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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 

EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

Stimați clujeni, 

 

Am avut un an al îngrijorării privind efectele războiului şi al eforturilor de a ne pune în practică 

proiectele majore ale oraşului şi de a creşte calitatea vieţii într-un context care ne testează rezilienţa. Am 

încredere că suntem un oraş puternic şi pe o direcție bună, Clujul fiind pe primul loc în Uniunea 

Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere economică din ultimii 10 ani raportat la PIB/cap de 

locuitor. Ne-am stabilit avantajele competitive, susținem domeniile cercetare, inovare și IT, avem o 

strategie coerentă de atragere a fondurilor europene. De asemenea, așa cum evidențiez mereu, avem la 

Cluj-Napoca o mină de aur reprezentată de universități și industria de IT formată de-a lungul timpului - 

avem cele mai performante universități și cea mai mare concentrare de programatori și lucrători în 

domeniul IT. Am continuat să investim în dimensiunea verde şi nepoluantă şi Clujul a fost selectat printre 

cele 100 de oraşe europene care şi-au propus să atingă ţinte privind neutralitatea climatică până în 2030 

printr-un program al Comisiei Europene. 

Ne continuăm politicile publice privind calitatea vieții, digitalizarea și inovarea astfel încât să ne 

păstrăm aici, acasă, resursa umană. 

 

1. Fonduri europene pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții  

Finanțările din fonduri europene reprezintă pentru orașul nostru o certitudine a calității vieții și a 

modului de viață european. 

Celel mai importante proiecte finanţate prin fonduri europene şi finalizate în acest an sunt: 

modernizarea grădiniţei „Floare de Iris”; revitalizarea Turnului Pompierilor şi reabilitarea celui de-al 

doilea segment al străzii Tipografiei, reabilitarea termică a 24 de blocuri de locuinţe, achiziția de 

echipamente de protecție medicală, proiectul Cluj - Future of Work, reabilitarea B-dului 21 Decembrie. 
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S-au făcut progrese semnificative şi vor fi finalizate în 2023 proiectele legate de Someş (reabilitarea 

malurilor Someşului şi a parcului Armătura, platoul Sălii Sporturilor), modernizarea şi reabilitarea 

termică a Spitalului Municipal.  

 

Proiectele implementate la Cluj-Napoca au ca obiective îmbunătățirea mobilității și accesibilității 

în toate cartierele orașului, crearea și extinderea de spații verzi, susținerea de măsuri active pentru 

dezvoltarea economică și socială, creșterea performanțelor în administrația locală.  

Angajamentul Primăriei Cluj-Napoca este de a continua atragerea de fonduri europene pentru 

dimensiunile Verde - Digital - Rezilient. Astfel, Primăria municipiului Cluj-Napoca a depus în 2022 

proiecte în valoare eligibilă cu TVA de 126.376.984,63 euro pentru finanțare în cadrul PNRR (Planul 

Național de Redresare și Reziliență) - fără a include aici magistrala I metrou (care are prevăzute fonduri 

de 300 de milioane de euro prin PNRR).  

Proiectele se încadrează în următoarele componente: C3 - Managementul deșeurilor: 

17.505.986,52 euro cu TVA; C5 - Valul renovării: 81.954.310,16 euro cu TVA; C10 - Fondul local: 

20.788.549,98 euro cu TVA; C15 - Educație: 4.350.872,36 euro cu TVA; C12 - Sănătate: 1.777.265,61 

euro cu TVA. 

Aceste proiecte vizează: 

- construirea de insule ecologice digitalizate - 275 de astfel de puncte; 

- înființarea de centre de colectare prin aport voluntar - 2 astfel de centre; 
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- reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice - pentru 33 blocuri de locuințe (1.561 

apartamente) și 34 clădiri publice (școli, grădinițe, creșe); 

- dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de autobuze electrice și 

stații de încărcare (în parteneriat cu comuna Florești) - 18 autobuze electrice articulate (18 m) cu 18 stații 

lente de încărcare și 6 rapide; 

- infrastructură pentru transportul verde - inclusiv piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice 

ușoare) la nivel local/metropolitan; 

- digitalizarea Companiei de Transport Public; 

- construirea creșei din cadrul proiectului complex „Dezvoltare infrastructură educațională (hub 

educațional) și de sănătate (unitate de sănătate - centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare 

infrastructură sportivă (bazin de înot, bază sportivă) și pădure-parc în cadrul cartierului Borhanci”; 

- Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. 

De asemenea, în au fost depuse spre finanţare proiecte pentru panouri fotovoltaice pe clădiri 

publice în cadrul POIM, în valoare de 1.264.400 euro cu TVA şi a fost câştigat un proiect finanţat prin 

fonduri novegiene (2,5 milioane de euro) pentru închiderea rampei de gunoi temporare. 

În ceea ce priveşte Centura Metropolitană, cu o valoare totală estimată de 1,4 miliarde de euro, 

aceasta urmează să fie finanţată prin Programul Operaţional Transport (POT) 2021-2027. 

De asemenea, în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, „Consolidarea capacității Municipiului Cluj-

Napoca în implementarea măsurilor anticorupție”, la Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost 

implementat Managementul riscului conform ISO 31000:2018 și Sistemul de management anti-mită 

conform ISO 37001:2016. Certificarea obținută de Primăria Cluj-Napoca confirmă importanța pe care o 

acordăm acestor lucruri, abordării profesioniste, cu reguli și proceduri clare. 
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2. Transport și mobilitate urbană  

Modernizarea flotei de transport public, accesibilitatea și confortul în stațiile de transport, 

politicile publice în materie de mobilitate urbană, infrastructura pentru vehicule electrice sunt doar câteva 

dintre acțiunile concrete ale orașului nostru pentru a realiza tranziția „verde”. Primăria Cluj-Napoca are 

angajamente clare și ambițioase în ceea ce privește dimensiunea verde, precum obiectivul de a avea o 

flotă de transport public 100% electrică.  

 

2.1. Stații de autobuz modernizate în Piața Gării 

Zona stației de transport în comun situată în Piața Gării a fost reabilitată. Pe amplasament au fost 

montate 6 stații de autobuz cu acoperiș verde, un container tip cargo cu funcțiunea de dispecerat CTP și 

au fost realizate amenajări pietonale.  

Investiția a avut următoarele obiective: crearea de condiții ca transportul în comun să devină o 

alternativă la celelalte modalități de transport; promovarea unui transport public atrăgător pentru 

utilizatori; asigurarea unei bune funcționări a stațiilor prin soluțiile constructive, materiale și dotări 

adaptate; îmbunătățirea atractivității orașului și a imaginii urbane; îmbunătățirea conectivității între 

diferite zone ale orașului; reducerea timpilor de întârziere în rețeaua de transport public. 
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2.2. Gratuităţi şi facilităţi la transportul în comun 

Primăria și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA (CTP) vin în întâmpinarea nevoilor 

locuitorilor şi asigură condiţii optime de mobilitate pentru toți cetățenii. Seniorii oraşului se pot deplasa 

în mod gratuit, iar elevii şi studenţii beneficiază de gratuităţi şi reduceri. Elevii şi studenţii au beneficiat 

în continuare de abonamente gratuite (120 de călătorii gratuite pe lună).  

În cazul studenților, Primăria subvenționează cu 50% abonamentele pentru transportul în comun 

al studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la universitățile clujene. Primăria subvenționează cu 50% 

aceste abonamente de la bugetul local, cu titlul de facilități de transport, iar cealaltă parte de 50% este 

suportată fie de instituțiile de învățământ superior (în cazul abonamentelor gratuite / pentru cei de la 

buget), fie de către studenți, masteranzi, doctoranzi (în cazul abonamentelor cu reducere / pentru studenții 

de la locurile cu taxă). 

 

De abonament gratuit pe toate liniile beneficiează persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin 

(4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” 

sunt de până la 2.150 lei, persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul 

pensiei și cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.  

De asemenea, de abonament gratuit pe o linie beneficiează pensionarii ale căror venituri pe 

cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt cuprinse între 2.151 lei și 2.400 lei.  
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2.3. Autobuzele școlare circulă pe 14 trasee 

Inițiat ca proiect pilot în cadrul procesului de bugetare participativă, extins ulterior de la 5 la 12 

trasee, programul „Autobuze școlare” a ajuns acum la 14 trasee (acoperind dus-întors o distanță de peste 

200 km/zi). Elevii au la dispoziţie și mijloacele de transport special destinate, având inscripţia "Transport 

Elevi", cu plecări la ora 7 din cartiere spre centrul oraşului, întoarcerea având loc pe aceleaşi rute, la ora 14. 

Cele 14 trasee deservesc 12 unități de învățământ: Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Liceul 

Teoretic „Avram Iancu”, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, Seminarul Teologic Ortodox, Colegiul 

Național „George Coșbuc”, Seminarul „Bathory Istvan”, Liceul Teoretic „Bathory Istvan”, Colegiul 

Național „Emil Racoviță”, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos”, Liceul 

Teoretic „Gheorghe Șincai”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.  

 

2.4. Vinerea Verde a continuat la Cluj-Napoca 

În 2022, Primăria municipiului Cluj-Napoca a continuat politica publică „Vinerea Verde” pentru 

încurajarea utilizării mijloacelor de transport în comun și a mobilității urbane alternative. 

„Vinerea Verde” înseamnă transport gratuit, în zilele de vineri, indiferent de mijlocul de transport 

în comun, pe toate liniile urbane. 

 

2.5. Metroul este în faza de achiziţie pentru proiectare și execuție lucrări  

În cadrul procedurii de achiziție pentru proiectul „Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură 

(structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare 

alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție MAGISTRALA I DE METROU CLUJ” 

au fost depuse 2 oferte şi este în derulare procedura de evaluare a lor. 

Magistrala I de metrou Cluj va fi o linie de metrou ușor cu lungimea de 21,03 km, cu 19 stații 

subterane și 1 un depou suprateran, în tehnologie „rail” (șină de cale ferată). Capacitatea de transport 

nominală/maximă la interval de 90 secunde va fi de 15.200/21.600 pasageri / oră și sens sau 40 trenuri / 

oră și sens. 

Interstațiile de metrou sunt proiectate ca tuneluri circulare gemene, executate cu mașini de forat 

tuneluri, cu menținerea presiunii în front, tip TBM. Flota de material rulant va fi constituită din trenuri cu 

trei vagoane, în lungime de 51 m, cu lățimea de 2,65 m, capacitate maximă de 540 locuri. 

Sistemul de siguranță și automatizare a traficului și trenurile de metrou sunt prevăzute cu 

tehnologie „fără mecanic” (driverless) ce corespunde gradului de automatizare GoA4 (ceea ce înseamnă 

că personalul nu este necesar la bord). 
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Traseul liniei de metrou ușor (metro light MTR-L) este următorul: 

- Secțiunea VEST: Strada Șesul de Sus - Strada Teilor - Liziera pădurii (între Str. Eroilor și Str. 

Subcetate) - Str. Abatorului - Cazarmă Florești - viitorul Spital Regional de Urgență - Str. Răzoare, cu 

stațiile: 1. Țara Moților (Teilor), 2. Teilor (Eroilor), 3. Copiilor (Subcetate), 4. Sănătății (Spitalul de 

Urgență), 5. Prieteniei (Răzoare). (Denumirile propuse pentru staţii sunt denumiri provizorii.) 

- Secțiunea CENTRU: Drumul Sfântul Ioan - Str. Primăverii - Calea Mănăștur - Calea Moților - 

Str. Memorandumului - Piața Unirii - B-dul 21 Decembrie 1989 - Piața Avram Iancu - B-dul 21 

Decembrie 1989 - Piața Mărăști cu următoarele stații: 6. Natura Verde (Bucium), 7. Mănăștur (Izlazului), 

8. Sfânta Maria (Câmpului), 9. Florilor (Cluj-Arena), 10. Sportului (Mihai Eminescu), 11. Piața Unirii, 

12. Piața Avram Iancu, 13. Armonia (Petofi Sandor), 14. Piața Mărăști. 

- Secțiunea EST: Ramura Muncii: Piața Mărăști - Aurel Vlaicu - IRA - Strada Beiușului - 

Bulevardul Muncii, cu stațiile 15. Transilvania (Siretului), 16. Viitorului (IRA), 17. Muncii; Ramura 

Sopor: Piața Mărăști - Strada Teodor Mihali - Strada Alexandru Vaida Voevod - Sopor, cu stațiile 18. 

Cosmos (Alexandru Vaida Voevod), 19. Europa Unită (Becaș) și cu Depoul Sopor. 

Contractul va include proiectarea și execuția lucrărilor, iar valoarea estimată a achiziției în urma 

actualizării este de 9.064.456.067,00 lei fără TVA (10.786.702.719 cu TVA - aprox 2,1 miliarde euro). 
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2.6. Compania de Transport Public Cluj-Napoca a primit premiul „Cel mai eficient 

operator de transport urban din România” pentru al 5-lea an consecutiv 

Gala „Tranzit 2022”, desfășurată la Cluj-Napoca, a desemnat cea mai performantă companie de 

transport de persoane, aleasă din rândurile tuturor companiilor publice și private din România, pe baza 

activității și rezultatelor economico-financiare obținute în 2021. 

Pentru al cincilea an consecutiv, Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A. s-a clasat pe 

locul întâi la categoria „Cel mai eficient operator de transport urban din România.” 

Juriul Galei „Tranzit 2022” a stabilit câștigătorii în urma analizării și comparării activității 

operaționale; a flotelor de mijloace de transport în comun deținute de companiile publice și private 

românești; a stării tehnice și ecologice a acestor mijloace de transport pentru persoane, precum și a 

indicatorilor tehnici, economici și financiari ai tuturor operatorilor care activează în domeniul 

transportului de călători din România. 

 

 

2.7. Acord de parteneriat în vederea realizării Centurii Metropolitane a Clujului 

În luna decembrie am semnat un acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în vederea implementării de către Primăria Cluj-Napoca a proiectului 

Centurii Metropolitane a Clujului. Anterior, în luna octombrie, proiectul a fost aprobat de către Guvernul 

României. Valoarea totală estiamtă a centurii este de 1.409.270.111 euro. 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

9 

Lucrarea se va executa în 2 etape:  

- Prima etapă a centurii metropolitane pornește cu lucrările din zona viitorului Spital Regional de 

Urgență Florești (zona Muzeului Apei) și merge până la conectarea cu centura Vâlcele-Apahida. 

Valoarea lucrărilor din prima etapă este estimată la 998.547.901 euro. 

- În etapa a doua se vor realiza lucrările de la Gilău până la Florești și de la nodul cu centura 

Vâlcele-Apahida până la nodul 20 Câmpenești. 

 

Valoarea lucrărilor pentru acest tronson este estimată la 410.722.210 euro. 

Urmează derularea procedurilor legale pentru implementarea proiectului Faza I - Centura 

Metropolitană TR35, cuprinzând: 

1. Sector Centura Metropolitană (km 14+747/ NOD 5 - km 38+418/ NOD 18): 23,67 km; 

2. Sectorizare Drumuri de legătură pentru conectivitate: 

- Sector prioritar: Drum de legătură B4 - Drum pentru acces la Spitalul Regional de Urgență 

amplasat în localitatea Florești, care se realizeaza prin nodul rutier nr. 7 (km 18+839) cu cele 3 secțiuni: 

B4.1 modernizare DN1, L=2,155 km; B4.2 drum nou de acces la Spitalul Regional de Urgență, în 

lungime L=4,301 km; B4.3 modernizare drum existent între DN1 si B4.2/Spitalul Regional de Urgență, 

în lungime L=0,332 km. 

- Drum de legătură B3 - Drum de legătură TR 35 cu DN 1F în localitatea Baciu, spre Zalău, prin 

nodul rutier nr. 5 (km 14+847), în lungime de L=7,18 km. 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

10 

- Drum de legătură B5 - reconfigurare DN1 Calea Turzii, cu acces din nodul rutier 10, în lungime 

L=1,531 km. 

- Drum de legătură B6 - Drum de legătură TR 35 cu Cartier nou Sopor, cu acces din nodul rutier 

14, în lungime L=1,60 km. 

- Drum de legătură B8 - Drum de legătură TR35 cu artera principală de circulație aferentă a două 

cartiere, cu populație cumulată de 160.000 locuitori, cu acces prin nodul rutier 9, și girația de pe Strada 

Frunzișului, în lungime L=2,056 km. 

- Centru de Întreținere și Coordonare km 24+500. 

 

2.8. A fost semnat contractul pentru execuția pasajului de la Tăietura Turcului  

Studiul de fezabilitate cu privire la Pasajul Tăietura Turcului a fost realizat de către Primăria Cluj-

Napoca și a fost inclus în proiectul general de modernizare a căii ferate Cluj-Episcopia Bihor, proiect 

finanţat din fonduri europene şi gestionat de compania naţională de căi ferate. Licitația pentru proiectul 

Electrificarea şi Reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor (lotul 1), care 

include și realizarea pasajului de la Tăietura Turcului, a fost încheiată în luna decembrie, fiind deja 

semnat contractul cu firma câștigătoare. Pasajul din Cluj-Napoca face parte din lotul 1 al achiziției, care 

cuprinde distanța dintre stațiile CF Cluj-Napoca - Aghireș. Durata de realizare a contractului (proiectare 

și execuție) este de 42 luni din care 6 luni proiectare și 36 luni execuție. 

 

2.9. Drum expres pentru realizarea conexiunii la Autostrada Transilvania 

Proiectul „Construire drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) 

și drum național DN1 (zona Tureni)” - conectarea Clujului la autostrada Transilvania - a fost aprobat de 

către Guvernul României, în prezent fiind în derulare etapa procedurilor de expropiere. 

Drumul expres are o lungime de peste 5 kilometri, la care se adaugă mai multe bretele. Acest 

drum expres este necesar pentru asigurarea unei legături mai rapide pentru accesul în Municipiul Cluj-

Napoca din Autostrada Transilvania, în prezent accesul fiind posibil prin municipiul Turda (zona de Sud) 

sau prin Vest, prin Floreşti şi DN 1. Acest segment de drum va asigura legătura dintre două căi principale 

de transport din județul Cluj și anume: conexiunea dintre autostrada A3 (Turda) și drumul național 

european DN1/E81 pe raza Tureni. 

Drumul Expres va costa 663 de milioane de lei și va fi realizat în 18 luni de la semnarea ordinului 

de începere a lucrărilor. Acesta va avea o lățime a benzii de circulație de 3,5 metri, un acostament lat de 
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2,25 metri și spațiu median de 3 metri lățime unde se montează separatoarele de sens. În proiect sunt 

prevăzute 7 poduri și viaducte, din care cel mai lung va fi la kilometrul 4 peste Valea Racilor. 

 

2.10. A fost aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2030  

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2030 al Zonei 

Metropolitane Cluj-Napoca a avut în vedere contextul strategic existent la nivel global și european, 

precum și preocupările ce vizează mobilitatea urbană și transportul identificate pe plan internațional. 

Mobilitatea și transportul reprezintă factori esențiali pentru mediu, economie și pentru o calitate a 

vieții crescută, fiind abordate în multiple documente strategice, în special din punct de vedere al 

obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon, acestea ocupând un loc din ce în ce mai important pe 

agendele instituțiilor europene. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a fost elaborat printr-o abordare transparentă şi 

participativă. În toate etapele de elaborare a P.M.U.D au fost consultaţi actorii relevanţi, cetăţeni şi 

reprezentanţi ai societăţii civile, operatori de transport public şi operatori economici din teritoriul studiat 

și au fost aplicate chestionare și sondaje de opinie. 

 

2.11. Măsuri pentru siguranţa şi fluidizarea circulaţiei 

În scopul creșterii nivelului de siguranță a participanților la trafic, a confortului riveranilor și 

asigurării unui mod sigur de traversare a pietonilor, au fost semaforizate 13 treceri de pietoni și 4 

intersecții: Str. Giordano Bruno - trecere pietoni zona Autogara Beta, str. Alexandru Vlahuță - trecere 

pietoni zona str. Iancu de Hunedoara, str. Dunării - trecere pietoni zona str. Siretului, B-dul 1 Decembrie 

1918 - trecere pietoni zona pasarelă - loc de joacă, str. Maramureșului - trecere pietoni zona nr. 151, str. 

Plopilor - trecere pietoni zona scuar tramvai, str. Făgetului - trecere pietoni zona clinica Biovet, B-dul 1 

Decembrie 1918 - str. Petuniei, str. Gruia nr. 51 - Școala Specială pentru Deficienți de Auz, str. Eremia 

Grigorescu nr. 124 - zona Mega Image, str. București - str. Anton Pann, str. Făgetului - zona Vila Tușa, 

str. Donath - Aleea Bucura, str. Dunării - intersecție cu str. Între Lacuri și str. Sarmisegetuza, Calea 

Dorobanților - intersecție cu str. Anghel Saligny, B-dul Muncii intersecție cu str. D.G. Kiriac, Oașului - 

Valea Fânațelor. 

În prezent, la nivelul municipiului Cluj-Napoca există 171 de locații cu semnal sonor (respectiv 

413 bucăți dispozitive acustice nevăzători) și marcaj tactil la 101 treceri de pietoni semaforizate, în 

suprafață aproximativă de 775 mp.  
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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 

aproximativ 15.000 mp marcaje longitudinale, 10.400 mp marcaje transversale, 10.200 mp marcaje 

diverse și 2800 mp benzi biciclete. Pe străzile recent modernizate, au fost aplicate marcaje cu produse 

speciale cu durată de viaţă mai mare: 32 mp marcaje longitudinale, 500 mp marcaje transversale, 800 mp 

marcaje diverse şi 1400 mp covoare roşii antiderapante. 

 Activităţile de asigurare a unui trafic modern, în condiţii de siguranţă, au mai inclus montarea a 

2894 de indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp - clasa II) și a 

2282 stâlpişori metalici.  

Pentru creşterea siguranţei circulaţiei, au fost realizate 36 praguri de sol noi și s-au montat 26 de 

oglinzi parabolice, în urma solicitărilor venite din partea cetăţenilor. 

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. 
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3. Infrastructură Urbană 

Angajamentul Primăriei municipiului Cluj-Napoca pe termen mediu și lung este de a implementa 

proiecte care dezvoltă rețeaua urbană și pun accentul pe mobilitate sustenabilă: crearea de noi piste de 

biciclete, benzi dedicate pentru transportul în comun, infrastructură pentru vehicule electrice. 

 

3.1. Lucrări de investiţii pentru arterele importante ale oraşului  

Și în acest an, Primăria 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 

peste 90 de obiective din municipiu (străzi, alei, trotuare, pieţe), cu o suprafaţă totală reabilitată 

(carosabil şi trotuare) de peste 151.000 metri pătrați, la care se adaugă finalizarea Bulevardul 21 

Decembrie 1989 (cu o suprafață de peste 43.000 mp).  

 

Între obiectivele realizate s-au numărat (reabilitare totală sau parţială): str. Gheorghe Sion, str. 

Valea Fânațelor, str. Privighetorii, str. Anton Pann, str. Taberei nr. 4, B-dul Muncii nr. 67-69, Accesul din 

str. Oaşului la Cartierul Lomb, amenajare intersecție Lomb, str. Crângului, str. Năsăud nr. 16-20, str. 

Curcubeului, str. Gorunului nr. 4-6, str. Traian Vuia, Str. Între Lacuri, Calea Dorobanților nr. 78, str. Ioan 

Alexandru, str. Observator - parcări longitudinale, str. L. Pasteur nr. 24, str. În Jurul Lacului, Piața Avram 
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Iancu, trotuar str. Aurel Vlaicu, Calea Turzii - intersecție Observator, str. Budai Nagy Antal, str. Crișan, 

str. Posada, strada Milton Leher, Aleea Snagov, strada Priveliștii, str. Arieșului, str. Fagului, str. Borhanci, 

str. Vidrei, str. Constantin Brâncuși, str. Donath, str. Macului, str. Ion Meșter, str. Fabricii, alei în zonele 

unde s-0au demolat garaje în cartierele Intre Lacuri, Mănăştur, Gheorgheni, Grigorescu şi Zorilor.  

La acestea se adaugă pietruirea unei suprafeţe de peste 37.000 mp pe 10 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. 

 

3.2. Lucrările la Bulevardul 21 Decembrie 1989 au fost finalizate  

Prin acest proiect finanţat din fonduri europene, s-a reorganizat și optimizat circulaţia pe una 

dintre arterele principale ale oraşului, cu asigurarea fluxurilor pietonale, velo și auto corespunzătoare.  

Lucrările au presupus intervenții pe o suprafață de peste 43.000 mp: Bulevardul 21 Decembrie 

1989, între Piața Unirii și Biserica Sfântul Petru/strada Buftea și strada David Ferenc (între Bulevardul . 

21 Decembrie 1989 și strada Brassai Samuel). 

Tipuri de intervenții: 174 noi arbori plantați (care se adaugă celor 105 deja existenți); spațiu urban 

eficientizat; scuar în locul parcării din fața bisericii Sf. Petru; mobilier urban modern; sistem de iluminat 

cu tehnologie LED; benzi dedicate pentru transport public și biciclete. 
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3.3. Investiție din bani europeni în zona străzii Mihail Kogălniceanu 

Prin acest proiect finanţat din fonduri europene 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 tradiţional. 

Pe o suprafață de peste 25.000 mp, proiectul de investiții cuprinde lucrări pentru strada Mihail 

Kogălniceanu și străzile adiacente - Universității, Emmanuel de Martonne, axa nord-sud alcătuită din 

străzile János Bolyai - Hermann Oberth - Kovács Dezsö, Gaál Gábor și Baba Novac. Obiectivul general 

al proiectului este creșterea calității spațiului public, o componentă cheie pentru ceea ce înseamnă 

dezvoltarea durabilă. 

 

Descrierea obiectivului de investiții: 

- se realizează pietonalizarea mai multor tronsoane de străzi în aria menționată; 

- tronsonul străzii M. Kogălniceanu, între str. Hermann Oberth și str. Gaál Gábor este transformat 

în baza conceptului de „grădină urbană”; 

- vor fi plantați peste 250 arbori în mai multe zone incluse în proiect; 
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- vor fi instalate 7 stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice, 4 stații pentru încărcarea 

autovehiculelor electrice, mobilier urban modern, rastele pentru parcarea a 113 biciclete și un sistem de 

iluminat cu LED. 

 Pe segmentul str. Universității - între str. Mihail Kogălniceanu și Piața Unirii - se va elimina 

parcarea actuală care ocupă majoritatea spațiului stradal, se va 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, se va amplasa mobilier urban. 

Pe str. Mihail 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.  

Lucrările vor fi finalizate în anul 2023. 

 

 

3.4. Regenarea urbană a zonei Calea Mănăștur - Calea Moților - Uzinei Electrice - Oțetului - 

Mărginașă  

Au demarat lucrările pentru regenerarea urbană a zonei străzilor Calea Mănăștur - Calea Moților - 

Uzinei Electrice - Oțetului - Mărginașă. Lucrările de reabilitare și modernizare a acestor străzi 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 circulație rutieră (lățime de 3 m).  

