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RAPORT DE ACTIVITATE LA 2 ANI DE MANDAT
IUNIE 2012 - IUNIE 2014
EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

1. Bugetul local şi dezvoltare locală
1.1. Bugetul de dezvoltare al municipiului Cluj-Napoca este cu 55% mai mare în 2014
Bugetul municipiului Cluj-Napoca este un buget echilibrat şi raţional, în creştere pe
majoritatea capitolelor bugetare, cu accente pe direcţiile strategice de dezvoltare ale oraşului.
Bugetul general al municipiului pentru 2014 se situează la 1.155.197.000 lei, cu o creştere de
23,31% faţă de 2013, fiind aprobat în şedinţa de Consiliu local din data de 27 ianuarie.

Cluj-Napoca
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Este de subliniat faptul că cea mai mare creştere o înregistrează componenta de dezvoltare 55,44% (508.803.000 lei), în timp ce componenta de funcţionare are o creştere de 10 ori mai mică,
de doar 5,87%.
Sursele principale care au determinat creşterea bugetului oraşului pentru acest an sunt:
absorbţia fondurilor europene - avem multe proiecte în faze finale şi o serie largă de proiecte
europene la care lucrăm în continuare; excedentul din anii anteriori; utilizarea creditului contractat de
Primărie la începutul anului 2011 - este ultimul an în care putem utiliza această sursă de finanţare şi
o vom folosi pentru proiecte precum achiziţionarea de autobuze noi pentru clujeni, finalizarea Sălii
Polivalente şi a parking-ului aferent sau modernizarea principalelor artere de intrare în oraş: Calea
Turzii, Calea Baciului, strada Traian Vuia.
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2. Politici publice orientate spre crearea de noi de locuri de muncă
Politica promovată de municipalitatea clujeană a fost aceea de a menţine constant nivelul
taxelor şi impozitelor locale. Acestea nu au mai fost majorate din 2009, cu excepţia obligaţiilor
impuse de guvern prin H.G. nr. 1309/2012 prin care s-au stabilit expres unele valori impozabile, dar
şi în acest caz am aplicat nivelul minim reglementat.
La fel am procedat şi în cazul parcărilor, unde tarifele au rămas neschimbate din 2010.
Astfel, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice au un sprijin real la Cluj-Napoca prin
politicile fiscale pe care le promovăm, iar faptul că avem o bună colectare la bugetul local dovedeşte
încrederea pe care clujenii o au în proiectele asumate de municipalitate.
Municipalitatea clujeană urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice
prin stimularea investiţiilor private care vizează direct îmbunătăţirea nivelului de trai şi valorificarea
eficientă a potenţialului local. Astfel, în anul 2013 s-au acordat următoarele facilităţi fiscale - scheme
de ajutor de stat regional sau minimis:
- Scutiri la plata impozitului pe clădirile/terenurile situate în parcurile industriale în valoare
de 823.191,00 lei.
- Scutiri pe clădiri aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută
la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” - în valoare de 119.795,00 lei.
- Scutiri la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale
datorate de agenţi economici (285 cereri - 2.232.246 lei), persoane fizice (5895 cereri - 1.280.228
lei), asociaţii/fundaţii (61 cereri - 551.283 lei).
- Scutiri la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente chiriilor, redevenţelor şi
altor obligaţii datorate de agenţi economici (24 cereri - 49.281 lei).
Pentru anul 2014 s-au acordat următoarele facilităţi fiscale - scheme de ajutor de stat regional
sau minimis:
- Scutiri la plata impozitului pe clădirile/terenurile situate în parcurile industriale în valoare
de 1.188.863 lei.
- Scutiri pe clădiri aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută
la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” - în valoare de 600.000 lei.
Prin politica de scutire de la plata penalităţilor de întârziere pentru cei care îşi achită datoria
principală am reuşit să oferim un sprijin real pentru clujeni, obţinând şi venituri suplimentare
semnificative la bugetul local (peste 6,5 milioane de lei). Proiectul a pornit de la dezbaterile publice
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în care ONG-urile şi firmele au explicat dificultăţile pe care le au din cauza întârzierilor la
rambursări pe proiecte europene, care le îngreunează foarte mult activitatea.
Politica Primăriei Cluj-Napoca este una proactivă, axată pe susţinerea investiţiilor şi crearea
de noi de locuri de muncă, esenţială pentru dezvoltarea comunităţii noastre.
Un exemplu concret în acest sens îl reprezintă scutirile la plata impozitului pe clădiri pe
următorii 5 ani pentru investitorii din parcurile industriale, companii beneficiare ale prevederilor
Ordinului 2980/2013, ajutor minimis şi ajutor de stat regional, în valoare de aproximativ 2 milioane
de euro, toate cu posibilitate de prelungire potrivit prevederilor legislaţiei speciale în materie şi a
celei europene în vigoare sau ce urmează a fi adoptată în materie şi însuşită de statele membre.
O altă pârghie de susţinere a investitorilor este acordarea de facilităţi fiscale prin schemă de
ajutor de minimis pentru investitorii din parcurile industriale care nu beneficiază de prevederile
Ordinului 2980/2013 (66.842 euro pe anul 2014, cu posibilitate de prelungire, astfel încât pe 3 ani
consecutivi să nu depăşească 200.000 euro).
De asemenea, pentru a încuraja dezvoltarea turismului, începând din anul 2012, la ClujNapoca taxa hotelieră a fost redusă la minim, respectiv 1%.

Lucrări la Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative
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1.3. Fondurile europene suplimentează veniturile locale
Atragerea fondurilor europene reprezintă una dintre principalele preocupări ale administraţiei
clujene, deoarece resursele europene sunt esenţiale pentru realizarea proiectelor pe care le aşteaptă
locuitorii municipiului. Am reuşit deja să depunem spre finanţare proiecte în valoare de peste 100%
din valoarea alocată polului de creştere Cluj-Napoca, dar întrucât prin licitaţiile pe care le derulează
Primăria realizează economii faţă de sumele estimate, am pregătit alte proiecte pe care le-am depus
pe segmentul alocat polilor de creştere.
Municipiul Cluj-Napoca a fost nominalizat de către AM POR, în urma evaluării Interim a
POR, ca şi exemplu de bune practici la categoria Poli de Creştere, datorită portofoliului de proiecte
finanţate şi a impactului acestora în dezvoltarea oraşului. Astfel, în ceea ce priveşte proiectele
municipiului Cluj-Napoca finanţate din fonduri europene nerambursabile, până în acest moment
valoarea totală a contractelor de finanţare semnate este de 589.083.645,69 lei (aproximativ 131
milioane euro), iar valoarea proiectelor aflate în diverse stadii de evaluare în vederea contractării este
de 181.560.623,27 lei (40,5 milioane euro). Până în prezent, valoarea rambursată către municipiu se
ridică la suma de 170,432 milioane de lei (aproximativ 38 milioane euro).

Clădirea Casino a fost reabilitată din fonduri europene
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Reabilitarea liniei de tramvai reprezintă un proiect major realizat cu fonduri europene
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1.4. Primăria Cluj-Napoca, model de transparenţă
Din 1 august 2013, Primăria Cluj-Napoca publică pe site toate achiziţiile publice directe,
pentru că ne-am propus să asigurăm transparenţa totală în ceea ce priveşte cheltuirea banului public.
În cazul achiziţiilor de până la 30.000 de euro, orice firmă poate depune oferte timp de 3 zile
de la publicarea anunţului de intenţie pe site. După analizarea ofertelor şi alegerea celei mai
avantajoase, rezultatul procedurii este publicat pe site. La achiziţiile directe de până în 100.000 de
euro, preluarea ofertelor se va face timp de 7 zile. În cazurile în care nu se va depune nici o ofertă se
va apela la catalogul SEAP şi, dacă nici aici nu se găseşte vreo variantă, se vor solicita în mod direct
trei oferte. Municipalitatea este pregătită pentru orice situaţie cu reguli clare, stricte şi transparente.
De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a reglementat în manieră europeană regimul conflictelor
de interese: salariaţii primăriei nu se pot angaja, timp de 5 ani, la firmele care câştigă licitaţii. Prin
dispoziţia primarului, angajaţii instituţiei care fac parte din comisiile de licitaţii cu fonduri europene
sau naţionale semnează declaraţii pe propria răspundere că nu vor avea relaţii cu firmele câştigătoare
pentru o perioadă de timp de 5 ani (perioada de derulare a proiectelor europene), extinzând astfel
dispoziţiile naţionale în vigoare, în conformitate cu normele europene şi oferind certitudinea că la
Primăria Cluj-Napoca respectul faţă de banul public este la cel mai înalt nivel.
La nivelul întregii Primării a municipiului Cluj-Napoca a început implementarea unui sistem
de control intern/managerial care va eficientiza întreaga activitate şi va permite în viitor certificarea
conform standardelor internaţionale.

Totul se publică pe site-ul Primăriei
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2. Investiţii în infrastructură
2.1. Lucrări de investiţii pentru arterele importante ale oraşului
Municipalitatea a avut între priorităţi lucrările de reabilitare a străzilor, de asfaltare a aleilor şi
trotuarelor dintre blocuri şi de modernizare a unor noi artere din municipiu.
Au fost realizate lucrări de investiţii la 57 de obiective: Acad. David Prodan, Al. Vaida
Voevod, Arinilor şi alei adiacente, Baba Novac, Baia Mare, Banatului, Barbu Lăutaru, Brateş,
Breaza, Calea Borhanciului, Callatis, Căpitan Grigore Ignat, Clăbucet, Cosminului, Dobrogei,
Donath (tronson între Tăietura Turcului şi intersecţia de la Casa Radio), Donath (tronsonul I),
Dornei, Dorului, Dropiei, Eugen Ionescu, Fântânele, Frasinului, alei adiacente la strada Gheorghe
Dima nr. 25-41, Gheorghe Doja, Gheorghe Pomuţ, Heinrich Heine, Iugoslaviei, Lacul Roşu,
Ciocârliei şi Bârsei, Lăpuşului, Liviu Rebreanu, Măceşului, Mărăşeşti, Mehedinţi şi aleile adiacente
(o suprafaţă de peste 37.000 mp), Mendeleev, Mihai Românul, Miron Costin, Oaşului, Porţile de
Fier, Putna, Răsăritului, Războieni, Salcâmului, Scorţarilor şi alei adiacente, Simion Muşat şi aleea
adiacentă, Sportului, Taberei, Târnavelor, Tarniţa şi Firiza, Tăşnad (tronsonul I), Tatra, Tazlău,
Trâmbitaşului, Trascăului, Trotuşului nr. 4 şi alei şi parcări adiacente, sensul giratoriu 7 străzi, sensul
giratoriu din Piaţa 1 Mai - în total, este vorba de peste 423.600 mp modernizaţi.
La acestea se adaugă lucrările care sunt în desfăşurare, străzile Gh. Dima 1-13, Aleea Stadion
şi Metalului, investiţiile majore în modernizarea arterelor principale de intrare în municipiu, strada
Traian Vuia (62.800 mp) şi Calea Turzii (71.000 mp), precum şi proiectele în curs de realizare din
fonduri europene.
În ultimii doi ani, s-au executat lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru peste 200 de obiective
(străzi, trotuare, alei, curţile şcolilor etc.) pe o suprafaţă de peste 410.000 mp (spre exemplu: trotuare
de pe Calea Floreşti, trotuare de pe b-dul Nicolae Titulescu, trotuare de pe strada Dâmboviţei etc.). În
ceea ce priveşte intervenţiile punctuale, s-au executat lucrări la un număr de peste 350 de obiective,
cu o cantitate de aproximativ 8000 de tone asfalt, cu reparaţii locale acolo unde a fost necesar.
De asemenea, Primăria municipiului a pregătit documentaţia necesară pentru alte 27 viitoare
proiecte de modernizare a unor străzi cu o stare avansată de degradare.
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Lucrări pe strada Traian Vuia

Strada Oaşului

Sens giratoriu 7 străzi

Lucrări pe strada Mehedinţi

Lucrări pe strada Mihai Românul

Strada Baba Novac
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Aleea Putna

Calea Borhanciului

2.2. Corelarea calendarului de lucru cu furnizorii de utilităţi
Lucrările pe care le efectuează Primăria sunt corelate şi cu modernizările efectuate de furnizorii
de utilităţi, astfel încât străzile se asfaltează doar după ce se termină lucrările la utilităţi. Pentru lucrările
la reţelele edilitare subterane (intervenţii, branşamente, investiţii) executate în trama stradală, care au
fost numeroase şi dispersate în toate zonele municipiului, s-a urmărit respectarea condiţiilor impuse
prin autorizaţia de spargere, precum şi diminuarea perioadelor de execuţie şi a deranjului produs de
aceste lucrări. Au fost eliberate 1.748 de autorizaţii de spargere, din care 269 pentru realizarea de
branşamente, 319 pentru lucrări de investiţii şi 1.160 pentru lucrări de intervenţii.

Străzile se asfaltează doar după ce se termină lucrările la utilităţi
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2.3. Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială
De asemenea, în această perioadă au fost pregătite şi s-au realizat procedurile necesare pentru
patru proiecte importante de modernizare a infrastructurii finanţate din fonduri europene.
Cel mai de anvergură proiect îl reprezintă modernizarea tramei stradale de acces la zona
industrială. Astfel, în 2014 încep lucrările pentru modernizarea a 4 poduri (Valea Chintăului, Nadăş,
canalul Morii şi Podul Horea) şi a 12 străzi importante din oraş: Baciului, Primăverii, Plopilor,
Splaiul Independenţei, George Bariţiu, Horea, Gării, I.L. Caragiale, Căii Ferate, Decebal, Oaşului,
Bulevardul Muncii. Acestora li se adaugă, parţial, urmând calea de rulare a tramvaiului, străzile Emil
Isac, Regele Ferdinand şi Cpt. Grigore Ignat. Modernizarea străzilor include şi iluminatul stradal şi
mobilierul urban. Astfel, toate străzile adiacente liniei de tramvai (reabilitată tot cu fonduri europene,
proiect finalizat cu succes în 2013), vor fi modernizate în întregime până anul viitor. Un total de
14,052 km de drum modernizaţi, 11.640 mp de spaţii verzi reamenajate, 208 rampe de acces pentru
persoanele cu dizabilităţi.

Modernizarea tramei stradale de-a lungul liniei de tramvai este finanţată din fonduri europene
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2.4. Refacerea infrastructurii „Oraşului Comoară”
Tot în 2014 vor începe lucrările şi la proiectul întitulat „Refacerea infrastructurii Oraşului
Comoară”, cu finanţare europeană de 98%, în cadrul căruia va fi refăcută infrastructura de acces
către centrul istoric. Aici sunt incluse străzile Memorandumului, Moţilor, Avram Iancu şi I.C.
Brătianu, care vor fi modernizate în întregime, un total de 2.820,11 ml străzi modernizate şi 3.121 ml
de piste de biciclete amenajate.
2.5. Proiecte pentru Făget şi Lomb
Alte două proiecte pregătite în această perioadă vizează modernizarea căilor de acces în zona
Lomb şi în Făget. Proiectul din Lomb are în vedere crearea infrastructurii rutiere urbane cu rol
substanţial în dezvoltarea zonei şi sprijinirea creşterii economice prin crearea unui cadru favorabil
atragerii investiţiilor locale şi/sau străine. Drumul de acces cu lungime de 1,66 km va avea patru
benzi şi va porni de la strada Oaşului şi va ajunge la zona în care sunt realizate proiectele Centrului
de Excelenţă pentru Industrii Creative şi a Centrului de sprijinire a afacerilor, reţeaua de apă şi
canalizare având conductele amplasate pe partea necarosabilă a drumului, sub trotuar (conducta de
alimentare cu apă) şi sub zona verde dintre cele două sensuri de circulaţie (conducta de canalizare).
Sistemul de iluminat public propus se va întinde pe toată lungimea drumului. În total, se vor realiza
25.578 mp de carosabil, 4.980 mp de trotuare, 3.263 mp de piste pentru biciclişti şi se vor amenaja
32.513 mp de spaţii verzi. Proiectul a trecut de faza evaluării tehnico-economice şi urmează
obţinerea autorizaţiei de construire şi încheierea contractului de finanţare cu autoritatea de
management.
Obiectivul proiectului de modernizare a străzii Făgetului presupune realizarea a 3.024 ml de
drum cu o bandă pe sens (22.758 mp) cu 7.076 mp de trotuare pentru pietoni amenajate, a unei reţele
de apă si canalizare (1.566 ml), a unui sistem de iluminat (105 stâlpi de iluminat) şi a unor piste de
biciclişti (5.090 mp), la care se adaugă amenajarea a 4.453 mp de spaţii verzi.
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2.6. Program de reabilitare a podurilor din oraş
În urma expertizei de specialitate, s-a luat decizia de a construi două poduri noi pentru ClujNapoca, în locul podului Traian şi al podului Garibaldi şi au fost demarate procedurile necesare. Cele
două noi poduri, Traian şi Garibaldi, vor avea câte patru benzi de circulaţie, două pietonale şi două
piste pentru biciclişti. Specialiştii estimează o rezistenţă de 70 de ani pentru noile poduri. Proiectele
au fost finalizate, iar licitaţia de execuţie este în desfăşurare. Lucrările vor dura 9 luni la podul Traian
şi 6 luni la podul Garibaldi şi vor fi programate gradual, astfel încât să nu se lucreze simultan la
ambele poduri, pentru a evita blocajele de trafic.
Pasarela pietonală din cartierul Grigorescu, din apropierea parcului „Iuliu Haţieganu”, va fi
înlocuită în totalitate (are o lungime de 68 de metri), deoarece s-au constatat probleme majore la
fundaţie. Lucrările urmează să înceapă după finalizarea fazei de achiziţie publică.
Primăria a demarat preluarea în domeniul public a podului de pe strada Porţelanului, peste
râul Nadaş, acesta urmând să fie refăcut. Importantă arteră de legătură între centrul oraşului şi
cartierul Iris, noul pod va avea două benzi de circulaţie, decongestionând astfel traficul din zonă şi
eliminând ambuteiajele datorate lăţimii înguste a actualului pod.
De asemenea, au fost realizate covoare asfaltice pentru pasajele podurilor Calvaria, Aurel
Vlaicu şi IRA.

