componentă internă, la nivel local sau național și una 

externă, la nivelul Uniunii Europene (Erasmus+), în parteneriat cu ONG-uri de profil, Liceul pentru 

Deficienţi de Vedere și alți parteneri din Uniunea Europeană (Macedonia de Nord, Spania etc.). În 

acest sens, menționăm participarea la proiectul Accesible Travel Solutions for Visual Impaired 

People, prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, în parteneriat cu IT Solutions for All și 

Lifelong Learning Network, pentru dezvoltarea și promovarea turismului accesibil și incluziv, cu 

accent pe nevoile speciale ale persoanelor cu deficiențe de vedere. 
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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 diferite 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. Pe parcursul stagiilor de 

practică, studenţii dobândesc cunoştinţe despre modalitatea de funcţionare a unui centru de informare 

turistică, dar şi despre activităţi specifice administraţiei publice locale. Sub supravegherea tutorilor 

din cadrul Centrului de Informare Turistică şi a profesorului îndrumător, studenţii contribuie totodată 

la activitățile de actualizare a bazelor de date turistice, realizarea unor materiale informative, 

documentare pentru realizarea unor studii de marketing, lucrări de licenţă şi de doctorat etc. Pentru a 

asigura desfășurarea programelor de stagiu și internship în perioada pandemiei, au fost pregătite și 

adaptate diferite portofolii de practică online, de care au beneficiat mai mulți studenți de la UBB. 
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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 

În anul 2021, municipalitatea a dezvoltat numeroase parteneriate la nivel local, naţional şi 

internaţional şi a fost reprezentată la importante manifestări desfăşurate la nivel european. 

Ambasadori din numeroase ţări au vizitat oraşul nostru: Japonia, Franța, Israel, Coreea de 

Sud, Estonia, India, Canada, Nigeria, Marea Britanie și Irlanda de Nord, Suedia, Belgia, Mexic, 

Germania. De asemenea, am primit vizitele însărcinatului cu afaceri al SUA, reprezentanţilor 

ambasadei Franţei şi Institului Cultural Francez, delegației din Camera Reprezentanților Statului 

Arizona, vizita ambasadorului României în Polonia, precum și vizita Nunţiului Apostolic în Romania 

şi Republica Moldova.  

În anul 2021 a continuat proiectul de mobilitate internațională a tinerilor ”Voluntariat Tineret 

și Reciprocitate” în care municipiul Cluj-Napoca este partener alături de Dijon, proiect susținut de 

Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe. 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. Colaborarea dintre cele două orașe s-a concretizat de 

asemenea prin parteneriatul într-un nou proiect Europe Convergence. Având în centrul atenției 

tineretul și componenta internațională, proiectul s-a derulat în cele trei orașe participante Dijon, 

Mainz şi Cluj-Napoca, în perioada iunie-decembrie 2021. Aceste schimburi culturale europene, 

susținute de programul Erasmus+, au ca scop formarea tinerilor în domeniile jurnalismului, muzicii 

și a gastronomiei internaționale. 

 

10.2. Dezbateri pe teme europene 

10.2.1. Modul în care orașele investesc astăzi în educație este modul în care va arăta 

comunitatea lor mâine 

Am deschis la 26 ianuarie al doilea panel al evenimentului „Green and Digital Transition. 

The Role of Regions and Cities” organizat de Comisia Europeană și CoR în strânsă cooperare cu 

EARLALL - Asociația Europeană a Autorităților Regionale și Locale pentru Învățarea pe tot 

parcursul vieții, delegația germană la CoR și Guvernul Basc. 
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Dialogul s-a axat pe rolul regiunilor și orașelor în ceea ce înseamnă „tranziția verde și 

digitală” și modul în care autoritățile pot oferi suport pentru cea mai importantă componentă în 

dezvoltarea unei comunități: educația. 

Am subliniat în acest context abordarea Clujului și proiectele de interes în ceea ce privește 

procesul educațional pe tot parcursul vieții. Printre acestea, clusterul de educație C-EDU, primul de 

acest tip în România, fondat în parteneriat cu Consiliul Județean, universitățile clujene, școli și alte 

instituții, este un instrument colaborativ de lucru prin care avantajele competitive ale Clujului pot fi 

folosite pentru a crește calitatea actului educațional, accesul la educație și alți indicatori cheie pentru 

învățare. De asemenea, am subliniat importanța investiției în profesori pentru prezentul elevilor și 

slujbele viitorului. 

Am prezentat educația ca declanșator al schimbării ecosistemelor locale către o economie mai 

ecologică, digitală, bazată pe cunoaștere. La Cluj, urmând abordarea „eco not ego”, avem cadrul 

pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare din domeniul educației, adaptate erei digitale și 

provocărilor acestui secol.  

 

10.2.2. Comitetul European al Regiunilor: intervenție alături de Elisa Ferreira, comisar 

european pentru Coeziune și reforme, în cadrul celei de a 142-a Sesiune plenară a Comitetului 

Regiunilor 

Am intervenit la 4 februarie în cadrul dezbaterii cu tema „Unirea forțelor în vederea lansării 

și implementării noilor programe din cadrul Politicii de Coeziune, în sinergie cu toate instrumentele 

de redresare”. Cu această ocazie, am subliniat necesitatea adoptării cât mai urgent cu putință a noilor 

programe parte din Politica de coeziune, care vor crește încrederea cetățenilor în forța Uniunii 

Europene, dar și importanța faptului că autoritățile locale își pot exprima viziunea, direct la nivel 

european, în ceea ce privește elaborarea programelor de finanțare. 

Planul de coeziune reprezintă un program eficient per total. Am dat exemplul orașului nostru 

unde, pentru fiecare euro investit de la bugetul local am reușit să atragem 2,5 euro din fonduri 

europene, cu investiții de peste 100 milioane euro în transportul în comun. 

De asemenea, am transmis o propunere concretă, care ar avea impact direct asupra proiectelor 

ce vizează dezvoltarea zonelor verzi ale orașului nostru și programul de investiții Clujul Verde. 

Am propus modificarea cuantumului stabilit prin art. 58. lit b) a Propunerii de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile ESIF 
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(fondurile structurale și de investiții europene), în sensul creșterii valorii eligibile a costurilor cu 

achiziția de terenuri neconstruite sau construite, la cel puțin 20% din cheltuielile totale eligibile ale 

operațiunii în cauză. Având în vedere faptul că în raza teritorială a orașelor medii și mari nu mai 

există terenuri generoase în proprietate publică, este nevoie de exproprieri / achiziții de terenuri 

pentru a realiza parcuri și spații verzi coerente și integrate în țesutul urban. 

Finalmente, am subliniat să avem grijă la flexibilitatea și integrarea fondurilor și să luăm în 

considerare regula „one IN/one OUT” (la fiecare nouă regulă introdusă, una existentă să fie scoasă 

pentru evitarea creșterii birocrației). 