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 circulație 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.  
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3.5. Noul pod Porțelanului va avea o durată de viață de 100 de ani 

Vineri, 23 decembrie, a fost deschisă circulația pe noul pod. Circulația a fost reorganizată pe 

ambele maluri şi podul vechi este destinat acum circulației pietonale și velo. Podul nou are o lungime de 

62 metri şi două benzi de circulaţie cu un total de 7 metri lăţime. Pistele pentru biciclete sunt amenajate 

astfel: una pe noul pod - cu sensul de mers spre oraș; una pe vechiul pod - cu sensul spre Nădășel. 

Culoarul pietonal pe vechiul pod are 4 metri lățime. Durata de viață a podului nou este de 100 de ani. 
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3.6. Podul Oașului-Răsăritului - investiție de peste 4,6 milioane de euro 

Proiectul noului pod Oașului-Răsăritului este unul extrem de important atât din perspectiva 

circulației, cât și pentru calitatea vieții clujenilor care locuiesc în zonă, lucrările urmând să fie finalizate 

în vara anului 2023. 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. 

 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

20 

 

3.7. Investiție în Cartierul Iris: modernizarea Pieței Liebknecht și a străzilor adiacente 

A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor din cadrul proiectului 

„Amenajarea unor legături pietonale între Piața Karl Liebknecht - Parcul Iris și străzile adiacente, în 

municipiul Cluj-Napoca”.  

Zona ce urmează să fie modernizată în centrul cartierului Iris are o suprafață de 23.160 mp. 

Intervenția acoperă Piața Karl Liebknecht și Parcul Iris, Parcul Liebknecht, strada Războieni, strada 

Puieților, strada Gheorghe Asachi, strada Spiru Haret, strada Postăvarul, strada Nicolae Românul, strada 

Iris. Investiția presupune lărgirea trotuarelor, amenajarea de piste de biciclete și crearea a 90 locuri de 

parcare. 10 stații de încărcare pentru autovehicule electrice și 40 stații de încărcare pentru 

biciclete/trotinete electrice se montează pentru a stimula cetățenii în vederea utilizării mobilității 

ecologice. De asemenea, se plantează noi arbori pe lângă cei existenți, se instalează mobilier urban 

modern, iluminat public cu tehnologie LED și se înființează o nouă zonă de joacă și fitness. Proiectul va 

fi depus spre finanțare din fonduri nerambursabile în perioada de programare 2021-2027. 

 

3.8. Nou culoar de mobilitate, din zona Gării până la podul Ira 

Conceptul de amenajare propus de specialiști pentru culoarul de mobilitate nord, un nou bulevard 

pe axa est-vest, de-a lungul căii ferate a fost prezentat în cadrul unei dezbateri publice organizate sub 

cupola Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), iar propunerea preliminară PUZ s-a aflat în 

procedură de consultare publică în luna octombrie.  

Noul bulevard se va întinde de la viitorul pod Oașului-Răsăritului, pe traseul Răsăritului - Câmpul 

Pâinii - Pod Ira, pe o lungime de aproximativ 4 kilometri. Acest proiect reprezintă un culoar alternativ de 

mobilitate și va contribui la ceea ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea Clujului. 

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. 

Zonele verzi propuse ocupă o suprafață de 56.000 mp, iar zonele pietonale se vor întinde pe 

45.000 mp. În ceea ce privește pistele de biciclete, acestea vor reprezenta 7,5% din suprafața proiectului. 

De asemenea, în proiect va fi integrată rețeaua de transport public urban și se va realiza 

conectarea la circulația feroviară metropolitană. 
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3.9. Masterplanul viitorului cartier Sopor - un oraș în oraș - a primit avizul de mediu 

Primăria Cluj-Napoca este prima administrație publică locală din România care a demarat un 

proiect de dezvoltare de la zero a unui nou cartier de locuințe. Viitorul cartier Sopor se va întinde pe o 

suprafață totală de 250 de hectare, dintre care 25 hectare vor fi spații verzi.  

În luna octombrie a fost organizată dezbaterea publică a alternativei finale pentru „Elaborare Plan 

urbanistic Zonal în condițiile Legii nr. 350/2001 modificată și actualizată - PLAN DIRECTOR 

(MASTERPLAN) SOPOR”, iar în luna decembrie a fost obținut avizul de mediu.  

Planul Urbanistic Zonal al viitorului cartier este în curs de realizare de către o echipă de arhitecți 

care a fost aleasă în urma unui concurs internațional de soluții, câștigat de către Asiza Birou de 

Arhitectură SRL - o echipă coordonată de arhitecții Vlad Sebastian Rusu și Octav Olănescu. 

Acest concurs a avut ca scop principal selectarea celei mai bune soluții în vederea “Elaborării 

unui Masterplan/ Plan Urbanistic Zonal în cartierul Coloniile Sopor din Municipiul Cluj-Napoca”.  

Prin concurs s-a dorit identificarea unui nou mod de urbanizare sustenabil, orientat spre 

generațiile viitoare și spre bună conviețuire. Așadar, principiul de bază este creșterea calității vieții 

oamenilor în mediul urban prin soluții integratoare și inovatoare.  

 

3.10. Concept de amenajare modern pentru zona sensului giratoriu Mărăști 

În ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca din data de 5 decembrie a fost 

aprobat proiectul de hotărâre pentru Planul Urbanistic Zonal dedicat reamenajării zonei sensului giratoriu 

din Mărăşti și a zonelor adiacente. 

Prin PUZ-ul realizat sunt stabilite mai multe reglementări pentru spațiul public: 

1. Reglementări privind organizarea circulației pe următoarele tronsoane: Bulevardul 21 

Decembrie 1989 (pe tronsonul Piața Mărăști - str. Buftea), str. Aurel Vlaicu (pe tronsonul Piața Mărăști - 

str. Aurel Vlaicu nr.5), str. Fabricii (pe tronsonul Piața Mărăști - str. București), Aleea Bibliotecii, strada 

Crinului, strada Ciocârliei, Calea Dorobanților (pe tronsonul adiacent nr. 98 - 106). 

2. Reglementări privind parcajul și scuarul Aleii Bibliotecii: se propune realizarea unui parcaj 

subteran, pe 2 niveluri și reamenajarea spațiului public de la partea superioară a parcajului. Scuarul Aleii 

Bibliotecii rezultă din extinderea zonei exclusiv pietonale spre vest și conectarea acesteia la rețeaua de 

spații publice din zonă.  
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De asemenea, sunt cuprinse modificări în ceea ce privește circulația și accesul pietonilor și 

mașinilor în zonă, fiind delimitate și zonele verzi, respectiv suprafețe multifuncționale. Punctele de acces 

pietonal sunt integrate arhitectural în amenajarea spațiului public, sub forma unui pavilion urban. 

Pentru parcarea subterană de sub Aleea Bibliotecii, Primăria Cluj-Napoca are în derulare un 

contract pentru faza de proiectare - studiu de fezabilitate. 

3. Reglementări privind incinta Calea Dorobanților nr.105: se propune eliberarea curții de garaje 

și parcări pentru realizarea unui parcaj subteran conectat la garajul subteran existent la subsolul blocului 

aflat la est, cu acces comun din Calea Dorobanților. La sol sunt prevăzute 12 locuri de staționare de 

scurtă durată pentru vizitatori. 

 

3.11. Amenajarea zonei Borhanci 

A demarat un amplu proiect de amenajare a terenului aflat în proprietatea Primăriei în zona 

Borhanci. Astfel aici se vor realiza un HUB educațional - creșă, grădiniță, școală gimnazială, liceu, o 

zonă de pădure-parc, o bază sportivă, un bazin de înot și un centru medical de excelență. Dintre acestea, 

deja sunt în faza de licitaţie publică pentru proiectare şi execuţie proiectul bazinului de înot, lucrările 

tehnico-edilitare pentru întreaga zonă şi proiectul grădiniţei, şcolii generale şi proiectul liceului. 

 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

23 

 

4. Parcări și parkinguri 

4.1. Noi parcări securizate pentru biciclete 

În anul 2022 au fost amplasate 2 

structuri metalice alimentate cu panouri 

fotovoltaice pentru gararea bicicletelor pe 

strada Aurel Vlaicu nr. 60 și pe strada 

Mureșului nr. 58, fiecare cu câte 50 de 

locuri. Cea de-a treia structură metalică 

pentru parcarea bicicletelor a fost ampla-

sată în parking-ul Hașdeu. Alte 4 structuri 

cu panouri fotovoltaice şi cu câte 50 de 

locuri fiecare sunt în curs de amenajare 

pe amplasamentele: Fântânele 59, Donath 

194, Primăverii 2 şi Brateş 16. 

De asemenea, în acest an a fost 

finalizată licitația pentru achiziția a cinci 

noi structuri securizate pentru biciclete, 

care vor fi instalate în următoarele locuri: 

str. Petuniei nr.7, str. Iazului (vis-à-vis de 

Ciocârliei nr.1), str. Rapsodiei nr.12, str. 

Alverna nr. 61 și parking Fabricii.  

Caracteristici tehnice containere 

securizate cu rastel mobil de biciclete 

(minim 50 de rasteluri/ container), sistem 

de alimentare cu energie electrică independentă de rețea și instalație electrică, sistem de supraveghere 

video, echipament de stocare imagini, sistem complet de tip senzor pentru transmiterea avertizărilor de 

tip sms, cititor de carduri de proximitate, dulap metalic, monitor led, carduri de proximitate, corpuri de 

iluminat, închidere securizată container. 

Locurile de parcare pentru biciclete sunt alocate în conformitate cu HCL 412/2020 cu 

modificările și completarile ulterioare. „Parcări sigure pentru biciclete” este un proiect propus și votat de 

clujeni în cadrul procesului de bugetare participativă.  
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4.2. Peste 2.000 de locuri de parcare în urma demolării garajelor 

Primăria Cluj-Napoca a amenajat noi locuri de parcare și spații verzi în locul garajelor desființate 

din cartierele Zorilor, Gheorgheni, Grigorescu, Mărăști și Mănăștur. Anul acesta, un număr de 2.150 de 

garaje au fost demolate. În urma demolării garajelor, au rezultat 2.428 locuri de parcare. Restructurarea și 

regenerarea urbană în toate cartierele orașului reprezintă o prioritate pentru Primăria municipiului Cluj-

Napoca. Activitatea de demolare a garajelor din municipiu continuă cu scopul de a reda cartierelor spații 

publice, spații de agrement, locuri de parcare suplimentare și o calitate a vieții mai bună. 
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5. Dimensiunea verde a orașului 

Amenajarea de noi spații verzi reprezintă o prioritate a Primăriei Cluj-Napoca. Până în 2030 ne-

am propus plantarea a peste 100.000 arbori, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, crearea și 

extinderea zonelor verzi în oraș și amenajarea de coridoare verzi-albastre. 

 

5.1. Cluj-Napoca, singurul oraș din România cu două baze sportive cu acces gratuit. Baza 

sportivă „La Terenuri” din cartierul Mănăștur a fost finalizată 

Baza sportivă „La Terenuri” din cartierul Mănăștur a fost finalizată, investiția fiind de peste 6 

milioane de euro. Municipiul nostru are acum două baze sportive publice cu acces gratuit: Baza sportivă 

Gheorgheni, inaugurată în anul 2016 și Baza Sportivă „La terenuri”, finalizată anul acesta. Programările 

pentru terenurile cu acces controlat se pot face pe www.sportinclujnapoca.ro. 

 

Pe o suprafață de peste 4,2 hectare, Baza sportivă „La Terenuri” cuprinde facilități cu acces liber 

pentru recreere, sport și relaxare pentru toate tipurile de public, de la copii la cei vârstnici, atât în aer liber 

cât și indoor (în sală), cu amenajări și dotări urbane de ultimă generație. 

Noua bază sportivă cuprinde terenuri pentru sporturi în aer liber: tenis de câmp, baschet, mini 

fotbal, badminton, volei, amenajate cu suprafețe sintetice adaptate și prevăzute cu nocturnă.  

 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

27 

 

 

În spațiu închis (sală), pot fi practicate următoarele activități sportive: squash, tenis de masă, 

escaladă, studio yoga/aerobic/fitness. 

În noua bază sportivă se află și un amfiteatru în aer liber. De asemenea, incinta bazei sportive 

dispune de: staţii încărcare biciclete electrice, stație bike sharing și parcări biciclete, parcări auto.  
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Prin acest proiect, au fost modernizate și căile de acces la amplasament prin multiplicarea 

opțiunilor de traversare a pârâului Calvaria, prin realizarea a două pasaje pietonale suplimentare. Astfel, 

accesul în baza sportivă se poate face din strada Mehedinți, din strada Mărișel, dar și peste pârâul 

Calvaria, realizându-se astfel conexiunea cu centrul cartierului Mănăștur.  

 

 

5.2. Pădurea Clujenilor: un parc de 21 de hectare, realizat din fonduri europene și locale 

Cu o suprafață de peste 21 de hectare, mai mare decât cea a Parcului Central „Simion Bărnuțiu”, 

Pădurea Clujenilor este cel mai nou parc al orașului. Situat pe Bulevardul Muncii, parcul este unul 

recreativ, un loc pentru petrecerea timpului liber în cadru natural. 

Amenajarea parcului a presupus crearea mai multor zone distincte care să acopere o gamă largă 

de posibilități de recreere: zonă de belvedere, zone de interes cu mobilier urban; zonă de grădină urbană. 

În parc predomină zonele acoperite cu vegetație: plantații pentru stabilizarea solului, masive de 

arbori, zone de poiană și zonă de taluzuri cu arbuști târâtori, graminée decorative și arbuști decorativi. 

Cei peste 1500 arbori și 30.000 puieți plantați în cadrul parcului au un rol deosebit în peisajul parcului. 

Parcul dispune de facilități pentru persoane cu dizabilități, locuri de parcare și iluminat nocturn în 

parcări și pe aleea principală. De asemenea, prin proiect au fost prevăzute și parcări pentru biciclete și 

stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice. 
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Proiectul a fost finanțat prin fonduri europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

 

 

5.3. Rethinking Someș - 3 proiecte cu finanțare europeană pentru întoarcerea orașului cu 

fața la râu: Lunca Someșului, reamenajarea Platoului Sălii Sporturilor și Parcul Armătura 

Reabilitarea malurilor Someşului din zona Grigorescu-Plopilor (peste 7 hectare), reabilitarea 

Parcului Armătura (3,2 ha) şi a zonei adiacente și reabilitarea platoului Sălii Sporturilor sunt cele trei 

componente majore ale proiectului câştigător în cadrul concursului internaţional pentru punerea în 

valoare a malurilor Someşului, Rethinking Someș. Cele trei proiecte sunt finanţate din fonduri europene, 

iar lucrările avansează conform graficelor, urmând să fie finalizate anul viitor. 

Modernizarea malurilor Someșului reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte de revitalizare 

urbană derulate de Primăria municipiului Cluj-Napoca și are la bază conceptul „reîntoarcerea orașului cu 

fața la râu”. Obiectivul de investiții cuprinde malurile intravilane ale Someșului în zona străzilor Paul 

Ioan, 1 Decembrie 1918, Plopilor, Gavril Muzicescu, Sigismund Toduță, Splaiul Independenței, Mamaia, 

Dragalina, precum și în zona adiacentă parcurilor Rozelor și Iuliu Hațieganu.  

Pe ambele maluri vor fi introduse aliniamente (liniare și non-lineare) de arbori în lungul noilor 

alei pietonale și cicliste propuse, vor fi plantați arbuști și vor fi înierbate suprafețele adiacente aleilor 

pietonale propuse.  
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Investiția presupune și un sistem de iluminat public modern și eficient și un sistem de camere 

video performante, precum și modernizarea sistemului de mobilier urban aferent infrastructurii pietonale 

și velo propuse, prin amplasarea de bănci de diferite tipuri. 

 

Prin ansamblul lucrărilor care se execută în zona Grigorescu, zonele verzi se extind, spațiile 

publice de pe ambele maluri ale râului sunt refăcute, fauna și flora locală sunt reintroduse pe malurile 

râului. Suprafaţa totală de spaţii verzi din zona Grigorescu creşte de la 77.287 mp la 89.659 mp - o 

creştere de 1,2 hectare. 

Lucările din zona parcului Armătura presupun revitalizarea culoarului de mobilitate verde-

albastru aferent Someşului - în zona Parcului, modernizarea şi extinderea infrastructurii pietonale şi 

ciclistice pe malurile râului, dar și realizarea unui podeţ pietonal şi velo peste pârâul Nadăş. 

În zona platoului Sălii Sportului este prevăzută reducerea spaţiului pentru maşini - zone de parcări 

şi accese - pentru a mări suprafața spaţiului public pietonal. Platoul actual va fi ocupat de o piațetă 

destinată târgurilor, evenimentelor și acțiunilor multiculturale. În sezonul rece, un patinoar va putea fi 

amenajat în zona respectivă. 

Proiectul de reabilitare a râului Someş este considerat un exemplu de bune practici la nivel 

european pentru efortul de regenerare a râului, pe care şi-a propus să-l transforme într-o coloană 

vertebrală verde şi ecologică a oraşului.  
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Proiectul este rezultatul unui concurs internaţional de soluţii derulat împreună cu Ordinul 

Arhitecţilor din România, câştigătorul fiind desemnat de un juriu internaţional. Proiectul echipei 

PRÁCTICA a obţinut premiul Share Building Awards 2019 şi a fost apreciat şi în cadrul Bienalei de la 

Veneţia 2021. 

 

5.4. Investiție de 9 milioane de euro pentru Parcul Feroviarilor  

Lucrările au continuat la Parcul Feroviarilor pentru reamenajarea integrală a suprafeței de 5,3 

hectare. Amenajarea presupune un nivel ridicat de biodiversitate, oferind un cadru propice atât pentru 

floră cât și pentru fauna temporară. În acest sens, vegetația existentă va fi suplimentată prin plantarea a 

535 noi arbori, 3686 arbuști din specii de foioase și 1258 arbuști din specii de conifere.  

 

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. 
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- 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. Termenul de finalizare 

este decembrie 2023. 

 

5.5. Parcul Ștefan cel Mare - un nou spațiu public de calitate 

Proiectul de revitalizare cuprinde o suprafață de peste 1,2 hectare, anume esplanada și spațiile 

verzi adiacente clădirii Teatrului Național Cluj-Napoca. 

 

Noua configurație oferă posibilitatea de organizare a unor evenimente și festivități de mici 

dimensiuni, într-un spațiu multifuncțional. 

Proiectul a presupus plantarea a 64 arbori pe lângă cei existenți, 1474 arbuști, 2910 flori cu bulb și 

6626 plante perene. Conform expertizei tehnice, au fost înlocuiți 9 arbori compromiși din punct de 
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vedere fiziologic și care puteau reprezenta un pericol pentru trecători. A fost instalat, de asemenea, un 

sistem de irigații automatizat. 

Proiectul de revitalizare a parcului presupune: plantări arbori și arbuști, gazonare și plantare de 

noi specii perene; modernizarea aleilor, realizarea unui singur acces auto pentru mașinile de intervenție și 

instalarea de mobilier urban modern (bănci, cuburi, coșuri de gunoi ș.a.); realizare accese pietonale și 

pentru biciclete, interconectate; loc de joacă pentru copii; amplasarea unei scene demontabile în spatele 

clădirii teatrului; construcția a 4 fântâni arteziene; rastel pentru biciclete cu dale înierbate; stație pentru 

încărcarea mașinilor electrice; amplasare corpuri de iluminat cu proiectoare; instalare sistem de irigații 

automatizat; punct gospodăresc îngropat; toaletă automată cu dotări pentru persoane cu dizabilități. 

 

5.6. Modernizarea Parcului Farmec din cartierul Mărăști 

Parcul Farmec de pe strada București din cartierul Mărăști a intrat în reabilitare, astfel încât 

această zonă verde să corespundă cerințelor tuturor utilizatorilor, de toate vârstele.  

 

Pe o suprafață de 3.152 mp, proiectul cuprinde următoarele: zonă de activități sportive cu 

echipamente de fitness, zonă cu mese de șah (3 ansambluri), zonă cu mese de tenis de masă și 2 zone de 

joacă pentru copii realizate din materiale durabile. 

Zona verde a fost regenerată, realizându-se plantarea a 30 de arbori și 100 arbuști noi. De 

asemenea, a fosti amplasat gazon pe o suprafață de 2350 mp. S-a urmărit păstrarea intactă a 
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biodiversității Canalului Morii (1232 mp), iar cadrul natural este tratat cu mare atenție în procesul de 

amenajare a zonelor verzi de recreere. 

Alte dotări în cadrul proiectului: două podețe destinate pietonilor, placate cu elemente din lemn, 

ce facilitează trecerea peste Canalului Morii; rastel pentru biciclete de 13 m lungime; fântână 

pavimentală cu iluminare de tip LED și sistem de reciclare a apei; mobilier urban modern; mobilier urban 

adaptat persoanelor cu dizabilități; iluminat public cu LED; sistem de irigație prin aspersiune; sistem de 

supraveghere video; toaletă pentru persoane cu dizabilităţi. 

 

 

5.7. Au început lucrările la Parcul Observator din cartierul Zorilor 

În luna noiembrie au început lucrările la Parcul Observator din cartierul Zorilor. Noul parc va fi 

amenajat pe o suprafață de 1,2 ha și le va oferi clujenilor diverse posibilități de relaxare și petrecere a 

timpului liber. Aici se vor planta peste 180 arbori și peste 240 arbuști. 

Situat în centrul cartierului Zorilor, parcul va oferi atât locuitorilor din zonă, cât și celorlalți 

clujeni de toate vârstele un spațiu verde de calitate, cu diverse facilități: loc de joacă cu dotări moderne 

pentru copii, zonă de recreere pentru seniori (cu mese de șah și fântâni arteziene), zonă de fitness, zone 

de promenadă și piste pentru biciclete.  

De asemenea, sistemul de iluminat LED prevăzut va dispune de sistem de telegestiune, iar 

întreaga infrastructură tehnico-edilitară va fi amplasată în subteran. 
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Sistemul de irigație prevăzut în proiect va reduce costurile de întreținere și va asigura prospețimea 

vegetației în perioadele de secetă. 

Aleile vor fi amenajate din materiale permeabile pentru un impact minim asupra mediului și vor 

permite accesul persoanelor cu dizabilități în toate zonele parcului. 

 

 

5.8. A început proiectarea pentru modernizarea Parcului Primăverii din cartierul Mănăștur 

Reabilitarea Parcului Primăverii este în faza de proiectare. Zona din cartierul Mănăștur care face 

obiectul proiectului are o suprafață de 34.183 mp, împărțită astfel: suprafața verde - 18.660 mp, zona 

adiacentă parcului, între spațiul verde și clădirile de locuit - 8075 mp, tronson strada Ion Meșter, tronson 

strada Emil Cioran - 7448 mp. 

În parc se vor planta peste 1000 de arbori și arbuști noi, iar străzile adiacente devin spații publice 

pentru utilizarea comună de către toate categoriile de utilizatori. 

 Parcul Primăverii devine un spațiu verde de calitate pentru locuitorii cartierului și o legătură între 

punctele de interes din Mănăștur. Se păstrează funcțiunea de bază a parcului, aceea de grădină publică. 

Mobilierul urban se înlocuiește cu unul modern, iluminatul public se modernizează cu tehnologie LED și 

vor fi amplasate stații de încărcare pentru autoturisme, biciclete și trotinete electrice. 
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5.9. Parcul Bună Ziua va fi amenajat în urma unui concurs de soluții 

A fost semnat contractul de proiectare pentru amenajarea Parcului Bună Ziua, de 10,7 hectare. La 

data de 1 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la CIIC - Centrul de Inovare și 

Imaginație Civică, a fost anunțată soluția câștigătoare pentru realizarea viitorului parc „Bună Ziua”, care 

va completa rețeaua verde a orașului.  

Proiectul câștigător aparţine SC Punct Birou de Arhitectură SRL şi a fost depus în contextul celui 

de-al 10-lea concurs de soluții organizat de Primărie și OAR - Ordinul Arhitecților din România, cu 

sprijinul Filialei Teritoriale Transilvania. Soluția câștigătoare a concursului pentru Parcul Bună Ziua 

prevede amenajarea a 10,7 hectare de-a lungul pârâului Becaș. Noul parc va include locuri de relaxare 

pentru clujenii de toate vârstele, terenuri de joacă pentru copii, alei velo-pietonale, spațiu polivalent 

pentru manifestări și activități culturale și civice. 

 

 

5.10. Noi pași pentru cel mai mare parc al Clujului - Parcul Est 

A fost aprobat studiul de fezabilitate și documentația și indicatorii tehnico-economici pentru 

viitorul parc Est, care se va întinde pe o suprafață de 54 de hectare, urmând să devină cel mai mare parc 

din municipiul Cluj-Napoca. 

Investiția este compusă din următoarele obiective: 
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- Amenajarea biotopului zonă umedă, a zonelor sale de acces și de protecție - 188.127 mp; 

- Amenajarea culoarului văii Becaș, între strada Sopor și Calea Someșeni - 108.416 mp; 

- Amenajarea lacului 3, a zonelor sale de acces și de protecție - 86.815 mp; 

- Amenajarea zonei de grădină publică urbană a parcului - 157.092 mp. 

Proiectul presupune amenajarea de noi spații de relaxare, 7 zone sport și 13 locuri de joacă pentru 

copii, amplasarea de mobilier urban, rastele pentru 610 biciclete/trotinete, telescoape pentru observarea 

păsărilor, 18 stații pentru încărcarea mașinilor electrice, modernizarea iluminatului public ș.a..  

De asemenea, pentru păstrarea unui nivel cât mai redus de impact antropic, vor fi stabilite trasee 

de vizitare în interiorul zonei de protecție a habitatului natural, accesul fiind restricționat sezonier. 

 

Biodiversitatea se află în centrul conceptului propus pentru amenajarea viitorul Parc Est. Potrivit 

viziunii propuse de proiectanți, miza proiectului este de a permite naturii să continue să se dezvolte în 

limitele actuale și în același timp să creeze noi zone de expansiune a biodiversității. Bogăția peisajului 

văii Becașului este păstrată, cu renaturalizarea zonelor adiacente prin sisteme de îndiguire și meandrare 

naturală, pentru a constitui un coridor verde cu o faună și floră distinctă. Intervențiile propuse sunt 

minimale.  

În viitorul parc vor fi plantați un număr de 5.295 de arbori noi. Arborii maturi vor fi păstrați, iar 

exemplarele considerate remarcabile vor fi valorificate prin includerea lor în trasee tematice și educative. 

Pentru încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative la mașină, pe malul drept al râului 

Becaș - pe toată lungimea adiacentă Parcului Est - și în zonele de acces în parc se vor amenaja piste 

pentru biciclete, precum și infrastructură pentru circulația pietonală (14,83 km alei pietonale și piste). 
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În ceea ce privește accesul în Parcul Est din Calea Someșeni, acesta va fi reconfigurat astfel - 

amenajare stație transport în comun, bandă suplimentară, piste de biciclete, trotuar - și se va realiza o 

parcare publică cu 38 locuri. În zona de acces adiacentă străzii General Nicolae Dăscălescu se va realiza 

o parcare cu 83 locuri, precum și o zonă pietonală amplă. Tot în această zonă se vor amenaja 3 terenuri de 

baschet, 6 terenuri de tenis și un teren de fotbal, iar pavilionul reunește o sală de sport de nivel 

competițional cu o capacitate de 96 persoane și o sală de evenimente care poate găzdui 359 persoane. 