Primăria a demarat reabilitarea podurilor din oraş
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2.7. Racordarea şi reabilitarea pasajelor subterane din zona Gării
Pasajul pietonal subteran din faţa Gării va fi reabilitat şi extins. Proiectul de refacere a pasajului
se va derula în două etape. Prima este modernizarea acestui pasaj, care nu a mai fost reparat de la
crearea lui în 1987, şi va fi încheiată la sfârşitul lunii iulie 2014. A doua etapă se referă la conectarea
acestuia cu pasajul care este în proprietatea gării. Primăria a pregătit proiectul pentru construirea unui
pasaj pietonal subteran de legătură între pasajele existente, astfel încât pietonii să poată ajunge cât mai
uşor la gară şi să se asigure accesul rapid la toate mijloacele de transport către centru, aeroport şi restul
oraşului, iar circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii optime. Practic, se va face legătura între
accesul pasajului pietonal de pe strada Horea situat pe trotuarul din faţa gării şi accesul pasajului
pietonal al CFR care duce spre liniile de tren. Modernizările vor presupune supraveghere video şi tot
ceea ce este necesar pentru asigurarea unui flux modern al călătorilor prin pasaje.

Pasajul Gării reprezintă un obiectiv de investiţii important pentru oraş
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2.8. Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete
Pentru descongestionarea traficului şi îmbunătăţirea mobilităţii urbane am început studiul
posibilităţilor de a amenaja trasee special dedicate pentru transportul în comun pe mai multe trasee şi
am realizat peste jumătate din proiectul reţelei de staţii self-service de închiriere de biciclete (finanţat
din fonduri europene). Iniţial, proiectul de bikesharing ar fi trebuit finalizat în 2013, dar au fost o
serie de probleme cu schimbarea traseului, ceea ce a dus la lucrări suplimentare şi prelungirea
termenului de execuţie. Proiectul prevede 50 de staţii self-service, din care 43 în municipiul ClujNapoca, 4 în Floreşti şi 3 în Apahida, trasee de bicicletă pe 105 străzi, respectiv 540 de biciclete puse
la dispoziţia cetăţenilor. Prin încurajarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport cu bicicleta este
promovată o formă de deplasare care implică un minim necesar de efort fizic, pretabil la toate
categoriile de vârstă, cu implicaţii importante pe termen mediu şi lung la păstrarea sau îmbunătăţirea
stării de sănătate a populaţiei.

Reţea de staţii self-service de închiriere de
biciclete - un proiect pentru îmbunătăţirea
mobilităţii urbane
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2.9. Extinderea şi modernizarea iluminatului public
În ultimii doi ani, în cadrul programului de modernizare, reabilitare şi extindere a
iluminatului public, s-au executat lucrări pentru instalarea a 2.647 de corpuri de iluminat public în 47
de zone (străzi, alei şi locuri de joacă), ţinând cont de sesizările primite de la cetăţeni şi de
reconfigurări ale domeniului public survenite ca urmare a lucrărilor de reabilitare a străzilor. Printre
zonele unde s-a extins sau s-a reabilitat iluminatul public se numără străzile: Oaşului, Bună Ziua,
Câmpului, Pata Rât, Aurel Suciu, Putna, Clăbucet, Viilor, Grigore Alexandrescu, Aurel Vlaicu,
Donath, Valea Gârbăului, Piaţa 1 Mai, Bulevardul Muncii, Strada Sopor, Drumul Sf. Ioan (între baza
Unirea şi Cabana Făget), parcurile Gheorghe Dima, I.L. Caragiale şi Ştefan cel Mare. Sunt în lucru
proiectele de modernizare a iluminatului pe Calea Turzii şi Aleea Stadion, corelat cu lucrările de
reabilitare a străzilor.
De asemenea, s-a intervenit pentru întreţinerea sistemului de iluminat public în 5.317 locaţii
din municipiul Cluj-Napoca, conform sesizărilor cetăţenilor şi verificărilor compartimentului de
specialitate al Primăriei, fiind efectuate 6.236 intervenţii, inclusiv la nivelul reţelei subterane de
alimentare, cu utilizarea a 4.170 materiale (lămpi, ignitere etc.). Amintim că prin înlocuirea vechilor
corpuri de iluminat se face o economie de aproximativ 40%.

Montare stâlp de iluminat

Iluminat modernizat pe strada Bună Ziua
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2.10. Extinderea iluminatului folosind tehnologia LED
În ceea ce priveşte iluminatul ornamental pentru sărbătorile de iarnă, în anul 2013 Primăria a
înregistrat o premieră ecologică: toate ornamentele din spaţiul public folosesc tehnologie LED, lucru
care a dus la reducerea consumului electric cu aproximativ 7% şi extinderea zonei împodobite de
sărbători. În total, în Cluj s-au ornamentat peste 60 de locuri (străzi, pieţe, sedii ale Primăriei).
În cadrul proiectelor finanţate din fonduri elveţiene a fost elaborat Planul de Acţiune pentru
Energie Durabilă (PAED) al municipiului Cluj-Napoca în cadrul căruia este subliniată importanţa
unor măsuri privind un iluminat ecologic. Am pregătit documentaţia necesară şi în acest moment se
află în evaluare un proiect de iluminat ecologic cu LED-uri vizând două clădiri ale Primăriei şi 22 de
străzi din oraş.

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă subliniază importanţa unor măsuri privind un iluminat ecologic
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3. Investiţii pentru creşterea calităţii condiţiilor de educaţie
3.1. 800 de noi locuri în grădiniţe şi creşe
Municipalitatea continuă programul de creare a noi locuri la grădiniţe şi creşe, dată fiind
cererea venită din partea părinţilor.
În această perioadă a fost finalizată extinderea Grădiniţei „Licurici” din Mănăştur, strada
Arinilor nr. 2-4 (cu 100 de locuri, patru săli de grupă, două dormitoare, două săli de joacă, o sală de
sport, o sală de mese, bloc alimentar cu circuit complet, spaţii auxiliare şi administrative), respectiv
amenajarea creşei găzduită în aceeaşi clădire (cu 40 locuri) şi a fost finalizată construcţia clădirii noi
de la Grădiniţa „Bambi” din Mărăşti, strada Rovine nr. 3 (cu 100 de locuri).
De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a dat în folosinţă o nouă creşă, „Castelul fermecat”, prin
reconversia şi amenajarea unei clădiri existente pe strada Septimiu Albini nr. 91-93. Noua creşă are
72 de locuri şi toate facilităţile pentru copii.
În vara anului 2014 vor fi finalizate lucrările la cea mai mare clădire din oraş în care se
amenajează creşă şi grădiniţă, prin proiectul de modernizare şi reconversie a spaţiului de pe strada
Moţilor nr. 58. Clădirea va fi pregătită să primească 295 de copii (175 la grădiniţă, 120 la creşă).
Noua grădiniţă va acoperi peste 1.500 mp şi va avea o capacitate de 175 de copii: 7 săli de grupă, 3
săli de masă, cabinet medical, logoped, metodic, diverse spaţii auxiliare şi administrative. Creşa va
funcţiona pe o suprafaţă de aproape 1.000 mp şi va avea 6 săli de joacă cu 6 dormitoare, cabinet
medical şi diverse spaţii auxiliare şi administrative.
La începutul anului 2015 va fi finalizată o nouă creşă aflată astăzi în construcţie pe strada
Episcop Nicolae Ivan. Creşa va avea 6 grupe cu cameră de joacă, dormitor şi grup sanitar individual,
un bloc alimentar şi 3 oficii pentru primirea alimentelor, un cabinet medical şi un izolator, Spălătorie,
uscătorie, călcătorie şi alte spaţii adiacente, fiind pregătită să primească 120 de copii.
De asemenea, în acest moment, se realizează studiile necesare pentru o nouă creşă cu 100 de
locuri pe strada Donath.
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Municipalitatea continuă programul de creare a noi locuri la grădiniţe şi creşe
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800 de noi locuri în grădiniţe şi creşe
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3.2. Noi săli de sport
În 2013 a fost finalizată sala de sport de la Liceul cu Program Sportiv, amenajată cu teren de
handbal şi 150 locuri în tribune, de care beneficiază nu doar cei aproximativ 700 elevi ai Liceului cu
Program Sportiv, ci şi sutele de elevi care participă la competiţiile sportive organizate aici. Partea care
a revenit bugetului local din această investiţie a fost reprezentată de lucrările tehnico-edilitare necesare.
În vara anului 2014 se finalizează construcţia sălii de sport a Colegiului Naţional „George
Coşbuc”, proiect finanţat în întregime de la bugetul local. Peste 1.500 de elevi clujeni vor beneficia
de o nouă sală de sport (inclusiv elevii liceului „Gheorghe Şincai”). Sala are o suprafaţă de 705,5 mp,
iar terenul este amenajat pentru practicarea de diverse sporturi (baschet, volei, handbal, tenis); la
etajul retras este construită o sală de gimnastică de 406 mp.

Sala de sport de la Liceul cu Program Sportiv

Sala de sport de la Colegiul Naţional „George Coşbuc”
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3.3. Noi proiecte pentru şcolile şi liceele clujene
Primăria municipiului Cluj-Napoca a pregătit documentaţiile necesare unor noi investiţii:
modernizarea şi consolidarea clădirii din str. Memorandumului nr. 22, unde se vor realiza 14 săli de
clasă şi două laboratoare, grupuri sanitare, spaţii tehnice, pentru Colegiul Economic „Iulian Pop” şi
Şcoala „Ioan Bob”, precum şi reabilitarea şi creşterea eficienţei energetice (reabilitare termică,
sisteme de iluminat şi de ventilaţie ecologice) pentru 5 instituţii de învăţământ preuniversitar din
Cluj-Napoca prin finanţări obţinute din fonduri europene (Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul
Teoretic „Avram-Iancu” şi Şcoala „Ion Agârbiceanu”) şi prin fondul de cooperare elveţiano-român
(Colegiul Naţional „George Coşbuc” şi Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”). De asemenea, a fost
finalizat proiectul de realizare a trei laboratoare pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan” şi este în
pregătire un proiect privind supraetajarea unui corp de clădire de la Liceul Maranatha.
3.4. Reparaţii anuale la toate unităţile de învăţământ preuniversitar din oraş
Educaţia este o prioritate pentru municipalitatea clujeană. Lucrăm în fiecare an pentru a
asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite elevilor şi dascălilor să
înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune.
Primăria efectuează în fiecare vară lucrări de
reparaţii la toate unităţi de învăţământ preuniversitar
din oraş care necesită astfel de intervenţii, creşe,
grădiniţe, şcoli şi licee. De asemenea, în vara anului
2013 au fost efectuate lucrări de reabilitare a curţilor la
9 unităţi de învăţământ: Grădiniţa „Lumea Copiilor”,
şcolile „Liviu Rebreanu”, „Ion Agârbiceanu”, „Horea”,
„Nicolae Iorga”, liceele „Nicolae Bălcescu”, „Aurel
Vlaicu”, „Sigismund Toduţă”, Colegiul Tehnic „Raluca
Ripan”.
Dorim să fim cel mai bun oraş din ţară în
materie de educaţie preuniversitară, de la sprijinirea
materială a şcolilor, la reparaţii, până la susţinerea
burselor şi a calităţii actului educaţional.
În fiecare vară se repară şcolile
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3.5. Atelier nou pentru viitorii designeri vestimentari
Cei 175 de elevi care au ales să înveţe meseria de designer vestimentar la Colegiul Tehnic
Napoca au parte de condiţii moderne de studiu, după ce Primăria a realizat lucrări de modernizare a
acestei unităţi. Până de curând, elevii erau nevoiţi să se deplaseze de pe strada Taberei nr. 3, unde se
află Colegiul, pe strada Moţilor nr. 58,
la atelierul de practică în croitorie, dar
din toamna anului 2013 şcolar atelierul
a fost mutat în incinta şcolii. Tot aici,
Primăria a modernizat sistemul electric,
instalaţiile sanitare, a înlocuit tâmplăria,
a montat pardoseli de gresie şi tarket, a
refăcut hidroizolaţia şi a amenajat o alee
de acces.

Atelier nou pentru elevii Colegiului Tehnic Napoca
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3.6. 15.000 de burse pentru elevii clujeni
Primăria Cluj-Napoca a crescut constant numărul burselor acordate elevilor clujeni. Ne-am
propus să acordăm burse de merit tuturor elevilor clujeni care au medii peste 8,50. De asemenea, am
suplimentat bursele pentru performanţă de la 90 de lei, la 120 de lei pentru elevii premiaţi la
concursurile naţionale, în urma discuţiilor cu Inspectoratul Şcolar, cu părinţi şi profesori. Cuantumul
burselor este: 120 de lei - bursă de performanţă, 90 de lei - bursă de merit, 70 de lei - bursă de studiu
şi 60 de lei - bursă socială, iar situaţia acordării burselor la nivelul municipiului Cluj-Napoca este
următoarea: burse de merit - 11.422; burse de performanţă - 137; burse de studiu - 919; burse sociale
- 2.483. Un total de 14.961 de elevi clujeni beneficiază astăzi de acest sprijin din partea Primăriei.

Educaţia este o prioritate pentru municipalitatea clujeană
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3.7. Abonamente gratuite la transportul în comun pentru 18.700 de elevi
Începând cu 1 martie 2014, 18.700 de elevi clujeni beneficiază de abonamente gratuite pentru
două lunii de transport în comun. Compania de Transport Public (CTP - fosta RATUC) a distribuit
abonamentele pentru elevi, prin intermediul şcolilor. Elevii beneficiază de o legitimaţie gratuită
pentru două linii de transport în comun pentru deplasarea la şcoală sau la activităţi extracurriculare.
În acest fel, se urmăreşte şi creşterea interesului elevilor pentru activităţile extraşcolare, astfel încât
aceştia să-şi dezvolte cât mai mult abilităţile. De asemenea, pentru a descuraja chiulul, elevii cu nota
scăzută la purtare vor pierde abonamentele gratuite.

Elevii beneficiază de gratuitate pentru deplasarea la şcoală sau la activităţi extracurriculare

3.8. Premii pentru elevii cu performanţe deosebite
În fiecare an, municipalitatea premiază elevii cu performanţe deosebite la concursurile
şcolare sau la alte competiţii sau examene, pentru că este important să le transmitem copiilor noştri
că munca, seriozitatea şi perseverenţa sunt răsplătite, că la baza viitorului lor este cartea şi că aici, la
Cluj-Napoca, îşi pot construi viitorul aşa cum şi-l doresc. Astfel, Primăria i-a premiat pe elevii care
au promovat examenul de bacalaureat cu media 10, pe Mihai, clujeanul cu sindrom Down care şi-a
luat bacalaureatul, precum şi pe elevii clujeni cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare.
De asemenea, Primăria organizează, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi cu alte
instituţii sau ONG-uri, o serie de acţiuni care urmăresc premierea copiilor clujeni cu realizări
deosebite în domenii diverse, creşterea interesului elevilor pentru implicarea în comunitate şi
protecţia mediului, încurajarea alimentaţiei sănătoase, dezvoltarea activităţilor sportive şi
25
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valorificarea abilităţilor creative. În fiecare an a fost organizat evenimentul „10 pentru Cluj - Juniorii
Clujului, speranţele Cetăţii”, în cadrul căruia sunt premiaţi clujeni cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani,
care au avut realizări deosebite în domenii diverse în cursul anului.

„10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, speranţele Cetăţii”

Elevi clujeni de nota 10

Mihai Mocean, un tânăr care a învins prejudecăţile
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3.9. Sprijin pentru părinţii cu copii la creşe
Părinţii din Cluj-Napoca plătesc mai puţin pentru masa copiilor care merg la creşă, în funcţie
de veniturile familiei. Până în 2013, părinţii plăteau 7 lei pe zi pentru fiecare copil aflat la creşă. Dar
acum, valoarea contribuţiei zilnice este de 5 lei pe zi pentru fiecare copil pentru părinţii cu venituri
brute lunare de peste 700 de lei; 2,5 lei pe zi pentru fiecare copil pentru părinţii cu mai mult de doi
copii şi cu venituri medii lunare brute de peste 700 de lei ori pentru familiile cu un singur copil şi cu
venituri lunare brute între 225 şi 699 de lei, respectiv 1,25 de lei pe zi pentru fiecare copil pentru
părinţii cu mai mult de doi copii şi cu un venit mediu lunar brut cumulat între 225 şi 669 de lei.

Primăria sprijină părinţii cu copii la creşă, în funcţie de veniturile familiei
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4. Administrarea domeniului public şi protecţia mediului
4.1. 22.000 de arbori plantaţi şi 858.590 fire de gard viu
Crearea unui mediu cât mai sănătos pentru noi şi copiii noştri reprezintă una dintre priorităţile
administraţiei clujene. Primăria a continuat acţiunile anuale de întreţinere a spaţiilor verzi din oraş,
de toaletare şi înlocuire a arborilor de pe aliniamentele stradale şi de plantare de gard viu, în cadrul
cărora au fost plantate pe domeniul public 858.590 de fire de gard viu, peste 2.000 de arbori şi a fost
refăcut gazonul pe o suprafaţă de peste 50.000 mp. Peste 4.800 de arbori cu o înălţime mai mare de
10 metri au fost toaletaţi.
Acţiunea de împădurire din zona Bulevardului Muncii, pe un teren degradat, a continuat şi în
ultimii doi ani, cu peste 20.000 de puieţi plantaţi pentru „Pădurea clujenilor”. Le mulţumim şi cu
această ocazie voluntarilor care participă an de an la acest proiect de împădurire.
În 2013 s-a desfăşurat şi un proiect de plantare de arbori şi gard viu în cimitirul Mănăştur,
menit nu doar să îmbunătăţească imaginea urbană a cimitirului, ci şi să se constituie - în câţiva ani într-o nouă zonă verde a oraşului.
De asemenea, în această perioadă, au fost actualizate şi completate datele din Registrul
spaţiilor verzi pentru domeniul public şi privat al statului.

Plantări pentru „Pădurea clujenilor”

Fire de gard viu
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4.2. Un proiect de suflet, „Un copil - un arbore”
Am reluat un proiect de suflet, „Un copil - un arbore”, ce urmăreşte dezvoltarea zonelor verzi
şi responsabilizarea familiilor pentru un mediu curat. Fiecare arbore este plantat în numele unui nounăscut, care poate apoi, după ce creşte, să aibă grijă de copacul său împreună cu familia. 1.769 de
arbori au fost plantaţi în zone precum Parcul Bibliotecii, Parcul Tulcea, Parcul Oaşului, zona
Timişului/Rodnei/Blajului, parcurile Calvaria şi Colina.