 

10.2.3. Comitetul European al Regiunilor: Am prezentat opinia în calitate de raportor 

pe educație asupra Proiectului de aviz pentru realizarea Spațiului European al Educației până 

în 2025 

Uniunea Europeană atrage atenția că educația este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a 

comunităților locale și regionale, în special în noul context epidemiologic creat de pandemia 

COVID-19, în care aceasta reprezintă un factor strategic esențial pentru construcția economiei bazate 

pe cunoaștere. 

La 17 martie, am prezentat, în calitate de raportor pentru educație în cadrul Comitetului 

European al Regiunilor - Comitetul SEDEC (Comisia pentru Politica Socială, Educație, Ocuparea 

Forței de muncă, Cercetare și Cultură), opinia asupra proiectului de aviz pentru realizarea Spațiului 

European al Educației (European Education Area) până în 2025. 

Realizarea Spațiului European al Educației este fundamentală în domenii precum coeziunea 

socială, transformarea digitală, inovarea (tehnologică dar și socială), comunitățile verzi, cooperarea 

dintre mediul universitar și celelalte sectoare cheie. 

Educația și formarea trebuie susținute ca investiții solide ale viitorului, iar scopul EEA în 

acest sens reprezintă atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, urmărirea investițiilor din sfera 

protecției și conservării mediului înconjurător și consolidarea identității europene. 

Susțin eliminarea discrepanțelor educaționale existente între mediul urban și mediul rural, 

între diferitele niveluri de educație (primar, secundar și superior) și instituțiile de învățământ. Zona 

metropolitană Cluj trebuie clădită pe principiul rezilienței care menține accesul egal la educație, 

permite inserția rapidă pe piața muncii și ocuparea locurilor de muncă bine plătite. 
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10.2.4. Rolul Universităților europene în conducerea ecosistemelor regionale de inovare 

Am participat în calitate de Raportor al Comitetului european al regiunilor (CoR) la 

Conferința „Universități europene - Transformare pionieră în educație, cercetare și inovare” 

organizată sub președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene, în 14 aprilie. Conferința a 

reunit reprezentanți ai universităților europene, inclusiv rectori, președinți și coordonatori, dar și 

studenți, cercetători, personal academic, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai statelor membre, 

precum și părți interesate relevante din mediul de afaceri și din comunitățile locale. 

În cadrul panelului „Rolul universităților europene în conducerea ecosistemelor regionale de 

inovare” am subliniat faptul că instituțiile europene trebuie să accelereze procesul de modernizare a 

învățământului universitar în Europa. Învățământul superior, cercetarea și inovarea trebuie să fie în 

prim-planul redresării economice durabile, iar universitățile europene să devină centre de cunoaștere 

în cadrul comunităților locale.  

Am amintit despre Spațiul European al Educației (European Education Area) - inițiativa 

Comitetul European al Regiunilor - și am prezentat cele 4 ingrediente care transformă universitățile 

clujene într-un nucleu local pentru inovare: talentele, toleranța, încrederea și tehnologia. 

 

10.2.5. Dialog Cluj-Barcelona pe teme legate de mobilitate urbană și transformare 

digitală 

Am participat, în calitate de ambasador al României în cadrul pactului internațional al 

primarilor europeni pentru climă și energie (European Covenant of Mayors for Climate and Energy), 

la conferința publică DigitAll (22 aprilie), alături de Laia Bonet, viceprimar al Barcelonei pentru 

Agenda 2030: Digitalizare, Tranziție și relații internaționale. Am discutat despre modul în care 

tehnologiile digitale pot ajuta orașele să devină neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon. 

Dialogul s-a concentrat pe bunele practici în materie de politici publice verzi și digitale dezvoltate la 

Barcelona și în Cluj-Napoca. 

Am prezentat angajamentul orașului Cluj-Napoca pentru dezvoltarea dimensiunii verzi și 

pentru implementarea strategiei de transformare digitală a municipiului. Aderarea la „Acordul 

privind orașele verzi”, politicile publice inovative precum bugetarea participativă online sau CIIC - 

Centrul de Inovare și Imaginație Civică, investițiile în mijloace de mobilitate electrică, în digitalizare 

sau programele de creștere a eficienței energetice sunt doar câteva dintre temele atinse în cadrul 

dezbaterii online. Am concluzionat că ingredientele necesare pentru ca un oraș să se dezvolte durabil 
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sunt colaborarea între cetățeni, universități, mediul privat, ONG-uri și administrația publică, a căror 

resurse puse laolaltă pot genera proiecte inovative și eficiente. 

 

10.2.6. Intervenție în cadrul ceremoniei de reînnoire a pactului internațional al 

primarilor europeni pentru climă și energie 

 

Am participat la 21 aprilie, în calitate de ambasador pentru România, la ceremonia de 

reînnoire a pactului internațional al primarilor europeni pentru climă și energie. Prin acest pact, 

semnatarii urmăresc o tranziție justă către surse de energie regenerabilă, în comunitățile în care 

activează, astfel încât obiectivele pe termen mediu și lung pentru reducerea efectelor schimbărilor 

climatice să fie atinse. Cu această ocazie, am subliniat ideea prin care autoritățile și organizațiile 

naționale și regionale trebuie să încurajeze administrațiile locale să susțină politici publice verzi atât 

prin sprijin financiar, cât și prin promovarea bunelor practici existente deja la nivelul altor orașe din 

țară și din Europa.  

Pactul internațional al primarilor europeni pentru climă și energie este o inițiativă a Comisiei 

Europene ce aduce laolaltă peste 10.000 de administrații locale din 61 de țări, care își propun să 

atingă și chiar să depășească obiectivele Uniunii Europene cu privire la schimbările climatice și surse 

de energie regenerabilă. 

 

10.2.7. Conferința „România verde și digitală. Rolul orașelor” 

Am participat la 11 mai la conferința hibrid „România verde și digitală. Rolul orașelor”. Cu 

această ocazie, am expus câteva idei cu privire la conceptul de Verde.Digital.Rezilient, după care 

orașele europene se ghidează deja pentru o dezvoltare cât mai durabilă: 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

91 

 

- Digitalizare: semnătura digitală, posibilitatea de a realiza toate plățile online și de a emite 

acte online, interconectarea bazelor de date sunt elemente esențiale pe care administrația locală și 

centrală trebuie să le aibă în vedere pentru un proces de digitalizare eficient.  

- Dimensiunea verde: obiectivul pentru Cluj-Napoca este ca, până în 2030, să reducem cu 

10% gazele cu efect de seră și suprafața spațiilor verzi din oraș să crească cu 15%. Totodată, 

urmărim plantarea a 100.000 arbori.  

- Reziliență: orașele au acum oportunitatea de a avea acces la resurse din finanțare europeană 

și este rolul nostru ca primari să încurajăm schimbarea de la nivelul administrațiilor locale. 

Conferința a reunit primari din întreaga țară, reprezentanți ai unor primării din Europa 

precum Viena sau Amsterdam, dar și reprezentanți ai mediului de business sau ambasadori. 

 

10.2.8. Conferința „Orașe și comunități - viziune 2030. Cluj-Napoca” 

 

Am participat la conferința „Orașe și comunități - viziune 2030” (20-21 mai), organizată în 

format hibrid la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 

Evenimentul adună laolaltă reprezentanți ai sectorului public, ai mediului privat și reprezentanți ai 

ONG-urilor, discuțiile fiind orientate asupra dezvoltării inteligente și durabile a orașelor. 
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La Cluj-Napoca, obiectivul municipalității este creșterea calității vieții cetățenilor. 