 

5.11. Exproprieri pentru modernizarea Cetățuii 

Procedura de expropriere în vederea amenajării ansamblului urban Cetățuia a demarat anul acesta. 

Suprafața totală propusă a fi amenajată prin proiect este de 140.295 mp și presupune: amenajarea zonei 

de parc aferente versantului sudic și zonelor sudice și sud-estice ale exteriorului fortificației în suprafață 

de 54.147 mp; amenajarea zonei de parc aferente platoului nordic și zonelor vestice, nordice și estice ale 

exteriorului fortificației, suprafață 70.780 mp; amenajarea zonei de parc aferentă incintei 

fortificației,15.368 mp; suprafața plantată și înierbată (arbori, arbuști, plante perene) - 100.000 mp; arbori 

noi plantați - 1100 bucăți; suprafață totală amenajări pietonale / semi-pietonale - 26.500 mp; locuri de 

parcare biciclete sau trotinete - 110 bucăți; stații de încărcare pentru mașini electrice - 7 bucăți; stații de 

încărcare pentru biciclete sau trotinete electrice - 11 bucăți; pavilioane deschise/umbrare - 4 bucăți; locuri 

de joacă dotate cu mobilier pentru joacă pentru diferite categorii de vârste, realizat din materiale naturale 

- 2 bucăți; zonă pentru sport cu aparate de fitness pentru diferite categorii de vârstă și cu grade 

diferențiate de dificultate; teren de sport pe gazon natural; grupuri sanitare automate cu autocurățire a 

câte 2 cabine dintre care una pentru persoane cu mobilitate redusă - 2 bucăți. 

 

5.12. Pădure parc și bază sportivă în Borhanci 

Proiectul amplu pe care îl propunem în zona cartierului Borhanci cuprinde și amenajarea unei 

păduri-parc (pe o suprafață de 50.89 hectare) și a unei baze sportive (pe o suprafață de 8,7 hectare). 

Viitoarea pădure-parc va cuprinde plantații masive de arbori, arbuști și plante decorative, zone de 

poiană, o zonă special amenajată pentru plimbare patrupede, punct de belvedere, tiroliană, precum și 

culoare de alergare și parcare. Baza sportivă va avea facilități pentru toate vârstele, urmând să fie 

amenajate diverse terenuri pentru activități sportive atât în interior, cât și în exterior: tenis de câmp, 

baschet, fotbal, volei, tenis de masă, perete de escaladă, yoga etc. De asemenea, vor fi amenajate piste de 

alergare și pentru biciclete, zone de fitness, zone de parkour, zone de recreere pentru seniori etc. 

Cele două obiective se află în faza de pregătire a licitației pentru proiectare și execuție. 
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5.13. Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă (pietonal şi velo) de-a lungul râului 

Someşul mic (Someş metropolitan) 

Este în curs de derulare licitația pentru realizarea documentaţiilor tehnice şi de urbanism pentru 

proiectul „Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă (pietonal și velo) de-a lungul râului Someș”.  

Culoarul velo-pietonal reprezintă unul dintre proiectele fanion ale Planului de Mobilitate Durabilă 

2021-2030 și se alătură marilor proiecte de infrastructură (metrou și centură metropolitană) ale orașului. 

Obiectivul culoarului de mobilitate nemotorizată este de a conecta Municipiul Cluj-Napoca cu 

zona sa metropolitană. În materie de mobilitate urbană, coridorul va oferi o alternativă viabilă 

transportului cu mașina personală și va fi o atracție în sine pentru cei aflați în căutarea unor activități de 

agrement. Astfel, râul Someș se va transforma într-un element natural valoros care contribuie la 

dezvoltarea orașului din două perspective: cea ecologică și cea a mobilității sustenabile. 

Implementarea proiectului va extinde rețeaua de alei, de promenadă, pistele velo și spațiile verzi, 

urmărind principiile dezvoltării sustenabile, în care deplasările pe jos sau cu bicicleta au prioritate în fața 

traficului motorizat și care se desfășoară de-a lungul unui coridor natural atractiv și neafectat de poluare. 

Pentru acest proiect a fost încheiat un parteneriat între Cluj-Napoca, Gilău, Florești și Apahida. 

Proiectul va fi depus pentru finanțare din fonduri europene. 

 

5.14. Proiecte legate de spații verzi aflate în diverse stadii de implementare  

Primăria urmărește în permanență identificarea de zone unde pot fi create noi spații verzi, fie că 

vorbim de noi parcuri, de diverse dimensiuni sau de păduri-parc. În acest sens, se află în diverse stadii de 

pregătire proiecte care vor contribui la creșterea dimensiunii verzi a orașului.  

Câteva dintre acestea sunt următoarele: 

- Zonă de agrement Grigore Alexandrescu - a fost încheiat contractul pentru realizarea 

investiției, lucrările fiind în curs de execuție. Proiectul presupune menținerea parțială a structurii centralei 

termice CT 19 și amenajarea unui loc/parc de joacă. Lucrărle vor fi finalizate în vara anului 2023. 

- Modernizarea Parcului 14 Iulie din cartierul Grigorescu - se află în faza de proiectare. Pe o 

suprafață de peste 5200 mp, reabilitarea parcului presupune 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, se montează stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice, rastele, sistem de 

iluminat public și iluminat arhitectural modern. Accesul în parc se realizează printr-un sistem nou de alei.  
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- Modernizarea Parcului I.L. Caragiale - se află în faza 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. 

- Coridorul Canalul Morii - Zona Parcul Rozelor - se află în faza de exproprieri. Prin acest 

proiect se reorganizează malurile Canalului Morii, se reconfigurează aleile, se creează noi zone pentru 

petrecerea timpului liber, zone de joacă pentru copii, zone de fitness, zone de odihnă și puncte de 

belvedere. În completarea vegetației existente, se propune plantarea de noi arbori și arbuști, dar și 

diversificarea tipurilor de vegetație perenă și de gazon. Proiectul prevede demolarea garajelor existente și 

înlocuirea lor cu locuri de parcare la sol. De asemenea, proiectul prevede înnoirea rețelelor edilitare și a 

căilor de acces în parc. Iluminatul public se modernizează cu tehnologie led, iar parcul va dispune de 

mobilier urban modern, posibilitatea încărcării vehiculelor electrice, toalete publice automate și alte 

facilități specifice unui spațiu public de cea mai înaltă calitate. 

- Regenerarea zonei verzi Expo Transilvania (parc cu facilități sportive, zone moderne pentru 

pietoni și construire parking în cartierul Mărăști) - se află 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; - Aleea Dâmboviţei - tronsonul dintre strada Dâmboviţei și strada Cojocnei. 

- Arie naturală protejată de interes local Hoia - Cheile Baciului - S-a contractat un studiu de 

biodiversitate realizat de M&S ECOPROIECT din Cluj-Napoca asupra biodiversității sitului pădurea 

Hoia-Cheile Baciului în vederea conservării și protejării, respectiv pentru declararea pădurii ca zonă 

naturală și instituirea regimului de arie naturală protejată de interes local. 

 

5.15. Păstrează curățenia în urma câinelui tău! Coșuri de gunoi cu dispenser de pungi în 24 

de locuri intens circulate din oraș 

Pentru a veni în sprijinul iubitorilor de câini, Primăria Cluj-Napoca a instalat 72 de coșuri de 

gunoi cu dispenser de pungi în 24 de locuri intens circulate din cartierele orașului și frecventate de 

proprietarii de căței, precum Parcul Central, Cetățuia, str. Cardinal Iuliu Hossu, Parc Detunata, Aleea 
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Bibliotecii, str. Aurel Vlaicu, str. Observatorului etc. Alte 8 asemenea coșuri cu dispenser vor fi instalate 

pe Bd. 1 Decembrie 1918, pe malul Someșului. 

 

5.16. Loc de joacă pentru câini în cartierul Grigorescu 

Începând din acest an, clujenii și prietenii lor patrupezi au la dispoziție un spațiu de 2100 mp cu 

aparate și obstacole specifice sporturilor și exercițiilor canine. Parcul se află în cartierul Grigorescu, în 

apropierea magazinului CORA. 

 

 

5.17. Plantări și întreținerea spațiilor verzi şi a zonelor de agrement 

În acest an, s-au executat servicii de reparații curente sau specifice la 282 locuri de joacă publice 

și 54 locuri de joacă amenajate în incinta grădinițelor și școlilor, precum și la dotările din parcurile, 

scuarurile, zonele verzi aferente asociațiilor de proprietari/locatari. 

De asemenea, pe un număr de 18 de amplasamente au fost înlocuite echipamentele de joacă vechi 

cu echipamente de joacă noi, preponderent din lemn, respectiv pe un număr de 15 amplasamente au fost 

montate echipamente pentru fitness în aer liber.  

În locurile de joacă au fost instalate: ansambluri cu tobogan pentru grupa de vârstă 2-6 ani, 

tobogane și leagăne pentru copii sub 3 ani, mese cu scaune, socotitoare, complexe de joacă din lemn cu 

tobogan și acoperiș cu panou fotovoltaic, foișoare cu elemente de cățărare grupa de vârstă 4-12 ani, 
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căsuțe cu 4 tobogane și jocuri interactive. Pentru a crește accesibilitatea, municipalitatea a dotat aceste 

locuri de joacă cu carusel, leagăne și balansoare duble pentru copii cu dizabilități. 
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Spațiile de fitness au fost dotate cu: aparate fitness pentru 

musculatura abdomenului și a șoldului, aparate fitness pentru 

musculatura coapsei, aparate fitness pentru musculatura membrelor 

inferioare și superioare, aparate fitness pentru musculatura membrelor 

superioare și a spatelui, aparate fitness bicicletă, spalier multifuncțional 

cu 7 elemente, inele de gimnastică, aparate fitness multifuncționale. 

De asemenea, în anul 2022 au fost plantate diverse categorii de 

material dendrofloricol pentru amenajarea spațiilor verzi aferente 

domeniului public (parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, locuri de 

joacă pentru copii): flori anuale - 124.887 bucăți; aranjamente tip 

piramide cu flori - 15 bucăți; arbuști și plante perene - 404 bucăți; 

arbori cu balot - 1.190 bucăți. 
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6. Energie regenerabilă și mediu 

La nivelul municipiului Cluj-Napoca derulăm o serie de politici publice și proiecte pe care 

urmărim să le extindem și care au ca obiectiv îmbunătățirea eficienței energetice: 

- 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 „clădire verde”;. 

- Creșterea performanței energetice la nivelul clădirilor publice (inclusiv școli, creșe și grădinițe) 

prin diverse măsuri precum instalarea de noi sisteme termice, panouri fotovoltaice și solare pe clădirile 

publice etc. 

- 

Extinderea rețelei de stații de încărcare electrică din municipiul Cluj-Napoca - proiectele de modernizare 

străzi şi parkinguri conţin astfel de facilităţi. 

- Creșterea performanței energetice la nivelul ansamblurilor de locuințe colective (reabilitarea 

termică a blocurilor de locuințe unde utilizăm extensiv fonduri europene). 

- Extinderea și creșterea performanței energetice a sistemelor de iluminat public și arhitectural - 

extinderea sistemului de iluminat public cu LED. 
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6.1. 13 instituţii publice vor avea panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice 

Primăria Cluj-Napoca pregătește un proiect având ca obiectiv Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor publice, prin realizarea de capacități de producere energie regenerabilă, etapa I. Prin acest 

proiect finanţat din fonduri europene, 13 instituţii publice (17 clădiri) vor beneficia de 1.399 panouri 

fotovoltaice. Cele 13 instituţii publice care vor beneficia de panouri fotovoltaice sunt: Școala „Ion 

Agârbiceanu”; Colegiul Național „George Coșbuc”; Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”; Liceul 

Teoretic „Mihai Eminescu”; Liceul „Avram Iancu”;Liceul Teologic „Maranatha”; Grădinița „Albă ca 

Zăpada”; Grădinița „Floare de Iris”; Grădinița „Mămăruța”; Creșa „Căsuța Iepurașilor”; Creșa 

„Patrocle”; Creșa „Martinel II”; Casa de Cultură a Studenților. 

Până în prezent sunt montate 648 de panouri fotovoltaice pe 8 clădiri aparţinând municipalităţii, 

în următoarele locații: Liceul cu Program Sportiv, Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici”, Colegiul 

Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu”, Baza Sportivă Gheorgheni, Hala Agroalimentară Grigorescu, Hala Agroalimentară Mărăști 

(IRA). Puterea instalată pentru cele 8 clădiri la care lucrările sunt finalizate este de 0,252 MW. 

 

6.2. 24 de blocuri au fost reabilitate termic 

 

În anul 2022 s-au finalizat lucrările de reabilitare termică la 24 blocuri cu 1.075 de apartamente, 

proiecte finanţate din fonduri europene. În total, pentru perioada programatică 2014-2020, s-au depus şi 
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au fost acceptate spre finanţare 58 de blocuri cu 2.511 apartamente. Dintre acestea s-au finalizat 46 

blocuri cu 1.984 de apartamente (unele sunt încă în recepţie) şi mai sunt în lucru alte 12 blocuri. 

 

 

6.3. Proiecte de reabilitare termică pentru 33 de blocuri şi 34 de clădiri publice prin PNRR 

Au fost semnate contractele de finanțare pentru reabilitarea termică și creșterea eficienței 

energetice a 10 blocuri de locuințe, proiecte finanțate din fonduri europene prin PNRR - Planul Național 

de Redresare și Reziliență - runda 1, componenta C5 - Valul renovării.  

Aceste tipuri de proiecte cuprind finanțare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor prin 

lucrări precum: izolare termică pentru fațade, termo-hidroizolare acoperișuri, soluții de ventilare naturală, 

modernizarea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate și înlocuirea corpurilor de iluminat 

cu unele cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED și corpuri de 

iluminat cu senzori de prezență, instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând 

surse regenerabile de energie - precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii 

consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc. 

În acest an, Primăria municipiului Cluj-Napoca a depus în cadrul PNRR pe componenta C5 - 

Valul renovării proiecte care vizează reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice pentru clădiri 

rezidențiale și clădiri publice - precum școli, creșe, grădinițe - în valoare totală de 81.954.310,16 euro (cu 

TVA), astfel: 
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- cereri de finanțare pentru 33 de blocuri de locuințe depuse, având un număr de 1.561 

apartamente, în valoare de 27.152.248,81 euro cu TVA; 

- cereri de finanțare pentru 34 clădiri publice depuse, în valoare de 54.802.061,35 euro cu TVA. 

 

6.4. Creșterea eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat public pe 22 

străzi din municipiu 

Primăria Cluj-Napoca a derulat 2 proiecte care vizează modernizarea sistemului de iluminat 

public. Prin aceste proiecte s-a urmărit scăderea consumurilor de energie la nivelul municipiului, pe 

fondul creșterii nivelului de calitate a vieții pentru utilizatori. Obiectivul celor două proiecte a fost 

modernizarea aparatelor de iluminat stradal prin utilizarea de aparate cu eficiență energetică ridicată și 

durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED și sistem de telegestiune. 

 

Proiectele contribuie la următoarele rezultate: 

- Reducerea consumului de energie cu 532 MWh / an; 

- Reducerea emisiilor echivalente CO2 pe an: 452 tone echivalent CO2 / an; 

- Economii anuale din măsuri de eficiență energetică. 

Primul proiect a vizat montajul a 371 de aparate de iluminat pe 6 străzi şi a fost finanțat în 

proporție de 74% din fonduri nerambursabile de la Administrația Fondului pentru Mediu (26% fiind 
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contribuție de la bugetul local). Străzile incluse în acest proiect sunt: Fabricii, Paris, Maramureşului, 

Coposu, Câmpina, Plevnei. 

În urma celui de-al doilea proiect, 1.416 aparate de iluminat au fost instalate pe următoarele 16 

străzi: Calea Turzii, Bulevardul Muncii, Traian Vuia, Mehedinți, Ion Meșter, Romulus Vuia, Oașului, 

Căii Ferate, Fabricii de Zahăr, București, General Eremia Grigorescu, Alexandru Vlahuță, Gruia, 

Alexandru Vaida Voevod, Theodor Mihali și Unirii, fiind finanţat mecanismele financiare SEE și 

Norvegia 2014-2021. 

 

6.5. Compania Termoficare Napoca SA investeşte în tehnologii moderne 

Compania Termoficare Napoca SA a desfăşurat și în acest an investiții având ca scop 

modernizarea centralelor şi punctelor termice din oraș.  

Compania de termoficare beneficiază de un grant în valoare de 313.896 euro pus la dispoziție de 

către Innovațion Norway pentru finanțarea costurilor eligibile ale proiectului Realizarea unui parc 

fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice pe platforma CTZ 

din municipiul Cluj-Napoca. 

În acest an, s-au realizat lucrări de înlocuire a 770 m rețele termice pe str. Vănătorului, Gărbău, 

aleea Cioplea, Mehedinți, Almașului, Ospătăriei, Grigore Alexandrescu, Fântânele, Viilor, Scărișoara, 

Bușteni, Slănic, Teleorman, Răsăritului, Herculane, Constantin Brâncuși, Nirajului, Progresului, 

Iulgoslaviei. De asemenea, s-au redimensionat capacitățile instalate pentru înlocuirea schimbătoarelor de 

căldură pentru încălzire și preparare apă caldă de consum existente, cu altele noi la punctele termice 4 

AVN, Taberei, Șesului și s-au achiziționat un număr de 11 schimbătoare de căldură cu plăci. 

 

6.6. Puncte de colectare selectivă 

În cartierele de blocuri, Primăria a continuat implementarea unor platforme subterane pentru 

colectare selectivă. În anul 2022 au fost finalizate 21 de platforme, astfel că în prezent există 212 astfel 

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

De asemenea, separat de punctele gospodăreşti, există amplasate în oraş 342 de containere de tip 

clopot (pe 3 culori: albastru - pentru hârtie, galben - pentru plastic și metal, verde - pentru sticlă). Aceste 

recipiente au fost amplasate în locuri intens populate.  

De aasemenea, în 2022 s-au organizat 5 campanii mobile de colectare a deșeurilor voluminoase 

(pe lângă cele două centre de colectare). 
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Primăria Cluj-Napoca a încheiat două parteneriate prin care asigură servicii gratuite de colectare 

selectivă pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE): parteneriat cu operatorul 

RoEcollect: pentru programarea preluării, clujenii au la dispoziție numărul de telefon 0755.406406 (de 

luni- vineri, între orele 9-17) sau formularul de contact (24/7): https://roecollect.ro/contact/; parteneriat cu 

operatorul TGP-The Green Project SRL: pentru programarea preluării, clujenii au la dispoziție numărul de 

telefon 0756.036205 (de luni- vineri, între orele 9-17) sau formularul de contact (24h/7 zile): 

http://thegreenproject.ro/comanda/. Aceste servicii garantează faptul că deșeurile electrice ajung la fabrica 

de reciclare și nu la groapa de gunoi. Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, 

corpuri de iluminat, vechi, defecte, care nu mai sunt utilizate, intră în categoria DEEE și trebuie reciclate. 

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

ale anului 2022 a crescut de 1,8 ori faţă de aceeași perioadă a anului 2021. Evoluţia cantităţii de deșeuri 

reciclabile colectate a evoluat de la 5.965,25 tone în 2020 la 7.501,24 tone în 2021 şi respectiv 13.649,82 

tone în anul 2022.  

 

6.7. Noi sisteme inteligente pentru colectarea selectivă a deșeurilor au fost instalate 

 

Pentru a încuraja colectarea selectivă, Primăria municipiului Cluj-Napoca a amplasat în 11 locații 

din oraș încă 33 unități inteligente pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie/carton, plastic și a 

deșeurilor stradale reziduale. În total, în Cluj-Napoca sunt amplasate 75 de astfel de unități. 
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Unitățile inteligente de colectare a deșeurilor sunt echipate cu: panouri solare pentru asigurarea 

independenței energetice; compactoare alimentate cu energie furnizată de panourile solare (care asigură 

mărirea cantității de deșeuri stocate); sistem GSM wireless pentru transmiterea datelor (sistemul GSM 

indică în timp real unitatea care trebuie golită, crescând astfel eficiența activității de colectare a 

deșeurilor). 

Cele 33 unități inteligente sunt grupate câte trei (o unitate pentru colectarea deșeurilor de 

hârtie/carton, o unitate pentru deșeuri de plastic și o unitate pentru deșeuri reziduale), alcătuind astfel 11 

sisteme inteligente pentru colectarea selectivă a deșeurilor stradale.  

 

6.8. Automate cu recompensă pentru colectarea deșeurilor provenite din ambalaje 

Am implementat un nou proiect pilot prin care susținem dimensiunea verde a orașului: în piețele 

agroalimenatare Zorilor și Mănăștur funcționează containere pentru colectarea deșeurilor provenite din 

ambalaje de băuturi - sticlă, plastic, aluminiu/metal. În schimbul a 15 ambalaje reciclate, orice persoană 

primește un bilet gratuit cu două călătorii pentru transportul public urban.  

 

Obiectivul Primăriei este stimularea cetățenilor cu privire la colectarea selectivă, dar și 

încurajarea alegerii transportului în comun ca alternativă la utilizarea mașinii, susținând astfel Misiunea 

U.E. „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” și „Acordul pentru 

Orașele Verzi” la care municipiul nostru s-a aliniat.  
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Prin intermediul celor două echipamente, s-au colectat în perioada iulie-noiembrie un număr 

1.095.916 ambalaje, din care 13.000 kg de plastic, 62.440 kg de sticlă şi 2.340 kg de aluminiu, peste 77 

de tone de deşeuri reciclabile. 

 

6.9. Primăria a câștigat un proiect pentru sortarea, tratarea și valorificarea deșeurilor 

stocate temporar 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în luna mai 2022, apelul de propuneri „Măsuri 

de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, finanțat în cadrul 

Spațiului Economic European 2014-2021, apel în cadrul căruia municipalitatea clujeană a depus, în 

parteneriat cu compania norvegiană GS MiljoConsult Geir Saether, proiectul „Rampă temporară 

dezafectată, comunitate clujeană protejată”(RTD-CCP). La finalul lunii noiembrie, la sediul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost semnat contractul pentru acest proiect finanțat prin fonduri 

norvegiene. Contractul de finanțare aferent proiectului este în valoare de 2.487.571 euro (inclusiv TVA). 

În cadrul proiectului, deșeurile municipale stocate pe platforma temporară vor fi sortate și tratate 

cu echipamente specifice, în baza unei soluții tehnologice inovatoare și prietenoasă cu mediul. Astfel, se 

vor separa prin sortare fracțiile utile, care vor putea fi valorificate energetic, iar materia organică va fi 

compostată, cu utilizarea ulterioară a compostului. Fracțiunile cu valoare energetică înaltă (carton, unele 

sorturi de plastic etc.) vor fi valorificate energetic pe amplasament, energia furnizând agent termic pentru 

reducerea conținutului de apă din masa deșeurilor ce urmează a fi compostate. 
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7. Educație 

Viitorul Clujului îl pregătim acum, prin investiții în educație. Investiția în educație este cea mai 

sigură investiție din lume pentru că este lipsită de grija falimentului.  

Primăria Cluj-Napoca continuă implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă bazate pe 

principiul „niciun cartier fără creșă, grădiniță și școală”, astfel încât fiecare obiectiv de investiții demarat 

este menit să crească nivelul calității vieții cetățenilor.  

Investim în fiecare an în educație cel puţin 20% din taxele și impozitele încasate. 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. Grădinița „Floare de Iris”: spațiu educațional modern pentru 225 copii 

 

Au fost finalizate lucrările în cadrul proiectului cu finanțare europeană derulat la Grădinița 

„Floare de Iris”, situată pe str. Războieni nr. 67A din cartierul Iris. Investiția a presupus o nouă clădire cu 

o capacitate de 225 locuri (9 grupe de câte 25 de preșcolari). 

Începând din luna septembrie, grădinița este deschisă, iar copiii își desfășoară activitatea în spații 

moderne, de calitate și personalizate pentru preșcolari. Noua clădire cuprinde 3 grupe pe fiecare nivel, 
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fiecare grupă din cadrul grădiniței dispune de grup sanitar, vestiar pentru copii și depozit pentru jucării. 

La parter a fost amenajată o bucătărie, cu lift dedicat pentru transportul mâncării la sălile de mese de la 

etajele superioare. La ultimul etaj al grădiniței a fost realizată o sală de sport multifuncțională, care poate 

fi utilizată pentru activități sportive, serbări sau alte evenimente. Curtea și zona verde a grădiniței au fost 

amenajate într-un spațiu sigur destinat recreerii, jocurilor și activităților în aer liber. 

Pentru a crește accesibilitatea, clădirea a fost dotată cu un lift pentru persoanele cu dizabilități. De 

asemenea, a fost amenajat un cabinet medical, un cabinet de psihologie și un cabinet de logopedie cu 

dotările aferente. 

Pentru eficiența energetică și siguranța clădirii au fost instalate următoarele componente:instalație 

BMS pentru reducerea consumului de energie, care interconectează: instalațiile electrice, centrala termică 

și echipamentele HVAC, instalațiile sanitare, de protecție la incendiu și supraveghere video; panouri 

solare pentru sistemul de apă caldă; iluminat general, iluminat de siguranță exterior și interior; sisteme de 

detecție, semnalizare și alarmare la incendii; sisteme de supraveghere video. 

Proiectul a inclus și alte dotări necesare actului educațional, precum aparatură IT și dotări 

specifice precum mașini de spălat vase, mașini de spălat haine, aparate profesionale pentru gătit etc.  
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7.2. A fost finalizat noul corp al creșei de pe strada Meziad: 90 de noi locuri 

În această vară, noul corp al creșei de pe strada Meziad a fost finalizat. Clădirea noii creșe 

„Ursulețul” este construită pe o suprafață de 598 mp, cu un teren de 3867 mp. De asemenea, au fost 

amenajate două terase circulabile verzi, înierbate, iar accesul la fiecare nivel a fost facilitat de un lift 

pentru persoane și de un ascensor pentru alimente.  

 

 

În momentul de față, în Cluj-Napoca avem 1487 locuri în creșe și se află în stadiu de pregătire 

alte 257 locuri, după cum urmează: Creșa Negoiu - 90 locuri; Creșa Parcul Feroviarilor - 28 locuri; Creșa 

Borhanci (parte a HUB-ului educațional) - 99 locuri; Creșa în Dâmbul Rotund - 40 locuri. 
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7.3. Corp nou de clădire la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” 

La Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” din cartierul Mănăștur se desfășoară lucrări de 

modernizare, reabilitare și realizare corp nou de clădire (cu 15 săli de clasă pentru 448 de elevi).  