Un proiect care îi va responsabiliza pe tineri în raport cu mediul înconjurător
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4.3. Picnic pe Valea Gârbăului
Extinderea şi amenajarea spaţiilor verzi şi a unor locuri de petrecere a timpului liber pentru
toate vârstele reprezintă una dintre priorităţile municipalităţii. Astfel, am amenajat o zonă pentru
picnic pe Valea Gârbăului, apreciată din plin de clujenii iubitori de iarbă verde în perioada
călduroasă a anului, mese şi bănci rustice, 2 terenuri de minifotbal, aproximativ 2,5 ha pentru care
asigurăm permanent întreţinerea (cosit, greblat, degajat teren) şi apa.

Clujenii au la dispoziţie un loc amenajat pentru petrecerea timpului liber
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4.4. Platformă de skateboard în Parcul Rozelor
Parcul Rozelor s-a îmbogăţit cu o platformă de skateboard de 1.012 mp, echipată cu şase
elemente individuale pentru trasee multiple şi posibilitatea de execuţie de combinaţii diverse.
Totodată, dimensiunile, forma elementelor şi amplasarea acestora fac posibilă practicarea sportului în
cadrul aceleaşi incinte de către utilizatori cu variate grade de performanţă - o investiţie care şi-a
dovedit la foarte scurt timp popularitatea în rândul tinerilor.

Cel mai modern skatepark din ţară a fost realizat cu sprijinul sportivilor de la Skateboard Transilvania
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4.5. Nou complex sportiv şi de agrement în zona fostului cartodrom din Gheorgheni
Primăria Cluj-Napoca a demarat realizarea unui nou complex sportiv şi de agrement în
cartierul Gheorgheni, pe strada Alexandru Vaida Voievod f.n. (zona fostului cartodrom). Un
complex în care clujenii să poată juca fotbal, baschet, volei, tenis, să se poată bucura de un nou
skatepark, o pistă pentru jogging, un perete de escaladări sau de un parc pentru plimbări. Pe o
suprafaţă de 9,4 hectare se vor realiza terenuri pentru practicarea diverselor discipline sportive, se
vor amenaja spaţii verzi, construcţii uşoare pentru sport şi spaţii auxiliare. De asemenea, se va
amenaja o zona de picnic şi o parcare.

Schiţa viitorului complex sportiv şi de agrement
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4.6. Parteneriat pentru Iulius Parc
Din anul 2013, clujenii au la dispoziţie o nouă zonă verde şi de agrement: Iulius Parc, o zonă
verde amenajată în apropierea Lacului din Gheorgheni. Mai întâi, am decis în Comisia de Circulaţie
să închidem definitiv circulaţia în zona lacului şi apoi aici a fost amenajat un spaţiu cu aproximativ
10.000 mp de gazon special pentru trafic intens şi peste 18.000 de arbori şi arbuşti de diferite
dimensiuni, alei de promenadă, pistă pentru biciclişti şi pentru alergare, spaţii de relaxare echipate cu
bănci. Iulius Parc este un proiect realizat de compania Iulius Group în parteneriat cu Primăria
Municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj, un exemplu de bune practici privind
colaborarea între autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi mediul privat.
În prezent, Primăria are în lucru rezolvarea problemei proprietăţilor din zona lacului, care au
fost retrocedate sau care fac obiectul unor cereri de revendicare, pentru a putea în viitor extinde zona
amenajată şi a transforma o parte cât mai mare din zona respectivă într-un spaţiu verde amenajat
pentru cei care doresc să facă sport sau să se plimbe în linişte într-o parte frumoasă a oraşului.

Zona lacurilor din Gheorgheni va fi
în continuare amenajată în anii următori
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4.7. Adoptă un spaţiu verde!
Primăria municipiului Cluj-Napoca a lansat proiectul „Adoptă un spaţiu verde!”, prin care
companiile clujene care doresc să se implice în înfrumuseţarea oraşului pot să ia în grijă, pentru o
perioadă de 3 ani, un spaţiu verde de pe domeniul
public. Aceste companii, prin implicarea atât
financiară cât şi creativă, adaugă un plus de
valoare

acestor

spaţii,

în

schimbul

unei

recunoaşteri publice, uniforme şi transparente.
Acest proiect are la bază intenţia municipalităţii
clujene

de

a

colabora

cu

diverşi

agenţi

economici/instituţii clujene pentru ca spaţiile verzi
din intravilanul municipiului Cluj-Napoca să
corespundă standardelor de peisagistică urbană
europeană. În anul 2013, 15 companii au realizat
în totalitate sau parţial lucrările de plantare pe
spaţiile verzi „adoptate”, iar în anul 2014, numărul
acestora a crescut la 25. Printre spaţiile verzi astfel
amenajate se numără Piaţa Avram Iancu, sensul
giratoriu Calea Turzii cu strada Observatorului,
sensul giratoriu de pe strada Câmpului, sensul
giratoriu strada Nicolae Titulescu cu strada Liviu
Rebreanu,

triunghi

intersecţie

strada

Matei

Basarab cu Calea Turzii etc. De asemenea, alte
companii care înţeleg importanţa unui astfel de
proiect sustenabil de amenajare urbanistică şi-au
exprimat interesul de a se alătura în viitor
proiectului „Adoptă un spaţiu verde!”.
Companiile clujene doresc să se implice
în înfrumuseţarea oraşului
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4.8. Concursurile „Curăţenia generală” şi „Iubesc Clujul Curat”
Primăria a organizat şi două competiţii de protecţie a mediului, destinate clujenilor:
„Curăţenia generală” şi „Iubesc Clujul Curat”.
„Curăţenia generală” este un concurs între asociaţiile de proprietari, care pot câştiga anual
premii în valoare totală de 135.000 de lei, sume ce pot folosite pentru repararea, amenajarea,
refaţadizarea blocului sau alte lucrări de întreţinere a blocului şi a spaţiului verde aferent. În anul
2014, s-au înscris la concurs 297 de asociaţii, cu aproximativ 50% mai multe decât în anul 2013.
„Iubesc Clujul Curat” a ajuns la cea de-a 11-a ediţie şi este menit să promoveze în rândul
elevilor clujeni spiritul civic de respect faţă de mediul înconjurător, utilizând puterea exemplului dat
chiar de către tineri. Fiecare unitate şcolară care se înscrie în competiţie desemnează un grup de elevi
pentru a asigura activităţi de întreţinere a spaţiilor din jurul şcolii sau a unui perimetru prestabilit şi
asumat spre a-l îngriji, în fiecare an participând mii de tineri de la zeci de şcoli şi licee. În 2014 s-a
înregistrat un record de participare, înscriindu-se la concurs 38 de şcoli cu peste 3.000 de copii.

Tot mai mulţi clujeni participă la concursul „Curăţenia generală”
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38 de unităţi de
învăţământ
preuniversitar au
participat în 2014
la concursul
„Iubesc Clujul Curat”
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4.9. Întreţinerea locurilor de joacă
Au fost achiziţionate un număr de 211 complexe şi aparate de joacă pentru copii şi 44 de
mese cu 4 bănci. Cu aceste dotări urbane au fost reamenajate şi redotate 39 de locuri de joacă pentru
copii, au fost suplimentate aparatele de joacă în nouă parcuri din oraş, s-au reamenajat spaţiile de
joacă la 15 de grădiniţe şi au fost create două noi locuri de joacă (str. Pomet şi str. Taberei nr. 20).
La nivelul întregului oraş s-a desfăşurat o amplă acţiune de verificare a tuturor locurilor de
joacă şi pentru sport în aer liber, intervenindu-se acolo unde a fost cazul cu lucrări de reparaţii şi
înlocuire a dotărilor urbane, efectuându-se un total de 327 de intervenţii în toate cartierele. A
continuat acţiunea de montare de dale de cauciuc sub echipamentele de joacă, pe o suprafaţă de
464,84 mp, alte aproximativ 2.000 mp de dale fiind în curs de montare în 2014.

Toate locurile de joacă şi pentru sport în aer liber au fost verificate
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4.10. Adăpost extins pentru câinii fără stăpân şi locuri de joacă pentru cei cu stăpân
Au fost special amenajate două locuri pentru plimbat câinii: în zona Parcului Rozelor şi în
Gheorgheni (capătul liniei 3). Dorim ca în 2014 să facem noi astfel de amenajări, pentru care căutăm
spaţiile potrivite.
De asemenea, am decis extinderea adăpostului pentru câinii fără stăpân de pe strada Bobâlnei
cu încă 60 de locuri. Lucrările pentru extindere au început deja, urmând să fie finalizate în vara
anului 2014. La Cluj-Napoca situaţia câinilor fără stăpân este sub control şi animalele nu sunt
eutanasiate.

Cluj-Napoca are un capitol în strategia oraşului dedicat interacţiunii dintre oameni şi animale
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4.11. 11 străzi noi în programul de deszăpezire
Lucrările de salubrizare stradală s-au desfăşurat pe două sectoare pe un număr de 640 de
străzi, în baza contractelor de concesiune încheiate, Primăria urmărind zilnic lucrările executate şi
îndeplinirea indicatorilor de performanţă.
Comandamentul de deszăpezire funcţionează în fiecare an începând cu 15 noiembrie,
activitatea propriu-zisă de deszăpezire desfăşurându-se pe cele două sectoare în trei grade de urgenţă.
Au fost introduse 11 străzi noi în programul de deszăpezire: Pomuţ, Calatis, Stephan Ludwig Roth,
Heinrich Heine, Valea Gârbăului, Voevod Gelu, Valea Cosminului, Speranţei, Veseliei (urgenţa III),
plus Gheorghe Doja şi Dorului (urgenţa II), numărul total al străzilor pe care se intervine ajungând
astfel la 678.

678 de străzi sunt cuprinse în programul de deszăpezire
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4.12. 212 puncte de colectare selectivă şi 12 campanii de colectare DEEE
În ceea ce priveşte salubrizarea menajeră, cei doi operatori au continuat programele de
modernizare a punctelor gospodăreşti şi de amenajare de noi puncte de colectare, aceste lucrări fiind
finalizate în proporţie de 90%.
Referitor la implementarea colectării selective (PET, hârtie, sticlă), în sectorul I sunt
amenajate un număr de 68 de puncte de colectare selectivă cu 207 containere de tip clopot (PET,
hârtie, sticlă), 5 containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi
respectiv 5 containere de 16 tone pentru colectarea deşeurilor voluminoase. În sectorul II sunt
amenajate un număr de 144 puncte de colectare selectivă din care un număr de 95 sunt dotate cu
containere tip clopot (PET, hârtie, sticlă), iar 49 sunt dotate cu containere de 1,1 mc, respectiv 3
containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. De asemenea, în
ultimii doi ani s-au organizat 12 campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE).

Sunt amenajate 212 puncte de colectare selectivă
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4.13. Modernizarea ştrandului Grigorescu şi a lacului din Parcul Central
Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a efectuat în această perioadă lucrări de
modernizare la Complexul de Agrement “Ştrand Grigorescu” (Ştrandul Municipal) în vederea
asigurării unor servicii de calitate pentru cetăţenii municipiului, precum şi pentru turiştii care au ales
să-şi petreacă timpul liber în localitate. De asemenea, Regia a efectuat lucrări de curăţare şi de
stabilizare a malurilor Lacului din Parcul Central şi a achiziţionat hidrobiciclete noi.
RADP Cluj-Napoca a demarat şi finalizat importante lucrări de modernizare la Piaţa de
Vechituri, situată pe strada Bobâlnei nr. 65, lucrări de sistematizare a pieţei şi de împrejmuire a
diferitelor sectoare ale acesteia şi un grup sanitar nou.

Raţe sălbatice pe lacul din Parcul Central
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4.14. 1.651 de acorduri de funcţionare
În această perioadă au fost întocmite, în urma analizei documentaţiilor depuse şi aprobării
acestora în comisia de profil, un număr total de 1651 acorduri de funcţionare pentru societăţi
comerciale ce deţin puncte de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca. Au fost întocmite şi un număr
de 292 acorduri de funcţionare noi ce modifică acorduri deja existente, în baza solicitării formulate
de către societăţi comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
Privitor la comerţul stradal desfăşurat cu ocazia diverselor sărbători (1 martie, sărbători
pascale, 1 noiembrie, sărbători de iarnă), respective cu produse agricole de sezon au fost întocmite un
număr de 1577 de abonamente pentru desfăşurarea comerţului stradal.
De asemenea, în această perioadă au fost verificate şi aprobate documentaţiile aferente
desfăşurării vânzărilor de soldare pentru un număr de 156 societăţi comerciale.

Meşteri populari în Piaţa Unirii
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5. Dezvoltare durabilă prin creşterea eficienţei energetice
5.1. Premiu pentru iniţiativa anului în domeniul clădirilor verzi
Protecţia mediului presupune astăzi şi dezvoltarea unor
programe legate de creşterea eficienţei energetice. Ca o recunoaştere
a importanţei pe care o acordă creşterii eficienţei energetice şi
dezvoltării sustenabile, Primăria Cluj-Napoca a fost distinsă în 2013
cu premiul „Iniţiativa guvernamentală a anului în domeniul clădirilor
verzi” de către Romania Green Building Council, fiind apreciată în
special pentru măsurile legislative aplicate - reducerea taxelor pentru
clădirile eficiente energetic. De asemenea, în cadrul proiectelor
finanţate din fonduri elveţiene a fost elaborat Planul de Acţiune
pentru Energie Durabilă (PAED) al municipiului Cluj-Napoca.
5.2. Pe locul 1 în ţară la reabilitarea termică din fonduri europene
Primăria municipiului Cluj-Napoca a dezvoltat în ultimii doi ani proiectul de reabilitare
termică a blocurilor din fonduri europene. În total, au fost depuse 9 cereri de finanţare pentru un
număr de 44 blocuri cu 1617 apartamente. S-au semnat contracte de finanţare pentru 6 cereri,
reprezentând 30 de blocuri cu 1086 apartamente. Dintre acestea, au intrat în faza de implementare
propriu-zisă 10 blocuri cu 435 apartamente şi sunt în faza de licitaţie de execuţie lucrări la 20 blocuri
cu 651 de apartamente. Avem în vedere depunerea altor cereri de finanţare şi au intrat în etapa de
elaborare a documentaţiei tehnice alte 23 de blocuri.

Primele blocuri reabilitate termic din fonduri europene au intrat în lucru la Cluj-Napoca
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5.3. Preţul gigacaloriei a rămas constant
Preţul gigacaloriei pentru populaţie s-a menţinut la 165 de lei. Cluj-Napoca este unul dintre
puţinele oraşe din România unde administraţia locală a decis susţinerea subvenţiei către populaţie din
fonduri proprii, pentru ca oamenii să aibă
condiţii decente de trai. Această strategie
este posibilă deoarece la Cluj-Napoca am
investit din timp în crearea unui sistem
performant de cogenerare, în modernizarea
centralelor termice din toate cartierele şi în
modernizarea sistemului de transport şi
distribuţie a apei calde şi a agentului termic.
Regia Autonomă de Termoficare desfăşoară
în fiecare an o amplă activitate investiţională care are ca scop modernizarea centralelor şi punctelor
termice, precum şi înlocuirea reţelelor termice. În 2013, Regia Autonomă de Termoficare a reuşit să
atragă clienţi noi, astfel că un număr de 450 de apartamente au fost conectate la serviciile oferite.
5.4. Regia Autonomă de Termoficare investeşte în tehnologii moderne
În această perioadă, au fost modernizate 6 centrale de cartier, respectiv CT Plopilor, CT 13
Gheorgheni, CT Abator, CT 3 Grigorescu, CT 4, 5 Zorilor , care au acum echipamente noi,
performante, cu randamente ridicate,
corespunzătoare

standardelor

euro-

pene. Au fost instalate cazane de
ultimă generaţie, cu randamente de
peste 90%, arzătoare noi automatizate
cu funcţionare pe combustibil gaz
natural, complet echipate, inclusiv
rampele

de

alimentare

cu

gaz,

electrovane pentru reglarea procesului
de producere a agentului termic şi
electropompe de înaltă eficienţă prevăzute cu reglaj de turaţie. Noile echipamente au dus la reducerea
consumurilor specifice de combustibil şi a emisiilor de noxe.
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Au fost modernizate reţele de transport şi distribuţie aferente programului de reabilitare a
străzilor pe o lungime de 1.000 m. În cadrul lucrărilor de modernizare a reţelelor au fost înlocuite
tronsoanele de reţele de agent primar şi secundar aferente punctelor termice: 3 Aurel Vlaicu Nord, 4
Aurel Vlaicu Nord, 13, 14, 15 Aurel Vlaicu Sud, 7, 8, 10, 11, 12 Mărăşti şi 1, 2, 3, 4 Pata, precum şi
o parte din vanele de separare a reţelei de apă fierbinte. De asemenea, s-au înlocuit reţele de agent
termic secundar aferente centralelor CT 7, 13, 14 Mănăştur, CT Grădini Mănăştur, CT 1, 2 Zorilor,
CT 6, 7, 9 Grigorescu.
Au fost înlocuite reţelele de alimentare cu gaz la centralele CT 5, 13, 14 Mănăştur, CT Gruia
şi CT Muncii, precum şi coşurile de fum şi instalaţiile auxiliare la CT Plopilor, CT 4 Gheorgheni, CT
13 Gheorgheni şi CT 16 Mănăştur, reducând astfel consumul de gaz cu aproximativ 10%.
De precizat că au fost demarate studii pentru implementarea tehnologiilor de obţinere a
energiei din surse regenerabile (energie electrică produsă cu panouri fotovoltaice şi energie termică
produsă cu panouri solare). În funcţie de rezultatul acestor studii, vor fi propuse proiecte care să fie
incluse în programele de investiţii viitoare.