Menținerea locurilor de muncă bine plătite, proiectele de mobilitate sustenabilă (culoare de 

mobilitate verzi-albastre, autobuze electrice, troleibuze, tramvaie, metrou), crearea și extinderea 

spațiilor verzi, digitalizarea serviciilor publice sau implementarea conceptului „orașul celor 15 

minute de mers pe jos” sunt câteva dintre direcțiile generale pentru dezvoltarea durabilă a orașului. 

 

10.2.9. Comitetul European al Regiunilor: intervenție despre rolul orașelor și regiunilor 

în crearea slujbelor viitorului și adaptarea sistemului educațional la nevoile pieței muncii 

Am participat la 3 iunie la conferința „Rolul regiunilor și orașelor în furnizarea de ucenicie la 

nivel înalt pentru toți” co-organizată de către Comisia și Comitetul European al Regiunilor (CoR). 

Am prezentat rolul autorităților locale și regionale în dezvoltarea strategiilor privind nevoile 

de calificare ale tinerilor și sprijinirea angajatorilor pentru a oferi oportunități de perfecționare, 

recalificare și ucenicie. De asemenea, am subliniat importanța aptitudinilor digitale în vederea 

integrării pe piața muncii, în special în contextul în care slujbele viitorului vor depinde de acestea. 

Am susținut necesitatea implementării următoarelor măsuri de către autoritățile locale și 

regionale: 

- oportunități de perfecționare și recalificare prin variate programe; 

- mobilizarea actorilor locali și regionali pentru anticiparea nevoilor pieței muncii și 

adaptarea la rigorile acesteia; 

- încurajarea cooperării între administrație și sistemul educațional (spre exemplu, încurajarea 

învățământului dual) 

- dezvoltarea aptitudinilor digitale încă din școală. 

 

10.2.10. Comitetul European al Regiunilor: Dezbatere despre Strategia Europeană 

pentru Universități, alături de Mariya Gabriel, comisarul UE pentru inovare, cercetare, 

cultură, educație, tineret și sport 

Am participat la 5 iulie la consultarea cu membrii Comitetului Regiunilor și ai Comitetului 

Economic și Social European despre inițiativele politicii de învățământ superior ale UE privind 

Strategia Europeană pentru Universități. 

Autoritățile locale și regionale sunt punctul de contact între guverne și sistemele de educație, 

fiind în măsură să identifice nevoile proceselor educaționale la nivel local și să creeze politici publice 
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astfel încât calitatea educației să crească. În cadrul intervenției, am punctat necesitatea aptitudinilor 

digitale pentru cei care intră în câmpul muncii, importanța educației timpurii dar și importanța unor 

procese educaționale incluzive, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă și să aibă acces la educație. 

Uniunea Europeană trebuie să sprijine universitățile astfel încât acestea să devină din ce în ce mai 

implicate în dezvoltarea comunităților în care activează. 

Cluj-Napoca este un exemplu de bune practici în acest sens, deoarece Universitatea reprezintă 

unul dintre factorii cheie pentru dezvoltarea durabilă la nivel local. Colaborarea dintre universitățile 

clujene și ecosistemul local joacă un rol esențial în dezvoltarea economică bazată pe cunoaștere, 

transformarea digitală, dimensiunea verde sau parteneriatele interinstituționale din municipiul Cluj-

Napoca. De asemenea, orașul nostru este primul din România unde activează un cluster de educație: 

C-Edu - un instrument colaborativ de lucru între ecosistemul educațional și administrația publică. 

 

10.2.11. Conferința despre viitorul Europei: Accesul la educație pentru toți și 

diminuarea decalajelor dintre țări și dintre regiunile Uniunii Europene - prioritate politică de 

care depinde viitorul Europei 

Am subliniat în cadrul Conferinței despre viitorul Europei desfăşurată la Strasbourg, la 23 

octombrie, atât în ședința din plen cât și în intervențiile din grupurile de lucru, următoarele idei: 

- Importanța finanțării suplimentare de la nivel european a domeniului educației în vederea 

asigurării accesului la educație pentru toți și a diminuării decalajelor în domeniu dintre state și dintre 

regiunile Uniunii Europene; 

- Educația și cultura sunt la temelia proiectului european; 

- Educația este cale directă pentru ieșirea din sărăcie, pentru acces la prosperitate și pentru 

diminuarea intoleranței, populismului și extremismului în Europa; 

- Consolidarea Europei presupune un proces „de sus în jos”, prin intermediul instituțiilor, dar 

și un proces „de jos în sus” prin intermediul cetățenilor și a autorităților locale și regionale; 

- Trebuie să trecem de la „comunicarea către cetățeni” la „comunicarea cu cetățenii”; 

- Importanta găsirii unor soluții europene rapide și eficiente la problemele legate de creșterea 

prețului la gaz și electricitate; 

- Viitorul Uniunii Europene depinde decisiv de modul în care rezolvă problemele actuale care 

preocupă viața cetățenilor Uniunii Europene. 
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10.2.12. Eurocities: Dezbatere despre valorile europene și despre rolul primarilor în 

viitorul Europei împreună cu comisarul european pentru democrație și demografie, Dubravka 

Šuica, cu viceprimarul Parisului, Hermano Sanches Ruivo, cu primarul orașului Ghent, 

Mathias De Clercq și primarul orașului Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz 

 

În cadrul acestei dezbateri, desfăşurate la 6 noiembrie, am susținut următoarele idei:  

- Europa este „mai mult decât absența războiului”, Europa este o „stare de spirit“ care 

presupune valori și principii: democrație, libertate, stat de drept, acces la prosperitate, coeziune și 

solidaritate; 

- Urgența diminuării fenomenului de „exod al creierelor” prin investiții majore în 

infrastructură, educație, inovare și prin diminuarea decalajelor de dezvoltare dintre diferite regiuni și 

state ale Uniunii Europene; 

- Impunerea „spiritului coeziunii” în toate politicile Uniunii Europene; 

- Clujul este un model de bună practică în domeniul inovării și al creării unui puternic 

ecosistem de inovare, educație, dezvoltare și IT; 

- Urgența adoptării unor măsuri consistente, europene și naționale, pentru diminuarea 

impactului negativ pentru cetățenii europeni al creșterii prețurilor la utilități, în special gaz și 

electricitate; 

- Urgența implementării proiectelor europene din exercițiul financiar 2021-2027; 

- Susținerea investiției în educație ca prioritate politică: investiția în educație asigură viitorul 

democratic și prosper al Uniunii Europene. 
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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 120 de proiecte culturale şi de tineret au beneficiat de sprijin în valoare de 10 milioane de 

lei (cu 10% mai mult ca în 2020). 