 

Pe lângă sălile de clasă, noul corp de clădire (regim de înălțime de P+2E+Er+Etehnic) include și o 

bibliotecă dotată cu sală de lectură, o sală multifuncțională, spații de birouri pentru cadre didactice, 

grupuri sanitare și spații de depozitare. De asemenea, a fost instalat un ascensor pentru a crește 

accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și un grup sanitar dedicat, astfel încât acestea să aibă parte de un 

proces educațional incluziv și de calitate. La această școală se realizează și lucrări de reabilitare termică 

prin anvelopare, sistemul termoizolant fiind unul modern și eficient din punct de vedere energetic. 

Executantul lucrării a depăşit termenul stabilit şi urmează să suporte penalizări. Stadiul actual al 

lucrărilor este de aproximativ 90% şi noul corp de clădire se va finaliza în 2023. 

 

7.4. Investiție în infrastructura educațională la Seminarul Teologic Ortodox 

La Seminarul Teologic Ortodox (școală cu clasele V-VIII) se desfășoară lucrări în cadrul unui 

proiect cu finanțare europeană ce cuprinde supraetajarea și modernizarea corpului existent de clădire, 

rezultând un imobil Sp+P+3E și construirea unei săli de sport în curtea școlii (P+1E).  

Capacitatea școlii va crește de la 276 la 400 de elevi. După modernizare, școala va avea 16 săli de 

clasă și 5 laboratoare, sală multifuncțională (prin extinderea parterului clădirii), bibliotecă, sală de mese 
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cu oficiu, sală de muzică, atelier de pictură și cabinet medical. De asemenea, noua sală de sport include 

vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice și pentru profesori. 

Etajul 3 nou construit cuprinde 5 săli de clasă, un laborator de informatică, sala de muzică și 

atelierul de pictură. Restul clădirii a fost reorganizat, iar funcțiunile redistribuite astfel încât să fie 

cuprinse noi săli de clasă și noi spații utile pentru elevi. Spațiile pentru elevi vor fi dotate cu echipamente 

didactice și IT. 

 

Lucrările la clădirea existentă includ și echiparea cu facilități pentru persoanele cu dizabilități: 

rampe, grup sanitar pe fiecare nivel și ascensor (cu cabină cu dimensiuni adecvate pentru scaun rulant). 

De asemenea, creșterea eficienței energetice a școlii este prioritară în proiect, fiind incluse lucrări 

de termoizolare a imobilului, înlocuirea tâmplăriilor existente cu tâmplării de aluminiu și metalice cu 

geam termoizolator triplu, respectiv înlocuirea integrală a instalațiilor sanitare, electrice și de încălzire. 

Fațadele vor fi echipate cu parasolare exterioare și interioare, în funcție de orientarea sălilor de clasă și a 

laboratoarelor. Lucrările urmează să fie finalizate până la 31 martie 2023. 

 

7.5. Educație la standarde europene în cartierul Iris: 390 locuri în plus pentru elevi la 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” 

Pe o suprafață de peste 7000 mp, investiția realizată prin proiectul de modernizare și creștere a 

eficienței energetice la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, situată pe str. Războieni nr. 67, depășește 4,3 

milioane euro și cuprinde infrastructură educațională de ultimă generație. 
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După modernizare, școala va avea 18 săli de clasă și 3 laboratoare (față de 8 săli înainte de 

proiect) , oferind astfel posibilitatea pentru 630 elevi să studieze în condiții de cea mai înaltă calitate (față 

de 240 elevi anterior).  

Sunt create, de asemenea, noi spații funcționale specializate: o sală de sport nouă - de 1141,87 mp 

- sală multifuncțională generoasă pentru conferințe sau alte evenimente, sală de mese, grupuri sanitare, 

vestiare și spații pentru jocuri sportive. 

Școala va folosi surse de energie regenerabilă pentru producerea energiei electrice și a apei calde: 

44 panouri fotovoltaice și 16 panouri solare vor fi instalate. În plus, pentru reducerea consumului de 

energie va fi instalat un sistem de iluminat cu tehnologie LED. 

De asemenea, accesibilitatea actului educațional se va asigura prin modernizarea utilităților și 

crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități, investiția urmând să fie finalizată în 2023. 

 

 

7.6. Hub educațional în cartierul Borhanci 

A fost semnat contractul de finanțare europeană pentru creșa cu 99 de locuri (11 grupe) din 

cartierul Borhanci, în valoare de 18.207.852,39 lei fără T.V.A - finanțare asigurată prin PNRR. Creşa 

urmează să fie realizată în parteneriat cu CNI. 

Creșa are un regim de înălțime parter, cu înălțimea maximă de 5,2 m, iar suprafața construită este 

de 2.409 mp. Creșa este compartimentată astfel: 11 săli de dormit, 6 săli de joacă, 5 vestiare, 6 grupuri 
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sanitare, 6 spații de depozitare, 4 holuri, o cameră personal auxiliar, o cameră portar, un vestiar personal, 

grup sanitar personal, birou administrație, sală multifuncțională, izolator, grup sanitar aparținători, 

depozit cărucioare, o sală filtru. 

În total, se vor investi peste 37 milioane euro pentru Hub-ul Educațional din Borhanci care, pe 

lângă creșă, mai conține o grădiniță, școală și liceu și alte facilități pentru a crește calitatea vieții 

cetățenilor din zonă. Viitorul Hub de educație din cartierul Borhanci va include: creșă cu 11 grupe a câte 

9 copii, grădiniță cu 8 grupe a cate 20 copii, școală gimnazială formată din 3 corpuri de clădire (corp A, 

B și C) și sală de sport, liceu cu săli de clasă, laboratoare și sală de sport. Finanțarea investiției va fi 

realizată din fonduri europene, bugetul local și alte surse legal constituite conform legii. 

 

7.7. Science Campus - complex educațional, de cercetare, dezvoltare și inovare realizat în 

parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” 

 

Am semnat contractul de proiectare pentru realizarea Science Campus Cluj: complex educațional, 

de cercetare, dezvoltare și inovare realizat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea 

„Babeș-Bolyai”. Campusul științific din Lomb reprezintă un proiect fanion al Clujului, care subliniază 

calitatea mediului academic din municipiu. Situat în vecinătatea celor două clădiri ale Cluj Innovation 

Park, CREIC și TEAM, ansamblul se înscrie în strategia municipiului Cluj-Napoca de a dezvolta o 
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infrastructură extinsă și puternică pentru educație, cercetare, inovare și transfer tehnologic, care să aducă 

împreună actori din sistemul de educație și cercetare, din mediul economic și antreprenorial, societatea 

civilă și administrație. 

Suprafața totală a campusului va fi de 6,48 hectare. Pe o suprafață de 3,48 hectare, Primăria 

realizează un centru științific / Science Center, o piață urbană şi terenuri de sport. Restul suprafeței îi 

revine Universității „Babeș-Bolyai” pentru realizarea unui ansamblu complex de cercetare-dezvoltare-

inovare, în forma specializării inteligente InfoBioNano4Health, incluzând și sediul Facultății de 

Matematică și Informatică, alături de un cămin studențesc. 

Conceptul de amenajare a trecut printr-o jurizare exigentă a unui grup de specialiști de renume 

internațional, în cadrul unui concurs de soluții. Echipa care realizează acest proiect este SC KXL Studio 

SRL, câștigătoarea concursului internațional de soluții. Concursul internațional de soluții a fost organizat 

de Municipiul Cluj-Napoca în asociere cu Universitatea „Babeş-Bolyai” și realizat de Ordinul 

Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România Filiala Transilvania. 

 

7.8. Burse pentru toţi elevii clujeni care îndeplinesc condiţiile 

 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a majorat cuantumul tuturor categoriilor de burse și a asigurat 

acordarea de burse de studiu, de merit, de performanță sau sociale pentru toţi elevii care au îndeplinit 

condiţiile. În bugetul pe acest an, pentru bursele elevilor s-au alocat aproape 7 milioane de euro. 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

60 

Valoarea burselor din Cluj-Napoca:  

- burse de performanță - 500 lei; 

- burse de merit media 10 - 275 lei (față de minimul stabilit prin HG de 200 lei); 

- burse de merit media 9,50-9,99 - 225 lei (față de minimul stabilit prin HG de 200 lei); 

- burse de studiu - 200 lei (față de minimul stabilit prin HG de 150 lei); 

- burse de ajutor social - 250 lei (față de minimul stabilit prin HG de 200 lei). 

 

7.9. Premierea elevilor de 10 ai Clujului 

În cadrul unor ceremonii desfășurate în Sala de sticlă a Primăriei, 10 elevi care au obținut media 

10 la Bacalaureat și 16 elevi care au obținut media 10 la Evaluarea Națională au fost premiați de Primăria 

Cluj-Napoca. Alături de aceștuia, au fost premiați și cei 50 de profesori care i-au pregătit în vederea 

obținerii acestor rezultate deosebite. 

Primăria Cluj-Napoca acordă fiecărui elev și profesorilor îndrumători un premiu simbolic format 

din: 1000 lei, o diplomă și un buchet de flori. Terapia - o companie Sun Pharma s-a alăturat acestei 

inițiative și contribuie la recunoașterea acestor rezultate remarcabile oferind suplimentar suma de 1000 

lei tuturor elevilor și profesorilor.  

 

Felicitări elevilor, părinților, profesorilor și Inspectoratului Școlar Județean pentru rezultate. 
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7.10. Gala de excelență „10 pentru Cluj” - 208 premianți în cadrul evenimentului educativ şi 

cultural-artistic ajuns la cea de-a XIV-a ediție 

„10 pentru Cluj” este un eveniment dedicat elevilor clujeni, organizat anual de Primăria și 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, al 

mediului de afaceri clujean şi al instituţiilor locale și europene (Parlamentul European). 

În cadrul Galei sunt premiați preșcolarii și elevii cu vârste între 3-18 ani pentru performanţele 

excepţionale obţinute în variate domenii precum educaţie, sport, arte, IT, implicare în comunitate ș.am.d. 

Acești tineri sunt modele de consecvență și perseverență, reușind să obțină distincții importante în 

cadrul olimpiadelor, proiectelor și concursurilor în care au fost implicați. 

Valoarea cumulată a premiilor oferite elevilor clujeni se ridică la 92.000 lei în premii valorice sau 

produse. La ediția din acest an fost 208 premianți, din care 42 preșcolari, 165 elevi și un profesor la 

secțiunea Profesorul anului. Premierea tinerilor elevi clujeni cu rezultate deosebite se datorează 

sponsorilor și partenerilor, fără a implica alocări de la bugetul local. 

 

7.11. Ediția a VIII-a a Premiilor pentru tineri cercetători în știință și inginerie 

 

Am avut plăcerea să particip la Gala de premiere a celei de a VIII-a ediții a concursului „Tineri 

Cercetători în știință și inginerie”, alături de prof. Rada Mihalcea, la Centrul de Cultură Urbană Cluj-

Napoca din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”. Rada Mihalcea - cetățean de onoare al municipiului Cluj-
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Napoca începând cu anul 2014, profesoară la Universitatea Michigan - este unul dintre cei mai cunoscuți 

cercetători din Statele Unite ale Americii, fiind recunoscută în topul celor mai buni 100 cercetători 

americani și premiată de fostul președintele al SUA, Barack Obama. 

Concursul organizat de Primăria Cluj-Napoca alături de prof. dr. Rada Mihalcea este recunoscut 

la nivelul european ca un model de bune practici pentru promovarea talentelor în domeniile cercetării, 

inovării și tehnologiei. 

Inițiat în anul 2015, concursul recunoaște tinerii cercetători din domeniul științei și ingineriei care, 

prin munca lor, au demonstrat excelență și au adus contribuții extraordinare în domeniul lor de activitate. 

Competiția pune în valoare unul dintre cele mai importante avantaje pe care țara noastră le deține: resursa 

umană capabilă, talentul și dorința de afirmare. 

Câștigătorii ediției 2022 sunt: 

Premiul I - Raul-Cristian Roman - Universitatea Politehnica Timișoara, Automatică și Informatică 

Aplicată. 

Premiul II - Leontin Pădurariu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Fizică. 

Premiul III - Roxana Strungaru-Jijie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Instit. de 

Cercetări Interdisciplinare (ICI). 

Mențiuni speciale: 

Laura Mitrea - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj, Zootehnie; Institutul 

de Științele Vieții. 

Elena Ionela Cherecheș - Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor. 

Ştefan Andrei Irimiciuc - Institutul Naț. de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR). 

Premiile pentru căştigătorii acestei ediții au fost oferite de Betfair, Emerson și Terapia SA - o 

companie Sun Pharma.  

 

7.12. Ghiozdane și rechizite pentru 450 de copii proveniți din familii cu venituri reduse 

Și în acest an, Primăria a oferit ghiozdane și rechizite elevilor aflați în evidențele DASM - 

Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei Cluj-Napoca - pentru un număr de 450 de copii 

proveniți din familii cu venituri foarte reduse. 

 Primăria și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca continuă această politică publică, 

implementată încă din anul 2005. Proiectul contribuie la incluziunea și menținerea copiilor în mediul 
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educațional, pentru a diminua abandonul școlar în rândul elevilor proveniți din familii care nu pot asigura 

condițiile optime pentru educația acestora. 

 

7.13. Două noi școli în programul „O masă caldă“: „Traian Dârjan” și Școala Gimnazială 

„Nicolae Iorga”  

Primăria investește în educația copiilor din familii cu condiții economice precare, pentru a preveni 

abandonul școlar și a-i ajuta să iasă din situația de viață actuală. Fiecare copil trebuie să aibă șansa de a-și 

îndeplini obiectivele, iar educația este soluția pentru egalitate de șanse. 

În Consiliul Local a fost aprobată o hotărâre privind „Programul de acordare a unui suport 

alimentar elevilor de la Școala Gimnazială „Traian Dârjan” și Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din 

municipiul Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023. Costurile estimate se ridică 1,6 milioane lei de la 

bugetul local pentru cele două școli, cu un total de 626 elevi. 

În semestrul II al anului școlar 2021-2022, programul „O masă caldă la școală” a fost susținut în 

integralitate de către Primărie pentru 370 elevi de la Școala Gimnazială „Traian Dârjan”, iar pentru anul 

școlar 2022-2023 s-a propus continuarea suportului alimentar la această școală și introducerea unei noi 

școli în program - Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, pentru alți 256 elevi. Valoarea suportului 

alimentar este de 15 lei/zi/elev. 

Suportul alimentar constă în oferirea unei mase calde preparată la Cantina de Ajutor Social și 

Pensiune.  

Alte două școli - Școala Gimnazială „Emil Isac” și Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” - 

beneficiază de programul „O masă caldă în școală”, cu susținere de la bugetul național.  

 

7.14. Vouchere pentru perfecționarea competențelor digitale ale cadrelor didactice  

Primăria Cluj-Napoca asigură de la bugetul local finanțarea necesară acoperirii cheltuielilor 

pentru perfecționarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de 

stat. Obiectivul voucherului educațional este de a eficientiza activitatea de predare și învățare în vederea 

asigurării unui serviciu educațional de calitate. În rețeaua școlară a orașului Cluj-Napoca sunt acum 76 

unități de învățământ preuniversitar în cadrul cărora își desfășoară activitatea un număr de 4251 cadre 

didactice. Suportarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cursurile de perfecționare, acreditate de către 

Ministerul Educației Naționale, se realizează conform următoarei grile: modul de curs între 30 și 59 de 

ore, în limita a 120 lei; modul curs între 60 și 89 de ore, în limita a 315 lei; modul curs de minim 90 de 

ore, în limita a 500 lei. În acest an, de vouchere educaționale au beneficiat 471 de profesori. 
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8. Sănătate și asistență socială 

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

importantă, în special în comunitățile aflate într-o dezvoltare accelerată, precum comunitatea noastră, iar 

programele sociale pe care le derulăm 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. 

 

8.1. Sprijin pentru spitalele care nu se află în subordinea Primăriei şi pentru SMURD 

În acest an, Primăria a oferit sprijin financiar spitalelor care nu se află în subordinea sa în sumă 

totală de 10 milioane lei. Alocările au vizat achiziția de echipamente și aparatură medicală, precum și 

efectuarea de lucrări de întreținere și reparații curente necesare pentru bunul mers al procesului medical. 

Au fost sprijinite financiar următoarele unități medicale din Cluj-Napoca: Institutul Clinic de 

Urologie și Transplant Renal; Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca; Spitalul Clinic de Urgență 

pentru Copii Cluj; Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”; Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. 

Constantin Papilian” Cluj-Napoca; Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca; Spitalul 

Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca; Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae 

Stăncioiu”; Spitalul Clinic de Boli Infecțioase; Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie 

„Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca; Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj . 

Dotarea cu echipamente de specialitate a spitalelor, instituțiilor publice de sănătate și a cabinetelor 

de familie, astfel încât acestea să dispună de o infrastructură medicală modernă pentru nevoile medicale 

actuale reprezintă una dintre prioritățile municipalității clujene. 

De asemenea, a fost alocată suma de 120.000 de lei pentru sprijinirea activității SMURD - 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Cluj-Napoca. 

 

8.2. Proiect în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca pentru reducerea 

riscului de infecții nosocomiale  

În ședința Consiliului Local din data de 25 noiembrie a fost votat un proiect privind încheierea 

unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal pentru depunerea și implementarea proiectului 

„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca”, care va 

fi depus spre finanţare eligibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 
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Obiectivul general este îmbunătățirea prevenirii, diagnosticului și tratamentului infecțiilor 

asociate asistenței medicale din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca prin achiziția de 

echipamente medicale specifice. 

Prin acest proiect se urmărește: 

1. dezvoltarea laboratorului de analize de microbiologie specializate prin: 

• îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor/compartimentelor de microbiologie, prin 

dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a micro-organismelor și de efectuare a 

antibiogramelor;  

• echipamente automate / semi-automate pentru identificare (ID) / testare a sensibilității la 

antibiotice (AST) pentru bacterii și fungi; 

2. achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor asociate asistenței medicale 

(IAAM), precum: 

• sisteme / echipamente de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer și pe suprafețe;  

• echipamente și sisteme digitale / IT / AI de monitorizare al IAAM. 

 

8.3. Cămin pentru vârstnici pe Calea Baciului 18 

În cadrul ședinței Consiliului local din 7 septembrie a fost aprobat proiectul de hotărâre privind 

documentația și indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea unui centru rezidențial de îngrijire și 

asistență socială pentru persoane vârstnice, iar în acest moment se află în derulare achiziția pentru 

proiectarea și execuția obiectivului. 

Suprafața construită a viitorului imobil este de 1410 mp, iar cea a terenului, de 4082 mp.  

Construcția existentă de pe Calea Baciului nr. 18 va fi extinsă fiind propus un regim de înălțime 

de S + P + 2E, unde se vor amenaja unitățile de cazare, cabinete de recuperare și fizioterapie, sală de 

mese, birouri administrative, bucătărie, bibliotecă etc. Capacitatea căminului va fi de aproximativ 70 

persoane, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, fiind propusă amenajarea a 42 camere. 

În ceea ce privește curtea căminului pentru vârstnici, se vor amenaja zone de relaxare cu mobilier 

urban modern și zone de fitness, locuri de parcare (inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), atât la 

parter, cât și în subsolul clădirii. 

Proiectul include și plantarea de noi arbori și arbuști, utilizarea de panouri fotovoltaice pentru 

energie verde, amenajarea de locuri de parcare pentru biciclete, iluminat modern interior și exterior cu 

tehnologie LED. 
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8.4. 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 117 cabinete de medicină generală și 23 

cabinete de medicină dentară, deservite de 58 medici și 124 asistente medicale. 

 

Convențiile încheiate de medicii școlari cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate permit 

emiterea de bilete de trimitere către medicul specialist a elevilor și studenților cărora li se asigură 

asistența medicală în unitățile de învățământ, astfel încât cazurile de boli descoperite la examenul 

medical de bilanţ pot fi confirmate de către medicul specialist şi se pot lua măsuri de recuperare a lor. 

 

8.5. Servicii stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri reduse 

A continuat Programul „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației 

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

”Iuliu Hațieganu” (prin Facultatea de Medicină Dentară) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-

Napoca. Programul urmăreşte îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și familiilor. Până în prezent, 

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. 
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În anul 2022 au beneficiat de servicii stomatologice gratuite 224 persoane, costul materialelor 

utilizate fiind de aproape 300.000 lei.  

 

8.6. Servicii sociale - pentru o comunitate unită 

Direcția de Asistență Socială și Medicală a avut în grijă aproape 9.000 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 a crescut în acest an de la 200 la 400 lei/an). 

 

Programe sociale: 

- De tichete sociale acordate în cadrul programului social „Alimente” au beneficiat aproximativ 

9.300 persoane. 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 80 beneficiari de masă gratuită și 220 

beneficiari de masă cu plata unei contribuții de 30% 
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- Programul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece - până în 

prezent au fost depuse peste 2.700 cereri. 

- 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 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 din peste 600 depuse. În prezent sunt în plată un număr de 120 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 

2022, 76 de cazuri. Pe tipuri de servicii, situația se prezintă astfel: consiliere juridică - 26 victime; 

consiliere psihologică - 25 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 la domiciliu pentru persoanele vârstnice - un total de 17 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 66 persoane vulnerabile, dintre care un număr de 14 

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 498 persoane care au beneficiat de servicii de cazare pe 

termen lung sau în regim de urgență, de, igienizare, hrană, asistență medicală primară, consiliere socială 

și psihologică și alte servicii sociale, potrivit nevoilor acestora. 
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8.7. Susținerea financiară a asociațiilor și fundațiilor din municipiul Cluj-Napoca acreditate 

ca furnizori de servicii sociale sau active în domeniul social 

Şi în anul 2022 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). 

Astfel în 2022, 24 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. 

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. 

 

8.8. 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 2022, Serviciul a fost sesizat și 

a intervenit la un număr de 1.053 de copii. 

Centrul de zi „Țara Minunilor” asigură activități socio-educative, 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 2022 au 

beneficiat de serviciile centrului un număr 95 de copii, din care 46 de copii de vârstă preșcolară și 49 de 

copii de vârstă școlară. Pe parcursul anului 2022, în cadrul centrului au fost oferite următoarele servicii: 

asigurarea transportului copiilor preșcolari din comunitate la Centrul de zi și retur; triajul epidemiologic 

zilnic realizat de asistenta medicală; asigurarea hranei pe parcursul frecventării activităților centrului; 

evaluare și intervenție multidisciplinară complexă (evaluare psihologică, consiliere psihologică și 

psihoterapie, terapie logopedică, asistență socială și medicală, activități educative și de socializare). 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

70 

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 2022 s-a intervenit cu servicii sociale 

și psihologice pentru 65 de copii/adolescenți din 35 de familii. Raportându-ne la serviciile furnizate la 

nivelul acestui centru, situația se prezintă astfel: 65 de copii/adolescenți au primit servicii de informare şi 

consiliere; 38 de părinți/alți reprezentanți legali ai copiilor/adolescenților au fost informați si consiliați 

psihosocial în cadrul centrului; 25 părinți/alți reprezentanți legali ai copiilor/adolescenților au beneficiat 

de servicii de educație parentală desfașurate în cadrul centrului.  

La nivelul centrului a fost organizat pe parcursul anului un 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 65 de copii 

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

Pe parcursul anului 2022, 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”. Activitățile vizate sunt: A doua șansă și activități socio-

educative realizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI-

ZMC) pentru copii și tineri neșcolarizați. 

 

8.9. 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 2.400 indemnizații lunare și asigurându-se 

transport gratuit pe mijloacele de transport urban în comun pentru peste 2.900 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 Cluj-Napoca 

S.A.. Traseele stabilite în lunile ianuarie - decembrie ale anului 2022 precum şi sumele alocate au permis 

să circule lunar, în medie 42 persoane cu dizabilități (32 copii și 10 adulți). 

Totodată, un număr de 4.170 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 
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persoană cu dizabilități posesoare de card-legitimaţie parcarea este gratuită în locurile special amenajate 

din România. 

 

8.10. Proiecte internaţionale ale Direcției de Asistență Socială și Medicală 

În anul 2022, 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”. Proiectul 

este implementat de către DASM, în calitate de beneficiar și este cofinanțat prin POCU, Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Perioada de implementare a proiectului este 15.07.2020 - 

14.07.2023. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului la servicii sociale și medicale, 

de calitate și durabile, pentru copii și tineri aflați în dificultate, din zonele municipiului Cluj-Napoca. 

Proiectul își propune să dezvolte și să diversifice la nivel local serviciile pentru copii și adolescenți cu 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. 

 

Rezultatele proiectului ”PROTECT(ie)” până în prezent: Centrul de Resurse pentru Părinți și 

Copii (CRPC) a fost dotat și echipat cu echipamente IT, cu jocuri și instrumente de evaluare psihologică 

a copiilor (teste standardizate); lunar s-au desfășurat în medie 450 de întâlniri individuale și ateliere 

online de grup cu copii/ adolescenți din grupul țintă pe domenii și tematici diverse (asistență socială, 
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consiliere psihologică, medicală, juridică, nutriție sănătoasă, dezvoltare personală, autocunoaștere, igienă, 

sănătate, jocuri și socializare); au fost livrate la domiciliul beneficiarilor/copiilor din grupul țintă care au 

participat la activitățile specifice din proiect peste 8.500 porții de hrană (mancare caldă), au fost plătite 

subvenții (ajutor financiar) pentru un număr de 60 de copii/familii, în valoare de 250 lei/lună; au fost 

acordate premii (biciclete, trotinete și tablete) pentru 54 copii (seria 1); au fost acordate tablete (în regim 

de comodat) unui număr de 38 de copii/beneficiari, pentru participarea la activitățile online desfășurate în 

cadrul proiectului; au fost distribuite 150 de pachete cu rechizite școlare (ghiozdane complet 

echipate)pentru beneficiarii/copii din grupul tinta și 150 pachete de igienă; s-au desfășurat un număr de 2 

campanii stradale de informare, conștientizare și sensibilizare privind promovarea drepturilor copiilor; au 

fost încheiate un număr de 12 acorduri de colaborare cu unități de învățământ din municipiul Cluj-

Napoca; s-au desfășurat un număr 30 campanii de informare în școli, pentru conștientizarea și 

sensibilizarea privind drepturile copiilor; în cadrul proiectului a fost înființat un cluster comunitar 

integrat informal (rețeaua actorilor sociali interesați) și au avut loc un număr de 3 întâlniri de lucru în 

cadrul acestei structuri informale; au fost desfășurate 3 evenimente organizate la București în cadrul 

proiectului la care au participat 86 de copii din grupul țintă, împreună cu experții/însoţitorii din cadrul 

echipei de implementare. Scopul evenimentelor a constat în consolidarea relaţiilor între beneficiari, dar şi 

între beneficiari şi specialiştii care lucrează în echipa de consiliere.  

- Proiectul ”Suntem alături de TINE (ri)!”. Coordonatorul proiectului este DASM, în parteneriat 

cu DGASPC Județul Satu Mare și Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj și este 

cofinanțat prin POCU Axa Prioritară Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operaţiune compozită 

OS 4.12, OS 4.13. Proiecul își propune 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, în vederea asigurării tranziţiei de la sistemul instituţionalizat la 

servicii la nivelul comunităţii. 