Programul nostru: modernizarea centralelor termice din toate cartierele
şi modernizarea sistemului de transport şi distribuţie a apei calde şi a agentului termic
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6. Dezvoltare economică sustenabilă
6.1. Colaborarea cu mediul de afaceri
Avem o colaborare excelentă cu mediul de afaceri, atât cu capital autohton, cât şi cu capital
străin, iar Primăria a primit în ultimi doi ani vizita a 36 delegaţii de investitori provenind din Marea
Britanie (2), Italia (1), Coreea de Sud (2), Germania (2), România (15), Arabia Saudită (1), Ungaria
(1), Elveţia (1), Olanda (3), Spania (2), SUA (3), Africa de Sud (1), Suedia (1), China (1), precum şi
a reprezentanţilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Băncii Mondiale.
De asemenea, a fost partener în organizarea unor evenimente cum sunt Business
Matchmaking-ul Româno-Coreean, Forumul de afaceri româno-maghiar, Cluj Business Days,
Festivalul de Toamnă al Economiei Germane sau Cluj Innovation Days.
Clujul îşi dezvoltă o serie de avantaje competitive de necontestat care ne transformă într-un
oraş atractiv pentru investitori din domenii foarte variate - forţa de muncă bine pregătită,
infrastructura îmbunătăţită, proiectele europene de succes sau serviciile de calitate sunt doar câteva
dintre acestea.
Administraţia locală are un rol esenţial în atragerea investitorilor, iar la Cluj-Napoca, prin
Biroul de relaţii externe şi investitori al Primăriei, ţinem în permanenţă legătura cu reprezentanţi ai
mediului de afaceri pentru a putea iniţia proiecte şi pentru a oferi politici publice care să încurajeze
investiţiile, să fie în concordanţă cu cerinţele actuale ale mediului de afaceri.

Business Matchmaking Româno-Coreean în Sala de sticlă
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Proiectele Clujului au fost prezentate la unul dintre cele mai mari evenimente de promovare a
investiţiilor din Europa - Târgul Investiţional Internaţional Expo Real München 2013, la care au fost
prezenţi 1.500 de expozanţi din peste 30 de ţări. Faptul că Primăria Cluj-Napoca este printre puţinele
din Europa care acordă facilităţi pentru clădirile care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel
mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” şi că a decis stabilirea taxelor în
parcurile industriale la nivelul cel mai redus permis de legislaţia în vigoare a fost bine primit şi mulţi
investitori au cerut detalii despre aceste facilităţi care încurajează dezvoltarea durabilă.
Pentru a veni în sprijinul potenţialilor investitori, am continuat şi am dezvoltat proiectul
clujbusiness.ro, un portal destinat creşterii vizibilităţii Clujului pe harta oraşelor europene deschise
pentru investiţii. Portalul reprezintă o platformă informaţională prin intermediul căreia dorim ca
investitorii să obţină repede, pragmatic şi relevant răspunsurile pe care le aşteaptă la întrebarea „De
ce Cluj-Napoca?”.
La Cluj-Napoca există un important cluster profesional, Cluj IT, care cu ajutorul instituţiilor
locale încearcă să creioneze viitorul economic al oraşului, proiect în care Primăria este partener.

6.2. Cluj Innovation City
Cluj Innovation City este un proiect care vizează dezvoltarea oraşului pe următorii 20 de ani.
Primăria Cluj-Napoca are 202 hectare de teren în zona Lombului, unde am identificat potenţialul
amplasament al viitorului Cluj Innovation City şi a început deja construcţia unor centre dedicate
mediului de afaceri, industriilor creative şi tinerilor clujeni cu iniţiativă prin proiecte cu finanţare
europeană despre care putem spune că sunt „prima cărămidă” a viitorului oraş.
Proiectul a sincronizat şi a corelat iniţiative locale existente sub un singur demers al
comunităţii având ca ţintă pe termen lung dezvoltarea economică sustenabilă bazată pe tehnologii şi
procese antreprenoriale cu valoare adăugată mare.
Cluj Innovation City va fi un ansamblu de componente care funcţionează integrat,
componente asigurate de către fiecare partener, Primăria municipiului Cluj-Napoca, clusterul Cluj
IT, Consiliul Judeţean Cluj şi cele 6 universităţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Universitatea de Artă şi Design,
Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.
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Materializarea acestui proiect major presupune dezvoltarea unui nivel de colaborare şi a unui
nivel de infrastructură. Cluj Innovation City va fi în primul rând un ecosistem de colaborare între
instituţii de cercetare şi dezvoltare, autorităţi, companii private şi antreprenori şi mediul academic.
Desigur, colaborarea se va dezvolta în contextul de infrastructură specifică partenerilor din proiect:
laboratoare, incubatoare de afaceri, spaţii de educaţie, centre de transfer tehnologic, centre de afaceri,
spaţii comerciale şi de recreere.
Cele patru direcţii strategice identificate: sănătate, bioeconomie, IT, energie regenerabilă şi
mediu se bazează pe o dezvoltare a educaţiei, care pleacă de la educaţia primară, incluzând studiile
superioare, studiile vocaţionale şi reconversia profesională, se bazează pe transferul tehologic, pe
colaborarea între institutele de cercetare aplicată şi partenerii industriali, cu efecte în economia reală,
pe dezvoltarea antreprenoriatului.
Proiectul este estimat la aproximativ 500 de milioane de euro ca valoare totală, iar aceasta
înseamnă bani europeni, susţinerea sectorului privat şi finanţări locale şi naţionale. În zona
respectivă, în următorii 15-20 de ani, se vor crea peste 20.000 de noi locuri de muncă în cercetare,
dezvoltare, inovare, IT şi avem încredere că va fi cel mai puternic pol de cercetare şi inovare din
România şi poate din centrul şi estul Europei.
Există trei importante componente ale proiectului care au început deja să fie dezvoltate:
Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative (CREIC), Centrul de sprijinire a afacerilor
Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi - Zona Metropolitană Cluj (TEAM-ZMC)
şi drumul de acces din strada Oaşului spre zona Lomb.
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6.3. Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative
Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative (CREIC) se află în faza de execuţie
(4 corpuri de clădire în zona Lomb, 11.000 mp suprafaţă construită, 110.000 mp teren amenajat, un
amfiteatru verde pentru manifestări în aer liber), fiind realizate aproximativ 30% din lucrări şi
urmează să fie finalizat în 2015.
Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative va oferi companiilor oportunitatea de
a-şi desfăşura activitatea într-o structură unică la nivel regional datorită complexităţii şi diversităţii
facilităţilor şi serviciilor. Centrul va oferi servicii integrate pentru afaceri, servicii de asistenţă gratuită
(tip help desk) oferite de personalul
structurii de sprijinire a afacerilor în următoarele domenii: consultanţă şi servicii IT,
consultanţă juridică, în marketing şi vânzări.
Centrul vine în sprijinul necesităţii firmelor
de a fi la curent cu ultimele evoluţii tehnologice, prin crearea unui corp consultativ
alcătuit

inclusiv

din

reprezentanţi

ai

mediului academic. Aceştia vor putea
comunica cu reprezentanţii firmelor care
activează în domeniul industriilor creative,
în funcţie de specificul fiecărei companii.
Avem în vedere producerea unui
efect de cluster care va permite creşterea
competitivităţii companiilor găzduite prin
schimbul

de

parteneriatelor

informaţii,
de

afaceri,

facilitarea
economii

realizate prin utilizarea în comun a unor
spaţii şi echipamente. Cel puţin 26 de

Primăria va înfiinţa un fond de dezvoltare locală
dedicat producţiei de film

întreprinderi mici, mijlocii şi mari vor activa aici, vor da locuri de muncă clujenilor, fiind practic un
incubator de afaceri de mare dimensiune. Vor fi 18 microîntreprinderi şi întreprinderi mici, 6 mijlocii
şi 2 întreprinderi mari - cu activităţi diverse în domeniul industriilor creative, de la producţie
cinematografică, creaţie artistică, design specializat şi până la realizare produse software şi cercetare.
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6.4. Centrul de sprijinire a afacerilor TEAM-ZMC
Centrul de sprijinire a afacerilor Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi Zona Metropolitană Cluj (TEAM-ZMC) este un parc tehnologic dezvoltat pentru activităţi de
producţie şi microproducţie, existând atât corpuri administrative, cât şi hale de producţie destinate
IMM-urilor. Scopul investiţiei este dezvoltarea antreprenorilor şi facilitarea transferului tehnologic
între sectoarele de business şi mediul academic. TEAM - ZMC este la stadiul de atribuire contract de
execuţie lucrări, urmând să aibă o suprafaţă construită de 488 mp şi o suprafaţă utilă (S+P+2E) de
1.952 mp. De asemenea, vor exista şi aproximativ 5 hectare de teren viabilizate care pot fi puse la
dispoziţia investitorilor privaţi pentru dezvoltări viitoare.

Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi
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6.5. Municipiul Cluj-Napoca a câştigat premiul „Capitala economică a Transilvaniei”
Cluj-Napoca a câştigat premiul „Capitala economică a Transilvaniei”, decernat în cadrul
Galei „Forbes Romania – Best Cities for Business 2014”, distincţie acordată pentru excelenta
evoluţie economică a Clujului din ultimii ani. Oraşul nostru îşi dezvoltă o serie de avantaje
competitive semnificative, în multiple domenii: mediu academic de excepţie, programe de
specializare la nivel înalt în orice domeniu, infrastructură bună, o administraţie locală deschisă, care
pune preţ pe transparenţă şi responsabilitate, oferă facilităţi pentru investitori şi exemplele pot
continua. Gala „Best Cities Awards - Forbes 40 cele mai bune oraşe pentru afaceri” s-a desfăşurat în
27 februarie 2014, la Bucureşti, avându-i ca invitaţi pe reprezentanţi ai autorităţilor locale din marile
oraşe ale României şi membri ai mediului de afaceri.

Decernarea premiului „Capitala economică a Transilvaniei”
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7. Dezvoltare Urbană
7.1. Refaţadizarea clădirilor din centrul istoric al oraşului
Primăria a iniţiat cel mai important proiect multianual de înfrumuseţare a oraşului:
refaţadizarea clădirilor din centrul municipiului, proiect ce se va desfăşura până în 2018.
Centrul Clujului are clădiri impresionante din punct de vedere arhitectonic, care merită puse
în valoare cu adevărat, atât pentru locuitorii oraşului, cât şi pentru turişti. Vorbim şi de riscuri pentru
cetăţeni: clădirile sunt vechi şi am avut deja câteva cazuri în care s-au desprins bucăţi din tencuială,
care au căzut pe trotuare (domeniu public).
În urma unei acţiuni de inventariere a clădirilor deteriorate din centrul oraşului, din cele 376
de imobile inventariate într-o primă fază, au fost identificate 18 imobile aflate într-o stare avansată
de degradare (prezintă pericol public
din cauza deteriorărilor anvelopei).
Proprietarii celor 18 imobile aflate
într-o stare avansată de degradare au
fost notificaţi de Primărie şi au
obligaţia de a-şi repara proprietăţile.
Primăria
pentru

acordă

realizarea

facilităţi

lucrărilor

de

protejare şi intervenţie la astfel de
clădiri. Astfel, proprietarii imobilelor degradate au posibilitatea de a

Clădirile Clujului merită puse în valoare

realiza lucrările din din resurse financiare proprii, sau pot apela la sprijinul financiar rambursabil
oferit de Primărie, practic un program de împrumut cu rambursare eşalonată, în termen de 10 ani.
Finanţarea rambursabilă se realizează prin suportarea de către municipiul Cluj-Napoca a
contravalorii documentaţiei tehnice, plus 20% grant pentru execuţie şi 80% sub formă de contribuţie
financiară care trebuie restituită în 10 ani (cu condiţia îndeplinirii criteriilor şi cerinţelor din Legea
153/2011 şi din HCL 358/2013).
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7.2. Sală Polivalentă cu 7.308 de locuri
În anul 2013 am reuşit deblocarea proiectului Sala polivalentă şi am realizat procedurile
necesare pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor în 2014. Am cerut modernizarea planului iniţial
cu câteva elemente suplimentare: pardoseala demontabilă (în urma experienţei organizării Cupei
Davis la Cluj am decis să îmbunătăţim acest aspect faţă de proiectul iniţial pentru a oferi posibilitatea
de a organiza orice fel de competiţie sportivă, indiferent de terenul pe care îl necesită, de la baschet,
handbal la gimnastică, box sau tenis pe zgură); videobox central pentru afişaj la standarde
internaţionale; panouri fotovoltaice (vor diminua substanţial costurile de întreţinere odată ce
investiţia e finalizată); o nouă faţadă translucidă din policarbonat - va integra ansamblul arhitectural
de la Sala Polivalentă cu Cluj Arena, conferind zonei o dimensiune modernă.
Sala are peste 7000 de locuri cu anexele sportive si tehnice aferente, cu dotări complementare
de alimentaţie publică, spaţii comerciale închiriabile, un parking pentru 445 de maşini, fiind un
argument puternic pentru a aduce la Cluj-Napoca competiţii sportive internaţionale de prestigiu. Sala
multifuncţională va fi omologată pentru competiţii sportive la standarde naţionale şi internaţionale.

O Sală Polivalentă pentru competiţii la standarde internaţionale
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Construcţia Sălii Polivalente cu 7.308 de locuri pentru public şi 445 de locuri de parcare
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7.3. Reabilitarea Băilor Someşeni
Băile Someşeni vor fi reabilitate în parteneriat public-privat. Potrivit hotărârii Consiliului
local din 14 noiembrie 2013, Primăria Cluj-Napoca se va implica în viabilizarea zonei: vom pregăti
şi moderniza căile de acces, iluminatul public, spaţiile verzi, investiţie care se va întoarce în
comunitate prin tichete de acces la Aquapark şi la Băile Someşeni, pe care să le acordăm diverselor
categorii - studenţi, pensionari, în funcţie de programele Primăriei.
7.4. Reabilitarea Cetăţuii
Primăria a început demersurile pentru a prelua în administrare zona pietonală aflată în
proprietate privată de pe Cetăţuie, pentru a putea astfel realiza reabilitarea Cetăţuii ca monument
istoric şi ca loc de promenadă tradiţional al clujenilor. O prima parte a proiectului a fost finalizată
prin reabilitarea scărilor de acces şi urmează ca aici lucrările să progreseze pe măsură ce vom obţine
drept de uzufruct asupra întregii zone.

Prima etapă a unui plan de reabilitare: scările de acces
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7.5. A început trecerea cablurilor în subteran
Proiectul de relocare în subteran a cablurilor aeriene, pe modelul marilor oraşe europene, a
fost demarat în 2013, când s-au efectuat lucrări pentru realizarea reţelei de canalizaţie pe 19 străzi
(13 au fost finalizate, iar la 6 lucrările au fost efectuate parţial, pe anumite tronsoane), iar pe 10 străzi
a fost realizată acţiunea de mutare în subteran a cablurilor de telecomunicaţii. În 2014 s-au eliberat,
la solicitarea companiei partenere CFO Integrator, autorizaţii pentru lucrări pe 15 străzi.

Locul cablurilor este în subteran
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7.6. Amenajarea cursurilor de apă
Prezenţa unor cursuri de apă în oraş are un important potenţial din punct de vedere ecologic,
ambiental şi urbanistic şi amenajarea şi întreţinerea lor este legată de creşterea calităţii vieţii.
Primăria are în vedere reabilitarea malurilor Someşului şi transformarea lor într-o zonă de agrement
prin proiecte finanţate din fonduri europene. În acest moment se află în pregătire realizarea unui
master plan pentru zona Someşului.
De asemenea, în această perioadă s-au executat lucrări de curăţare, igienizare şi decolmatare a
cursurilor de apă de pe raza municipiului la pârâul Becaş, pârâul Zapodie, pârâul Ţiganilor, pârâul
Nadăş, la Canalul Morii şi pe Valea Chintăului.
Pe raza municipiului Cluj-Napoca funcţionează un număr de 15 fântâni arteziene şi 24 de
cişmele de apă potabilă, amplasate pe domeniu public, în zone intens circulate şi parcuri publice mai
frecventate. Activitatea de supraveghere, întreţinere şi reparatii curente a fântânilor arteziene şi a
cişmelelor se desfăşoară pe toată perioada de funcţionare a acestora, iar în perioada de iarnă acestea
sunt închise şi conservate.

Calitatea vieţii depinde şi de întreţinerea şi amenajarea cursurilor de apă
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8. Asistenţă socială şi medicală - pentru o comunitate unită
8.1. 32 de milioane de lei pentru Spitalul „Clujana”
Primăria municipiului Cluj-Napoca a câştigat un proiect cu finanţare europeană pentru
extinderea şi modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Municipal „Clujana” şi
dotarea cu aparatură medicală de specialitate. Vor fi amenajate noi cabinete de Nefrologie,
Radiologie şi imagistică medicală, Reumatologie şi Analize medicale şi se vor achiziţiona 174 de
echipamente, dintre care 15 sisteme de consultaţie/tratament, 17 echipamente IT de uz medical şi 142
de echipamente medicale - computer RMN, ecografe doppler 4D, băi galvanice cu uşă Rocher etc.
Pe lângă dotarea cu aparatură de specialitate, spitalul va avea practic un nou ambulatoriu,
modern, va fi realizată o supraetajare, iar spaţiul reamenajat va permite creşterea capacităţii de
diagnostic şi tratament, reducând astfel numărul internărilor şi durata medie pentru pacienţii
internaţi.
Proiectul are o valoare totală de peste 32 de milioane de lei, fiind susţinut de la bugetul local
cu aproximativ 4 milioane de lei, pentru cofinanţare şi acoperirea cheltuielilor neeligibile. Primăria
Cluj-Napoca sprijină în fiecare an Spitalul Clinic Municipal „Clujana” cu aproximativ 12 milioane
de lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare.
Totodată, vom încerca să introducem pentru perioada de finanţare 2014-2020 un nou proiect
pentru Spitalul „Clujana”.

Spitalul Clinic Municipal
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Dotări moderne la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca („Clujana”)
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8.2. Sprijin pentru spitalele clujene
Primăria continuă să sprijine activitatea spitalelor clujene pentru a consolida poziţia
municipiului Cluj-Napoca drept centru medical european. Calitatea actului medical din spitalele
clujene se bucură de recunoaştere internaţională.
Astfel, pe lângă Spitalul „Clujana”, la propunerea primarului, au fost sprijinite cu fonduri de
la bugetul local alte 10 instituţii medicale: Spitalul Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Urgenţă pentru
Copii, Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Spitalul Clinic de
Recuperare, Institutul de Gastroenterologie-Hepatologie, Institutul Inimii „Nicolae Stăncioiu”,
Institutul de Urologie şi Transplant Renal, Spitalul CFR, precum şi Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Iuliu Haţieganu”.