 

Chiar în condiţiile dificile ale pandemiei, Primăria a sprijinit numeroase evenimente culturale, 

între care Festivalul Internaţional de Film „Transilvania” (TIFF), Festivalul Internațional Mozart, 

Transilvania Jazz Festival, Zilele Culturale Maghiare, Jazz in the Park, Zilele Operei Maghiare din 
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Cluj, Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio, Concursul Internațional de muzică 

„Gheorghe Dima”, Transylvania Music Event, Com'ON Cluj-Napoca 2021, Scena Urbană, 

evenimente organizate de Centrul Cultural Clujean 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 cultural-

artistice, manifestările socio-culturale și tradiționale reprezentative, creațiile contemporane, afirmarea 

valorilor morale, artistice și stimularea creativității și a talentului. Scopul principal este promovarea 

culturii și a evenimentelor publice în toate formele lor moderne și tradiționale, prin organizarea și 

desfășurarea de activități cultural-artistice, de educație permanentă prin programe proprii și/sau în 

parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând potențialul spațiilor aflate în administrarea Serviciului 

(clădirea Casino, Turnul Croitorilor, Cinema Mărăști, Cinema Dacia).  

Centrul de Cultură Urbană a continuat difuzarea programelor săptămânale online și în anul 2021. 

Au fost concepute și promovate nu mai puțin de 42 de programe de evenimente 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 85 de materiale 

video puse la dispoziția internauților.  
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Dintre acestea amintim: Colluvio Chamber Music Academy recital de muzică clasică, Mozaikon 

– vernisaj, Portal către suflet, Drumul niciodată înstrăinat, Hispanica, Anthetis, Metamorfoze etc. Toate 

materialele pot fi vizionate pe paginile de Facebook ale Centrului de Cultură Urbană și pe canalul de 

YouTube accesând link-ul:  www.youtube.com/channel/UCENzU_AU7m8OYaw1IRvNuLA/. 

Muzeele și alte instituții de cultură clujene și-au deschis porțile pentru vizitatori într-o nouă 

ediție a Nopţii Muzeelor Cluj-Napoca. Pe 12 iunie, Centrul de Cultură Urbană a organizat o ediție 

hibrid: 10 muzee deschise publicului cu un număr impresionant de 14.000 de vizitatori și 8 muzee cu 

program exclusiv online. 

 

În răstimpul relativ redus din acest an, în care situația pandemică a permis organizarea de 

manifestații culturale, locațiile Centrului de Cultură Urbană au găzduit un număr de peste 260 

evenimente şi expoziții și 370 de proiecții de film. 

Dintre aceste evenimente amintim: TIFF 2021, Tango Cazino, Ziua Imnului, Atipic Beauty, 

Wine Festival, Ziua Limbii Române, Festivalul Internațional Transilvania Fashion, Săptămâna 

multilingvismului european la Cluj-Napoca, Noaptea cercetătorilor, One night gallery, Berăria 

Culturală, Jocul fecioresc și bărbătesc din România, Bienala de arhitectură 2021, „Novum Generatio” - 

Zilele Chitaristice internaționale, „Orașul și Academia” - expoziție foto-documentară Universitatea 

„Babeș-Bolyai”, ”New Lands” - expoziție de monoprint, colaj fotografic și videogramă - Fany Singer 
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și Dorel Găină, expoziția „Orașul și Academia”, expoziția colectivă de pictură „Extensii contrare”, 

expoziția foto-documentară „Portrete: autori clasici ai literaturii maghiare în colecțiile Muzeului 

Național de Istorie a Transilvaniei”, concertul Transilvania Philharmonic Brass susținut pe zidul 

Turnului Croitorilor, Festivalul național „Flori de speranță” dedicat persoanelor cu sindromul Down, 

spectacole de teatru de păpuși susținute de actorii trupei Golden Party, expoziţia de fotografie a 

artistului ceh Viktor Mácha şi altele. 

În anul 2021, 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 10 episoade difuzate prin 

Youtube. 

În luna noiembrie a fost finalizată realizarea turului virtual 3D al Turnului Croitorilor în cadrul 

unui proiect al ADR NV (Revitalizarea Orașelor Fortărețe). Materialul include informații istorice, etape 

din reconversia spațiului și detalii despre posibilitățile de utilizare din prezent, fiind disponibil pe 

platforma treedis.com, la adresa: https://my.treedis.com/tour/turnul-croitorilor?fbclid=IwAR3MAR7 

YjSj8005u5w3ZSfEmJQ62Qnu7rK6hICTFrv_hT4bXhz_oPfszlHU. 

 

11.3. Cluj-Napoca a devenit UNESCO - City of Film! 

În luna noiembrie, Cluj-Napoca a intrat în rețeaua orașelor creative UNESCO, cu titulatura de 

City of Film, alături de Cannes (Franța) și Gdynia (Polonia). Cele 21 de "orașe ale filmului" 

UNESCO se întind pe tot globul, încurajând parteneriatele și schimbul de idei. Fiecare oraș al 

filmului vine cu o moștenire cinematografică unică.  

În total, rețeaua de orașe creative UNESCO, creată în 2004, cuprinde 246 de orașe. Rețeaua 

este concepută pentru a încuraja parteneriate mai mari între UNESCO și între orașele creative din 

întreaga lume. 

Clujul primește această titulatură în anul în care Festivalul Internațional de Film Transilvania 

(TIFF) a aniversat 20 de ediții, marcând două decenii în care a contribuit masiv la transformarea 

orașului într-unul dintre cele mai active din România, din punct de vedere cultural. Unul dintre cele 

mai importante festivaluri din regiune, TIFF a pus Clujul pe harta industriei cinematografice, având 

ca obiectiv comun cu autoritățile locale, pe termen lung, transformarea sa într-un centru major de 

producție de film, care să atragă producători români și străini, investiții în economia locală și 
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formarea profesioniștilor la nivel local. Felicit Festivalul Internațional de Film Transilvania, care a 

depus această candidatură împreună cu Municipiul Cluj-Napoca. 

Orașul are potențialul de a-și reînvia propria istorie: la începutului secolului XX, 

„Hollywood-ul transilvănean”, cum era supranumit Clujul, producea zeci de filme, sub conducerea 

lui Jenő Janovics, fondatorul studiourilor Transylvania. În acest sens, planurile pe următorii ani 

includ lansarea primului fond regional de film din România, dezvoltarea studioului de film din cadrul 

Centrului Regional pentru Industrii Creative și stimularea industriei locale de film. 

Extrem de atractiv ca situare geografică și cu zone urbane vechi care pot trece drept orice alt 

oraș istoric din Europa, Cluj-Napoca este singurul oraș din România care deține mai multe 

cinematografe de tip one screen funcționale și care atrag un număr mare de spectatori. Totodată, trei 

universități locale dețin specializări în domeniul media și arte vizuale: Universitatea „Babeș-Bolyai”, 

prin Facultatea de Teatru și Televiziune, Universitatea Sapientia, prin Facultatea de Științe și Arte 

(Centrul de Cercetare pentru Studii de Cinema și Media) și Universitatea de Artă și Design. 