Rezultatele proiectului ”Suntem alături de TINE (ri)!” până în prezent: 65 de copii şi/sau tineri 

care corespund criteriilor de eligibilitate pentru a fi implicaţi în proiect, din Regiunea de Dezvoltare NV, 

au fost recrutaţi în vederea participării la activităţile proiectului; planuri individualizate de 

intervenţie/protecție elaborate (fiecare beneficiar are întocmit un dosar personal, care cuprinde 

documentaţia solicitată de legislaţia în vigoare); tineri iesiți din sistemul de protecție, care au fost 

integrați cu succes, studenți voluntari de la facultățile de asistență socială și/sau psihologie/de la alte 

facultăți, persoane adulte integrate social, capabile să asigure suport au fost selectate și recrutate în 
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vederea implicării în cadrul programului de mentorat; copii şi/sau tineri din Regiunea de Dezvoltare NV 

au beneficiat de servicii de consiliere, orientare şi inserţie pe piaţa muncii, au absolvit cursuri de 

calificare de nivel 2 și, respectiv, de nivel 3; tineri din Regiunea de Dezvoltare NV beneficiază/au 

beneficiat de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe si a plații utilităților; 51 copii şi/sau tineri 

din Regiunea de Dezvoltare NV au beneficiat de consiliere financiară pentru îmbunătăţirea capacităţii de 

gestionare a resurselor proprii. 

- Proiectul ”Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării 

în Zona Metropolitană Cluj”,”Pata2”. Proiectul este implementat de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI-ZMC), în parteneriat cu DASM, Universitatea ”Babeș-

Bolyai” și Primăria Bergen (Norvegia) și este finanțat de către Programul ”Dezvoltare locală, reducerea 

sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020, Apelul nr. 

3 ”Reducerea sărăciei”. In ceea ce priveşte activitatea DASM, amintim furnizarea de servicii sociale în 

cadrul Centrului Social Comunitar pentru un număr de 1.259 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.); 44 copii au fost înscriși pe listele medicilor de familie; 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; grupuri de suport pentru mame și furnizarea a 70 de 

pachete ”cutia bebelușului” pentru îngrijirea nou-născutului.  

- Proiectul ”Vocational Training in illicit drug addiction: Equipping Health Care Practitioners 

with Addiction Treatment competences and techniques” (Acronim CARE4SUD). Proiectul este 

implementat de către Klaipėdos E. Galvanausko Pmc (Lituania), în parteneriat cu Universitatea Porto 

(Portugalia), Sosu Ostjyland (Danemarca), INŠTITUT za Raziskave in Razvoj Utrip (Slovenia) și 

Organizația Social Mind (Grecia) și DASM (Cluj-Napoca, România) și este finanțat în cadrul 

Programului Erasmus+Acțiunea KA220-ADU-Cooperation partnerships in adult education al Comisiei 

Europene. Obiectivul general al proiectului Care4Sud este de a asigura un profesionalism mai ridicat al 

forței de muncă din domeniul sănătății în domeniul drogurilor ilicite și dependenței de droguri ilicite la 

nivel național și european. 

- Proiectul ”DOWN- Fără bariere!” a fost implementat de către DASM (în calitate de promotor), 

în parteneriat cu Asociatia Babilon Travel (Romania), Municipality of Fyli (Grecia), Down Sendromu 

Dernegi (Turcia), Asociația AGA Down Sindrom Cluj (România), Associazione Italiana Persone Down 

Onlus (Italia). Proiectul a avut ca scop asigurarea contextului favorabil pentru promovarea 
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diversitătți, a dialogului intercultural pentru tineri și a incluziunii sociale, precum și îmbunătățirea 

competențelor profesionale ale lucrătorilor de tineret în activitatea desfășurată cu tinerii cu și fără 

Sindrom Down. Proiectul a fost finanțat de către Comisia Europeană, Programul Erasmus Plus. Perioada 

de implementare a proiectului a fost de 33 luni (datorită pandemiei de COVID19, perioada de 

implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 15.12.2022). 

- Proiectul ”The Other Side of the Story: perpetrators in change - OSSPC” a fost implementat de 

către Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (Cipru) în parteneriat cu 

DASM (România), Bournemouth University (Anglia), Centro di ascolto Uomini Maltrattanti Onlus 

(Italia), European Knowledge Spot (Grecia) și cu The Union of Women Associations of Heraklion 

Prefecture (Grecia). Proiectul a avut ca scop prevenirea perpetuării violenței domestice și schimbarea 

modelelor comportamentale violente ale agresorilor victimelor violenței domestice prin creșterea 

abilităților profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să adopte un comportament non-violent 

în relațiile interpersonale și să înțeleagă impactul violenței domestice asupra victimelor violenței 

domestice, asupra lor, a familiei lor și asupra comunității locale. Proiectul a fost finanțat de către Comisia 

Europeană, Programul Rights, Equality and Citizenship. Perioada de implementare a proiectului a fost 

01.05.2020-31.10.2022. 

În vederea protejării victimelor violenței și reabilitarea agresorilor familiali a fost dezvoltat un 

Mecanism de colaborare inter-instituțională pentru un răspuns integrat la violența domestică - în vederea 

protejării victimelor violenței și reabilitarea agresorilor familiali în cadrul proiectului OSSPC între DASM, 

DGASPC Cluj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie al Județului Cluj, Direcția Generală Poliția Locală, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI-ZMC), Asociaţia Filantropică 

Medical Creştină „Christiana” (AFMC) , Programul ”Sf. Dimitrie Basarabov”, Asociația Caritas Eparhial 

Greco-Catolic Cluj, Asociația Preventis, FRCCF-Centrul de zi Clujul Are Suflet (FRCCF), Institutul 

Român pentru Pace (PATRIR), Societatea civilă de avocați Revnic Cristian și Asociații. 

- Proiectul ”The Inclusionist” a fost implementat de către Asociația Babilon Travel (coordonator), 

în parteneriat cu DASM (România), Projekte Vullnetare Nderkombetare (Albania), Associazione ONLUS 

L'Albero della vita (Italia), AzBuki (Serbia) și Mreza za Dozivotno Ucenje (Republica Macedonia de 

Nord). Scopul proiectului a fost 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. 

Proiectul a fost finanțat de către Comisia Europeană, prin Programul Erasmus Plus şi a fost încheiat la 

31.01.2022. 
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8.11. 5 defibrilatoare externe automate cu instrucțiuni vocale au fost instalate în zone intens 

circulate din oraș 

Primăria municipiului Cluj-Napoca, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

(ISU) Cluj, a instalat 5 defibrilatoare cu acces public în zone intens circulate din oraș: Baza Sportivă „La 

Terenuri”, Baza Sportivă Gheorgheni, BTarena Cluj-Napoca, Cinema Dacia Cluj și Cinema Mărăști.  

Defibrilatoarele automate externe sunt o modalitate ușoară și sigură prin care persoanele laice 

(fără pregătire medicală) pot interveni în cazul asistării la un caz de stop cardio-respirator, scurtând 

considerabil timpul în care persoana afectată nu beneficiază de tratamentul corespunzător. Un defibrilator 

extern automat poate salva o mulțime de vieți pentru că poate fi folosit de oricine. Încă de la pornire, 

aparatul oferă instrucțiuni vocale clare celui care intervine: se așează electrozii pe pieptul pacientului și 

se așteaptă. În acest timp, aparatul înregistrează ritmul cardiac pentru a vedea dacă este sau nu nevoie de 

defibrilare. Acest proiect a fost implementat în urma procesului Bugetare participativă. 

 

 

8.12. Piețe volante și Zilele Recoltei 

Primăria Cluj-Napoca a continuat organizarea piețelor volante în municipiu, de unde clujenii au 

avut din nou posibilitatea de a cumpăra legume și fructe direct de la producători.  
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Având în vedere șantierul deschis pe platoul Sălii Sporturilor „Horea Demian”, pentru piața 

volantă ce se desfășura în acest loc a fost identificat un nou amplasment, în zona Parcului Stadion (la 

intersecția străzilor Splaiul Independenței și George Coșbuc). Tot aici a fost mutată și piața volantă din 

cartierul Grigorescu. La solicitarea cetățenilor, piața volantă din cartierul Gheorgheni a fost menținută pe 

strada Unirii fn, la capătul liniei 3. 

 

De asemenea, și în acest an au avut loc Zilele Recoltei, în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj şi 

cu Asociaţia Produs de Cluj, eveniment care s-a desfășurat tot în zona Parcului Stadion (16-18 septembrie). 

Ca în fiecare an, de Zilele Recoltei, am dus legume și fructe persoanelor fără adăpost aflate în 

situații dificile de viață și care sunt găzduite în centrele Primăriei (Centrul social de urgențe de pe str. 

Dragoș Vodă 36-38 și Centrul de găzduire temporară de pe str. Oașului). Compania Coral Impex a 

sprijinit financiar donația din acest an. 
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9. Dezvoltare economică și turism  

 

9.1. Proiectul Cluj Future of Work a ajuns la final 

Prin „Cluj Future of Work”- proiect unic în România, finanțat de Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin Urban Innovative Actions - au fost studiate și testate posibilități prin care orașul se poate 

pregăti pentru provocările pe care viitorul le va aduce pe piața forței de muncă.  

Au fost studiate mai ales aspecte culturale și sociale: care sunt joburile care se pot dezvolta în 

sectoarele culturale și creative, ce se va întâmpla în sectoarele cu risc mare de automatizare, ce se va 

întâmpla în sectoarele care au deja probleme de integrare pe piața muncii.  

Proiectul s-a încheiat cu cea de-a cincea ediție a Festivalului de creativitate ZAIN, care s-a 

desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 29 septembrie - 2 octombrie,  în diferite spații din oraș. 

 

În cadrul „Cluj Future of Work”, la Centrul Regional de Excelență și Industrii Creative (CREIC) 

au fost amenajate 3 laboratoare cu echipamente de ultimă generație menite să susțină inovarea și 

tehnologizarea. Cele 3 laboratoare - dotate cu echipamente de ultimă generație în domeniile CGI și VFX, 

Machine Learning & Automation și Design development - au devenit astfel un loc deschis pentru 

inovare, cercetare, dezvoltare de produs și prototipare.  
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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 și-a propus 

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 a fost 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.  

 

9.2. Fondul de Inovare și Experiment 

Cluj Future of Work a deschis drumul pentru alte proiecte inovatoare privind folosirea tehnologiei 

pentru orașul viitorului. Un astfel de proiect este Fondul de Inovare și Experiment Cluj-Napoca (FIX 

Cluj), prin care au fost selectate şi sprijinite idei ale unor echipe formate din tineri cu vârsta cuprinsă 

între 16-26 de ani care locuiesc, studiază sau lucrează în Cluj-Napoca. Badea Neaoș, Manuscrito, 

OHMYDOG și Magic Team sunt cele patru echipe câștigătoare ale primei ediții a Fondului de Inovare și 

Experiment Cluj. 

FIX CLUJ este concentrat pe construirea ecosistemelor care vor sprijini comunitățile să se 

reconstruiască, ajutând grupurile de tineri din Municipiul Cluj-Napoca să creeze inițiative de 

antreprenoriat inovator, care pot avea un impact semnificativ. Programul vine în ajutorul tinerilor prin 

granturi de până la 50.000 de Euro pentru a experimenta, testa și dezvolta ideile lor inovatoare.  

Le-am transmis tinerilor care au făcut parte din acest program că orașul nostru este unul deschis 

pentru inovare. La Cluj-Napoca, ecosistemul local se bazează pe buna colaborare dintre toți actorii 

sociali, iar tinerii reprezintă resursa umană bine pregătită, cu potențial uriaș de inovare, care poate 

transforma orașul într-un hub tehnologic recunoscut în întreaga Europă. 

 

9.3. Dezvoltarea turismului 

Conform ultimelor date publicate de INSSE, în primele 9 luni ale anului 2022 au sosit la Cluj-

Napoca 294.205 turiști, numărul înnoptărilor transmise de unitățile de cazare fiind de 519226, cu 35% 

mai mult decât în aceeași perioadă din anul precedent. 
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Serviciul Relaţii comunitare şi turism promovează destinaţia turistică Cluj-Napoca prin Centrul de 

Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca şi infopoint-urile prezente în cadrul principalelor 

evenimente culturale şi sportive din arealul municipiului, precum și prin materiale informative și 

promoționale oferite organizatorilor de evenimente, unităților de cazare etc. 

Prin informațiile oferite, Centrul de Informare Turistică se adresează atât vizitatorilor 

municipiului Cluj-Napoca, cât şi clujenilor care vor să-şi cunoască mai bine oraşul şi posibilităţile de 

petrecere a timpului liber. De asemenea, unităţile cu profil turistic, cultural sau de divertisment au 

posibilitatea de a fi promovate prin Centrul de Informare Turistică, dar şi pe site-ul de promovare 

turistică www.visitcluj.ro. 

Atât la Centrul de Informare Turistică, cât şi în alte locaţii de interes turistic sau cu ocazia unor 

evenimente care atrag vizitatori autohtoni şi străini, au fost distribuite hărți și ghiduri ilustrate, stickere și 

tatuaje temporare cu mesaje virale despre Cluj, pliante şi broşuri informative, în mai multe limbi de 

circulaţie internaţională și regională - engleză, franceză, germană, maghiară, italiană și altele. 

 

În acest an, 25.800 de turiști s-au adresat pentru informații directe Centrului de Informare 

Turistică și infopointurilor prezente la evenimente sau au beneficiat de materiale informative și de 

promovare. Majoritatea turiștilor care s-au adresat Centrului de Informare Turistică (75%) au fost străini, 

ţările de provenienţă fiind: Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, Israel, Ungaria, Polonia, Olanda, 
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Cehia, Italia, SUA, Belgia, Elveția, Austria, Ucraina, Irlanda, Canada, Danemarca, Portugalia, Moldova, 

Estonia și altele. 

Prin pagina de web www.visitcluj.ro, Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziţia celor interesaţi 

informaţii de natură turistică, în mai multe limbi de circulaţie internaţională: atracţii turistice din Cluj-

Napoca şi împrejurimi - obiective turistice și culturale: muzee, biserici istorice, palate, monumente și 

grupuri statuare, locuri de promenadă etc.; instituții de cultură - teatru, operă, filarmonică, centre 

culturale etc.; itinerarii turistice și tururi ghidate; gastronomie locală/ restaurante, cafenele, baruri, 

cluburi; shopping/ centre comerciale, relaxare SPA&Wellness și alte posibilitățile de agrement și de 

petrecere a timpului liber; baza de cazare; programul evenimentelor; istoria şi legendele Clujului; 

transport public, taxi, parcări, închirieri vehicule, modalități de a ajunge la Cluj-Napoca și alte informații 

utile. Din acest an, serviciile online includ și un chatbot cu întrebări și răspunsuri. În anul 2022, site-ul de 

promovare turistică al municipiului Cluj-Napoca a avut peste 100.000 de vizitatori.  

 

Prin dezvoltarea proiectului VR, turiștii care vizitează Centrul de Informare Turistică și standul de 

promovare din cadrul marilor evenimente locale - Untold, Zilele Clujului, dar și INNOWAVE Summit, 

Noaptea Cercetătorilor Europeni, Târgul de tehnologie IDENTICOM și alte evenimente de profil - au 

parte de experiențe interactive - Experience Cluj - orașul în realitatea virtuală: vizionarea online a 

punctelor principale de interes ale municipiului Cluj-Napoca într-un câmp de 360 de grade, tehnologia 

VR permițând utilizatorilor să experimenteze lumi virtuale, prin transpunerea în mijlocul unor locații 

construite digital, cu ajutorul echipamentelor IT aferente pachetului VR (ochelari oculus, căști, scaun 

http://www.visitcluj.ro/
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VR), sub forma unor tururi virtuale - curse cu roller-coaster pe Dealul Cetățuia sau plimbare cu balonul 

deasupra centrului istoric, precum și coborâre cu schiurile pe pârtia de la Feleac. 

În colaborare cu partenerii culturali, la Zilele Clujului au fost organizate evenimentele și activitățile 

de la Festivalul multiculturalității, Promenada cărților, Târgul meșterilor populari, Tabăra istorică și tabăra 

nomadă, ateliere creative, prezentare de costume tradiționale din diferite țări, lansare de carte și film, 

concerte, spectacole de muzică și dans și alte activități desfășurate în Parcul Central, pe scenă, în foișor sau 

la Centrul de cultură urbană Casino, precum și tururi ghidate tematice în mai multe limbi, Treasure hunt și 

expoziții documentare, în colaborare cu Centrul pentru Cooperări Internaționale al UBB, Europe Direct, 

BCU, Biblioteca Academiei, Arhivele Naționale, Biblioteca Județeană și diferite case de editură, BNR, 

LADO, Grupul de Parteneriat African, Asociația Meșterilor Populari Clujeni, Asociația Turkish 

Multicultural Business Consortium (împreună cu artiști ai Ministerului Culturii din Turcia și cadre 

universitare) și alte asociații culturale, SOR, Hoia-Baciu Project, Cluj Guided Tours și alți parteneri. 

 

În anul 2022, Serviciul Relații comunitare și turism a continuat să realizeze diferite materiale de 

utilitate turistică și comunitară, hărți interactive online, tururi tematice, broșuri ilustrate 3D, bilingve, cu 

obiectivele turistice și cultural-istorice (edificii religioase, turnuri și bastioane, piețe istorice și zone 

pietonale) etc. În acest sens, menționez harta online interactivă a statuilor și monumentelor clujene, 

realizarea unui material digital integrat al centrelor de informare turistică din România (harta interactivă 

online cu centrele naționale de informare și promovare turistică, centrele locale și centrele de informare 
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turistică din parcurile naționale), stickere cu tatuaje temporare personalizate cu mesaje de promovare a 

municipiului Cluj-Napoca. 

O activitate specifică este reprezentată de organizarea unor 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 etc. - și oferirea unor servicii de ghidaj prin personalul de specialitate al serviciului și 

audioguide în limba română și engleză. 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin Centrul de Informare Turistică, pune la dispoziția celor 

interesați ghiduri turistice editate în Braille și oferă servicii specializate de ghidaj turistic, colaborând de 

asemenea cu unitățile speciale de învățământ, ONG-uri de profil și alți parteneri din Uniunea Europeană, 

în cadrul unor proiecte Erasmus, pentru facilitarea accesului la obiective, informații turistice etc. pentru 

persoanele defavorizate sau cu dizabilități și o mai bună integrare a acestora în comunitate, atât pe plan 

local cât și în context internațional. În acest sens, este de menţionat promovarea online a unui spectacol 

realizat cu copii fără auz sau organizarea în premieră a unui tur ghidat adresat persoanelor cu deficiențe 

de vedere în cadrul programului de la Zilele Clujului, precum și includerea unor standuri dedicate 

persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu deficiențe de vedere în cadrul Festivalului multiculturalității 

și Târgului meșterilor populari. 

De asemenea, în cadrul proiectului „Cluj-Napoca, city of learning” (trasee alternative de educație 

nonformală, platformă de conectare între furnizorii de servicii și beneficiari - persoane cu deficiențe de 

vedere/ auz ș.a.), municipalitatea a colaborat cu Liceul special pentru deficienți de vedere, Liceul special 

pentru deficienți de auz, ONG de profil și alți parteneri. 

 

9.4. Infrastructură de semnalizare a obiectivelor cultural-turistice și a evenimentelor locale 

A continuat semnalizarea obiectivelor turistice și culturale ale municipiului prin realizarea și 

amplasarea în Piața Mihai Viteazul a unui panou turistic cu harta centrului istoric și principalele obiective 

din zonă, pentru a facilita accesul turiștilor către obiectivele turistice.  

De asemenea, în cadrul lucrărilor de modernizare de pe B-dul 21 Decembrie 1989, au fost 

amplasate patru noi indicatoare turistice pietonale. S-a realizat întreținerea și curățarea periodică a rețelei 

de semnalizare turistică (îndepărtare autocolante și graffiti și refacerea vopselei, săgeților indicatoare 

etc.), respectiv reașezarea pe amplasament a indicatoarelor ridicate pe parcursul realizării lucrărilor de 

modernizare și reamenajare urbană. 
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10. Cultură și evenimente în centrele culturale administrate de Primărie 

 

10.1. Peste 10 milioane de lei de la bugetul local pentru proiecte culturale  

Anul acesta, în Consiliul Local a fost aprobată finanțarea a 139 proiecte culturale, valoarea 

alocărilor fiind de 10.750.000 lei. Bugetul municipiului a crescut în acest an doar cu 1,13%. Cu toate 

acestea, suma alocată de la bugetul local pentru proiecte culturale și sociale a crescut, iar Primăria a 

continuat să susțină aceste activități chiar și în timpul pandemiei. 

Și în acest au primit finanțare câteva proiecte consacrate deja la nivel internațional precum TIFF, 

Jazz in the Park, Zilele Culturale Maghiare, Festivalul „Interferențe” sau Sports Festival. 

Evenimentele finanțate sunt diverse, oferind clujenilor și vizitatorilor oportunitatea de a explora 

multiculturalismul, arta cu toate componentele sale și de a-și dezvolta cultura sportivă. 

 

 

10.2. Zilele Clujului: 270.000 de oameni în cele 4 zile de evenimente ale ediției aniversare 

Cea de-a zecea ediție a Zilelor Clujului (6-9 octombrie) a fost parcă desprinsă din poveste și poate 

fi rezumată simplu în „Clujul are suflet”, așa cum a reieșit din emoționantul spectacol de drone, video 

mapping și artificii, care a cuprins pe scurt esența comunității noastre. 

Concertele au strâns în Piața Unirii zeci de mii de oameni, care s-au bucurat timp de câteva ore de 

cei mai în vogă artiști români. Sărbătoarea din acest an s-a încheiat cu Regalul Folcloric din Piața Unirii, 
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unde mii de clujeni au urmărit și ascultat interpreți și dansatori de excepție. Parada Zilelor Clujului a 

umplut din nou zona centrală a orașului de inconfundabila energie a comunității, iar seara de muzică clasică 

a transmis un mesaj de pace.  

 

Aleile din Parcul Central au transmis timp de 4 zile o efervescență aparte celor care au participat la 

zecile de activități pregătite acolo pentru cei mici, dar și pentru cei mari.  

Cei ce au trecut prin Piața Muzeului au avut parte de concerte ale unor artiști locali în plină 

ascensiune, într-o atmosferă „ca acasă". Conform tradiției, strada Potaissa a devenit gazda zonei istorice, 

unde daci, romani și cavaleri medievali au transformat-o într-o veritabilă reprezentație a vremurilor de 

demult. Inovația și arta digitală i-a încântat pe clujeni în cadrul Clujotronic, la Casa municipală de Cultură.  

Masa comunității s-a întins pe strada Napoca, unde sute de clujeni s-au bucurat de o gustare și de o 

poveste în familie. Cei dornici să își exploreze orașul au luat Clujul la pas în cadrul tradiționalei căutări de 

comori. La USAMV a avut loc Ziua Interacțiunii Om Animal, oportunitatea perfectă pentru cei mici să 

învețe mai multe despre lumea necuvântătoarelor. Bazele sportive au găzduit multe activități, iar 

amfiteatrele acestora au devenit neîncăpătoare pentru teatru de păpuși sau lecții de tango. La cinematografe 

au rulat filme tematice și au avut loc tot felul de activități pentru întreaga familie. Au fost sute de activități 

în peste 30 de locuri din oraș. 
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10.3. 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.  

Casino Centrul de Cultură Urbană a găzduit, într-un an post pandemic, un număr impresionant de 

evenimente precum spectacole de operă și operetă, festivaluri de dans, de muzică, de sănătate sau de 

carte, spectacole de teatru de păpuși, concerte de muzică populară, lansări de carte, prezentări de proiecte, 

premieri de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, recepții, evenimente educaționale, 

workshopuri, recitaluri lirice, expoziții și vernisaje. 

În anul 2022, la Casino - Centrul de Cultură Urbană s-au desfășurat în total 228 de evenimente, 

dintre care 115 culturale, 34 de expoziții și 12 festivaluri de renume (Tango Cazino, Untold, Cluj Shorts, 

Noaptea Muzeelor, PhotoRomania Festival, Health Festival, Transylvania Fashion Festival, BookFest 

Salonul internațional de carte, Festivalul de Chitară Novum Generatio). 

La Turnul Croitorilor, cele mai importante evenimente ale anului au fost seria de conferințe Star 

UBB, prelegeri cu profesori cu predilecție din cadrul Universității Babeș-Bolyai care își prezintă 

săptămânal cercetarea în cadrul unui eveniment care se transmite online, dar la care după ieșirea din 

pandemie, este invitat și publicul, creându-se un univers al dezbaterilor academice. 
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Filmarea documentarului "UBB 440 ani Tradiție și excelență - începuturile iezuite" care privește 

cea mai veche instituție de învățământ superior de pe teritoriul actual al României a avut loc la Turnul 

Croitorilor în anul 2021 și la începutul anului 2022, iar lansarea pe piață a acestui film s-a petrecut tot la 

Turnul Croitorilor în cadrul evenimentului Noaptea Europeană a Muzeelor (14 mai). 

În anul 2022, Turnul Croitorilor a găzduit 214 evenimente, dintre care 51 expoziții și 163 de 

evenimente culturale, sociale și educaționale. Numărul total al vizitatorilor obiectivului a fost 16.450. 

Cinematograful Dacia a găzduit proiecții de film zilnice. Pe parcursul anului 2022, au avut loc 

proiecții la care au asistat un număr de peste 7.500 de persoane. La Cinema Dacia, în paralel cu 

proiecțiile de film, s-au desfășurat alte 138 evenimente dintre care: concerte, teatru, teatru de păpuși, 

dans, conferințe tematice și expoziții de pictură. La toate aceste evenimente culturale au participat peste 

12.440 de persoane. 

Și Cinematograful Mărăşti, primul cinematograf gratuit din țară, a găzduit proiecții de film 

zilnice, la care au asistat un număr de 9.028 de persoane. La Cinema Mărăşti, în paralel cu proiecțiile de 

film, s-au desfășurat numeroase alte activități, respectiv 111 evenimente culturale (de altă natură decât 

proiecțiile de film) printre care: festivaluri folclorice, de muzică ușoară, teatru, teatru de păpuși, dans, 

expoziții de pictură și fotografie, spectacole organizate de grădinițe și școli generale, manifestări privind 

sprijinul persoanelor cu dizabilități al organizațiilor de pensionari, conferințe cu tematică socială sau 

programe de conștientizare. 

Centrul de Cultură Urbană a continuat difuzarea programelor săptămânale online și în anul 2022. 

Au fost concepute și promovate programe de evenimente culturale, difuzate săptămânal, conținând 

vernisaje filmate și redate în premieră, emisiuni de promovare a artei fotografice, concerte simfonice, 

recitaluri, etc. Acestea însumează 55 de materiale video puse la dispoziția internauților (28 la Casino: 

spectacole de opera și operetă și 27 de expoziții și lansări de carte). 