8.3. Sprijin pentru SMURD
Primăria Cluj-Napoca a sprijinit SMURD (Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare) pentru asigurarea necesarului de combustibil, piese auto, reparaţii şi întreţinere pentru
autospecialele SMURD Cluj şi a dotat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu o
autospecială de primă intervenţie. Maşina poate fi utilizată la mai multe tipuri de intervenţie:
stingerea incendiilor, descarcerare uşoară, salvări de persoane din diferite spaţii. Autospeciala este
eficientă şi necesară datorită posibilităţii rapide de deplasare şi accesului mai uşor pe străzile înguste
sau în zonele în care nu pot interveni maşinile existente.

Autospecială pentru mai multe tipuri de intervenţii
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8.4. Aparatură pentru toate cabinetele medicale şcolare
Asigurarea sănătăţii copiilor rămâne o prioritate constantă a municipalităţii. Strategia
Primăriei presupune investiţii în cabinetele medicale şcolare, ca să putem oferi la Cluj-Napoca
tratamente gratuite de calitate pentru copiii noştri. Cu finanţare de la bugetul local s-au achiziţionat
echipamente de protecţie şi lucru, precum şi aparatură medicală necesară pentru toate cabinetele
medicale şcolare şi studenţeşti (aparate de EKG, ecograf portabil, electrocardiografe).
De asemenea, s-a finalizat dotarea cu echipamente moderne pentru cele 17 cabinete
stomatologice şcolare, cuprinzând unitatea dentară, compresorul şi autoclavul pentru sterilizare.
Cabinetele stomatologice şcolare aveau aparatură veche de zeci de ani. Astăzi, elevii clujeni pot
beneficia de tratamente adecvate, moderne. Costurile cu medicamentele şi materialele necesare
cabinetelor sunt acoperite de către Primăria Cluj-Napoca.
La propunerea primarului, Consiliul local a aprobat alocarea de fonduri pentru achiziţia unui
ecograf Doppler pentru secţia de urgenţe de la Spitalul de copii - investiţie de care vor beneficia
peste 20.000 de copii pe an. De acum înainte nu va mai fi nevoie ca pacienţii ajunşi în stare critică la
urgenţă să fie deplasaţi cu salvarea către secţiile de imagistică ale altor clinici, ci vor putea fi
diagnosticaţi pe loc.
În acest an urmează să fie achiziţionat un ecograf Doppler portabil pentru cabinetele medicale
studenţeşti.

17 cabinete stomatologice şcolare au fost modernizate
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8.5. „Şi eu trăiesc sănătos”!
În anul 2013, la Cluj-Napoca s-a lansat mişcarea naţională „Şi eu trăiesc sănătos - SETS” - un
proiect în domeniul educaţiei tinerelor generaţii ce are ca obiective prevenirea obezităţii juvenile în
România, îmbunătăţirea obiceiurilor de consum şi a stilului de viaţă în rândul copiilor şi familiilor
acestora, promovarea importanţei unei alimentaţii echilibrate, a activităţilor fizice zilnice, a sportului.
Prin acest parteneriat, Clujul a devenit unul dintre oraşele care în următorii 4 ani vor face parte din
cea mai mare alianţă globală (EPOD International Network, cu 15 ţări implicate prin 25 de programe
naţionale) de prevenire a obezităţii infantile şi promovare a stilului de viaţă sănătos.
8.6. Promenadele inimii - trasee speciale în parcurile clujene
În anul 2013, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii (29 septembrie), au fost inaugurate „Promenadele
inimii” - trasee speciale în parcurile clujene pentru încurajarea mişcării. La iniţiativa Spitalului Clinic de
Recuperare Cluj-Napoca, în parteneriat cu Fundaţia Română a Inimii, au fost propuse 4 trasee de
promenadă, două pentru persoanele cu boli cardiovasculare şi două pentru persoanele sănătoase, care
doresc să facă mişcare pentru sănătate. Traseele sunt marcate prin panouri care indică circuitul respectiv,
precum şi viteza cu care trebuie parcurs pentru a se obţine beneficiile scontate.

Ziua Mondială a Inimii a fost sărbătorită la Cluj-Napoca
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8.7. Grup special de lucru pentru copiii cu ADHD şi sprijin pentru copiii care au nevoie
de dializă
Cluj-Napoca are - în premieră naţională - un grup de lucru pentru copiii cu ADHD (deficit de
atenţie şi hiperactivitate). Acest grup de lucru reuneşte specialişti clujeni şi oferă sprijin părinţilor
astfel încât aceştia să poată aborda corect problemele cu care se confruntă copiii lor. Grupul de lucru
sprijină activităţi de informare în şcoli şi realizează managementul unor cazuri dificile de ADHD,
unde este nevoie de o intervenţie care să implice mai multe instituţii de profil.
Pentru 36 de copii care suferă de insuficienţă renală cronică şi au nevoie de dializă, Primăria
a alocat fonduri pentru o tabără la mare. Astfel, tinerii cu probleme grave de sănătate au putut să se
bucure de condiţii de recreere deosebite menite să îi facă să uite pentru câteva zile de boală.

Întâlnire a grupului de lucru pentru copiii cu ADHD
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8.8. Campanii de prevenire a consumului de droguri
De-a lungul ultimilor doi ani au fost organizate o serie de acţiuni de informare şi prevenire,
printre care Ziua internaţională a prevenirii consumului de droguri şi şase campanii de prevenire a
consumului de droguri în şcoli şi trei seminarii de instruire privind consumul de etnobotabnice la
adolescenţi pentru psihologii şcolari (în parteneriat cu Asociaţia „Preventis”, inclusiv lansarea siteului www.supradozadeadevar.ro şi realizarea şi difuzarea de materiale informative). Primăria ClujNapoca a semnat - alături de o serie de instituţii clujene - un protocol de colaborare privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a substanţelor cu efect
psihoactiv. Atât în calitate de autoritate publică, cât şi ca părinţi şi cetăţeni, trebuie să ne implicăm în
continuare activ în susţinerea iniţiativelor de
combatere a consumului de droguri, iar
prevenţia este cea mai bună modalitate de
acţiune. În acţiuni de prevenire a consumului
de droguri (şi a altor substanţe cu potenţial
adictiv) au fost implicate, alături de Primărie,
o serie de ONG-uri: Asociaţia Filantropică
Medical

Creştină

„Christiana”,

Asociaţia

Caritas Eparhial Greco-Catolică, Fundaţia
Creştină de Ajutorare, Fundaţia de Caritate
Herald, Clujul fiind un exemplu de bună
practică şi în ceea ce priveşte colaborarea
între Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală
şi ONG-uri.

Campanie de prevenire a consumului de droguri
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8.9. Tratamente stomatologice gratuite pentru persoanele cu venituri reduse
În ceea ce priveşte accesul categoriilor vulnerabile la servicii medicale, Primăria Cluj-Napoca
are în derulare un program, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie, prin care sunt
asigurate tratamente stomatologice gratuite pentru persoanele cu venituri reduse. Pentru a intra în
acest program, persoanele din categoriile sociale vizate - pensionarii cu venituri mici, şomerii,
persoanele cu handicap, persoanele instituţionalizate în centrele de îngrijire şi asistenţă, tinerii care
provin din sistemul de protecţie şi nu au venituri - trebuie doar să solicite de la Direcţia de Asistenţă
Socială şi Medicală o adeverinţă pe baza căreia se pot prezenta la cabinetele stomatologice ale
Facultăţii de Medicină Dentară.

Tratamente gratuite pentru persoanele cu venituri reduse
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8.10. Servicii sociale de calitate
Pe parcursul întregului an, acţiunile de intervenţie comunitară s-au concentrat asupra
evaluării nevoilor comunităţii şi prevenirii situaţiilor de marginalizare socială. Au fost dezvoltate
acţiuni şi servicii sociale care vizează satisfacerea nevoilor de bază ale fiinţei umane (nevoia de
hrană, nevoia de locuire, nevoia de acces la servicii, facilităţi şi informaţii) şi s-a acţionat pentru
identificarea şi activarea resurselor comunitare în vederea soluţionării problemelor persoanelor,
familiilor, grupurilor defavorizate. De asemenea, au fost susţinute financiar 104 proiecte cu profil
social desfăşurate de asociaţii sau fundaţii, cu peste 11.500 de beneficiari.
Specialiştii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală au efectuat peste 2.500 de vizite la
domiciliul/reşedinţa copiilor care trăiesc în comunităţi aflate în risc de marginalizare socială sau au
nevoi speciale sau se confruntă din diverse motive cu pericolul separării de părinţi; aproximativ 450
de persoane beneficiază în fiecare lună de serviciile cantinei de ajutor social şi au fost procesate peste
20.000 de cereri pentru ajutoarele de încălzire.
Municipiul Cluj-Napoca, împreună cu Timişoara şi Sibiu, este membru fondator al reţelei
europene a teritoriilor de coresponsabilitate socială, într-un program al Consiliului Europei care sprijină
lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, program din care fac parte alte zeci de oraşe europene.
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca a fost partener al proiectului
„Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la formare/dezvoltare profesională şi egalitate de
şanse” (în cadrul căruia s-au realizat cursuri de formare profesională pentru femei), alături de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (solicitant), Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară din Iaşi şi Direcţia de
Asistenţă Comunitară din Timişoara, precum şi în proiectul „Rolul dialogului social în dezvoltarea
incluziunii sociale active” (derulat de Asociaţia CRIES Timişoara) care a permis o cercetare importantă
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru municipiul Cluj-Napoca.
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca a organizat cea de-a patra ediţie a
conferinţei „Doar împreună putem asigura servicii de calitate”, cu tema Parteneriatele sociale,
precum şi Zilele Asistenţei Sociale, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială.
La nivelul municipalităţii, în parteneriat cu experţi din mediul academic, cu United Nations
Development Programme (UNDP) şi cu ONG-uri, s-au dezvoltat mai multe proiecte pentru
incluziunea socială a grupurilor defavorizate, cu focalizare asupra comunităţii de romi de la Pata Rât.
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În plus, pentru a oferi un cadru în vederea derulării acestor activităţi socio-educative pentru copiii de
aici, în zonă a fost amplasată o unitate mobilă cu trei încăperi, care permite asociaţiilor partenere sau
voluntarilor de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială să lucreze cu şi pentru copiii cuprinşi
între 4 şi 13 ani. Pe lângă această unitate tip centru de zi s-au amplasat de către municipalitate trei
module (containere sanitare) pentru toalete şi duşuri.
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a demarat programul „Şcoală după şcoală” pentru
elevii de la şcoala „Traian Dârjan” (în parteneriat cu ONG-uri), pentru a reduce fenomenul de
abandon şcolar şi pentru a creşte performanţele şcolare ale unui număr de 90 de elevi care provin din
familii marginalizate şi excluse social sau expuse riscului marginalizării şi excluziunii sociale. Pentru
programul „Şcoală după şcoală”, Primăria Cluj-Napoca a fost premiată în cadrul Galei aniversare de
10 ani de activitate a Fundaţiei United Way în România.
De asemenea, a fost organizată o acţiune de strângere de fonduri în beneficiul a trei familii cu
o situaţie materială precară (în parteneriat cu artistul plastic Andrei Pandea Antonescu, autorul
figurinelor cunoscute ca fiind „Corul Inocenţilor”).

Un program premiat: „Şcoală după şcoală”
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8.11. Asistenţa persoanelor cu nevoi speciale
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală asigură asistenţa persoanelor cu handicap, a celor
vârstnice şi a tuturor categoriilor defavorizate sau aflate în nevoie. Pe lângă consiliere, suport şi
îndrumare, aceste persoane beneficiază de importante facilităţi: persoanele cu handicap grav
beneficiază de îngrijirea şi asistarea din partea unui asistent personal (467 de asistenţi personali) sau de
indemnizaţii (1310 persoane); persoanele cu handicap grav, accentuat, însoţitorii şi asistenţii personali
beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun (4000 de persoane) şi aproximativ 100 de
persoane

cu

handicap

transport

cu

două

beneficiază

microbuze

de

special

adaptate (de la domiciliu la şcoli, grădiniţe,
centre de recuperare etc.); peste 2.300 de
persoane vârstnice beneficiază de activităţi
de recreere şi petrecere a timpului liber prin
intermediul Centrelor de zi pentru vârstnici
şi a Cluburilor de pensionari.
În fiecare an, Primăria a organizat o
excursie la mănăstirea Nicula pentru 100
dintre vârstnicii cu venituri reduse care
participă

la

activităţile

organizate

în

cluburile ale pensionarilor şi în centrele de
zi

şi

a

organizat

sărbătorirea

Zilei

Internaţionale a Vârstnicului şi a Zilei
Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi.
La începerea anului şcolar 20132014,

510

defavorizate

copii
(familii

clujeni
care

din
se

familii
află

în

Activităţi pentru vârstnici

evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală) au primit ghiozdane şi rechizite. Facilitarea
accesului la educaţie este o măsură esenţială pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestor copii.
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8.12. Investiţii pentru centre de servicii sociale integrate
În ceea ce priveşte investiţiile majore pentru asigurarea unor servicii sociale de calitate, care
să aibă un impact pozitiv, pe termen lung, am demarat trei mari proiecte finanţate din fonduri
europene, care se află în acest moment în implementare.
Prin Centru multifuncţional de servicii sociale integrate pentru copii „Ţara Minunilor” (str.
Înfrăţirii nr.15), peste 30 de copii din familii defavorizate vor beneficia de o zonă de alimentaţie
modernizată, de un spaţiu generos pentru întâlniri părinţi-copii sau ocazii speciale, de dotări la standarde
europene în ceea ce priveşte mobilierul, grupurile sanitare, cabinetul medical, locurile de joacă.
Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr.1 (str.
Ştefan Octavian Iosif nr. 1-3) şi Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru
Persoane Vârstnice nr. 2 (str. Decebal nr. 21 şi B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108) au intrat în
modernizare şi vor fi nu doar reabilitate, ci şi dotate cu echipamente specifice de reintegrare a
persoanelor vârstnice beneficiari ai serviciilor sociale oferite.

Viitorul Centru multifuncţional de servicii sociale integrate pentru copii „Ţara Minunilor”
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8.13. Proiecte europene pentru 57 de noi locuinţe sociale
Primăria a demarat proiecte de realizare a unor locuinţe sociale din fonduri europene
nerambursabile. 46 de locuinţe sociale vor fi realizate printr-un proiect de reabilitare a unei clădiri
degradate de pe strada Iuliu Coroianu nr. 5, urmând să fie finalizate în toamna anului 2014.
Alte 11 locuinţe sociale de urgenţă se vor realiza prin reabilitarea, modernizarea şi
recompartimentarea unor imobile situate pe străzile Căii Ferate, Locomotivei şi Anton Pann,
proiectul fiind în faza de contractare şi urmând să fie finalizat în 2015.
In această perioadă au fost repartizate conform listei de priorităţi 49 de locuinţe sociale
(incluzând locuinţele realizate printr-un proiect european pe strada Albac) şi, de asemenea, au fost
repartizate conform listei de priorităţi 12 locuinţe realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Imobilul care urmează să fie reabilitat (Iuliu Coroianu nr. 5)
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8.14. Centre sociale de urgenţă şi de găzduire temporară
La sfârşitul anului 2012, a devenit funcţional Centrul Social de Urgenţă de pe str. Dragoş
Vodă, care adăposteşte aproximativ 50 de persoane, fiind realizat printr-o finanţare nerambursabilă
în cadrul programului „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de
centre sociale de urgenţă”.
În luna septembrie 2013, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a preluat „Centrul Creştin
Ruchama pentru persoane fără adăpost”, care a fost redenumit „Centrul de găzduire temporară” şi a fost
în întregime recondiţionat. Acum,
persoanele fără adăpost au un spaţiu
călduros, curat, aerisit, unde să poată
primi găzduire şi adăpost în condiţii
bune, consiliere pentru a-şi găsi un loc
de muncă, controale medicale gratuite,
facilitarea accesului la servicii sociale
şi alte tipuri de servicii comunitare.

Centrul Social de Urgenţă
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8.15. Programe de distribuţie de alimente
Autorităţile locale şi-au asumat responsabilitatea faţă de persoanele mai puţin norocoase, faţă
de oamenii cu probleme şi Primăria a derulat două programe de distribuţie de alimente pentru
categorii defavorizate. Unul a fost finanţat din fonduri europene (aproximativ 15.000 de beneficiari),
iar celălalt a fost finanţat de la bugetul local (aproximativ 26.000 de beneficiari). Printre beneficiari
se numără persoane cu handicap grav si accentuat, persoane persecutate, pensionari cu pensii mici,
şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi, precum şi beneficiari de ajutor social.

Primăria a derulat două programe de distribuţie de alimente pentru categorii defavorizate
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8.16. Pieţe volante în cartiere
Pe lângă cele cinci pieţe pe care le administrează (Flora, Zorilor, Grigorescu, IRA şi Hermes,
ocupate de un număr de 339 de producători agricoli şi 103 societăţi comerciale), Primăria
administrează Piaţa Abator în care activează 10 producători agricoli şi 2 societăţi comerciale şi
organizează pieţe volante în cartiere, la care participă în fiecare an peste o sută de producători. În
total, prin intermediul pieţelor volante se vând în fiecare an, în medie, aproximativ 400 de tone de
produse, direct de la producători către aproximativ 12.000 de clienţi.
La începutul fiecărei toamne, pe platoul Sălii Sporturilor se desfăşoară Ziua Recoltei, la care
a participă nu doar producători agricoli, ci şi meşteri populari şi ansambluri folclorice din diferite
zone ale judeţului Cluj, evenimentul înregistrând succes printre clujenii de toate vârstele.
Amintim că în toate pieţele administrate de municipalitate funcţionează regulamentul
conform căruia comercianţii nu pot depăşi dublul preţurilor de referinţă (afişate pe tabelele din
incinta pieţei), care sunt comunicate zilnic de către Centrul Agro Transilvania - piaţa de gros din
Dezmir. De asemenea, mărfurile sunt marcate în funcţie de provenienţă: produs românesc, respectiv
produs de import. Astfel, încercăm să eliminăm specula şi să le oferim clujenilor produse de calitate,
la preţuri corecte, în pieţele administrate de municipalitate.