Rețeaua de orașe creative UNESCO acoperă 7 domenii creative, care pot fi alese de orașe în 

funcție de preferința lor pentru un anumit sector al industriei creative, căruia îi dedică talentul și 

energia. Cele 7 domenii creative: meșteșuguri și folclor, film, literatură, arte media, muzică, 

gastronomie, design. Rețeaua este în primul rând compusă din orașe gata să-și pună în comun 

resursele, experiențele și cunoștințele pentru obiectivele comune stabilite în declarația misiunii 

rețelei. Orașele creative UNESCO sunt într-adevăr parteneri cheie pentru UNESCO pentru 

implementarea locală a Agendei ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aderarea la rețea este un 

angajament de lungă durată; implică un proces participativ și o abordare orientată spre viitor.  

 

11.4. Pictură murală pentru aniversarea a 30 ani de înfrățire între Cluj-Napoca și 

orașul francez Nantes 

Astăzi am luat parte alături de Joseph Giustiniani, Atașat de cooperare descentralizată la 

Ambasada Franţei și Director adjunct al Institutului Francez din România, la finalizarea proiectului 

artistic comun „Apropiați. Spargem zidurile". 

Proiectul comun „Apropiați. Spargem zidurile" a reunit artiști din Nantes și din Cluj-Napoca 

cu ocazia aniversării a 30 de ani de înfrățire cu orașul Nantes din Franța și a 30 de ani de existență a 

Institutului Francez la Cluj-Napoca prin colaborarea dintre Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, 
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Institut français de Cluj, Primăria Nantes, Asociația Launloc (KERO ZEN și Ocu), Studio Katra 

(Antoine Gripay și Camille Pansard). 
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În cadrul acestui proiect, peretele de pe strada Constanța a fost transformat într-o pictură 

murală prin artă stradală. Lucrarea imaginată de Studio Katra ia forma unui acordeon colorat 

desfășurat pe cei 40 de metri ai peretelui și celebrează diversitatea celor două culturi, franceză și 

română. 

Mesajul proiectului dorește să sublinieze colaborarea și solidaritatea artistică prin care pot fi 

consolidate relațiile și valorile comune ce unesc cele două orașe. Numeroasele treceri dintre 

elementele picturii fac referire la noțiunile de pasaj, de retransmitere și întâlnire, iar elementele 

naturale, precum albina sau ursul amintesc de importanța biodiversității, în timp ce trunchiul de 

copac retezat este o referință la exploatarea excesivă a pădurilor. 

 

11.5. Primul perete legal pentru artă stradală din Cluj-Napoca. 

Un nou proiect din cadrul procesului de bugetare participativă a fost implementat la Cluj-

Napoca. Proiectul „Legal Wall - perete legal pentru exersarea artei stradale” a presupus amenajarea 

unui perete cu suprafața de 81 mp la podul Aurel Vlaicu din cartierul Mărăști.  

Primăria Cluj-Napoca a amenajat acest perete pentru a oferi artiștilor locali posibilitatea de a-

și exprima creativitatea, exersând astfel diferite tehnici de realizare a artei stradale. Este important de 

reținut că această zonă poate fi utilizată în baza regulamentului amplasat la locație, cu respect față de 

ceilalți artiști stradali. 

De asemenea, iluminatul din zonă a fost îmbunătățit pentru a permite artiștilor să deseneze pe 

timp de noapte, până la ora 22:00, conform regulamentului.  

Acest tip de pereți legali sunt amenajați și în alte orașe europene precum: Paris, Bruxelles, 

Barcelona, Hamburg, Skopje, Varșovia etc. 

 

11.6. 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 

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 
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până acum 734 de imobile, din care 47 reabilitate parțial sau total în 2021. Primăria Cluj-Napoca va 

continua politica de supraimpozitare pentru clădirile degradate din zona centrală. 

În 2021, Primăria a executat 8 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 57 de imobile aflate în proprietatea sau în administrarea Primăriei. S-au finalizat lucrările 

de reabilitare structural arhitecturală la imobilul situat pe str. Iuliu Maniu nr. 16 şi sunt în curs de 

execuţie astfel de lucrări la imobilele din str. Iuliu Maniu nr. 1 şi nr. 3, str. Dorobantilor nr. 1 şi Piata 

Unirii nr. 2. 

În anul 2021 s-au făcut lucrări de întreţinere şi curăţare a monumentelor de for public şi au 

fost executate lucrări de reparaţii, restaurare şi conservare pentru 19 obiective: Monumentul eroilor 

din războiul antifascist din Cimitirul Eroilor; Monument Glorie Ostaşului Român din Piaţa Avram 

Iancu; busturile: Ion Luca Caragiale (Parcul Ion Luca Caragiale); Romulus Vuia (str. 

Memorandumului, curtea interioară Muzeul Etnografic); Mihai Eminescu (Liceul Mihai Eminescu, 

str. 21 Decembrie 1989); Ion Creangă (Şcoala Ion Creangă, aleea Peana); Liviu Rebreanu (Şcoala 

Liviu Rebreanu, str. Moldoveanu); Octavian Goga (Şcoala Octavian Goga, aleea Peana); Lucian 

Blaga (Piaţa Lucian Blaga); Octavian Goga (Piaţa Lucian Blaga); George Coşbuc (Piaţa Lucian 

Blaga); Sigismund Toduţă (Parcul Central); Liviu Rebreanu (Parcul Central); Horea (Piaţa Gării); 

Dimitrie Cantemir (str. Horea, Facultatea de Litere, UBB); Nicolae Olahus (str. Horea, Facultatea de 

Litere, UBB); Alexandru Vaida Voievod (Piaţa Avram Iancu); soclul din piatră de la Statuia lui 

Matia Corvin şi statuia lui Avram Iancu (Piaţa Avram Iancu). 
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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 2021, 44 de structuri sportive au 

beneficiat de finanţări nerambursabile din partea Primăriei în valoare de peste 9,8 milioane de lei (cu 

10% mai mult ca în 2020). 

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. 

 

12.2. Manifestări sportive de anvergură internaţională la Cluj-Napoca 

Anul 2021 a adus mai puţine evenimente sportive din cauza pandemiei, dar Clujul a continuat 

să fie gazda unor manifestări sportive de anvergură internaţională: 

- Clujul a găzduit două turnee WTA: Winners Open în august şi Transylvania Open în 

octombrie (indoor, la BTarena). 
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- Sala Polivalentă BTarena a găzduit meciul de FedCup (Billie Jean King Cup) România - 

Italia în luna aprilie (România a pierdut cu 3-1). 

- Sala Polivalentă BTarena a găzduit o grupă a Campionatului European de Volei Feminin în 

luna august. 
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- Campionatul European de Atletism pe echipe a fost găzduit de Cluj Arena în luna iunie 

(prima competiţie de acest gen desfăşurată în România). 

- Sala Polivalentă BTarena a găzduit Campionatul European de Tenis de Masă pe echipe - la 

care echipa feminină a României a obţinut medalia de argint, în luna octombrie. Naționala feminină a 

României a fost formată din Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Daniela Dodean Monteiro, Adina 

Diaconu, Andreea Dragoman, antrenor: Viorel Filimon și secund: Elena Sebe. 

- Sala Polivalentă BTarena a găzduit Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică în luna 

octombrie. 