În acest an, Noaptea muzeelor la Cluj-Napoca le-a adus muzeelor, centrelor culturale și galeriilor 

universităților clujene nu mai puțin de 59.096 de vizitatori - cu aproape 10.000 de vizitatori mai mult 

decât ediția de referință din anul 2019 (ultima ediție fără restricții). Cozile formate la majoritatea 

muzeelor nu i-au descurajat pe clujeni, hotărâți să guste din oferta culturală generoasă, pusă la bătaie de 

cele 21 de entități culturale. Participanții au putut să viziteze expoziții (pictură, sculptură, fotografie, 

desene), să descopere arta prin intermediul celor mai noi tehnologii, să vadă invenții de ultimă generație 

(mașini solare, de Formula 1, roboți și drone) și să participe la evenimente speciale (concerte, lansări de 

carte, documentare video). Evenimentele propuse de Centrul de Cultură Urbană au reunit aproximativ 

7.600 de vizitatori, cu ocazia Nopții Europene a Muzeelor. 
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După constituirea Consiliului Consultativ pentru Tineret, din luna aprilie a fost propus un 

portofoliu de proiecte cu rol educativ care au drept beneficiari elevii din unele unități de învățământ. 

Având în vedere caracterul educativ al proiectelor selectate, elevii unităților de învățământ au fost 

implicați în mod direct în unele etape ale construcției/realizării. 

Biroul Programe Culturale și pentru Tineret a participat, ca invitat sau partener, la activitățile 

organizate de alte structuri care au desfășurat acțiuni de tineret în anul 2022 (Summitul Tinerilor, Centrul 

Europe Direct, Institutul Cultural Francez, Gala Tineretului Clujean, Grupul Pont, FSPAC, Consiliul 

Județean al Elevilor, Fundația Botnar). De asemenea, a fost elaborat și semnat un protocol de colaborare 

cu AJOFM Cluj pe perioadă nedeterminată care prevede sprijinirea reciprocă în chestiunile legate de 

tineret, de la informare privind oportunitățile de carieră și facilități pentru tineri oferite de stat până la 

mediatizarea acțiunilor care vizează tinerii. 

 

10.4. Concerte de fanfară în foișorul din Parcul Central 

 

În această vară, Primăria Cluj-Napoca i-a invitat pe clujeni, în fiecare duminică, la concertele de 

fanfară ce au avut loc în foișorul din Parcul Central. A fost reluată astfel, după câțiva ani de pauză, o 

frumoasă tradiție. Fanfara, o formație alcătuită în majoritate din diverse instrumente de suflat și de 

percuție, a avut un repertoriu variat cuprins din compoziții clasice, jazz, polka, valsuri sau folclor.  
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10.5. Lucrările la Turnul Pompierilor au fost finalizate 

Lucrările de revitalizare a Turnului Pompierilor, unul dintre cele mai importante monumente 

istorice din orașul nostru, au fost încheiate. În prima parte a anului viitor obiectivul va fi deschis 

publicului. Proiectul finanţat din fonduri europene a presupus reabilitarea monumentului și 

reintroducerea în circuitul turistic, atât ca punct de belvedere, cât și ca loc deschis pentru evenimente 

culturale, expoziții, activități artistice ș.a.m.d.  

 

Proiectul câștigător a fost selectat în urma concursului internațional de soluții „Turnul celor trei 

vârste”, organizat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România. Proiectul 

câştigător a fost cel echipei conduse de arhitectul Vlad Sebastian Rusu. 

În aceste zile se va realiza și scanarea obiectivului de patrimoniu și transpunerea lui într-un format 

digital, utilizând scanare laser 3D, accesibilizarea online și conservarea digitală fiind între recomandările 

Comisiei Europene pentru monumentele istorice. 

Prin regândirea spațiului din interiorul Turnului, monumentul devine un inedit punct de interes în 

circuitul turistic și cultural al orașului deoarece poate funcționa și ca un spațiu de vizitare, dar și să 

găzduiască diverse expoziții permanente sau temporare. Traseul de vizitare este gândit să se realizeze 

prin intermediul unui ascensor de persoane, care accesează partea superioară a turnului, de unde se poate 
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coborî la nivelele inferioare prin intermediul unor scări, parcurgându-se în acest fel fiecare etapă istorică 

a turnului. 

Au fost puse în valoare următoarele elemente de patrimoniu existente: suprafețele originale ale 

zidăriei și finisajelor turnului medieval; detaliile de piatră cioplită ale turnului medieval, în special gurile 

de tragere și ancadramentele; înscrisurile și desenele de epocă pe suprafața pereților; porțiunea drumului 

de strajă; golurile laterale din interiorul turnului. Piramida de sticlă a fost înlocuită cu un nou segment, 

alcătuit din două nivele (unul închis cu sticlă și unul deschis), care să permită accesul publicului și 

vizualizarea unei panorame de 360 grade asupra orașului. 

Proiectul „Revitalizarea Turnului Pompierilor” este finanțat prin Programul Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, 

promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. 

 

 

10.6. Proiectul Agora - Opțiuni avansate de co-generare pentru reintegrarea activelor locale 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a derulat în perioada iulie 2020 - decembrie 2022 proiectul 

Agora - „Opțiuni avansate de co-generare pentru reintegrarea activelor locale”, co-finanțat prin 

programul Interreg Danube, al cărui scop a fost de a îmbunătăți capacitatea administrațiilor publice la 

nivel local și regional de a deveni lideri mai credibili și activi ai regenerării locale prin dezvoltarea, 
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testarea și integrarea de noi instrumente pentru reevaluarea activelor urbane. Agora a testat și facilitat 

adoptarea în orașele partenere a unor noi instrumente inovative de mediere între actorii cheie la nivel 

urban, pentru a valorifica și reintegra activele locale neutilizate (clădiri și terenuri publice și private), 

conectându-le cu oportunitățile economice locale și externe. 

Conferința finală a proiectului a reunit la Cluj-Napoca, în perioada 6-7 decembrie, 17 parteneri 

din 10 țări care au discutat despre îmbunătățirea capacității administrațiilor publice la nivel local și 

regional de a dezvolta, testa și integra noi instrumente operaționale pentru reevaluarea activelor urbane și 

activarea temporară a spațiilor publice. 

În cadrul Agora - „Opțiuni avansate de co-generare pentru reintegrarea activelor locale” au fost 

realizate diverse evenimente care să îndeplinească scopul proiectului, spre exemplu programul „Străzi 

deschise” realizat pe strada Spiru Haret din cartierul Iris - închisă pe parcursul unei zile pentru a realiza 

activități sportive în aer liber pentru copii și adulți. 

Totodată, în Piața Karl Liebknecht a fost organizat un concert de operă „My Fair Lady” în cadrul 

Zilelor Clujului, realizat cu sprijinul asociaţiei Scena Urbană, la care au participat peste 400 de locuitori 

din zonă și nu numai.  

Producătorii locali au fost de asemenea incluși în realizarea acestui proiect: s-a organizat o piață 

volantă de flori și o piață pe model finlandez (REKO) în aceeași locație ca și concertul de operă. 
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Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, în perioada 6-11 decembrie, Piața Karl Liebknecht din Cluj-

Napoca a găzduit un „mini târg de Crăciun”, realizat tot în cadrul proiectului AGORA. 

 

10.7. Iluminat arhitectural modern pe clădiri simbolice din municipiu 

Primăria Cluj-Napoca a pus în valoare mai multe clădiri simbolice din oraș prin intermediul unor 

sisteme de iluminat arhitectural în cadrul unui program care va continua în anii următori.  

Lucrările la noul sistem de iluminat arhitectural pentru Casa de Cultură a Studenților „Dumitru 

Fărcaș” au fost finalizate în vara acestui an. Acestea au constat în montarea pe clădire a 77 proiectoare 

LED cu puteri cuprinse între 25 și 45 W. 

Proiectoarele sunt împărțite în 3 secțiuni, astfel: în partea stângă și în partea dreaptă iluminat 

permanent alb, iar în secțiunea centrală se permite prezentarea unor scenarii de lumină și culoare.  

Un sistem modern de iluminat arhitectural a fost instalat și la Biserica Romano-Catolică „Sfântul 

Mihail” din Piața Unirii. Sistemul are 105 proiectoare LED cu temperatura de culoare alb neutru, montate 

pe sol și pe stâlpi. Amintim că Biserica romano-catolică a obținut o finanțare de peste 4,7 milioane euro, 

prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1. 

pentru lucrările de reabilitare și restaurare ale edificiului. 
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11. Sport pentru toate vârstele 

Sportul oferă beneficii multiple și o dezvoltare fizică armonioasă. De aceea, Primăria investește în 

infrastructură pentru practicarea sportului de masă. Anul acesta s-a deschis Baza sportivă „La Terenuri”, 

pe modelul celei din Gheorgheni: acces gratuit la o varietate mare de sporturi, pe bază de rezervare 

prealabilă. În viitor, primăria urmărește crearea altor baze sportive în cartierele orașului și în spațiile 

publice - spre exemplu, în zona viitorului HUB-ul educațional din Borhanci. 

 

11.1. Alocări pentru cluburi sportive 

În acest an, au fost finanțate 39 de activități și cluburi sportive, cu fonduri în valoare de peste 2 

milioane euro (10.450.000 lei). Primăria continua să-și onoreze astfel obligația de susținere financiară 

pentru sectorul sportiv și alte domenii esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a Clujului.  

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. 

 

11.2. „Străzi deschise” și „Fugi în curtea școlii” - promovarea mișcării în aer liber  
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În această toamnă, Primăria i-a invitat pe clujeni la mișcare în aer liber în cadrul programelor 

„Străzi deschise” și „Fugi în curtea școlii”. Aceste acțiuni au avut ca scop inițierea copiilor în sport, 

pentru a reduce obezitatea și pentru a-i educa pe aceștia într-un stil de viață sănătos. 

Mai multe străzi din cartierele Iris, Grigorescu, Mănăștur, Gheorgheni, Mărăști și Zorilor au fost 

deschise pentru practicarea sportului în aer liber, fiind închise traficului rutier. Clujenii au regăsit în 

zonele transformate terenuri de baschet, badminton, tenis de masă, zonă de aruncare la poartă, zonă 

pentru exerciții de motricitate și trasee de viteză. 

De asemenea, împreună cu echipa „Fugi în curtea școlii”, curțile unor școli și câteva străzi din 

cartierele Mănăștur, Gheorgheni, Grigorescu, Iris și Mărăști au fost transformate în zone ale sportului. 

Profesorii de educație fizică împreună cu voluntarii i-au ghidat pe copii și i-au inițiat în sporturi precum: 

baschet, handbal, tenis de masă, fotbal, badminton, tenis și alte sporturi. 

 

 

11.3. Săptămâna Europeană a Sportului la Cluj-Napoca 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a aderat la inițiativa Comisiei Europene și a marcat, în 

perioada 23-30 septembrie, Săptămâna Europeană a Sportului (SES), cu scopul de a crește gradul de 

conștientizare cu privire la beneficiile practicii sportive și ale activității fizice regulate. 
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La nivelul municipiului Cluj-Napoca au fost organizate o serie de activități sportive sub mottoul 

#BEACTIVE. Săptămâna Europeană a Sportului la Cluj-Napoca a fost centrată în jurul a două teme, 

pentru toate categoriile de public: sport în aer liber și sport în cluburi sportive şi centre de fitness. 

Cele 2 baze sportive ale orașului: Baza Sportivă „La terenuri” și Baza Sportivă Gheorgheni au 

devinit Sate sportive, spații dedicate publicului de toate vârstele pentru sport, mișcare și joacă în aer liber. 

De asemenea, în cinematografele Dacia și Mărăști au fost redate filme dedicate sportului. 

Printre evenimentele desfășurate în cadrul săptămânii sportului se numără: fotbal, baschet, 

atletism, scrimă, zumba, roundnet, Fugi în curtea școlii la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, „Străzi 

deschise” pe str. Spiru Haret din cartierul Iris (prin proiectul cu finanțare europeană @AGORA), 

skateboarding, bmx, street workout, judo, kyokushin, precum și sport pentru persoane cu deficiențe 

organizate de Caiac SMile (caiac canoe, volei, baschet, tenis, tenis de masă). Totodată, Naționala U21 a 

României a susținut 2 meciuri de pregătire pe Cluj Arena.  

 

11.4. Săptămâna Mobilității 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a aderat la programul Uniunii Europene Săptămâna 

Europeană a Mobilității (SEM), marcată anual în perioada 16-22 septembrie. 

La Cluj-Napoca au avut loc o serie de activități legate de tema mobilitate urbană sustenabilă, cu 

scopul de a promova schimbarea comportamentului în favoarea mobilității active, a transportului public 

și a altor soluții de micromobilitate.  

Tema din acest an a Săptămânii Europene a Mobilității a fost „Conexiuni mai bune”. În acest 

context, duminică, 18 septembrie, în intervalul 15:00-19:00, latura de est a Pieței Unirii a fost închisă 

circulației rutiere și a fost redată pietonilor. 

Comunitatea noastră a primit o invitație din partea orașului Taurage din Lituania, cu ocazia 

Săptămânii Europene a Mobilității, ca timp de o lună de zile să strângem împreună un număr de pași egal 

cu 100 de călătorii în jurul Pământului, alături de alte comunități europene parte din misiunea Uniunii 

Europene 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic. 509 clujeni au făcut 75.271.850 de pași 

împreună în perioada 16 septembrie - 16 octombrie. Obiectivul a fost de a planta astfel copaci - mai 

precis, în aplicația dedicată acțiunii s-a format o echipă a orașului nostru, ca răspuns la provocarea 

orașului Taurage. Municipalitatea orașului lituanian și-a asumat plantarea a 100 de copaci pentru fiecare 

„înconjur la pas al Pământului”. Cluj-Napoca s-a clasat pe locul 3 ca număr de pași realizat de echipă din 

cele 98 de orașe care s-au înscris în total în competiție. Pentru noi, se vor planta 6.372 de copaci. 
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11.5. Premieră națională: Traseu de caiac accesibilizat pentru persoane nevăzătoare 

În luna septembrie a avut loc lansarea traseului de caiac accesibilizat pentru persoanele 

nevăzătoare, prin care acestea pot vâsli singure, ghidate de sunetele emise din boxele special amplasate în 

proximitatea lacului din Gheorgheni. 

Asociația Caiac SMile împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca au venit cu această 

premieră cu ocazia activităților desfășurate în timpul Săptămânii Europene a Sportului. 

În cadrul proiectului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret” au fost organizate, în 

perioada august - octombrie, o serie de activități sportive dedicate persoanelor cu dizabilități: caiac 

adaptat, pe Lacul Gheorgheni și pe Lacul Chios; baschet în Baza Sportivă Gheorgheni; tenis de masă la 

Clubul Sportiv Lamont și tenis de câmp la Winners Sports Club. Datorită acestui proiect, tinerii cu 

diferite deficiențe și dizabilități, cei proveniți din casele de copii sau din medii defavorizate din Cluj au 

posibilitatea să facă sport, săptămânal, alături de voluntarii Caiac SMile. 

 

 

11.6. România este campioană europeană a tenisului de masă! Campionatul European de 

Tenis de Masă U21 - Eveniment în Sala polivalentă BTarena 

Am avut ocazia să premiez sportivii ajunși în finalele dublu masculin, dublu feminin, simplu 

masculin și simplu feminin ale Campionatului European de Tenis de Masă ROMSTAL U21. 
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În perioada 14-18 septembrie, evenimentul de talie europeană a reunit la Cluj-Napoca cei mai 

buni sportivi europeni până în 21 de ani, băieți și fete, în probele de simplu, dublu și dublu mixt. 

România a cucerit două medalii, aur şi bronz, în proba de dublu mixt. Meciul pentru trofeul U21 

la dublu mixt a fost controlat și câștigat de către Camelia Mitrofan și Andrei Istrate. Medalia de bronz a 

fost câștigată de perechea Darius Movileanu şi Elena Zaharia. 

Evenimentul a fost organizat de Federația Română de Tenis de Masă și European Table Tennis 

Union, cu sprijinul Primăriei și Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.  

 

 

11.7. Competiție de talie internațională în Skatepark Rozelor - Cupa Mondială de 

Skateboard pentru Tineret din cadrul World Rookie Tour 2022 

În luna septembrie, la Cluj-Napoca a avut loc un nou eveniment sportiv de talie internațională: 

World Rookie Tour 2022, o competiție destinată amatorilor de sporturi de acțiune. Ediția din acest an a 

însumat peste 80 de rideri de top mondial din țări precum Austria, Italia, Ungaria, Bulgaria, Slovenia, 

Serbia, Cehia, Israel și România. Evenimentul World Rookie Tour a fost organizat de Asociația Club 

Sportiv Extrem Rivulus Sport cu sprijin financiar din partea Primăriei Cluj-Napoca. 

Câștigătorii primelor trei locuri ale World Rookie Tour Cluj-Napoca pe fiecare disciplină au fost 

calificați automat în finala WRT, care s-a desfășurat la Innsbruck, în Austria, în 10 septembrie - 2 

octombrie 2022. 
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Prin proiectul de reabilitare și extindere a suprafeței zonei de agrement de la 1050 de mp la 2157 

mp, realizat în 2021, Skatepark Rozelor a devenit unul dintre cele mai moderne parcuri de profil din țară. 

Acum, aici pot fi găzduite evenimente internaționale de profil de înaltă calitate precum skateboarding sau 

biking. Proiectul de extindere pentru Skatepark Rozelor a fost votat în cadrul procesului de bugetare 

participativă 2018. 

 

 

11.8. O nouă ediție Sports Festival 

Sports Festival este evenimentul care a 

adus în perioada 9-12 iunie la Cluj-Napoca 

numeroși sportivi cu renume național și 

internațional, campioni de talie înaltă și 

antrenori titrați. Câteva dintre evenimentele 

derulate în acest cadru au fost: Super 

demonstrativ de tenis: Meciul de retragere a lui 

Horia Tecău, alături de Simona Halep, Andrei 

Pavel și doi dintre partenerii de dublu ai protagonistului: Bethanie Mattek-Sands și Robert Lindsted; 

Meciul de retragere al lui Adrian Mutu: Team Romania vs World Stars; Crosul super eroilor; Parada 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

98 

Cluburilor sportive; Amenajarea unei zone de inițiere în sport: escaladă, fotbal, baschet, handbal, caiac, 

scrimă, tenis, roundnet, crostraining, curling, gimnastică, karate, teqball, mountainbike și fitness. 

 

 

În acest an, Sports Festival a adus la Cluj-Napoca şi Biletul de sănătate 2.0 - o tură cu bicicleta, 

care aduce un bilet cu o călătorie, valabil 7 zile pentru orice călătorie în rețeaua de transport public urban 
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din oraș. Noua stație smart a fost amplasată pe strada Regele Ferdinand, în stația Central. În timpul 

pedalării, distanța parcursă este afișată pe ecran, dar și viteza de deplasare. Timpul obținut pentru 

parcurgerea celor 500 m generează un clasament care se actualizează permanent. Stația emite Biletul de 

Sănătate celor care au reușit să parcurgă întregul traseu în maxim 3 minute.  

De asemenea, Biletul de sănătate a revenit în stația Memorandumului Sud. În fiecare zi, în 

intervalul 8:00-20:00, în schimbul a 20 genuflexiuni, la stația sportivă, cei interesați primesc un bilet 

gratuit pentru transportul public, valabil pe toate liniile urbane, timp de 7 zile. 

Proiectul sportiv „Biletul de sănătate” este realizat de Asociația Playfield cu sprijinul financiar al 

Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca. 

 

11.9. O nouă ediție a Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică la Cluj-Napoca 

În perioada 26-28 august, Sala Polivalentă BTarena a fost gazda elitei gimnasticii mondiale, 

printr-o nouă ediție a Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică.  

În acest an au participat sportive din 32 țări atât din Europa cât și din Statele Unite ale Americii, 

Mexic, Japonia, Kazahstan, Australia, Brazilia şi Canada.  

 

11.10. Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca: Alexandru Bologa, sportiv 

paralimpic clujean 

În ședința Consiliului local din 7 iunie a fost aprobat proiectul de hotărâre privind conferirea 

titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivului Alexandru Florin-Bologa, 

personalitate marcantă a judoului românesc și internațional. Acest titlu onorific este un gest care 

încorporează recunoștința și respectul întregii comunități pentru palmaresul de excepție în arta marțială 

judo. Judoka român Alexandru Bologa a câștigat medalia de bronz în cadrul categoriei 60 kg, la Jocurile 

Paralimpice de la Tokyo 2021. 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. Palmaresul de 

excepție al sportivului clujean e completat de o medalie de argint obținută la Campionatul Mondial 

pentru Juniori de la Eger, iar în 2015 a câștigat Open-ul de la Heidelberg și Grand Prix-ul de la 

Birmingham. 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 

facultăți din municipiul Cluj-Napoca: Psihopedagogie Specială și Kinetoterapie din cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. 
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12. Poliția locală - siguranța cetățeanului 

În această perioadă, poliţiştii locali au desfăşurat activităţi ce au avut ca scop asigurarea ordinii şi 

liniştii publice, combaterea fenomenului de cerşetorie şi vagabondaj, asigurarea unui cadru operaţional 

necesar desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi pietonal, respectarea legislaţiei în 

domeniul construcţiilor şi afişajului stradal, aplicarea normelor în vigoare pe linie de protecţia mediului, 

desfăşurarea unui comerţ civilizat pe raza municipiului, precum şi activităţi în domeniul pazei bunurilor. 

Prin Dispeceratul Direcției Generale Poliția locală au fost înregistrate peste 18.000 sesizări, peste 

36.000 apeluri telefonice, 5.548 sesizări prin MyCluj (din care 1.449 sesizări prin MyCluj soluționate 

direct de către patrulele din teren). 

S-au executat un număr de peste 44.000 de patrulări auto și patrulări pedestre, pe zona de 

responsabilitate stabilită prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului și s-a asigurat integritatea 

celor 28 de obiective și a mobilierului urban, proprietate a municipiului, ocazie cu care s-au desfășurat 

acțiuni preventive, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, au fost aplanate stări conflictuale și au fost 

constatate fapte infracționale. 

În această perioadă poliţiştii locali au executat un număr de 348 misiuni specifice de menţinere și 

asigurare a ordinii publice și fluidizarea traficului rutier pe timpul desfășurării manifestărilor cultural-

artistice mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni etc. 

Au fost afişate un număr de 3.879 procese verbale de sancționare contravențională, atât proprii cât 

și primite de la Polițiile Locale din țară, la domiciliul contravenienților sau la sediul societăților 

comerciale în cauză. 

Conform Planului Teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și 

personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de 

învățământ preuniversitar, Direcția Poliției Locale a primit spre supraveghere 26 unități de învățământ 

preuniversitar la care, pe lângă activitățile de patrulare și supraveghere zilnică, în special la intrarea și 

ieșirea elevilor de la cursuri, au fost organizate și executate acțiuni având drept scop prevenirea și 

combaterea fenomenului contravențional și infracțional, acțiuni pe linie rutieră în zona imediată a 

unităților de învățământ, a delincvenței juvenile și a absenteismului școlar, nefiind constatate probleme 

deosebite. 

Au fost însoțiți elevili de clasele 0-4 care utilizează autobuzele școlare destinate transportului de 

la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Seminarul Teologic Ortodox, 

Liceul Teoretic „Bathory Istvan”, Liceul Teologic Reformat, Liceul „Apaczai Csere Janos”, Liceul 
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Teoretic „Gheorghe Şincai”, Colegiul Naţional „Emil Racoviță”, Colegiul Naţional „George Coşbuc”, pe 

cele 14 trasee fiind transportați un număr de 114.067 elevi și 4.041 adulți (părinți și profesori), cu un 

număr de 18 autobuze. 

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.  

Au fost depistate un număr de 207 persoane fără adăpost, care au fost conduse, în special pe 

perioada sezonului rece, la cele două centre de adăpost aflate în administarea Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Medicală, respectiv Centrul de Găzduire Temporară situat pe str Oaşului nr . 298 şi Centrul 

Social de Urgenţă situat pe str. Dragoş Vodă nr. 36-38, sau la unitățile spitalicești. Unele dintre 

persoanele fără adăpost identificate au fost conduse în repetate rânduri la cele două centre. 

Au fost efectuate 17.927 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. 

Au fost efectuate un număr de 35 acţiuni privind nerespectarea legislaţiei de către deţinătorii de 

câini, ocazie cu care au fost aplicate 171 sancţiuni contravenţionale, iar în colaborare cu Centrul de 

ecarisaj s-a desfăşurat 12 acţiuni, în timpul căreia s-au ridicat de pe domeniul public un număr de 48 

câini fără stăpân din următoarele locuri: Piața 1 Mai, Dâmbul Rotund, str. Alexandru Vlahuță, Barc 1, str. 

Doinei, str. Luncii, str. Cosminului, str. Soporului, str. Blajului, str. Câmpului, Colonia Făget, str. 

Sportului, Pata Rât, Bd. Muncii, str. Cantonului, str. Fabricii de Zahăr, str. Arieșului, str. Valea Chintăului, 

str. Constantin Nottara, Carbochim, str. Septimiu Mureșan, str. Moților, str. Aurel Vlaicu, str. Oașului, str. 

Spicului. 

S-a asigurat zilnic fluența circulației în mai multe puncte strategice stabilite pe raza municipiului 

Cluj-Napoca, respectiv următoarele străzi și intersecții: str. Petru Maior, Calea Moţilor, str. 

Memorandumului, str. Napoca, Piaţa Unirii, B-dul 21 Decembrie 1989, str. Regele Ferdinand, str. George 

Bariţiu, str. Universităţii, B-dul Eroilor, str. Victor Babeş, str. Clinicilor, str. Avram Iancu, str. Ion 

Creangă, str. Iuliu Haţieganu, str. Ploieşti, P-ţa Lucian Blaga, str. I.C. Brătianu, str. C.I. Hossu, str. Emil 

Isac, str. Mihai Eminescu, Splaiul Independenţei, str. Baba Novac, str. George Coşbuc, str. F.J.Curie, str. 

S. Brassai, str. Sindicatelor, str. Potaissa, str. I. M. Klein, str. S. Micu, str. Gh. Şincai, P-ţa Avram Iancu, 

P-ţa Muzeului, str. Vasile Alecsandri, P-ţa Mărăşti, P-ţa T. Cipariu, P-ţa Gării, P-ța M. Viteazu, Autogara 

II, Calea Floreşti, str. B.P. Haşdeu, str. I. Creangă, str. Observatorului, str. L. Pasteur, str. Zorilor, Calea 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

102 

Baciului, str. C-tin Brâncuși, str. N. Titulescu, Calea Dorobanților etc. S-a asigurat fluența traficului rutier 

în zona Pieței Mihai Viteazul, str. Constanța, str. Argeș, str. Paris, str. N. Bălcescu, Avram Iancu, 

Universității, Kogălniceanu, Dorobanților, str. Onisifor Ghibu pentru circulația în condiții de siguranță a 

autobuzelor școlare care transportă elevi din cartierele municipiului la Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Seminarul Teologic Ortodox, Liceul Teoretic „Bathory 

Istvan”, Liceul Teologic Reformat, Liceul „Apaczai Csere Janos”, Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, 

Colegiul Naţional „George Coşbuc”, Colegiul Național „Emil Racoviță”. 