Pieţele volante: peste o sută de producători şi mii de clienţi
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8.17. Locuri de muncă pentru persoane defavorizate
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a continuat proiectul „Împreună pentru un început
sigur”, partenerii săi fiind Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, Consiliul
Metropolitan Rotherham Marea Britanie, Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj şi Institutul
Intercultural Timişoara. Proiectul a fost centrat pe incluziunea socială a persoanelor de etnie romă şi
a persoanelor cu dizabilităţi, pe consiliere şi mediere pentru obţinerea unui loc de muncă. 900
persoane au obţinut calificarea într-o meserie: 500 persoane în urma cursurilor de calificare; 400
persoane în urma certificării competenţelor dobândite în mod nonformal; 540 sunt persoane de etnie
romă; 360 sunt persoane cu dizabilităţi. Din cele 540
persoane de etnie romă, 358 sunt din judeţul Cluj (246
din Cluj-Napoca). Până la 31 martie 2014 au fost
angajaţi 527 de beneficiari, iar din cele 527 persoane
angajate, aparţinând grupurilor vulnerabile vizate de
proiect, 117 persoane au fost angajate în municipiul
Cluj-Napoca, dintre care 100 persoane sunt de etnie
romă, iar 17 sunt persoane cu dizabilităţi. În anul 2013
a fost înfiinţat Centrul de incluziune socială, un centru
de informare şi consiliere privind oportunităţile de
ocupare a unui loc de muncă, situat în strada Plevnei
nr. 158, care urmează practic să continue acţiunile
desfăşurate prin acest proiect.
De asemenea, a fost semnat contractul de
finanţare şi a început procedura de achiziţie publică
pentru un proiect privind crearea de locuri de muncă în

„Împreună pentru un început sigur”

domeniul serviciilor de compactare a deşeurilor prin crearea unui mini-incubator pentru cel puţin 2
IMM-uri şi a unei hale cu o suprafaţă utilă de 732 metri pătraţi în zona Pata Rât.
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9. Modernizarea transportului, parcări şi parkinguri, siguranţa circulaţiei
9.1. Finalizarea lucrărilor la linia de tramvai
Circulaţia pe întreaga linie de tramvai a fost
reluată luni, 5 august 2013, odată cu finalizarea
lucrărilor la tronsonul între Gară şi Bulevardul Muncii
(7,1 kilometri). Per ansamblu, modernizarea liniei de
tramvai reprezintă cel mai important proiect de
infrastructură rutieră desfăşurat în ultimii ani şi a fost
realizat

din

fonduri

europene

nerambursabile.

Beneficiile sale sunt: creşterea vitezei de transport,
creşterea capacităţii de transport, scăderea poluării
sonore şi a trepidaţiei clădirilor de pe traseu pentru că
s-au montat amortizoare de cauciuc pentru sunet şi
vibraţii, economii realizate din punct de vedere al
consumului energetic (38-40%). Tramvaiul este un
mijloc de transport rapid şi ecologic folosit în multe
dintre marile capitale europene.

Rapid şi ecologic
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9.2. Troleibuze şi tramvaie noi
Îmbunătăţirea transportului în comun în Cluj-Napoca după modelul marilor oraşe europene
reprezintă un obiectiv important al municipalităţii. Astfel, am decis împreună cu Compania de
Transport Public (fostă RATUC) să achiziţionăm zece noi troleibuze în municipiul Cluj-Napoca,
înlocuindu-le pe cele vechi şi oferind clujenilor un confort sporit la călătoriile cu transportul în
comun. Dotările noilor troleibuze intrate în circulaţie sunt la standarde europene, au sisteme moderne
de climatizare (încălzire, răcire, aer condiţionat, ventilaţie), afişaj cu leduri, echipament pentru
comunicare prin GPS compatibil cu cel existent al RATUC, camere de luat vederi şi stocare a
imaginilor - pentru a limita actele de vandalism şi a preveni fenomenele nedorite, contribuind astfel
la creşterea siguranţei călătorilor. CTP a achiziţionat şi 15 autobuze articulate recondiţionate.
De asemenea, clujenii beneficiază astăzi de patru tramvaie moderne (trei dintre ele puse în
circulaţie în ultimii doi ani). Noile tramvaie sunt silenţioase datorită sistemului performant de
suspensie, au podeaua complet coborâtă şi rampă pentru accesul cărucioarelor şi al scaunelor cu
rotile, au un consum electric redus şi oferă condiţii de confort net superioare.

Troleibuze dotate la standarde europene
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9.3. 40 de autobuze noi
Pentru că aducerea transportului în comun la standarde europene a reprezentat şi va
reprezenta o prioritate, Primăria a demarat procedurile legale în vederea achiziţionării a 40 de noi
autobuze pentru Compania de Transport Public din municipiu.
Dorim să cumpărăm cele mai bune autobuze existente pe piaţă pentru transportul de călători
din Cluj-Napoca, astfel că au fost impuse condiţii precum: standard Euro 6 - potrivit directivei
europene cu privire la standardele de poluare; perioadă de garanţie de minim 3 ani de zile; durată de
funcţionare de minim 15 ani; dotări: aer condiţionat, camere video pentru siguranţa călătorilor, podea
joasă, rampă de acces pentru cărucioare şi persoane cu dizabilităţi, loc pentru fotoliu rulant, uşi de
acces duble cu sistem de protecţie a călătorilor (autobuzul să nu se poată deplasa cu uşile deschise),
sistem de numărare a călătorilor, sisteme de transmitere de date (radio, GPS), validatoare duale
pentru cardurile de călătorie etc.
Sperăm ca primele autobuze să intre în circulaţie din această toamnă, asigurând astfel un
transport în comun la cele mai înalte standarde pentru clujeni.

9.4. Autobuze electrice pe străzile Clujului din 2015
În cadrul programului de cooperare româno-elveţian, Primăria a realizat studiile necesare şi
depus o cerere de finanţare pentru achiziţia de autobuze electrice, care vor asigura un transport în
comun, silenţios, ultramodern, nepoluant şi eficient economic. Cel puţin 10 autobuze electrice şi
două staţii de încărcare aferente vor urma să circule pe străzile oraşului din 2015. Proiectul se află în
evaluare tehnico-economică la partea elveţiană.

9.5. Modernizarea staţiilor şi sistem de ticketing
Am început implementarea proiectului european de modernizare a 87 de staţii de transport în
comun din oraş şi realizarea unui sistem modern de cumpărare de bilete şi abonamente, la orice oră
din zi sau noapte (sistem de ticketing). Biletele vor fi valabile pe toate mijloacele de transport pentru
anumite intervale orare - o oră, două ore, o zi etc.
Proiectul include: 87 de staţii modernizate; 1.130 mp suprafaţă a spaţiului public
modernizată; 94 de copertine dotate cu băncuţe, coşuri de gunoi, panouri publicitare care vor conţine
77

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-592.301; Fax: +40-(0)264-599.329

informaţii de interes public; 74 de panouri de afişaj; modernizarea sistemului de iluminat pentru 35
de staţii; 61 de automate de eliberare a legitimaţiilor de călătorie. Proiectul este realizat în proporţie
de peste 50%, urmând să fie finalizat în toamna anului 2014.

Fonduri europene pentru modernizarea transportului în comun
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9.6. Noi linii de transport în comun
În urma solicitărilor locuitorilor municipiului, au fost introduse linii noi de transport în
comun: linia 20 (Piaţa Avram Iancu - Borhanci,
extinsă apoi până în satul Gheorgheni), linia 19
(str. Mehedinţi - Piaţa Mihai Viteazu), 23 barat
(Piaţa Mihai Viteazu - Tetarom II - Emerson), 5
(Aeroport - Gară). De asemenea, au fost extinse
linia 21 din Piaţa Mihai Viteazu în Bună Ziua şi

Linia 5: Aeroport - Gară

până la sensul giratoriu Făget şi respectiv linia 43B - până sus pe Calea Turzii.

9.7. Transport în comun pentru toate comunele din jurul municipiului
Municipiul Cluj-Napoca a realizat o asociere cu comunele limitrofe (Asociaţia de Dezvoltare
Intracomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj”) şi a realizat toate demersurile
legale necesare pentru extinderea serviciilor de transport oferite de Compania de Transport Public
(fostă RATUC) către toate comunităţile din primul inel al zonei metropolitane. Ca urmare, locuitorii
tuturor comunelor limitrofe Clujului beneficiază astăzi de serviciile de transport ale CTP, iar în acest
fel am crescut mobilitatea urbană şi şansele dezvoltării unitare a zonei metropolitane. Călătorii au la
dispoziţie în total 180 de autobuze şi 10 microbuze, iar abonamentele includ şi o linie de transport în
municipiul Cluj-Napoca.

Transport în
comun pentru
comunele
limitrofe
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9.8. Bilete pentru transportul în comun achiziţionate prin SMS
Cu un simplu SMS la numărul 7478, clujenii şi orice persoană care vizitează Clujul pot achita
contravaloarea biletelor sau abonamentelor pentru transportul în comun, din municipiu sau zona
metropolitană. Există o serie de opţiuni dintre care călătorii pot alege, de la o călătorie pe o linie în
municipiu până la abonament pe toate liniile metropolitane pentru 24 de ore.
9.9. Programele de gratuităţi şi facilităţi la transportul în comun
Programele de gratuităţi şi facilităţi la transportul în comun sunt şi vor fi o prioritate a
administraţiei locale. S-a menţinut gratuitatea pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele
vârstnice, o măsură de care beneficiază peste 50.000 de clujeni care merită să fie respectaţi după o viaţă
de muncă. De asemenea, elevii şi studenţii
beneficiază de abonamente gratuite. În urma unei
hotărâri aprobate de Consiliul local pe 26
septembrie

2013,

la

iniţiativa

primarului,

studenţii beneficiază de două linii gratuite pe
mijloacele de transport în comun din oraş, în loc
de una, cum a fost până acum, iar începând cu 1
martie 2014, elevii clujeni beneficiază de
abonamente gratuite pentru două linii de
transport în comun.
Primăria

subvenţionează

transportul

elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânaţelor şi
Colonia Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii
nedeplasabili

cu

dizabilităţi

neuromotorii

beneficiază de transport cu microbuze special
dotate pe trasee stabilite de comun acord de
municipalitate şi o serie de ONG-uri partenere.
De asemenea, pe perioada şcolii, există curse
speciale pentru elevi cu plecări din cartiere spre
zona centrală la orele 7,25 şi reîntoarcerea la

O prioritate: programele de gratuităţi şi facilităţi
la transportul în comun

orele 14,10. Aceste programe vor fi menţinute şi în viitor.
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9.10. Peste 3.300 de noi locuri de parcare
În ultimii doi ani, municipalitatea a creat 3.344 de noi locuri de parcare în toate cartierele
oraşului, prin identificarea şi amenajarea potrivită a locurilor virane, reorganizarea spaţiilor existente,
cu protejarea spaţiilor verzi şi amenajarea zonelor de acces, instituirea de sens unic pe anumite străzi,
precum şi noi parkinguri de cartier din Mărăşti. Am ajuns astfel la peste 45.000 de locuri de parcare
în oraş, iar procesul de creare a unor noi locuri continuă. În această perioadă s-au aplicat peste
38.000 mp marcaje pentru parcări din toate cartierele oraşului.

Noi locuri de parcare în toate cartierele oraşului
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9.11. Noi parkinguri în cartiere şi în zona centrală
În luna august 2012 a fost finalizat parkingul de pe str. Mehedinţi nr. 58 A (în cartierul
Mănăştur), care a adus 126 de noi locuri de parcare, iar în luna iunie 2013 s-a dat în folosinţă
parkingul de pe strada Fabricii, din Mărăşti, un proiect care a stat mulţi ani blocat şi care a adus şi el
310 noi locuri de parcare.
Am

continuat

demersurile

pentru

realizarea de parkinguri de cartier şi în alte zone
aglomerate ale oraşului şi am început lucrările la
parkingul Negoiu - Mehedinţi, care va avea 376
de locuri de parcare şi va fi organizat în demisol,
parter şi cinci etaje.
De asemenea, alte proiecte au fost
demarate. Au fost realizate studiile necesare
pentru realizarea unui nou parking în Haşdeu, în
parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” şi
s-a început achiziţia publică necesară pentru
realizarea propriu-zisă a proiectului.
A fost identificată o zonă de aproximativ
2.000 mp în cartierul Mănăştur, pe strada
Primăverii nr. 20, unde e posibilă construcţia
unui nou parking suprateran, iar Primăria a
demarat procedurile legale pentru achiziţia
publică a serviciilor de proiectare pentru un
parking cu 400 de locuri.
Au

fost

reluate

negocierile

pentru

realizarea unui parking subteran în Piaţa Mihai
Viteazul şi în urma negocierilor cu Biserica
Greco-Catolică am obţinut suprafaţa din faţa
statuii, care a fost revendicată de Biserica GrecoCatolică.

Parkinguri pe Mehedinţi şi Fabricii
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De asemenea, a demarat proiectul unui parking care va fi realizat în faţa Casei Învăţătorului,
unde va fi realizat un parking subteran cu lift, cu o capacitate de 275 de locuri.
Nu în ultimul rând, parkingul care se va realiza sub sala multifuncţională are un număr de 445
locuri, putând deservi şi clujenii care merg la serviciu în centru.
Rezolvarea situaţiei aglomerării traficului reprezintă una dintre priorităţile primăriei şi
căutăm încontinuu noi amplasamente pentru a realiza parkinguri în toate cartierele Clujului şi în
zona centrală.
De precizat că în parkingul de pe strada Primăverii au fost executate lucrări de modernizare şi
34 de locuri situate la demisol au fost trecute în regimul de plată orară, pentru a asigura şi accesul
vizitatorilor.

9.12. Siguranţa şi fluidizarea circulaţiei
Pentru siguranţa şi fluidizarea circulaţiei, au fost înfiinţate 29 treceri de pietoni şi s-au
instituit sensuri unice pe 23 de străzi. Au fost amplasate 35 praguri de sol pentru creşterea siguranţei
circulaţiei, în urma solicitărilor venite din partea cetăţenilor.
Activităţile de asigurare a unui trafic modern, în condiţii de siguranţă, au mai inclus montarea
a peste 1.475 de indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp clasa II), a 1.713 stâlpişori metalici şi a 340 de bucăţi de garduri de protecţie. Pentru sporirea
vizibilităţii în intersecţii s-au montat 24 noi oglinzi parabolice.
S-au desfăşurat acţiuni de aplicare a marcajelor pe 275 de străzi, precum şi la peste 420 de
treceri de pietoni. Marcajele rutiere aplicate au inclus atât produse clasice (vopsea, microbile), cât şi
produse speciale cu durată mare de viaţă, cum ar fi
covoare roşii la trecerile de pietoni din zonele
unităţilor de învăţământ. La produsele clasice s-au
aplicat 68.090 mp de marcaje longitudinale, 21.578
mp de marcaje transversale şi 11.310 mp de
marcaje diverse. Pe străzile recent modernizate s-au
folosit produse speciale: 1460 mp de marcaje
longitudinale,

peste

1.128

mp

de

transversale, 910 mp de marcaje diverse.

marcaje
Marcaje rutiere pe timp de noapte
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10. Siguranţa cetăţeanului - Poliţia locală
În această perioadă, la nivelul Poliţiei locale a continuat implementarea unui management al
siguranţei şi ordinii publice, pe toate palierele de acţiune prevăzute de lege. Poliţia locală a verificat
şi a soluţionat peste 50.000 de sesizări. În urma verificărilor, în multe cazuri s-au întocmit proceseverbale de contravenţie, o parte din sesizări au fost soluţionate pe cale amiabilă, iar o parte nu şi-au
mai regăsit obiectul, deoarece până la deplasarea echipei de intervenţie situaţia era remediată. În
urma acţiunilor specifice şi a verificărilor efecuate au fost aplicate 51.576 de sancţiuni
contravenţionale.
Au fost efectuate verificări la 6.970 construcţii edificate sau în curs de edificare, modificări în
apartamente, precum şi la 3.683 mijloace publicitare amplasate pe domeniul public şi domeniul
privat. Verificările au fost efectuate ca urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni sau cu ocazia
acţiunilor tematice organizate în toate zonele ale municipiului. Au fost întocmite 237 procese verbale
de constatare a contravenţiei şi 95 de referate înaintate Biroului Juridic în vederea întocmirii de
plângeri penale sau sesizarea instanţelor de judecată. Ca urmare a măsurilor dispuse de către
inspectori, au fost desfiinţate de către proprietari 175 de mijloace publicitare.
Pentru asigurarea curăţeniei şi protecţia mediului s-au desfăşurat 43.203 verificări privind
efectuarea şi menţinerea curăţeniei de către firmele de salubritate, asociaţiile de proprietari, persoane
fizice şi juridice, fiind aplicate 1.227 sancţiuni. Au fost făcute verificări privind starea de curăţenie a
terenurilor/imobilelor, pentru 114 locaţii fiind întocmite somaţii în vederea salubrizării
terenului/imobilului şi în 23 de cazuri au fost aplicate sancţiuni contravenţionale proprietarilor
terenurilor, respectiv a imobilelor. De asemenea, pentru abateri de la normele privind curăţenia pe
drumurile publice la ieşirea din organizările de şantier, au fost încheiate 41 procese verbale de
constatare a contravenţei.
Pentru aspecte legate de activităţile comerciale au fost efectuate 40.527 de verificări şi
aplicate 1.752 de amenzi.
În ceea ce priveşte verificarea activităţii de taximetrie, pentru neregulile constatate au fost
încheiate 364 procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi au fost aplicate puncte de penalizare,
în conformitate cu prevederile HCL nr. 109/2010, situaţia cu punctele de penalizare fiind transmisă
compartimentului de specialitate pentru a fi evidenţiate în cazierul profesional al taximetriştilor.
În ceea ce priveşte verificarea activităţilor de comerţ stradal, au fost încheiate peste 200 de
procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi au fost ridicate de pe domeniul public opt gherete
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de presă-carte în care nu se mai desfăşura activitate comercială de mai mult de 30 de zile
consecutive. De asemenea, în urma verificărilor zilnice la agenţii economici din întreg municipiul au
fost încheiate peste 500 procese-verbale de constatare a contravenţiilor legate de funcţionarea fără
acord de funcţionare şi aprobare de orar, expunerea spre comercializare de produse alimentare cu
termenul de valabilitate expirat, lipsa certificatului constatator pentru punctul de lucru, neafişarea
preţurilor şi tarifelor, lipsa verificărilor metrologice la cântare.
De cel puţin două ori pe săptămână, s-au verificat activităţile comerciale din pieţele
agroalimentare, fiind încheiate 134 procese-verbale de constatare a contravenţiilor.
S-a acţionat în colaborare cu Poliţia municipiului Cluj-Napoca în diferite zone, prin activităţi
specifice pentru asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de peste 1.370 de adunări publice,
demonstraţii, acţiuni artistice, sportive, religioase, precum şi transporturi speciale şi agabaritice care
au avut loc pe toată raza municipiului.
Pentru asigurarea măsurilor de ordine în zona unităţilor de învăţământ, în baza unui protocol
încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca şi Primăria
municipiului, Direcţia Poliţia Locală are în grijă un număr de 24 unităţi de învăţământ preuniversitar,
20 de şcoli şi 4 grădiniţe. De asemenea, s-au realizat în permanenţă verificări privind ordinea şi
siguranţa locurilor de joacă pentru copii din toate cartierele, fiind efectuate 1.220 de verificări.
Au fost aplicate 2.897 de sancţiuni pentru încălcarea normelor de convieţuire socială
(tulburarea liniştii publice, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aparţinând domeniului public,
consum de băuturi alcoolice) şi respectiv 507 sancţiuni proprietarilor de câini pentru nerespectarea
legislaţiei privind plimbarea acestora în locuri publice.
Au fost efectuate 132.000 verificări tematice privind ordinea şi liniştea publică şi s-au aflat în
procedură de lucru un număr de 1.673 mandate de aducere în faţa instanţelor de Judecată şi un număr
de 459 mandate de executare a muncii în folosul comunităţii.
În urma verificărilor legate de respectarea legislaţiei rutiere în vigoare, au fost aplicate 36.931
de sancţiuni contravenţionale, au fost ridicate 3.794 autovehicule staţionate neregulamentar de pe
raza municipiului şi au fost îndepărtate de pe domeniul public de către proprietari 315 autovehicule
cu aspect de maşini abandonate.
Au fost identificate peste 2.013 de cazuri de persoane care apelau la mila publicului, unele în
mod repetat. Acestea au fost transportate la azil sau - majoritatea - au fost îndrumate spre localităţile
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de domiciliu din judeţele Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Iaşi, Braşov etc. În cazul minorilor,
aceştia au fost transportaţi la adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii „Arlechino”.