- Sala Sporturilor "Horia Demian" a găzduit meciul de Cupa Davis: România - Portugalia în 

luna septembrie (România a câştigat cu 3-1). 

- Sala Polivalentă BTarena a găzduit meciul de Cupa Davis România - Peru în luna noiembrie 

(România a câştigat cu 4-0). 

 

12.3. 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 revenit în staţia Memorandumului. Ca răsplată pentru cei care acceptă provocarea de a 

face 20 genuflexiuni, aparatul emite un bilet de călătorie cu transportul în comun în municipiu. 

Inițiativa echipei SportsFestival este sprijinită financiar de Primăria și Consiliul local Cluj-

Napoca, alături de Compania de Transport Public Cluj-Napoca, iar costul biletelor eliberate gratuit 

pentru cetățeni este suportat de o serie de parteneri privați. 

 

12.4. Premiu pentru performanța sportivului paralimpic clujean Alexandru Bologa 

Sportivul paralimpic clujean Alexandru Bologa, care a cucerit în luna august medalia de 

bronz la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, a fost premiat de către Primăria Cluj-Napoca. În acest 

sens, Consiliul local a aprobat un proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2000 lei de la bugetul 

local. 

Judoka român Alexandru Bologa a câștigat medalia de bronz în cadrul categoriei 60 kg, la 

Jocurile Paralimpice de la Tokyo. În 2016, la Rio de Janeiro, a reușit și performanța de a deveni cel 

mai tânăr medaliat judoka la Jocurile Paralimpice și primul medaliat nevăzător român la judo. 

Sportivul Alexandru Bologa este legitimat la Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca, și 

înregistrat la Centrul Olimpic Național din Cluj-Napoca. Totodată, Alexandru este student la două 
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facultăți din municipiul Cluj-Napoca: Psihopedagogie Specială și Kinetoterapie din cadrul UMF 

"Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca. 

 

12.5. Întâlnire cu președinta Federației Române de Baschet 

În 17 august, am avut o întâlnire cu preşedinta Federaţiei Române de Baschet, Carmen 

Tocală, și cu cei doi vicepreședinți: Alina Moanță și Mircea Cristescu. Am discutat despre 

dimensiunea sportivă a orașului, care prin comunitatea activă și infrastuctura sportivă a transformat 

Clujul într-un nod sportiv recunoscut la nivel național și internațional. 

Am discutat, cu această ocazie, despre posibilitatea organizării, la Cluj-Napoca, a 

Campionatului Mondial 3x3 în 2022. De asemenea, am transmis reprezentanților federației sprijinul 

municipalității în vederea înființării la Cluj-Napoca a unui centru olimpic de baschet feminin 3x3 și a 

unui centru de excelență în baschet masculin. 

 

12.6. Sportul pentru toți - lecții de caiac pentru persoane cu dizabilități și tineri 

instituționalizați pe lacul Gheorgheni 

Un proiect inedit s-a desfăsurat în această toamnă pe lacul Gheorgheni din municipiul Cluj-

Napoca. Pe principiul „nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat” zeci de tineri cu condiții 

sociale, deficiențe de vedere sau dizabilități locomotorii au fost introduși de instructorii profesioniști 

ai Asociației Caiac Smile în tainele caiacului și altor sporturi (tenis de masă, tenis de câmp şi 

baschet). Proiectul este desfășurat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului local Cluj-Napoca în 

parteneriat cu DGASPC și RADP Cluj-Napoca şi cu sprijinul partenerilor Fundația Special Olympics 

România, Winners Sports Club şi Clubul Sportiv Lamont. 
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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 2021, activitatea desfăşurată a inclus următoarele acţiuni: 

- S-au executat un număr de peste 44.000 patrulări auto și patrulări pedestre, pe zona de 

responsabilitate stabilită prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului. 

- În fiecare lună au fost înregistrate și soluționate în medie peste 4.300 de sesizări (sesizări 

scrise, telefonice, prin intermediul MyCluj). 

- 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 2021 a fost stabilit programul de pregătire anual, care a cuprins 11 

teme. Activitatea de pregătire s-a desfăşurat lunar, începând cu luna februarie aceasta organizându-se 

online. 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

108 

 

- S-a asigurat sprijin și dirijarea traficului rutier și pietonal la un număr de 50 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 - 159 autovehicule abandonate/fără stăpân au fost ridicate pe cale 

administrativă, iar 833 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. 

- Întreținerea imobilelor (îngrijirea terenurilor): au fost identificate un număr total de 356 

terenuri neîntreţinute. După identificarea proprietarilor şi a măsurilor legale dispuse, o parte dintre 

aceste terenuri au fost igienizate de îndată şi întreţinute corespunzător, în 281 cazuri au fost 

transmise somaţii/notificări scrise proprietarilor de drept din care: 180 somaţii scrise în baza HCL 

946/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor 
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neingrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj Napoca și 101 notificări scrise în baza HCL 

191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj Napoca. 

- 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) - au fost identificate un 

număr de 736 depozitări necontrolate de deşeuri de pe domeniul public şi au fost aplicate 483 

sancţiuni contravenţionale în valoare de 372.500 lei în baza HCL 191/2009, OUG 195/2005, OUG 

92/2021. 

- Au fost desfășurate 45 acțiuni de control privind activitatea de taximetrie. Pentru neregulile 

constatate în legătură cu activitatea de taximetrie s-au aplicat 120 de sancțiuni contravenționale în 

valoare de 24.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 

de taxi şi în regim de închiriere cu modificările ulterioare și ale HCL nr. 737/2019 privind aprobarea 

regulamentului de taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca. La acțiunile din incinta aeroportului 

internațional s-a colaborat cu Poliția Transporturi. 

- 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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- În perioada 04.01 - 31.03.2021 s-a verificat starea estetică a autovehiculelor taxi în vederea 

vizării anuale a autorizațiilor, conform prevederilor regulamentului local de taximetrie. 

- 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. 
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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 17 şedinţe ale 

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ele fiind convocate de către primar; dintre acestea: 12 

ordinare, patru extraordinare şi una extraordinară convocată de îndată. Au fost promovate 854 de 

proiecte de hotărâre, din care 836, din iniţiativa primarului și 18, din iniţiativa consilierilor locali. Au 

fost adoptate 850 de hotărâri și patru proiecte au fost retrase de către iniţiator. De asemenea, au fost 

înregistrate 3.898 de dispoziții emise de primar, atât în registrul de evidență al acestora, cât și în format 

electronic. 

 

 

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. 

În anul 2021, 50 proiecte de acte normative au fost puse în consultare publică în concordanţă 

cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională (între care: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), pentru perioada 2021-2030, Strategia de 

transformare digitală, Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor 
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din Municipiul Cluj-Napoca în perioada 2021-2030 și perspectivă 2050, PUZ și studiu de fezabilitate 

pentru proiectul: Tren metropolitan - Etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: 

Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, Accesul și circulația pe benzile dedicate mijloacelor de 

transport în comun de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, Constituirea Consiliului Consultativ de 

Tineret Cluj-Napoca și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare etc.). 