 

 

Pe linia respectării prevederilor Legii nr. 421/2002 modificată și completată cu Legea nr. 97/2020, 

privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al 

statului, ori al unităților administrativ teritoriale au fost somate și luate în evidență ca maşini 

abandonate/fără stăpân un număr de 2.204 autovehicule din care 119 autovehicule abandonate/fără stăpân 

au fost ridicate pe cale administrativă, 1.229 autovehicule fără stăpân sau abandonate au fost retrase de pe 

domeniul public în urma somațiilor, 455 autovehicule au Inspecția Tehnică Periodică valabilă, 675 

autovehicule sunt în procedură de lucru şi au fost întocmite 31 dispoziții privind autovehicule fără stăpân 

sau abandonate, pentru un număr de 423 autovehicule. 
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În conformitate cu prevederile HG nr. 965/2016 privind circulaţia pe drumurile publice s-a dispus, 

ca măsura tehnico-administrativă, ridicarea unui număr de 4.592 autovehicule. De asemenea, au fost 

ridicate 1.172 trotinete electrice ca urmare a staționării în loc interzis. 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism și Disciplina în Construcții și Biroului 

Control refațadizări imobile au desfăşurat un număr de 758 acţiuni tematice, care au vizat, printre altele: 

respectarea planurilor de organizare de șantier conform Legii nr. 50/1991 rep. și îndrumarea executanților 

pentru respectarea acestora; verificarea operatorilor / deținătorilor de rețele de comunicații în vederea 

introducerii cablurilor în rețelele subterane; îndepărtarea cablurilor de pe domeniul public de pe 200 străzi; 

verificarea amplasamentelor, identificarea și somarea proprietarilor de garaje ce intră în programul de 

reamenajare și reabilitare a cartierelor orașului (2245 somații); reevaluarea imobilelor degradate; verifi-

carea lucrărilor de refațadizare; identificarea imobilelor din zona centrală inscripționate cu graffiti. 

În cadrul programului de supraimpozitare demarat în anul 2016 (Hotărârea nr. 1 /6 ianuarie 2016 - 

Partea I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal) 

au fost reevaluate 1.592 imobile. 

S-au verificat și completat fişe de evaluare şi note de constatare pentru 99 imobile deteriorate, din 

care 68 imobile au fost propuse pentru supraimpozitare (au fost somați 746 proprietari din care 581 au 

fost propuși pentru supraimpozitare). S-au verificat și completat fişe de reevaluare şi note de 

constatare în vederea încetării supraimpozitării pentru 7 imobile. Au fost reabilitate parțial sau 

complet 820 de imobile, din care 66 în 2022. Sunt în curs de execuție lucrări de 

refațadizare/revitalizare/reparații la 44 de imobile (schele, tunele, plase de protecție). 

Pe linie de protecție a mediului au fost desfășurate un număr de 61 acțiuni tematice care au vizat: 

verificarea organizărilor de şantier din punct de vedere al protecţiei mediului; verificări de specialitate 

privind activitatea agenților economici; identificarea și eliminarea rampelor clandestine de deșeuri de pe 

domeniul public, inclusiv celor de volum și a vegetației depozitate la punctele gospodărești - acţiuni de 

supraveghere a zonelor critice în vederea depistării persoanelor care depoziteză deşeuri în alte locuri 

decât în cele special amenajate; verificarea tematică a pieţelor agroalimentare de pe raza municipiului; 

acţiune de verificare a modului de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din zona centrală a 

municipiului si anumite porţiuni din cartierele municipiului; verificarea deversărilor de ape reziduale pe 

domeniul public; acţiuni comune cu Garda Naţională de Mediu având ca obiective verificarea 

depozitărilor necontrolate de pe raza municipiului Cluj Napoca şi aspecte privind respectarea legislaţiei 

de mediu la organizări de şantiere; acţiuni comune cu Garda Naţională de Mediu şi Apele Române având 
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ca obiectiv verificarea depozitărilor necontrolate pe malul râului Someş; acţiuni de efectuare a 

determinărilor de zgomot în baza reclamaţiilor primite de la cetăţeni - 23 de verificări.  

Pentru gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor și depozitarea clandestină a acestora în locuri 

neautorizate au fost dispuse măsurile legale în 745 cazuri pentru probleme mai grave constatate, fiind 

aplicate 530 sancțiuni contravenționale în valoare de 508.600 lei în baza HCL 191/2009, OUG 195/2005 

și OUG 92/202. 

Au fost identificate un număr total de 372 terenuri cu probleme privind întreținerea 

corespunzătoare a acestora. După identificarea proprietarilor şi a măsurilor legale dispuse, o parte dintre 

aceste terenuri au fost igienizate de îndată şi întreținute corespunzător, în 336 cazuri au fost transmise 

somaţii/notificări scrise proprietarilor de drept. 

Pe linie de control comercial, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Inspecţie comercială au 

desfăşurat un număr de 231 acţiuni tematice, care au vizat: verificarea agenților economici din structuri 

de vânzare privind: legalitatea funcționării; desfășurarea activității de întreținere și reparare a 

autovehiculelor în condițiile deținerii autorizațiilor și aprobărilor legale; respectarea legislației privind 

reducerile de prețuri; existența traducerilor în limba română la produsele din import; comercializarea 

produselor alimentare cu respectarea termenelor de valabilitate; respectarea orarelor de funcționare 

aprobate; urmărirea conformării la măsurile dispuse prin procesele-verbale de constatare a contravențiilor 

încheiate; îndeplinirea condițiilor legale pentru funcționare, conform atribuțiilor serviciului în cadrul 

comisiei de aprobare a acordurilor de funcționare, fiind verificați 456 de agenți economici; combaterea 

comerțului ambulant și stradal desfășurat în locuri neautorizate și fără acte de proveniență; respectarea 

amplasamentelor aprobate la activitatea de comerț stradal sezonier; verificarea activității de comerț 

stradal desfășurată la chioșcuri, gherete, tonete și alte tipuri de mobilier; verificarea legalității activității 

teraselor de alimentație publică, respectarea amplasamentelor aprobate; verificarea legalității activității 

de taximetrie din municipiul Cluj-Napoca; verificarea stării estetice a autovehiculelor taxi în vederea 

vizării anuale a autorizațiilor de către Serviciul Rețele edilitare și transport. În urma acțiunilor au fost 

întocmite 970 rapoarte de inspecție, fiind constatate și sancționate 1.791 de contravenții pentru 

nerespectarea legislației specifice din domeniul comercial.  
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13. Clujul este o parte a țesăturii urbane europene 

 

13.1. Innowave Summit la Cluj-Napoca 

Primul eveniment de inovare din sud-estul Europei post pandemie a fost organizat la Cluj-Napoca 

în perioada 19-20 mai. Innowave Summit 2022 a fost organizat în contextul parteneriatului StartupCity 

Europe (orașele europene care susțin startupurile) și a avut-o ca ambasador pe Mariya Gabriel, comisar 

european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret. Printre oaspeții de seamă ai evenimentului 

s-a numărat și președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas.  

 

Innowave Summit 2022 a fost organizat de Forumul de Afaceri Bulgar (Varna), Clusterul de 

Educație C-EDU (Cluj-Napoca) și Municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Municipiul Varna - în 

activitățile strategice ale primei platforme pan-europene de colaborare și stimulare a start-up-urilor din 

Europa și din lume, Platforma Startup Cities, în care cele două orașe - Varna și Cluj-Napoca - 

funcționează ca membri fondatori. 

Conferința Innowave a fost, așadar, un exemplu de bune practici în domeniul colaborării locale și 

regionale, în această parte a Europei. Innowave Summit 2022 s-a dovedit a fi una dintre cele mai 

semnificative conferințe de înaltă tehnologie din Europa de Sud-Est, cu accent principal pe digitalizarea 

sectorului privat și public și pe îmbunătățirea transformării digitale și a transferului de tehnologie în țările 

din Europa Centrală și de Est. 
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În cadrul Summitului am participat la o serie de discuții interesante pe diverse teme. Una dintre 

acestea a fost întâlnire tehnică cu șeful Misiunii Europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de 

vedere climatic”, Matthew Baldwin, alături de primarul sectorului 2 București, Radu-Nicolae Mihaiu și 

de primarul orașului Suceava, Ion Lungu. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre măsurile concrete 

pe care trebuie să le adoptăm pentru a ajunge la scopul final al Misiunii. Acest lucru se poate realiza 

printr-un plan de acțiune bine definit și strategii coordonate cu celelalte 100 orașe selectate pentru a 

deveni „Net Zero City” până în 2030, prin implementarea de proiecte verzi cu finanțare europeană. De 

asemenea, s-a discutat și despre semnarea unui „Climate City Contract” prin care cele 100 de orașe se 

angajează să stabilească noi modalități de colaborare între administrațiile locale și actorii privați în 

vederea dezvoltării ecosistemului local, urmărind conceptul „Green. Digital. Resilient”. 

Un alt moment important a fost semnarea protocolului constituirii Ascociației Rețelelor Fostelor 

Capitale de Tineret (The Network of the former European Youth capitals). 

 

13.2. Dialog local la Cluj-Napoca: tinerii au discutat cu lideri UE, naționali și locali despre 

democrație, educație și viitorul Europei 

 

Împreună cu premierul României, Nicolae Ciucă și cu președintele Comitetului European al 

Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas, am făcut un schimb de opinii cu cetățenii în urma Conferinței privind 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

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

 

107 

viitorul Europei. I-am invitat la dialog pe tinerii din Cluj-Napoca despre viitorul Europei și despre rolul 

pe care tinerii îl pot juca în mod democratic la nivel UE, național și regional/local.  

Dialogul local „Europa începe în Transilvania. Ce urmează? Democrație, Educație, Cultură și 

Tineret în urma Conferinței pentru Viitorul Europei” a avut loc ca urmare a Conferinței privind viitorul 

Europei și este al 4-lea dialog local UE organizat în ultimii ani la Cluj-Napoca. 

Dincolo de calitățile noastre oficiale, la Cluj-Napoca ne-am aflat printre prieteni într-un context 

privilegiat pentru a putea dezbate, într-un climat de pace și liniște, importanța democrației, educației și 

tineretului. 

 

13.3. Cluj-Napoca a fost selectat în cadrul competiției „100 de orașe inteligente și neutre din 

punct de vedere climatic până în 2030” 

Cluj-Napoca, alături de orașe precum Paris, Roma, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Copenhaga, 

Atena, Stockholm, Dublin, Barcelona, Lyon, Dortmund, Marsilia, a fost selectat în cadrul competiției 

„100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”. 

Comisia Europeană a anunțat joi, 28 aprilie 2022, lista celor 100 de orașe selectate pentru a face 

parte din Misiunea „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”. 

Alături de mari capitale și orașe europene, Clujul se angajează astfel să ia măsuri concrete și 

ambițioase pentru a reduce impactul orașului asupra climei și de a crește calitatea vieții cetățenilor. 

Clujul Verde nu este doar un concept, ci o direcție clară pe care municipalitatea clujeană s-a 

încadrat, cu obiectivul de a crește calitatea vieții în oraș prin modernizarea, extinderea și amenajarea de 

noi spații verzi. Până în 2030 ne propunem să plantăm peste 100.000 de arbori și să reducem amprenta de 

carbon din oraș cu 15%. În fiecare dintre cartierele orașului sunt prevăzute îmbunătățiri ale spațiilor 

publice, investiții privind salubritatea și colectarea selectivă etc. 

Infrastructura pentru pietoni, transportul public ecologic și crearea de culoare de mobilitate 

alternativă sau coridoare verzi-albastre reprezintă, de asemenea, priorități pentru municipalitate, viziunea 

pe termen lung pentru Cluj-Napoca fiind de oraș Verde.Digital.Rezilient. Din România, alături de Cluj-

Napoca au fost acceptate în cadrul Misiunii București și Suceava. 

 

13.4. Cooperări naţionale şi internaţionale  

În anul 2022, municipalitatea a dezvoltat numeroase parteneriate la nivel local, naţional şi 

internaţional şi a fost reprezentată la importante manifestări desfăşurate la nivel european. 
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13.4.1. Oraş al cooperării şi al diplomaţiei politice, economice şi culturale  

În 2022, am primit vizita ambasadorilor în România din: Italia, Coreea de Sud, Bangladesh, 

Slovenia, Finlanda, Elveția, Mexic, Qatar, Estonia, Italia, Danemarca, Irlanda, Polonia, Lituania, 

Bulgaria, Marea Britanie. De asemenea, oraşul nostru a fost vizitat de: preşedinta Republicii Moldova, 

Maia Sandu; prinţul Edward al Marii Britanii; reprezentanţi ai ambasadelor din: SUA, Marea Britanie, 

Olanda, Elveția (pe tema utilizării fondurilor elvețiene în domeniul eficienței energetice), Norvegia (pe 

tema proiectelor finanțate prin fonduri norvegiene); ambasadorii României în Elveția și Belgia; 

Vicepreședinta Comisiei Europene, Dubravka Suica; Comisara europeană pentru Inovare Cercetare 

Cultură Educație și Tineret, Mariya Gabriel; Comisara europeană pentru politica regională, Elisa 

Ferreira; Comisara europeană pentru transport, Adina Vălean; Comisarul european pentru locuri de 

muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit; Director general adjunct al Direcției Generale de Mediu din 

cadrul Comisiei Europene, Patrick Child; Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona 

Chiriac; reprezentanta Biroului Regional Suceava a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați, Asel Sharsheeva; reprezentanţi ai Camerei de Comerț Româno-Chineze; reprezentanţi ai 

Fundaţiei Botnar. 

Am primit vizita consulului general al Ungariei la Cluj-Napoca şi a consulilor onorifici la Cluj-

Napoca ai Franței, Olandei, Suediei, Estoniei, Lituaniei, Mexicului, Marii Britanii, precum şi a numeroşi 

reprezentanţi ai unor oraşe sau asociaţii de oraşe europene (inclusiv patru oraşe înfrăţite): Frederic 

Vallier, secretar general al Consiliului European al Municipiilor și Regiunilor; Vitali Klitschko, primarul 

orașului Kiev și președintele Asociației Orașelor Ucrainiene; Angela Cutasevici, viceprimarul 

municipiului Chișinău pe domeniul cultură, educație și asistență socială; Maxime Prevot, primarul 

orașului înfrățit Namur, Belgia; François Rebsamen, primarul orașului înfrățit Dijon, Franța; Ralf Heinen, 

primarul orașului înfrățit Köln, Germania; Alexandru Ambros, primarul orașului înfrățit Ungheni, 

Republica Moldova. 

În contextul relațiilor cu orașele înfrățite și a deschiderii municipiului nostru pentru dezvoltarea 

activităților în domeniul internațional (în mod deosebit prin participarea tinerilor pentru dobândirea unei 

experiențe comune și de noi competențe la nivel european), am continuat proiectul de mobilitate 

internațională a tinerilor „Voluntariat, Tineret și Reciprocitate”, în colaborare cu orașul nostru înfrățit 

Dijon, Franța și Institutul Francez din Cluj-Napoca, susținut de Ministerul francez al Europei și 

Afacerilor Externe. În paralel cu schimbul de tineri „Voluntariat, Tineret și Reciprocitate 2021-2022”, 

colaborarea dintre cele două orașe s-a concretizat de asemenea prin parteneriatul în proiectul Europe 
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Convergence. Proiectul s-a derulat în cele trei orașe participante Dijon (Franța), Mainz (Germania), Cluj-

Napoca (România), în perioada iunie 2021 - aprilie 2022. 

În contextul situației din Ucraina, ca urmare a conversației telefonice cu și la propunerea 

primarului orașului înfrățit Dijon, prin hotărârea Consiliului Local din Dijon, s-a acordat suma de 60.000 

de euro municipiului Cluj-Napoca pentru a sprijini refugiații ucrainieni.  

În contextul relațiilor cu orașul Nantes, Franța și la propunerea primăriei din orașul nostru înfrățit, 

a deschiderii municipiului nostru pentru mobilitatea internațională a tinerilor, în perioada 4-8 iulie 2022, 

am primit la Cluj-Napoca vizita unui grup de tineri nantezi, în cadrul programului Nantes „Creative 

Generations ON TOUR/ Nantes, Generații Creative în Turneu” . În cadrul acestui program creat în 2012, 

s-a urmărit oferirea oportunității pentru tineri de a călători în orașe înfrățite și de a întâlni tineri creativi, 

lideri de proiecte cetățenești sau tineri participanți la una din ultimele ediții ale forumului tinerei generații 

creative Nantes (NCG).  

 

13.4.2. Colaborarea cu mediul de afaceri  

În ceea ce privește relația cu mediul de afaceri, atât personal, cât și prin reprezentanții Biroului Relații 

externe și investitori am participat la întâlniri cu investitori din România, Germania, Ungaria, Olanda, Franța, 

India, Statele Unite ale Americii, Italia, Finlanda, Israel, Spania, Bulgaria, Belgia, Coreea de Sud. 

 

13.4.3. Meet the Mayor - Întâlnirea anuală cu primarul 

În data de 24 noiembrie a avut loc cea de-a 12 ediție a evenimentului anual Meet the Mayor, 

întâlnirea primarului cu reprezentanții comunității internaționale de afaceri. Cu acest prilej a fost 

prezentată activitatea realizată în cursul anului de către următoarele asociații internaționale de afaceri, 

reunite sub cupola Cluj Internațional Commitee: Clubul Francofon de Afaceri Cluj, Clubul Oamenilor de 

Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord, Italian Business Club, Consulatul Marii Britanii, 

Consulatul Olandei, Camera de Comerț Belgia-Lexemburg-România-Moldova.  

De asemenea, evenimentul a oferit participanților posibilitatea de a adresa întrebări direct 

primarului și de a formula propuneri privind proiectele de dezvoltare ale comunității. 

 

13.4.4. Parlamentul European, Strasbourg - Discurs în cadrul plenarei Conferinței privind 

viitorul Europei 

La 8 aprilie, am avut o intervenţie în Discurs în cadrul plenarei Conferinței privind viitorul 

Europei de la Strasbourg. Ca reprezentant al autorităților locale, municipale și regionale sprijin ferm 
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câteva dintre propunerile cetățenilor în domeniul educației. Educația este cea mai bună formă de 

investiție deoarece nu există riscul falimentului. Educația este soluția la ignoranță, intoleranță, rasism, 

violență, dezinformare sau știri false. Sprijin propunerile cetățenilor cu privire la abilitățile de bază și 

gândirea critică în școli pentru a lupta împotriva dezinformării. 

Apreciez realmente ce au punctat cetățenii cu privire la fenomenul de „brain drain” - exodul 

creierelor. Dacă nu ne adresăm acestui fenomen, exodul creierelor poate afecta proiectul European pe 

termen lung. Libertatea de mișcare este un drept fundamental, este un element cheie al Uniunii Europene! 

Însă, nimeni nu trebuie să fie obligat să își părăsească țara din motive economice sau sociale! Educația, 

investițiile, politica de coeziune și o bună calitate a vieții creată de autoritățile locale și regionale pot să 

transforme fenomenul de „brain drain” în „brain gain” prin „brain circulation”. 

Atât timp cât lucrăm împreună, la Strasbourg, la Bruxelles și în toată Europa, avem un viitor 

pentru democrație. Nu există loc pentru autoritarism sau dictatură în Europa! 

 

13.4.5. Intervenție în cadrul Comitetului European al Regiunilor cu privire la importanța 

educației 

La 28 aprilie am avut o intervenţie Intervenție în Plenara Comitetului European al Regiunilor cu 

privire la importanţa educaţiei. 

 

Sprijin cu tărie propunerea cetățenilor din Conferința pentru Viitorul Europei despre integrarea 

aptitudinilor soft în toate cursurile și curriculele școlare. Prin aptitudinile soft înțelegem: să ascultăm unii 

de alții, să încurajăm dialogul, reziliența, înțelegerea reciprocă, respectul față de ceilalți, gândirea critică, 

autoeducarea, orientarea spre rezultate. 
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Educația este o investiție cu beneficii pe termen lung. Educația este cheia ieșirii din sărăcie și a 

accesului la prosperitate. Educația are un rol important în promovarea și apărarea democrației. 

 

13.4.6. Cluj-Napoca: Întâlnire de lucru a rețelei Eurocities în domeniul educației 

În 29 mai, la Casino Centru de Cultură Urbană am participat la o nouă întâlnire a Rețelei de orașe 

Eurocities privind „Învățarea reciprocă în abordarea inegalităților în educație”. La întâlnire au participat 

lucrători din domeniul educației din toată Europa, evenimentul urmărind să genereze idei și strategii de 

implementare pentru procesul educațional: de la creșterea calității educației formale la crearea de medii 

propice pentru activități educative informale și inovative. 

Universitatea reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje competitive ale orașului nostru, 

oferind resursă umană extrem de bine pregătită pentru piața muncii. De asemenea, colaborarea dintre 

universități și restul actorilor sociali (primărie, mediu privat, societate civilă) creează la Cluj-Napoca un 

mediu propice pentru inovare și pentru dezvoltarea profesională. 

 

13.4.7. Intervenție în cadrul Forumului „reVIVEd Ukraine - reVIVEd communities” 

Am participat, online, la 2 iunie, la forumul „reVIVEd Ukraine - reVIVEd communities”, alături 

de reprezentanți ai autorităților locale, regionale și europene, lideri ucraineni, reprezentanți ai misiunilor 

diplomatice, organizațiilor internaționale; parlamentari ucraineni; reprezentanți ai organelor executive 

centrale, experți, oameni de știință și mass-media. 

În calitate de președinte al Asociației Municipiilor din România am transmis că autoritățile locale 

din țară oferă sprijin constant refugiaților ucraineni și că au tot sprijinul pentru a se integra pe piața 

muncii și pentru a le oferi copiilor un proces educațional de calitate. De asemenea, am transmis că 

municipiile din țară au început să creeze relații de înfrățire cu orașele din Ucraina. 

Scopul forumului a fost de a determina cum va arăta Ucraina după terminarea conflictului armat, 

din toate punctele de vedere ale vieții comunitare: infrastructură, retehnologizare, mobilitate, educație, 

componenta socială ș.a.m.d.. Cu ajutorul orașelor și regiunilor din Uniunea Europeană, administrațiile 

locale din Ucraina își vor reconstrui comunitățile într-un mod durabil și rezilient. 

 

13.4.8. Bruxelles, Comitetul European al Regiunilor: Modele de bună practică din Cluj-

Napoca prezentate la nivel european 

În 22 iunie, am participat la evenimentul „Construind sinergii pentru tranziția verde și digitală”, 

organizat de Comitetul European al Regiunilor. Am prezentat cu această ocazie câteva modele de bună 
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practică în materie de mobilitate sustenabilă, digitalizare și tranziția verde, ca parte a obiectivelor noastre 

pentru implementarea misiunii „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 

2030”. Pentru a reuși cu adevărat o tranziție verde, către surse de energie regenerabilă, eficiență 

energetică și cât mai puțină poluare este nevoie de colaborarea dintre instituțiile publice locale, regionale 

naționale și europene și ceilalți actori sociali din comunitate: mediul privat, organizațiile 

nonguvernamentale, universități şi mai ales cetățeni. 

Modernizarea flotei de transport public, politicile publice în materie de mobilitate urbană, sprijin 

pentru clădirile verzi, infrastructură pentru vehicule electrice sunt câteva dintre acțiunile concrete ale 

orașului nostru pentru a ajunge la o tranziție verde.  

În cadrul Misiunii „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” 

și al Acordului Pentru Orașe Verzi vom implementa și vom învăța de la alte orașe europene bune practici 

în materie de dimensiune verde. 

 

13.4.9. Intervenție în cadrul Summitului European pe Educație și Inovare alături de Mariya 

Gabriel, comisarul UE pentru inovare, cercetare, cultură, educație, tineret și sport 

 

La 23 iunie, am participat la Summitul European pe Educație și Inovare, în cadrul căruia am 

prezentat principalele politici educaționale ale orașului și avantajul competitiv al Clujului de a fi un 

puternic centru al inovării, cercetării și IT-ului, pornind de la dimensiunea universitară a orașului. 

Am precizat faptul că educația reprezintă cel mai important domeniu în care trebuie să investim la 

nivel local, național și european. Motorul educației este reprezentat de universitățile din toată lumea care 

https://education.ec.europa.eu/event/education-and-innovation-summit 
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au același scop și rol pentru tinerii studenți care la alegerea universității la care vor studia își aleg drumul 

spre viitor. 

Totodată, le-am transmis participanților și faptul că ecosistemul de inovare din Cluj-Napoca s-a 

construit pe buna colaborare dintre toți cei angrenați în procesul de luare a deciziilor, iar resursa umană 

bine pregătită în universitățile clujene reprezintă factorul principal de dezvoltare al orașului nostru. 

De asemenea, am subliniat și faptul că relațiile de cooperare și colaborare între universitățile din 

Uniunea Europeană reprezintă cheia pentru realizarea unui spațiu al educației inovativ și orientat spre 

rezultate. 

 

13.4.10. Președinte al COTER - Comisia pentru politică de coeziune teritorială și bugetul UE 

În luna septembrie, am fost ales în funcția de președinte al COTER - Comisia pentru politică de 

coeziune teritorială și bugetul UE, pentru un mandat de 2 ani și jumătate.  Sunt onorat și le mulțumesc 

membrilor Comisiei de la Bruxelles și întregului Comitet al Regiunilor pentru încredere și colaborare. 

În calitate de președinte COTER, una dintre cele mai importante priorități este să mă asigur că 

vom avea o implementare eficientă, durabilă și calitativă a actualelor programe de coeziune și o politică 

de coeziune puternică în viitor. 

Vreau să mă asigur că activitatea noastră din Comisia COTER are un impact real în teritoriile 

noastre și că nicio regiune nu este lăsată în urmă, indiferent de dimensiune, provocări demografice sau 

geografice. Trebuie să lucrăm împreună cu toate instituțiile UE și să ne asigurăm că vocea orașelor, a 

regiunilor și a cetățenilor noștri este auzită. 

Coeziunea nu este o tehnicalitate, ci un principiu politic, este "lipiciul" care menține Europa unită. 

Viitorul democratic al Europei depinde de viitorul politicii de coeziune. În aceste momente dificile avem 

nevoie în special de coeziune și solidaritate pentru a putea răspunde corect și eficient la nevoile 

cetățenilor noștri. Comisia COTER urmărește îndeaproape cadrul financiar multianual și bugetul UE, 

precum și politica în domeniul transporturilor, dezvoltarea teritorială, cooperarea transfrontalieră, 

amenajarea teritoriului și chestiunile urbane. 

 

13.4.11. Conferința „Tranziție justă în regiunile intens consumatoare de cărbune și energie - 

Nimeni să nu fie lăsat în urmă” 

Am participat în luna noiembrie la această conferință de nivel înalt, organizată de Comitetul 

European al Regiunilor (CoR) alături de Președinția cehă a Consiliului UE și regiunile Moravia-Silezia, 

Ústí și Karlovy Vary.  
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Evenimentul a continuat dialogul în domeniul Tranziției Juste între toate nivelurile de guvernanță 

și a trasat direcția de urmat pentru regiunile cu activitate intensă legată de utilizarea cărbunelui și 

energiei, prezentând bune practici din Republica Cehă și subliniind rolul important în proces al 

autorităților locale și regionale.  