Management al siguranţei şi ordinii publice, pe toate palierele de acţiune prevăzute de lege
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11. Dezvoltare prin cultură
11.1. Sistem de alocări îmbunătăţit
În ultimii doi ani, am făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea procedurii de
alocare de fonduri de la bugetul local pentru activităţile desfăşurate de ONG-uri, atât din punctul de
vedere al transparenţei procesului, cât şi al criteriilor aplicate.
Prima etapă implică selectarea proiectelor culturale multianuale, de anvergură, desfăşurate în
parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, manifestări care se constituie în adevărate „branduri de Cluj”.
Etapa a doua presupune împărţirea sumei rămase pe domenii, astfel: ONG-uri studenţeşti şi de
tineret, unităţi de cultură şi de învăţământ, evenimente culturale şi reviste de cultură.
Fiecare proiect a fost evaluat şi a primit un punctaj care a fost făcut public, în funcţie de care
s-au alocat finanţările, iar fiecare solicitant a putut să îşi consulte propria fişă de punctaj. Mai mult, la
finalul anului 2013 am adoptat un nou regulament care creşte transparenţa întregului proces de
alocare de fonduri şi stabileşte criterii clare pentru toţi participanţii, modificările adoptate fiind cele
cerute de către operatorii culturali.
11.2. Dublarea sumei pentru evenimente culturale şi de tineret
În ultimii doi ani practic a fost dublată suma destinată finanţării proiectelor culturale şi de tineret.
În 2013 a crescut cu 50%, de la 2 la 3 milioane de lei, iar în 2014 a ajuns la 4,5 milioane de lei.
Strategia Primăriei presupune consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural din
Cluj-Napoca, astfel încât oraşul să fie recunoscut pe plan regional şi naţional ca o comunitate care
preţuieşte, sprijină şi dezvoltă cultura şi artele şi are un aport cultural valoros pe plan naţional şi
internaţional. Cluj-Napoca este un oraş al dialogului intercultural, care aduce un amestec bogat de
idei şi perspective, esenţiale pentru o calitate a vieţii remarcabilă.
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11.3. Sprijin pentru evenimente de anvergură internaţională
Primăria sprijină zeci de evenimente culturale de anvergură internaţională, între care
Festivalul Internaţional de Film „Transilvania” (TIFF), Festivalul Internaţional „Toamna Muzicală
Clujeană”, Festivalul de Jazz „Transilvania”, evenimentele culturale din cadrul Zilelor Municipiului
Cluj-Napoca (cum ar fi concertul reunit al Operei Române şi Operei Maghiare), „Seri de Vară
Clujene” (muzică live, dans, teatru şi proiecţii video desfăşurate în Piaţa Muzeului, dar şi în Piaţa
Unirii, pe strada Mihail Kogălniceanu şi în Mănăştur), Noaptea Europeană a Muzeelor, Festivalul
Internaţional de Film „Comedy Cluj”, Festivalul Internaţional de Teatru „Interferenţe”, Zilele
Culturale Maghiare, Festivalul „Colours of Cluj”, Festivalul „Temps d'images”, Teatrul Naţional
Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Transilvania, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Fabrica de Pensule,
Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră „SoNoRo”, Transylvania Music & Art Festival,
Festivalul Internaţional al Filmului Studenţesc şi multe altele.
De sprijinul municipalităţii au avut parte 82 de proiecte proiecte culturale şi de tineret
propuse de instituţii culturale, de organizaţii nonguvernamentale, de universităţi sau de asociaţii
studenţeşti desfăşurate în anul 2012; în anul 2013 numărul acestora a crescut la 131, iar în anul 2014
a ajuns la 144, la care se adaugă activităţile Casei Municipale de Cultură.
Între proiectele pe care municipalitatea le-a sprijinit în 2014 se numără expoziţia „Rembrandt
- Apogeul gravurii”, de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, eveniment organizat de Euro Art
Luxemburg în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei,
Consiliul Judeţean Cluj şi Ambasada Olandei la Bucureşti.

Proiecţie în aer liber la TIFF

Concert la Zilele oraşului
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Jazz in the Park
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11.4. „Oraşul vizibil” - un proiect de artă urbană unic în România
„Oraşul vizibil” este un proiect de artă urbană unic în România, un concurs anual de artă în
spaţiul public, iniţiat de Fundaţia AltArt, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca. Temele concursului
organizat anual provoacă artiştii să propună lucrări care chestionează relaţia dintre actul artistic şi cel
social, dintre spaţiul artei şi spaţiul public şi în care relaţia cu comunitatea este primordială. Lucrările
câştigătoare pot fi văzute în tot oraşul.

Proiect de artă urbană unic în România
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11.5. Peste o mie de evenimente în centrele culturale administrate de Primărie
Centrul de Cultură Urbană Casino, Centrul de Cultură Urbană Turnul Croitorilor şi
cinematograful „Mărăşti” sunt astăzi cuprinse de organizatorii de evenimente culturale în
desfăşurarea a numeroase manifestări. Centrul de Cultură Urbană Casino a găzduit peste 300 de
evenimente publice, dintre care aproximativ 90% reprezintă evenimente culturale, la care au
participat peste 100.000 de oameni. La Turnul Croitorilor s-au desfăşurat peste 180 de evenimente:
expoziţii de artă plastică, expoziţii de fotografie, expoziţii multimedia, conferinţe, dezbateri,
simpozioane, lansări de carte, concerte, proiecte ale asociaţiilor nonguvernamentale cu tematică
diversă - voluntariat, fonduri europene, incluziune socială, la care au participat peste 42.000 de
vizitatori. La cinematograful „Mărăşti” s-au desfăşurat peste 600 proiecţii de film (cu aproximativ
25.000 de spectatori), precum şi alte peste 170 de evenimente: festivaluri folclorice, de muzică
uşoară, teatru, dans, expoziţii de pictură şi fotografie, serbări organizate de grădiniţe şi şcoli generale,
manifestări privind sprijinul persoanelor cu dizabilităţi (cu aproximativ 17.000 de participanţi).

Vernisaje la Centrul de Cultură Urbană
Turnul Croitorilor şi la Centrul de Cultură
Urbană Casino
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11.6. Reabilitarea cinematografului „Dacia” din Mănăştur
Primăria a demarat procesul de reabilitare a cinematografului „Dacia” din Mănăştur. Aşa
după cum au cerut cetăţenii cartierului, acesta va deveni un spaţiu multifuncţional în care se vor
putea organiza diverse activităţi culturale şi educaţionale, activităţi pentru copii, întâlniri ale
cetăţenilor, un adevărat centru al comunităţii din zonă.
Clădirea, ridicată în 1981, are o suprafaţă construită de 960 de metri pătraţi - subsol, parter şi
etaj. Lucrările vor include reabilitarea sălii mari a cinematografului care va fi o sală multifuncţională
şi vestiare pentru actori, precum şi reabilitarea sălii mici, unde se vor organiza în special activităţi
pentru copii şi tineret. Clădirea va avea şi un spaţiu pentru expoziţii.
Studiul de fezabilitate a fost deja aprobat în Consiliul local şi, în prezent, proiectul este în
faza achiziţie publică pentru lucrările propriu-zise de reabilitare.

Cinematograful „Dacia” din Mănăştur va fi un centru al comunităţii
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11.7. Proiectul Centrului Cultural „Transilvania”
În această perioadă s-a lucrat în continuare la proiectul Centrului Cultural „Transilvania”, ce
va găzdui şi viitorul sediu al Filarmonicii clujene. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi de
către Consiliul local în noiembrie 2013 şi este în curs de elaborare proiectul tehnic. Este un proiect
multianual, de aproximativ 64 de milioane de
euro, care va presupune realizarea unui parking
suprateran şi a cinci corpuri de clădire cu
funcţiuni distincte: Sediul Filarmonicii, Clădirea
Sălilor de Concerte, Clădirea artelor plastice,
Sediul Academiei de Muzică şi respectiv un
hotel (pentru hotel dorim să încheiem un
parteneriat cu un investitor privat).

Schiţe ale proiectului
Centrului Cultural
„Transilvania”
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11.8. Oraş candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană
Primăria susţine toate demersurile pentru candidatura municipiului la titlul de Capitală
Culturală Europeană în anul 2021. Proiectul Capitalei Culturale este un proiect apolitic, un proiect
care reuneşte întreaga comunitate. Prin susţinerea acestui proiect, clujenii demonstrează că acolo
unde e vorba de obiective majore putem fi uniţi şi putem susţine împreună o cauză ce va fi cu
siguranţă în beneficiul nostru al tuturor şi al copiilor noştri.
Oraşul are instituţii de un înalt nivel, are o generaţie de tineri artişti remarcabili, are o energie
aparte, iar publicaţia „Art Cities of the Future” identifică oraşul Cluj-Napoca drept unul dintre cele
12 locuri ale lumii unde tocmai se redefineşte avangarda artistică a secolului 21, apreciere
menţionată şi de „Huffington Post” şi de „The New York Times”.
Participarea la competiţia deschisă prin acest program al Capitalei Culturale Europene este o
ocazie de a regândi strategia municipiului pe următorii 10 ani, înţelegând cultura ca o resursă de
dezvoltare durabilă.
Proiectul „Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană” s-a aflat în mod constant pe
agenda Primăriei, administraţia locală sprijinind demersurile societăţii civile pentru candidatura
oraşului la acest prestigios titlu. În acest scop, primarul Emil Boc a promovat candidatura
municipiului Cluj-Napoca în cadrul conferinţelor „Discursurile Capitalei”/„Hauptstadt Rede”, „A
New Narrative For Europe” şi „Berlin Conference - A Soul for Europe”, evenimente desfăşurate la
Berlin. Printre invitaţi s-au aflat Angela Merkel, J.M. Barosso, Jean-Claude Junker (candidatul
Partidului Popular European la preşedinţia Comisiei Europene), Martin Schulz (Preşedintele
Parlamentului European şi candidatul Partidului Socialist la preşedinţia Comisiei Europene), precum
şi parlamentari europeni, artişti şi intelectuali din întreaga Europă.
De asemenea, Primăria a sprijinit organizarea conferinţei internaţionale „Capitale Culturale
Europene 2020+. Etapele călătoriei” la Centrul de cultură urbană Casino.
11.9. Servus 2021!
Asociaţia „Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană”, la a cărei fondare Primăria a
avut un rol esenţial, a anunţat în luna martie încheierea procesului strategic de creionare a
conceputului integrat pe care îl va avea în vedere la depunerea aplicaţiei în competiţie. Conceptul
propus este „East of West” (Estul Vestului), adică locul unde se întâlnesc resursele, ocazia istorică de
a ne descoperi unii pe alţii şi de a construi modele prin care să îndeplinim această „maturizare”.
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Existenţa Clujului la confluenţa dintre Est şi Vest defineşte şi felul unic de a fi al oamenilor, dar e
relevantă şi pentru procesele care au loc azi în Europa, la est şi la vest, deopotrivă. Pentru că oraşul
nostru are potenţialul de a contribui la o reafirmare a culturii est-europene şi de a stabili un nou reper,
autentic, în Est. Pentru că poate facilita conectarea şi înţelegerea între cultura europeană şi spaţiile
culturale aflate la est de actualele frontiere ale Uniunii Europene. Proiectul mizează pe cultură ca
factor de transformare şi regenerare, deoarece prin cultură se pot întâlni persoane şi comunităţi ale
căror existenţe nu se ating.
Motto-ul proiectului este „Servus 2021”. Termen de origine latină, „servus” s-a consacrat în
spaţiul cultural al Europei Centrale şi este o formulă de salut specifică clujenilor. Folosit şi de
români, şi de maghiari, este salutul celor care deja au devenit prieteni, al celor care se simt egali.
Înseamnă deschidere, familiaritate, disponibilitate de a te pune la dispoziţia celuilalt pe temeiul
încrederii şi al unui răspuns similar. Este sinteza întâlnirii dintre Est şi Vest.
11.10. Simona Noja, Radu Beligan, Nicolae Maniu şi Volker Hassemer, ambasadori ai
Clujului
Patru importante personalităţi au acceptat să fie ambasadori ai candidaturii Clujului la titlul de
Capitală Culturală Europeană: Simona Noja (fostă prim-balerină a Operei de Stat din Viena, în prezent
director executiv al Şcolii de balet din cadrul aceleiaşi Opere), Radu Beligan (unul dintre cei mai
importanţi actori români din toate
timpurile), Nicolae Maniu (unul
dintre cei mai importanţi pictori
români contemporani) şi Volker
Hassemer (promotor al importanţei
culturii pentru dezvoltarea europeană
şi unul dintre cei care au fost
responsabili

de

proiectul

Berlin

Capitală Culturală Europeană).

Simona Noja a acceptat să fie ambasador al candidaturii
Clujului la titlul de Capitală Culturală Europeană
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11.11. Cluj-Napoca 2015 - Capitală Europeană a Tineretului
Bazându-se pe un parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, municipiul Cluj-Napoca a
câştigat titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2015.
Avantajele oraşului nostru în competiţie au fost conceptul programului Youth@Cluj-Napoca
2015, comunicarea publică, metoda incluzivă a generării suportului public şi, nu în ultimul rând,
mobilizarea tinerilor clujeni în mediul virtual. Acestea au fost elementele de bază ale unui exerciţiu
prin care am dovedit că se pot atinge rezultate prin iniţiativă, parteneriat, mobilizare şi mai ales
încredere reciprocă. Ne-am asumat o iniţiativă venită din mediul neguvernamental şi iată: vom fi
Capitală Europeană a Tineretului în 2015. Credem că acest titlu aduce un plus de dinamism şi o
atenţie sporită asupra rolului tinerilor în procesele de dezvoltare urbană. Prin intermediul acestei
manifestări sperăm să ajungem la inima tineretului european, să marcăm oraşul nostru ca o destinaţie
pentru rutele lor. De asemenea, am dori să profităm de această ocazie pentru a oferi acces la valorile,
la potenţialul şi la creativitatea tinerilor deosebiţi care aleg să îşi petreacă cei mai frumoşi ani în ClujNapoca. „Share Cluj-Napoca 2015” este un proiect ambiţios despre parteneriat, generozitate,
acceptare şi dialog intercultural.
În contextul în care oraşul Salonic este anul acesta Capitală Europeană a Tineretului, în
martie 2014 a fost semnat un memorandum de înţelegere între reprezentanţii Federaţiei Share şi
omologii lor greci.
În data de 25 aprilie 2014, la Bruxelles, primarul Emil Boc a participat la Adunarea Generală
Extraordinară a European Youth Forum şi a semnat Memorandumul de Înţelegere dintre European
Youth Forum şi Primăria municipiului Cluj-Napoca privind programul Capitală Europeană de Tineret
2015. În această perioadă, organizaţiile de tineret şi organizaţiile studenţeşti reunite în Federaţia Share în parteneriat cu Primăria - pregătesc programul evenimentului. Este un proiect al tinerilor, iar Primăria
şi Consiliul local au rolul de a asigura condiţii optime pentru dezvoltarea acestui proiect.

Share Cluj-Napoca 2015 - un proiect ambiţios despre parteneriat, generozitate şi dialog intercultural.
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11.12. Cluj-Napoca este cel mai prietenos oraş din Europa cu străinii!
Comisia Europeană a dat publicităţii în 2013 un studiu asupra calităţii vieţii realizat în 79 de
oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa. Potrivit acestuia, Clujul este cel mai prietenos oraş din
Europa cu străinii: 91% dintre clujeni au o percepţie pozitivă faţă de străini. Pe locul al doilea, cu
89% s-au situat Luxemburg, Cracovia şi Copenhaga.
Clujul este pe primul loc în Europa şi în ceea ce priveşte percepţia asupra bunei integrări a
cetăţenilor străini în oraş. 76% dintre clujeni consideră că cetăţenii străini sunt bine integraţi în oraş.
Studiul întitulat „Calitatea vieţii în oraşele europene” a fost realizat pe un eşantion de 41.000
de persoane din79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa. Din România au fost cuprinse în
studiu oraşele Cluj-Napoca, Bucureşti şi Piatra Neamţ.