De asemenea, în această perioadă, municipalitatea a organizat 6 dezbateri publice pe 

marginea proiectelor supuse adoptării de către Consiliul Local pentru Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă Cluj-Napoca, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), pentru perioada 2021-2030, 

Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, PUZ și studiu de fezabilitate pentru 

proiectul: Tren metropolitan - Etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I 

de Metrou şi Tren Metropolitan, Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele 

locale pentru anul 2022, Regulamentul pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, 

aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor. 

 

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. 

Temele dezbătute sub cupola CIIC în anul 2021 au fost:  

-  Bunăstarea tinerilor din Zona Metropolitană Cluj (dezbatere online, la 12.01.2021). 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030 - „Economie, cercetare, 

dezvoltare” (dezbatere online, la 18.02.2021). 
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- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030 - „Mobilitate” (dezbatere 

online, la 25.02.2021). 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030 - „Locuire” (dezbatere online, 

la 4.03.2021). 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030 - „Clujul Metropolitan” 

(dezbatere online, la 11.03.2021). 

- Reamenajarea Pieței Karl Liebknecht și a străzilor adiacente (dezbatere online, la 

25.03.2021). 

- Reamenajarea Parcului Primăverii din cartierul Mănăștur (dezbatere online, la 6.04.2021). 

- Reamenajare Piața Mărăști și zonele adiacente/Regenerare urbană și parking subteran – 

Faza I - concept general (dezbatere online, la 12.10.2021). 

- Amenajare Parc Est (dezbatere online, la 11.11.2021). 

 

14.4. 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 165.000 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). 

 

14.5. A 4-a ediție a procesului Bugetare participativă online 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a derulat ce-a de-a patra ediţie a procesului de Bugetare 

participativă online, în perioada 7 iunie - 6 decembrie. În cadrul acestui proiect, toți cei care locuiesc, 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

114 

 

muncesc sau studiază în Cluj-Napoca și au împlinit vârsta de 18 ani pot depune proiecte pentru 

dezvoltarea orașului pe platforma www.bugetareparticipativa.ro. 

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii: 1. Alei, 

trotuare şi zone pietonale; 2. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei; 3. Spații verzi și locuri 

de joacă; 4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.); 5. Infrastructură 

educațională și culturală; 6. Oraşul digital. Regulamentul procesului este disponibil integral pe 

platforma www.bugetareparticipativa.ro. 

Proiectele câştigătoare în acest an sunt: Piste biciclete/alei pe malul părâurilor Gârbău, 

Calvaria, Popii, Becaş etc.; Educaţie rutieră pentru copii, minipoligon; Parcul Iuliu Prodan accesibil 

şi primitor pentru toţi cetăţenii; Panouri fotovoltaice on grid - amenajate pe blocuri/acoperişuri 

plate/parcări; Parcul Detunata - centru de comunitate; Mens sana in corpore sano - amenajare în 

spațiile verzi dintre blocuri; Capace colorate - zâmbete adunate - educaţie pentru reciclare; 

Pumptrack modular; Acoperişul Verde; Parc Iris 2; Stâlpişori colorati la creșe, gradinițe și școli; 

Umbrirea artificială a locurilor de joacă; Încurajăm cititul prin artă sustenabilă; Mini-scene culturale; 

Incluziv - comunitate incluzivă pentru membri de la 0 la 100 ani. 

 

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 197 ședințe de consiliere, 

verificare financiar-contabilă și mediere la asociațiile de proprietari. În cadrul acestor ședințe au fost 

consiliați 591 de cetățeni (reprezentanți ai asociațiilor de proprietari și petenți); au fost mediate 243 

de conflicte ivite între reprezentanții asociației și petenți; au fost aplicate 51 de măsuri coercitive 

împotriva reprezentanților asociației. Au fost redactate 1.478 de răspunsuri pe lege, 

programări/reprogramări ale ședințelor de verificare, note interne, procese-verbale de 

afișare/dezafișare citații/comunicări/publicații de vânzare. 

 

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 (469 cupluri) şi a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (5 concetăţeni 
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centenari). Un mod simbolic de a ne arăta recunoștința pentru părinții și bunicii noștri, pentru 

contribuția lor la ceea ce este astăzi Clujul. 

 

 

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.  

Proiectul U3 este organizat de către Direcția de Asistență Socială și Medicală în parteneriat 

cu Asociația EduNation și Fundația UBB, şi a ajuns în al treilea an de activitate. Cursul inaugural al 

sesiunii 2021-2022 a avut loc în data de 12 noiembrie 2021. 

Educația pe tot parcursul vieții reprezintă 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. 
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14.8. Premii obţinute 

14.8.1. Premiul „Smart City Administration” 

La începutul anului, Cluj-Napoca a fost remarcat din punct de vedere al dezvoltării „smart”, 

Primăria primind un nou premiu „Smart City Administration”, pentru strategiile și performanțele din 

anul 2020, premiu acordat în ianuarie 2021. Premiul a fost acordat în cadrul unei ceremonii online de 

decernare a premiilor Galei „The Diplomat-Bucharest”. 

 

14.8.2. Cluj-Napoca a fost desemnat câștigător al locului 1 în cadrul Emerging Europe, 

categoria „smart city” 

„Orașul Cluj-Napoca din România a fost ales câștigător al categoriei orașelor inteligente. 

Orașele participante în cadrul Emerging Europe's Business - Friendly Perception Index au fost alese 

de către un juriu format din peste 100 de experți în investiţii străine”, a transmis Emerging Europe în 

luna mai. Pe locul doi la această categorie s-a aflat capitala Bulgariei, Sofia, urmată de Tallinn din 

Estonia și Vilnius din Lituania. Experţii şi-au exprimat opiniile cu privire la 100 de orașe din 

"Europa emergentă" (oraşe cu peste 200.000 de locuitori din 23 de ţări din Europe Centrală, de Est şi 

de Sud-Est şi din sudul Caucazului). 

 

14.8.3. Premiul I pentru Digitalizarea serviciilor publice în Competiţia celor mai bune 

practici din administraţia publică din România (ANFP) 

În cadrul conferinţei organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) 

au fost prezentate şi premiate proiectele desemnate drept cele mai bune exemple dintre cele înscrise 

în „Competiţia celor mai bune practici din administraţia publică din România”.  

Primăria municipiului Cluj-Napoca a obținut premiul I la categoria „Tehnologia în 

administrația publică: Digitalizarea serviciilor publice” pentru bunele practici implementate la nivel 

local precum: E-cont, Antonia - primul „funcționar public virtual”, Tichetul albastru, GIS - Sistem 

informațional geografic integrat la nivelul municipiului Cluj-Napoca, Sistem pentru scanarea 

documentelor la Registratura generală a primăriei și în primăriile de cartier, precum și pentru 

aplicațiile realizate de municipalitate. 
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15. Cluj-Napoca - un oraş inteligent şi sustenabil 

 

15.1. Digitalizarea activității Primăriei: Peste 300 de proceduri digitale disponibile 

Primăria Cluj-Napoca urmează o direcție clară de inovare și digitalizare a serviciilor publice 

oferite cetățenilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai.  