 

13.4.12. Conferinţă de politica de coeziune 

În luna noiembrie, la Zagreb, în Croația, am avut o intervenție în cadrul plenarei privind 

provocările și oportunitățile actuale și viitoare ale politicii de coeziune alături de Elisa Ferreira, comisar 

pentru coeziune și reforme, Comisia Europeană. 

Politica de coeziune a Uniunii Europene este „acel lipici” care menține unită Uniunea Europeană 

și reprezintă cel mai important motor de dezvoltare a Uniunii Europene. 

Comisia COTER urmărește îndeaproape dosarele legate de politica de coeziune, cadrul financiar 

multianual și bugetul UE, precum și politica în domeniul transporturilor, dezvoltarea teritorială, 

cooperarea transfrontalieră, amenajarea teritoriului și chestiunile urbane. 

 

13.5. Sprijin pentru Ucraina 

Încă de la începutul războiului din Ucraina, municipiul Cluj-Napoca și-a arătat solidaritatea cu 

poporul ucrainean prin gesturi simbolice - iluminarea în albastru și galben -culorile drapelului Ucrainei - 

a podului N și a Sălii Polivalente - după modelul practicat de alte orașe din Uniunea Europeană și SUA, 

iluminarea Casei de Cultură a Studenților în culorile drapelelor României și Ucrainei, în zilele de 23 și 24 

august 2022. În 23 august, Ucraina a marcat Ziua Drapelului de Stat, iar în 24 august - Ziua 

Independenței. 

În ședința extraordinară a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca din 27 decembrie a fost 

aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor în favoarea orașului Kiev din Ucraina, 

constând în achiziționarea unui grup electrogen (generator) 330 KVA și a transportului acestuia, în 

contextul stării de conflict armat. Sursa de finanțare este din fondul de rezervă bugetară, aflat la 

dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Costul generatorului este de 305.000 lei. 

Am răspuns astfel apelului Asociației Municipiilor din Ucraina, condusă de primarul Kievului, 

Vitali Klitschko, pentru a veni în sprijinul spitalelor, școlilor sau altor entități de utilitate publică din 

Ucraina pe perioada iernii. Cu ajutorul acestui generator, Cluj-Napoca sprijină funcționarea unui spital 

din Kiev indiferent de condiții.  
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De asemenea, alte 3 generatoare de capacitate mică pleacă spre Ucraina, acestea fiind 

achiziționate de către ADIZMC - Zona Metropolitană Cluj.  

Așa cum am spus de fiecare dată, sprijinul pentru Ucraina nu este doar un sprint, este un maraton 

și o luptă pentru apărarea valorilor democratice. În aceste momente, e datoria noastră de cetățeni ai 

Uniunii Europene să venim în ajutorul celor care cu demnitate și curaj își apără teritoriul și valorile. 

Primăria Cluj-Napoca oferă sprijin constant refugiaților ucraineni pentru a se integra pe piața 

muncii și pentru a le oferi copiilor un proces educațional de calitate. Din Cluj-Napoca au plecat câteva 

transporturi umanitare în valoare de 175.000 de euro (60.000 de euro provin de la orașul înfrățit Dijon, 

Franța) formate din alimente, produse de igienă, medicamente, materiale suport și hrană pentru animale 

către comunitățile afectate din Ucraina. De asemenea, la Cantina Prieteniei - Idal’nya druziv - B-dul 21 

Decembrie 1989 nr.128-130, în curtea interioară din spatele sediului de birouri al Companiei de 

Transport Public - refugiații ucraineni se bucură de preparate calde oferite gratuit. 

Le mulțumesc tuturor celor din comunitatea clujeană implicați până acum în Grupul de sprijin 

pentru Ucraina și îi rog să rămână în continuare la fel de entuziaști în a oferi suport poporului ucrainean. 
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14. Administrație locală, cetățeni și dezbateri publice 

 

14.1. Dezbateri publice și consultări 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 2022, 54 proiecte de acte normative au fost puse în consultare publică în concordanţă cu 

Legea 52/2003 privind transparenţa decizională, între care: Suportarea de la bugetul local a finanțării de 

bază necesară acoperirii cheltuielilor pentru perfecționarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și a 

regulamentului de alocare a sumelor necesare contravalorii cursurilor de perfecționare digitală, Modificarea 

Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social 

,,Alimente”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 548/2019; Strategia locală a serviciului de 

alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022 - 2031 și 

perspectiva 2050; Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe 

proprietatea municipiului Cluj-Napoca în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării 

rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora; Planul 

Urbanistic Zonal -Dezvoltare infrastructură educațională, de sănătate, sportivă și pădure-parc în cartierul 

Borhanci; Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca pentru 

perioada 2022-2030; Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (privind aprobarea 

regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum 

a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018, Hotărârea nr. 1017/2018, Hotărârea nr. 

280/2020 și Hotărârea nr. 947/2020; Regulamentul privind colectarea deșeurilor de ambalaje la automatele 

RVM (Reverse Vending Machines) cu acordarea de recompense; Aprobarea cuantumului burselor aferente 

anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finațate din bugetul municipiului Cluj-Napoca în anul 2023; 

Participarea Municipiului Cluj-Napoca la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în 

cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.  

De asemenea, în această perioadă, municipalitatea a organizat 5 dezbateri publice pe următoarele 

teme: Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2022; Raportul privind impactul asupra 

mediului, a Studiului de Evaluare adecvată, a Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă 
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pentru proiectul Etapa I - Drum Transregio Feleac Tr 35 - Centura Metropolitană; Raportul de mediu 

pentru ”Tren Metropolitan Gilău - Florești - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonțida” - Etapa I a 

sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura 

dintre acestea - Componenta 1. Magistrala 1 De Metrou”; Elaborare Plan urbanistic Zonal în condițiile 

Legii nr. 350/2001 modificată și actualizată - Plan Director (Masterplan) Sopor”; Stabilirea nivelului 

taxelor administrate de catre Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din 

municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2023. 

 

14.2. Activitatea Consiliului Local 

 

În această perioadă au fost pregătite şi s-au desfăşurat în cele mai bune condiţii 35 şedinţe ale 

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ele fiind convocate de către primar; dintre acestea: 12 

ordinare, șapte extraordinare, 16 extraordinare convocate de îndată. Menționăm faptul că 26 din cele 35 

de ședințe ale consiliului local s-au desfășurat on line, pe o platformă de videoconferință și nouă cu 

prezență fizică, în Sala de sticlă. Au fost promovate 973 proiecte de hotărâre, din care 910 din iniţiativa 

primarului, 46 din iniţiativa primarului şi a consilierilor locali și 17 din iniţiativa consilierilor locali. Au 

fost adoptate 969 de hotărâri și trei proiecte au fost retrase de către iniţiator și unul a fost respins. 

De asemenea, au fost înregistrate 4.233 de dispoziții emise de primar, atât în registrul de evidență 

al acestora, cât și în format electronic. 
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14.3. Cetăţeni de onoare 

Preţuirea constantă a marilor oameni ai cetăţii a constituit una din preocupările Primăriei şi 

Consiliului local. În anul 2022, au primit titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca: Doina 

Cornea - dizident anticomunist (postmortem), Alexandru Bologa - sportiv, Mircea Popa - critic și istoric 

literar, Ionel Vitoc - arhitect. 

 

14.4. Centrul de Inovare și Imaginație Civică a trecut printr-o reorganizare 

În acest an, Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) s-a reorganizat și a intregrat Divizia de 

Inovare Urbană (DIU) a Centrului Cultural Clujean (CCC). Astfel, sub sloganul „Imaginăm viitorul 

orașului!”, CIIC și-a extins activitatea pentru a integra procesele și lecțiile învățate împreună cu DIU, în 

perioada 2017-2021, sub coordonarea unui Board format din reprezentanţi ai comunității locale și actori 

cheie care au fost implicați în dezvoltarea proiectelor-pilot din cadrul DIU și CIIC. Noul Board CIIC va 

sprijini dezvoltarea de proiecte și parteneriate strategice pentru ariile tematice relevante și va ajuta la 

continuarea misiunii CIIC de a testa și dezvolta diferite forme de colaborare între actorii din oraș. 

Câteva dintre activitățile principale ale CIIC vor fi: 

1. Consultări publice și mecanisme de guvernanță participativă. Din 2017, CIIC organizează 

dezbateri publice cu privire la diferite proiecte ce țin de dezvoltarea orașului Cluj-Napoca. 

2. Cooperări cu mediul universitar și privat. CIIC își propune să adune, în continuare, toate 

energiile pozitive ale orașului într-un cadru organizat în care aceste idei să poată fi analizate și dezbătute 

alături de experți din mediul universitar și privat. 

3. Cooperări internaționale. Cu sprijinul Board-ului, echipa CIIC va dezvolta mecanisme de 

cooperare internațională cu orașe și rețele de orașe la nivel european și mondial, pentru schimburi de 

experiențe, bune practici și colaborare. 

4. Concursuri internaționale de soluții pentru proiectele orașului. Primăria Cluj-Napoca continuă 

parteneriatul cu Ordinul Arhitecților din România pentru derularea concursurilor de soluții și 

identificarea celor mai bune proiecte pentru spațiul public clujean, printr-o procedură validată și în baza 

unor criterii de selecție la standarde europene. 

5. Fondul de Inovare și Experiment (FIX Cluj) și burse pentru proiecte de imaginație civică și 

cercetare. FIX Cluj este rezultatul unui proces de co-design al ecosistemului de inovare clujean și este 

unul dintre proiectele menite să încurajeze și să dezvolte resursa umană din oraș în domeniul 

antreprenoriatului inovator. 
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6. Acțiuni suport pentru implementarea Misiunii Comisiei Europene ”100 de oraşe inteligente şi 

neutre din punct de vedere climatic până în 2030”. 

7. Transpunerea la nivel local a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în programe de 

investiții și proiecte. Cu ajutorul Board-ului, echipa CIIC se va asigura de integrarea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă în politicile publice locale, sprijinind implementarea proiectelor verzi ale orașului. 

8. Consiliul Consultativ de Tineret. Board-ul CIIC va susține mecanismele de implicare a tinerilor 

în procesul de luare a deciziilor și elaborarea de politici publice pentru sectorul de tineret. De asemenea, 

Board-ul CIIC va sprijini implementarea planului de acţiune pentru tineret „Cluj for Youth 2030”, ce 

îmbină o serie de proiecte de la nivel urban și metropolitan. 

Rolul Board-ului CIIC este unul consultativ, iar membrii acestuia nu sunt remunerați. 

Board-ul CIIC rămâne deschis pentru membri noi care doresc să se implice în proiectele de 

inovare ale orașului și în activitățile CIIC, precum și unor noi parteneriate cu mediul universitar, 

societatea civilă și mediul privat. 

În anul 2022, au avut loc doua dezbateri publice organizate sub cupola Centrului de Inovare și 

Imaginație Civică, pe următoarele teme: Reamenajare zona Expo Transilvania - Cartier Mărăști (30 

martie) şi respectiv Culoar mobilitate Nord - Podul Oașului - Răsăritului și străzile Răsăritului - Câmpul 

Pâinii - Pod Ira (25 mai). 
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14.5. Constituirea Consiliului Consultativ de Tineret 

Miercuri, 12 aprilie 2022, în cadrul unei întâlniri CIIC (Centrul de Inovare și Imaginație Civică) a 

avut loc constituirea Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca. 

 

La eveniment au participat delegații celor 31 de asociații care au aderat la această structură, 27 

dintre aceștia în calitate de membri și 4 în calitate de experți. Acestora li s-a alăturat, ca invitat 

permanent, Consiliul Județean al Elevilor din Cluj. 

Cluj-Napoca este ceea ce este astăzi și datorită tinerilor și universităților, care reprezintă motorul 

dezvoltării acestui oraș. Strategia municipiului Cluj-Napoca este constituită în jurul universităților 

clujene, care se bazează pe tineri, iar de aici vine și inovarea, care reprezintă sectorul economic cel mai 

valoros al orașului nostru.  

Acest Consiliu Consultativ de Tineret, un instrument de guvernanţă participativă, este extrem de 

important pentru felul în care tinerii își construiesc viitorul în România, în Uniunea Europeană și în lume. 

Tinerii sunt o resursă prețioasă a comunității noastre, de aceea este esențial să fie cât mai conectați la 

viața și la dezvoltarea orașului. Rolul Consiliului Consultativ este de a asigura participarea tinerilor la 

luarea deciziilor care îi vizează și de a susține implicarea lor în formularea politicilor publice și a 

programelor care le sunt destinate. 
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14.6. Procesul de Bugetare participativă a ajuns la a cincea ediție 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a derulat ce-a de-a cincea ediţie a procesului de Bugetare 

participativă online, în perioada 14 iunie - 14 noiembrie. 

În cadrul acestui proiect, toți cei care locuiesc, 

muncesc sau studiază în Cluj-Napoca și au împlinit vârsta 

de 18 ani au putut depune proiecte pentru dezvoltarea 

orașului pe platforma www.bugetareparticipativa.ro. 

Propunerile de proiecte au fost încadrate 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: Micro-păduri urbane, 

Digitalizarea Serviciului administrare cimitire, Picturi 

publice murale dedicate salvatorilor din Cluj-Napoca, 

Lărgire trotuar zona sensului giratoriu Calea Turzii, str. Bună Ziua, Curățenie și sănătate în fiecare 

grădiniță și creșă publică. 

 

14.7. Relația cu asociațiile de proprietari 

La nivel local, am îmbunătățit relația de lucru și de colaborare dintre reprezentanții asociațiilor de 

proprietari și autoritatea publică. Au fost organizate 199 de verificări financiar-contabile atât la solicitarea 

proprietarilor, cât și din oficiu; au fost propuse 52 măsuri de sancționare contravențională. 

Au fost redactate 1098 de răspunsuri pe lege, programări/reprogramări ale verificărilor financiar-

contabile, note interne, procese-verbale de afișare/dezafișare citații/comunicări/publicații de vânzare.  

Au fost organizate cinci sesiuni de examinare în vederea obţinerii Certificatului de atestare a 

calităţii de administrator de condominii la care au participat un număr de 19 candidați, fiind eliberate 19 

atestate de către primar. 
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14.8. Premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsăstorie și 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 

(604 cupluri) şi a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (4 concetăţeni centenari). Un mod 

simbolic de a ne arăta recunoștința pentru părinții și bunicii noștri, pentru contribuția lor la ceea ce este 

astăzi Clujul. 
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14.9. 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 188.000 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 13.329 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). 

 

14.10. Digitalizare - utilizăm tehnologia pentru o administrație deschisă și un oraș inteligent 

Pentru noi, digitalizarea este un proces continuu. Eficiența, eficacitatea și impactul pozitiv al 

serviciilor online se poate observa în creșterea numărului de proceduri finalizate online de la an la an. 

Vom continua să îmbunătățim serviciile publice pe care le oferim cetățenilor, astfel încât interacțiunea 

acestora cu primăria să fie cât mai utilă și cât mai eficientă. 

La nivel instituțional și organizațional, transformarea digitală poate genera multiple efecte 

pozitive. Alinierea instituțiilor și organizațiilor la principiile economiei digitale presupune asigurarea 

unui cadru în care datele și informațiile reprezintă resursele pe baza cărora sunt redefinite structurile, 

procesele și mecanismele interne. 

Sistematizarea și standardizarea internă pot duce la automatizarea unor fluxuri și procese, ceea ce 

poate însemna scăderea cantității de muncă repetitivă și folosirea mai eficientă a resursei umane pentru 

oferirea de servicii de calitate, mai sofisticate și care necesită creativitate și inițiativă, vizând practic 

activitatea tuturor departamentelor Primăriei.  

 

14.10.1. Peste 300 de proceduri digitale la Primărie  

Primăria Cluj-Napoca urmează o direcție clară de inovare și digitalizare a serviciilor publice 

oferite cetățenilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai. În prezent, 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 
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online etc. Unele dintre acestea au fost implementate pentru prima dată în România, devenind exemple 

de bune practici pentru alte municipii și orașe. 

Printre soluțiile informatice implementate de Primăria Cluj-Napoca se numără: E-cont - Dosarul 

digital al cetățeanului, care permite comunicarea și vizualizarea, în format digital, a actelor administrative 

fiscale, de executare sau alte acte emise de organul fiscal local; Antonia - primul „funcționar public 

virtual”, care oferă posibilitatea înregistrării cererilor adresate Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, de la 

distanță, fără deplasare fizică; Tichetul albastru - serviciu de comunicare al Primăriei cu cetățeanul. 

online; Sistemul informațional geografic integrat la nivelul municipiului (GIS), aplicații mobile ș.a. 

 

În acest an am început demersurile de colaborarea cu alte instituţii pentru a asigura legătura cu 

bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Oficiului National al Registrului Comerţului, ale 

Ministerului Educaţiei, în condiţii respectării reglementărilor privind prelucrarea legală a datelor cu 

caracter personal.  

Tot în acest an s-a simplificat zona de eliberare abonamente de transport public pentru elevi şi 

pentru studenţi şi s-a automatizat zona de încheiere a abonamentelor de parcare (începând din 2023). 

Pentru a deveni o administrație digitală, performantă, Primăria Cluj-Napoca încearcă să genereze 

resurse financiare atât din fonduri europene cât și din alte tipuri de granturi (de exemplu, fonduri 

elvețiene), pe lângă utilizarea resurselor financiare de la bugetul local. Astfel, în cadrul PNRR au fost 

depuse 3 proiecte care vizează digitalizarea activităţii Companiei de Transport Public. 
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14.10.2. Proiectul Anto-CIIC 

Municipiul Cluj-Napoca implementează proiectul ,,Creșterea transparenței decizionale și 

simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni - ANTO - CIIC’’ finanțat prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA).  

Obiectivul general al proiectului optimizarea proceselor orientate catre cetățeni, prin crearea 

accesului online la serviciile administrației publice locale, precum și utilizarea Centrului de inovare și 

imaginație civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială, pentru creșterea transparenței 

decizionale și simplificarea procedurilor oferite cetățenilor municipiului Cluj-Napoca. 

Prin intermediul „funcționarului public virtual”, numit „Antonia”, care a fost reconstruit, fiind 

create conturi de utilizator de tip single sing-on şi realizându-se secvenţe de procesare automată de date, 

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. Cetăţenii au la dispoziţie un număr de 170 de tipuri de 

cereri pe care le pot adresa Primăriei. Versiunea nouă a „funcționarului public virtual” se află în faza de 

recepţie. În anul 2022 au fost depuse 55.340 de cereri prin intermediul „Antonia”.  

 

14.10.3. Capacitate suplimentară pentru eliberarea Cărților Electronice de Identitate 

La Serviciul de Evidență a Persoanelor Cluj-Napoca de pe Calea Moților nr. 5 au fost deschise 

două noi ghișee moderne pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate. Proiectul-pilot este realizat la 

Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.  

4.447 de Cărți Electronice de Identitate au fost eliberate până acum la Cluj-Napoca. 

La nivelul municipiului Cluj-Napoca sunt acum operaționale 4 ghișee pentru preluarea 

informațiilor și eliberarea Cărții Electronice de Identitate: 

- trei ghișee la Serviciul de Evidență a Persoanelor Cluj-Napoca de pe Calea Moților nr.5 pentru 

cetățenii din Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj; 

- un ghișeu la DJEP Cluj de pe str. Aviator Bădescu nr. 7-9 pentru cetățenii din județul Cluj, cu 

domiciliul în afara Zonei Metropolitane Cluj. 

Cartea electronică de identitate oferă titularului accesul la servicii la nivel național și european și 

asigură suportul tehnic necesar în vederea folosirii semnăturii electronice, ceea ce va contribui la 

reducerea birocrației în relațiile cetățenilor cu autoritățile publice. De asemenea, C.E.I. conține suportul 

electronic aferent cardului național de asigurări sociale de sănătate, cu interfață contact și suport 

electronic de tip contactless, specific documentelor electronice de călătorie. Noul document de identitate 
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asigură cetățenilor și garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat 

certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise. 

 

Programările pentru Cartea Electronică de Identitate pot fi făcute online accesând următorul link: 

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. 

 

14.10.4. Certificatul de urbanism de informare se poate obține online, rapid și simplu, prin 

platforma GIS a primăriei 

Începând din luna februarie, clujenii pot obține certificatul de urbanism de informare prin 

platforma GIS (Sistemul informațional geografic) prin accesarea https://gis.primariaclujnapoca.ro/Public/ 

sau pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca la secțiunea Locuire / butonul GIS. 

Certificatul de urbanism de informare se emite în format electronic și are ca scop obținerea 

imediată de informații privind reglementările de urbanism actuale asupra unui imobil, folosind numărul 

cadastral. Certificatul de informare conține date privind reglementările Planului Urbanistic General / 

Planuri Urbanistice Zonale acolo unde acestea sunt aprobate. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a venit cu această soluție în favoarea cetățenilor, pentru a 

reduce timpii de așteptare și costurile privind informațiile de natura urbanistică. 
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Certificatul de urbanism de informare se obține în format electronic şi nu poate fi folosit în alte 

scopuri decât obţinerea imediată de informații privind reglementările de urbanism actuale. Alături de 

Certificatul de urbanism de informare, softul GIS generează și un plan de încadrare în PUG. 

 

 

14.10.5. Digitalizarea procesului de eliberare a autorizațiilor de liberă trecere necesare 

pentru aprovizionarea şi transportul de mărfuri, produse, materiale de construcţii 

Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziția cetățenilor o nouă procedură digitală cu privire la 

eliberarea online a autorizațiilor de liberă trecere în vederea aprovizionării pe raza municipiului Cluj-

Napoca. Autorizațiile pot fi obținute acum și online datorită încheierii unui protocol de colaborare cu 

D.R.P.C.I.V. din subordinea M.A.I. pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a 

permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate. 

După completarea datelor accesând următorul link: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/ 

plationline_v2/?id=001-autorizatie_libera_trecere, precum și după achitarea taxei aferente, cetățenii vor 

primi pe e-mail dovada de plată / autorizația de liber acces unde se specifică: zona de acces, numărul de 

înmatriculare al autovehiculului, perioada de valabilitate și condiții ale conducatorului auto. 

Pentru zona centrală a municipiului, denumită zona 0, autorizațiile de liber acces nu dau drept de 

circulație în intervalele orare 07:00-09:00 și 13:00-18:00 considerate a fi orele de vârf. 

Mai multe informații privind taxele aplicate în funcție de perioadă (zi și de noapte), de zona din 

municipiu și durata (24 ore, o luna sau an) pot fi consultate pe website-ul Primăriei. 
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14.10.6. Sistemul de administrare al piețelor din municipiul Cluj-Napoca este digitalizat 

Începând din primăvara acestui an, atât producătorilor locali cât și cetățenilor le este mult mai 

ușor să interacționeze cu administrația piețelor, procesele administrative fiind eficientizate cu ajutorul 

tehnologiei. Producătorii pot să rezerve, să ceară / să își prelungească online abonamentul locul dorit în 

piață. De asemenea, pentru administratori este mult mai facilă gestionarea și organizarea resurselor din 

cadrul pieței (https://piete.primariaclujnapoca.ro/). 

 

Pentru fiecare piață în parte este disponibilă o schiță detaliată a locurilor de vânzare, cele ocupate 

fiind marcate cu roșu, cele libere cu verde, iar cele rezervate (pentru care s-a depus cerere) cu portocaliu. 

Dând click pe spațiul dorit, cei interesați pot completă online cererea de ocupare a spațiului respectiv. 

După aprobarea cererii, solicitantul poate merge la piață pentru desfășurarea activității. 

Această aplicație este utilă nu doar comercianților, ci și cetățenilor, care pot astfel să vadă 

numărul total de locuri de vânzare disponibile în fiecare piață și câte dintre acestea sunt ocupate de 

producători agricoli și câte de societăți comerciale. 

De asemenea, administratorii piețelor pot gestiona foarte ușor fiecare loc de vânzare din piețe.  

 

14.10.7. Cluj-Napoca are o strategie de transformare digitală 

Cluj-Napoca a cunoscut în ultimii ani o transformare majoră, care a modificat chiar profilul 

strategic al orașului. Creșterea importanței economiei bazate pe cunoaștere, dezvoltarea parteneriatelor 

permanente în interiorul comunității, afirmarea puternică a caracteristicii universitare și atenția acordate 

calității vieții reprezintă câteva elemente cheie în această schimbare de profunzime. Acest document 
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strategic este unul viu, care se va adapta și va crește odată cu schimbările aduse de noile tehnologii în 

societate. Aceste schimbări sunt inevitabile, dar ține de comunitatea clujeană să aleagă modul în care 

transformările vor fi integrate în planul mai larg de creștere continuă a calității vieții în Cluj-Napoca.  

Această strategie urmărește să sprijine dezvoltarea elementelor care fac din Cluj-Napoca un oraș 

în care cetățenilor le place să trăiască și o comunitate atractivă pentru vizitatorii din țară și din străinătate, 

precum și un pol de atracție pentru companii sau start-up-uri. Factorii strategici cheie pe care se bazează 

dezvoltarea comunității sunt: universitate, participare și inovație.  

Nu în ultimul rând, strategia trebuie să contribuie la construirea unei comunități reziliente și 

sustenabile, care să continue să ofere clujenilor o calitate a vieții din ce în ce mai bună. 

 

14.11. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a fost actualizată pentru perioada 2021-2030 

La începutul acestui an, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2021-

2030 a fost aprobată în Consiliul local. SIDU reunește, sub umbrela unei viziuni comune de dezvoltare, 

asumată de toți actorii relevanți din ecosistemul local, prioritățile de intervenție pentru următoarea 

perioadă din multiple domenii, de la mobilitate, regenerare urbană, digitalizare, educație, sănătate sau 

incluziune socială, până la guvernanță locală și metropolitană. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2021-2030 armonizează 

direcţiile strategice pentru dezvoltare și portofoliul de proiecte cu liniile directoare trasate la nivele 

administrative superioare (european, național, regional/județean). 

SIDU nu este doar o condiționalitate pentru atragerea de fonduri europene, ci și un instrument de 

orientare a investițiilor publice și private de la nivelul întregului teritoriu metropolitan, în jurul unei 

viziuni și a unor ținte asumate pentru anul 2030 de către toți actorii relevanți. Așadar, investițiile propuse 

spre realizare din fonduri europene sunt văzute din perspectiva rolului lor de catalizator al celor finanțate 

din alte surse, precum și a efectului lor multiplicator asupra comunităților. 

Nu în ultimul rând, SIDU este un document integrator al tuturor eforturilor de planificare 

participativă derulate la nivel metropolitan în perioada 2014-2020, care s-au concretizat deja în strategii 

și planuri sectoriale, planuri urbanistice zonale și documentații tehnico-economice, în concursuri de 

soluții și dezbateri publice. 

 

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.  