Clujenii au la dispoziție peste 300 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 etc. Pentru cărţile de identitate şi 

cărţile de identitate provizorii a fost introdus un sistem de plăţi neasistate (se poate face plata cu 

cardul). 

Prin intermediul E-cont - contul de comunicare digitală a documentelor în relația cu Primăria 

- se pot comunica în format digital actele administrative fiscale, de executare sau alte acte emise de 

organul fiscal local. 

98 de impozite şi taxe aferente unor servicii oferite de Primărie se plătesc online. În primele 

11 luni ale anului s-au făcut plăţi 107.847 direct către Primărie prin portalul e-primariaclujnapoca.ro. 

În anul care a trecut a fost extinsă folosirea semnăturii electronice calificate la departamentele din 

Primărie. 

De asemenea, canalul de YouTube al Primăriei cuprinde diverse tutoriale care vin în sprijinul 

cetățeanului, transmite dezbateri publice şi şedinţele de Consiliu local. 

 

15.2. Proceduri pentru simplificarea relaţiei dintre cetăţean și instituție 

Prin intermediul „funcționarului 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. În anul 2021 au fost depuse peste 46.000 de cereri prin intermediul 

„Antonia”. 

Pentru a dezvolta acest proiect, municipalitatea implementează proiectul „Creșterea 

transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni - ANTO - 

CIIC”, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA). Una 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

118 

 

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. Proiect pilot în premieră: eliberarea Cărții Electronice de Identitate 

Începând din 2 august 2021, la Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj-Napoca se pot face 

programări pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate. Acesta este un proiect pilot, derulat la 

Cluj-Napoca, în premieră pentru România, de către Ministerul Afacerilor Interne.  

Programările pentru Cartea Electronică de Identitate pot fi făcute online la adresa 

https://programare-cei.mai.gov.ro/. 

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate sunt identice cu cele 

necesare pentru eliberarea Cărții de identitate, în funcție de situația personală a titularului. Persoanele 

care solicită Cartea Electronică de Identitate trebuie să prezinte doar documentele în original, nu și 

copiile acestora. Doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pot solicita eliberarea Cărții 

Electronice de Identitate. 

 

Cererea pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate nu trebuie completată de solicitant 

înaintea prezentării la ghișeu. Datele necesare se autocompletează direct in aplicație la Serviciul de 
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Evidență a Persoanelor, iar solicitantul va semna în fața funcționarului cererea listată de sistemul 

informatic. 

Actele prezentate de solicitant sunt scanate și introduse în mod electronic în sistem. Ulterior 

integrării bazelor de date, la prezentarea pentru modificarea sau eliberarea unei noi cărți electronice 

de identitate, solicitantul nu va mai fi nevoit să prezinte decât acele documente care au suferit 

modificări sau care dovedesc schimbarea situației față de cererea anterioară (schimbarea stării civile, 

a domiciliului, numelui etc), nu și documentele prezentate anterior. Acestea vor fi preluate direct din 

aplicația informatică. 

 

15.4. Toate amenzile emise de Poliția Locală pot fi plătite cu ajutorul sistemul de cod de 

bare QR 

La Cluj-Napoca, toate amenzile emise de Poliția Locală pot fi plătite rapid, utilizând 

tehnologia codului QR. Noua modalitate de plată fără autentificare a contravențiilor permite 

utilizatorilor de telefoane mobile inteligente și tablete să acceseze direct pagina dedicată plăților 

online de pe site-ul primăriei www.primariaclujnapoca.ro. 

 

15.5. Plata şi prelungirea online a abonamentelor de parcare din cartierele municipiului 

Începând din luna ianuarie a anului 2021, Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția clujenilor 

o nouă procedură administrativă online care nu mai necesită interacțiunea directă a cetățeanului cu 

funcționarul public: plata/prelungirea online a abonamentelor/contractelor de parcare pentru riveranii 

din cartierele municipiului. 

Astfel, clujenii au avut posibilitatea de a-și prelungi și plăti online abonamentul de parcare 

din cartierele municipiului, accesând site-ul Primăriei Cluj-Napoca, www.primariaclujnapoca.ro, 

secțiunea Administrație/Servicii online/Parcări/Abonamente riverani (cartiere). 

De asemenea, și cererile pentru solicitarea unui loc de parcare se pot depune online, accesând 

www.primariaclujnapoca.ro, secțiunea Administrație/Servicii online/Parcări/Cerere parcare.  

 

15.6. 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 (1025 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. 

 

15.7. Sprijin pentru persoanele cu deficiențe de vedere - aplicația mobilă Step-Hear 

 

Persoanele cu deficiențe de vedere din municipiul nostru au la dispoziție aplicația Step-Hear, 

o soluție inteligentă care le asigură orientarea în spaţiul înconjurător. Primăria Cluj-Napoca a utilizat 

această aplicație pentru implementarea unui proiect pilot la sediul Centrului de Informare pentru 

Cetățeni și al Direcției Evidența Persoanelor, de pe Calea Moților nr.5. Urmărim creșterea nivelului 

de accesibilitate nu doar al instituției, ci al municipiului, prin diverse astfel de măsuri scalabile.  

Aplicația se bazează pe senzori de proximitate și tehnologia Bluetooth. Acestea generează 

informaţii în format audio, utile persoanelor cu deficienţe de vedere, astfel încât aceștia să poată 

explora mai ușor spațiul din jurul lor - în cazul nostru, cele două sedii ale primăriei. Step-Hear se 

instalează pe telefonul mobil și este disponibilă în Google Play și App Store.  
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Persoanele cu deficiențe de vedere au astfel, direct pe telefonul mobil, o sursă de informații 

sigure pentru o orientare cât mai bună. Municipiul Cluj-Napoca urmărește creșterea calității vieții 

pentru toți cetățenii săi. Ne ghidăm după credința că nimeni nu trebuie lăsat în urmă.  

 

15.8. Harta virtuală a urbanismului în sistem GIS 

Primăria a făcut publică o hartă o oraşului în sistem GIS (sistem informațional geografic) pe 

care se găsesc prevederile PUG şi pe care sunt marcate UTR-urile, PUD-urile și PUZ-urile aprobate, 

aflate în valabilitate, precum şi certificatele de urbanism și autorizațiile de construire emise începând 

din luna mai 2021. Această hartă este disponbilă pe site-ul Primăriei, la secțiunea „Locuire”, la 

adresa https://gis.primariaclujnapoca.ro/Public/. 

 

15.9. Prelungire automată a abonamentelor CTP pentru elevi 

În această toamnă, elevii care dețineau pe card abonamentul cu 120 de călătorii/lună în Cluj-

Napoca şi-au putut prelungi abonamentul la toate automatele din stații și Centrele de vânzare carduri, 

până la 30 septembrie. După această dată abonamentele de pe carduri s-au putut încărca la Centrele de 

vânzare carduri. În acest fel nu a mai fost nevoie de realizare de liste cu elevi în şcoli decât pentru 

elevii care nu aveau încă abonament, pentru majoritatea elevilor şi părinţilor lucrurile simplificându-se. 

 

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. 