Un oraş prietenos cu toată lumea
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11.13. Dezvoltarea turismului
În ultimii doi ani, au apelat la serviciile Centrului de Informare Turistică peste 16.000 de
turişti, dintre aceştia aproximativ 75% fiind străini, majoritatea din Franţa, Germania, Spania,
Polonia, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Olanda, Belgia, Austria, dar şi din America de Nord şi de
Sud, Asia şi Australia. Turiştii au la dispoziţie pliante şi broşuri informative în mai multe limbi de
circulaţie internaţională, harta turistică a municipiului şi harta centrului istoric, precum şi acces
gratuit la internet şi la baza de date turistice cu hotelurile şi pensiunile din oraş, restaurante, cluburi,
cafenele, agenţii de turism etc.
În anul 2013 a fost finalizat proiectul multianual cu finanţare europeană „La pas prin oraşul
comoară, Cluj-Napoca”. Proiectul a avut ca obiectiv general creşterea gradului de atractivitate al
municipiului Cluj-Napoca prin promovarea produselor sale turistice specifice, grupate în patru
pachete: Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca („Clujul de lângă noi”), muzeele din ClujNapoca („Moştenire pentru viitor”), Grădina Botanică „Alexandru Borza” („Oaza din mijlocul
oraşului”) şi Parcul Naţional Etnografic „Romulus Vuia” („Memoria vie a satului transilvănean”).
Activităţile au cuprins: realizarea şi distribuirea unor materiale de promovare turistică (bilingve
română-engleză, germană, maghiară, franceză, italiană) şi a unor CD-uri şi DVD-uri turistice,
realizarea unui site (www.visitcluj.ro - care a avut deja peste 467.000 de accesări), difuzarea de
clipuri şi spoturi TV, amplasarea unor panouri publicitare în principalele oraşe ale ţării, articole
publicitare în publicaţii de specialitate şi în ghidul turistic al României, promovare pe site-urile de
profil, participarea la două ediţii ale Târgului de Turism al României (au participat peste 40.000 de
vizitatori) şi organizarea unui eveniment de promovare turistică (Zilele Centrului Istoric al
Municipiului Cluj-Napoca). În perioada de sustenabilitate a proiectului a fost organizată ediţia a II-a
a Zilelor Centrului Istoric al Municipiului Cluj-Napoca (pe strada Baba Novac şi la Turnul
Croitorilor) şi am participat la ediţia de iarnă a Târgului de turism Touristica 2013. De asemenea, în
cadrul acestui proiect a fost realizat primul ghid turistic al oraşului în alfabetul Braille, cu sprijinul
profesorilor de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca.
În cadrul unui program finanţat de Consiliul local şi de Consiliul Judeţean, a fost realizată
acţiunea de semnalizare a monumentelor istorice din municipiul Cluj-Napoca, textele de specialitate
în limbile română, maghiară, germană, engleză şi franceză fiind concepute de Centrul pentru
Valorificarea Patrimoniului Cultural-Istoric din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii
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„Babeş-Bolyai”. Plăcuţele au şi coduri QR, iar cu ajutorul smartphone-urilor vizitatorii pot afla
informaţii suplimentare.
Participările echipelor clujene la competiţii sportive la nivel european, fotbal masculin şi
feminin şi handbal feminin, a oferit prilejul unor campanii de promovare intitulate „Cluj de Liga
Campionilor”, organizate de Centrul de Informare Turistică.
Începând cu data de 1 mai 2014, Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează tururi
ghidate gratuite în centrul istoric al oraşului. Acestea sunt realizate prin Centrul de Informare
Turistică, în parteneriat cu Asociaţia Cluj Guided Tours, şi au menirea de a prezenta centrul turistic
al oraşului într-o manieră atractivă şi educativă. Tururile ghidate se adresează atât turiştilor, cât şi
clujenilor care doresc să-şi cunoască mai bine oraşul.

Eveniment de tip living history la Turnul Croitorilor
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11.14. Monumente de for public
Primul monument din oraşul nostru ridicat în memoria victimelor Holocaustului a fost dezvelit
în data de 27 mai 2014. Monumentul amplasat în parcul I.L. Caragiale a fost realizat cu sprijinul
Primăriei şi proiectul îi aparţine regretatului artist plastic clujean Egon Marc Lövith, supravieţuitor al
Holocaustului. Monumentul a fost realizat cu sprijinul comunităţii evreieşti din Cluj-Napoca şi se
doreşte a fi un simbol pentru locuitorii actuali ai municipiului cu privire la greşelile umanităţii ce nu
trebuie uitate, pentru a nu exista riscul repetării acestora. Avem astăzi o datorie faţă de istorie să facem
cunoscut tinerilor noştri tot ceea ce s-a petrecut în urmă cu 70 de ani, astfel încât aceştia să se asigure
că asemenea derapaje de la raţiune şi umanitate nu se vor mai întâmpla.
De asemenea, în această perioadă, Primăria a amplasat un bust al compozitorului Nicolae
Bretan în Parcul Central, a demarat reabilitarea statuii lui Donath, care urmează să fie amplasată în
incinta Parcului Etnografic „Romulus Vuia”, precum şi reabilitarea monumentelor „Şcoala Ardeleană”
şi „Glorie Ostaşului Român”.

Monument în memoria victimelor Holocaustului
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11.15. Sprijin pentru sportul clujean
Primăria a sprijinit dezvoltarea sportului clujean, în
fiecare an fondurile alocate de la bugetul local crescând faţă de
anul anterior. În 2013, alocările au crescut cu 25%, iar în 2014,
cu 10%. Un total de 46 de cluburi şi structuri sportive clujene au
beneficiat de finanţări nerambursabile de la bugetul local. Aceste
fonduri nu sunt destinate echipelor de fotbal, ci cluburilor
sportive, pentru o varietate de sporturi - baschet, handbal, judo
ş.a.m.d. Prin creşterea acestor alocări, urmărim să stimulăm
dezvoltarea sportului clujean. Promovăm sportul de performanţă,
dar dorim şi să încurajăm persoanele de toate vârstele să facă
sport şi mişcare, pentru o viaţă sănătoasă. Printre evenimentele
evenimentelor sportive promovate se numără jocuri din cadrul
UEFA Women's Champions League la fotbal feminin, jocuri din
cadrul Ligii Campionilor Europeni la handbal feminin, meciurile
Cupa Davis România-Finlanda şi România-Danemarca, dar şi
maratonul Clujului, precum şi Jocurile Naţionale Special
Olympics România pentru persoane cu dizabilităţi.

Liga liceelor la baschet şi fotbal

Pentru a creşte numărul de elevi care practică sportul în mod constant, Primăria Cluj-Napoca
organizează anual Liga liceelor la baschet şi fotbal, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, Asociaţia Judeţeană de Baschet şi Asociaţia
Judeţeană pentru Fotbal.
Antrenorii clujeni de judo Simona Marcela Richter şi Florin Bercean, care au obţinut
rezultate deosebite pentru sportul românesc, au primit titlul de cetăţean de onoare.
11.16. Sprijin pentru cultele religioase
Cultele religioase au fost în fiecare an sprijinite de Primărie pentru finalizarea lucrărilor de
construcţie ale noilor lăcaşuri de cult sau pentru renovarea celor existente. Subliniem că este vorba
de proiecte locale, destinate clujenilor - pentru că aşa este firesc, ca din bugetul local să se susţină
bisericile din Cluj-Napoca. Pentru stabilirea sumelor s-a ţinut cont de regulamentul aprobat anul
trecut de Consiliul Local, iar printre criterii figurează numărul de enoriaşi.
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12. Cluj-Napoca, un oraş construit împreună de cetăţeni şi administraţia locală
12.1. Activitatea Consiliului local
În această perioadă s-au desfăşurat 39 de şedinţe de Consiliu local convocate de către primar,
din care: 23 ordinare, 3 extraordinare şi 13 de îndată. Au fost promovate 1173 de proiecte de
hotărâre, din care 963 din iniţiativa primarului, 202 din iniţiativa primarului şi a consilierilor locali şi
8 din iniţiativa consilierilor locali. Au fost adoptate 1074 hotărâri, 38 de proiecte au fost respinse, 13
au fost retrase de către iniţiator şi 49 - amânate.
12.2. Dezbateri publice referitoare la prezentul şi la viitorul oraşului
Transparenţa şi consultarea în luarea deciziilor sunt principiile care ghidează activitatea
Primăriei şi astăzi Clujul este oraşul care generează cel mai ridicat nivel de dezbatere publică pentru
orice proiect având impact în viaţa comunităţii.
Municipalitatea a organizat sau doar a găzduit o serie de dezbateri publice referitoare la
prezentul şi la viitorul oraşului, între care amintim dezbaterile anuale asupra bugetului municipiului,
pietonalizarea zonei Kogălniceanu, noul Plan Urbanistic General (PUG-ul este în faza de finalizare a
obţinerii avizelor; am preluat şi am ţinut cont de toate cererile cetăţenilor legate de noul PUG; am
cerut proiectanţilor protejarea spaţiilor verzi din intravilan şi fluidizarea traficului prin soluţii de
tramă stradală), noul regulament pentru cimitire, regulamentele privind regimul finanţărilor
nerambursabile, aprobarea schemei de ajutor de minimis cu privire la cota de impozitare redusă la
impozitul/taxa pentru clădirile aflate în
clasă energetică A, gratuităţile la transport
pentru elevi etc.
Cluj-Napoca este un oraş imaginat
şi construit împreună de cetăţeni, iniţiative
private şi administraţia locală.

Clujul are o tradiţie a dezbaterii publice
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12.3. Proiect pilot de bugetare participativă
Primăria Municipiului Cluj-Napoca a demarat primul proces participativ de mare scală în
cadrul unei administraţii publice locale din România - bugetarea participativă. În esenţă, am propus
un dialog continuu între administraţie şi cetăţeni, în care cetăţenii vin cu probleme, stabilesc priorităţi
şi încearcă împreună cu autorităţile să găsească soluţii.
Pentru început, în anul 2013 am derulat un proces pilot în cartierul Mănăştur. Am început să
punem deja în practică rezolvări ale problemelor stabilite de cetăţeni ca fiind prioritare: reabilitarea
cinematografului „Dacia”, modernizarea străzii Mehedinţi şi a aleilor adiacente, refacerea parcului
„Primăverii”. În 2014 şi în anii care urmează vom continua şi vom dezvolta procesul, inclusiv prin
organizarea unui segment special dedicat tineretului.

Bugetarea participativă - un proiect pilot care urmează să se dezvolte în anii următori
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12.4. Cetăţeanul - partener al administraţiei
În fiecare zi, prin activitatea tuturor serviciilor şi direcţiilor din Primărie, prin activitatea
Centrului de informare pentru cetăţeni (care a preluat de la clujeni în această perioadă peste 440.000
de cereri, documentaţii, acte etc., cărora departamentele de specialitate le-au formulat şi expediat
răspunsuri), prin activitatea primăriilor de cartier, construim un model de bună guvernare în care
cetăţeanul este partenerul administraţiei. Prin intermediul Centrului de informare pentru cetăţeni au
fost eliberate peste 14.100 de documentaţii de urbanism.
De asemenea, cetăţenii pot să îşi facă auzită vocea şi să primească răspuns prin intermediul
unui site specializat în petiţii şi sesizări, prin intermediul căruia s-au furnizat peste 4.600 de
răspunsuri.

Centrul de informare pentru cetăţeni
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12.5. Cluj-Napoca Smart City
Folosim noile tehnologii pentru a face din Cluj-Napoca un oraş mai „inteligent” în termeni de
soluţii pentru multiplele probleme care apar într-o aglomerare urbană, dar şi pentru a da prilejul
cetăţenilor să se exprime.
Spre exemplu, clujenii au la dispoziţie online plata taxelor şi impozitelor locale, plata
amenzilor, plata taxelor pentru evidenţa populaţiei, plata şi eliberarea autorizaţiilor de liberă trecere,
cereri online pentru locuri de parcare şi programarea online a orei şi datei căsătoriei civile.
Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a-şi achita impozitele şi
taxele locale prin dispozitive mobile. Fiecare clujean a primit, potrivit legii, o înştiinţare de plată prin
care i se comunică obligaţiile bugetare, iar Primăria a inclus pe fiecare înştiinţare şi un cod QR, astfel
încât, printr-o simplă scanare cu un smartphone sau tabletă, cetăţenii să poată achita online taxele şi
impozitele. Codul QR este unic, personalizat pentru fiecare cetăţean şi prin scanare duce la portalul
de plată online a obligaţiilor bugetare. Este o procedură sigură iar tranzacţiile sunt securizate.
Primăria Cluj-Napoca a introdus serviciul de plată a parcării cu telefonul mobil prin mesaj
text (SMS) şi plata cu telefonul mobil prin mesaj text a biletelor la transportul în comun, două
modalităţi practice pentru a ne uşura viaţa de zi cu zi.
Avem în lucru o platformă IT care să permită plata de pe telefonul mobil a tuturor taxelor
locale, dar aceeaşi platformă va trebui şi să permită cetăţenilor să-şi transmită opiniile despre
proiectele şi problemele oraşului.
Plata parcării prin SMS
Codul QR este personalizat
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12.6. Premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi a celor care au ajuns
la 100 de ani
Am continuat două proiecte de suflet: premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de
căsătorie (952 cupluri) şi a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (17 concetăţeni
centenari, dintre care doi au ajuns la 105 ani). Societatea românească este datoare să mulţumească
generaţiei părinţilor şi profesorilor noştri pentru eforturile şi sacrificiile pe care le-au făcut pentru noi.

Recunoştinţă pentru oamenii care au construit oraşul…
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13. Cooperări internaţionale, naţionale şi locale
13.1. Ambasadori şi reprezentanţi oficiali
în vizită la Cluj-Napoca
În ultimii doi ani, municipalitatea a dezvoltat
numeroase

parteneriate

la

nivel

local,

naţional

şi

internaţional şi a fost reprezentată la importante manifestări
desfăşurate la nivel european.
Întâlnire cu Werner Hans Lauk
(ambasadorul Germaniei)

Ambasadori din 30 de ţări au vizitat oraşul nostru:
Africa de Sud, Algeria, Austria, Azerbaidjan, Belgia,
Brazilia, Canada, Cehia, China, Elveţia, Franţa, Germania,
Indonezia, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Libia,
Lituania, Maroc, Norvegia, Polonia, Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Statele
Unite ale Americii, Turcia, Tunisia, Ungaria şi Vietnam,
acestora

Întâlnire cu Philippe Gustin
(ambasadorul Franţei)
Ambasadorul Franţa

alăturându-li-se

consuli

şi

reprezentanţi

ai

misiunilor diplomatice din Azerbaidjan, Franţa, Germania,
Italia, Polonia, Regatul Ţărilor de Jos, Statele Unite ale
Americii şi Ungaria.
Clujul a găzduit şi reprezentanţi ai comunităţii
Wallonie-Bruxelles, ai primăriilor oraşelor înfrăţite Dijon
(Franţa), Namur (Belgia), Rotherham (Marea Britanie),
Parma (Italia), Pécs (Ungaria), Köln (Germania) şi Suwon
(Coreea de Sud), ai primăriilor oraşelor Baskil (Turcia),

Întâlnire cu Dan Ben Eliezer
(ambasadorul Israelului)

Cimişlia

(Republica

Moldova),

Ganja

(Azerbaidjan),

Regensburg (Germania) şi Ningbo (China) şi a primit vizita
Ambasadorul Franţa

vicepremierului Republicii Ungare, ministrului de Interne al
Franţei, Consilierului Personal al Preşedintelui Senegalului
pe lângă Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi
prinţului Salman Abdulaziz Salman Mohamed Alsaud,
membru al familiei regale din Arabia Saudită.

Întâlnire cu Duane Butcher Jr.
(Însărcinatul cu Afaceri al misiunii
diplomatice a SUA)
Ambasadorul Franţa
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13.2. Proiecte internaţionale academice, culturale şi sociale
Am fost vizitaţi şi de o serie de responsabili ai unor proiecte academice, culturale şi sociale,
programele europene Comenius şi Leonardo da Vinci, programul de schimb de studenţi realizat între
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu” Cluj-Napoca şi Facultatea de Medicină din
cadrul Universităţii South Carolina (USC) din oraşul înfrăţit Columbia, Statele Unite ale Americii,
reprezentanţi ai Pusan National University din Coreea de Sud, reprezentanţi IBM care au organizat un
seminar pe teme privind transportul inteligent şi siguranţa publică sau reprezentanţi ai United Nations
Development Programme (UNDP), Amnesty International şi European Social Network (ESN).
Primarul Emil Boc a semnat acordul de colaborare dintre municipiul Cluj-Napoca şi oraşul
Ningbo, China, după ce, în prealabil, Consiliul Local îl aprobase în şedinţa din 28 mai 2014. Acordul
propune colaborarea şi susţinerea reciprocă în domeniile economic, comercial, educaţional şi medical.
Documentul a fost semnat la Forumul Primarilor din Europa Centrală şi de Est organizat de Primăria
oraşului Ningbo, în cadrul căruia a fost prezentat municipiul Cluj-Napoca şi oportunităţile de investiţii
în oraş, în special proiectul Cluj Innovation City.
Reprezentanţi ai administraţiei publice locale au vizitat oraşul înfrăţit Rotherham, Marea Britanie,
cu ocazia Jubileului de Diamant al Reginei Elisabeta a II-a, precum şi municipalităţile din Rotterdam,
Eindhoven şi Utrecht (Olanda) într-un proiect al Dutch
Initiative for Sustainable Cities (DISC).
O delegaţie a Primăriei a fost prezentă la cel de-al
25-lea Congres al Autorităţilor Locale şi Regionale al
Consiliului Europei, desfăşurat la Strasbourg, Franţa, în
perioada 29-31 octombrie 2013. Cei peste 400 de
participanţi la Congres au avut ocazia să cunoască mai
bine Clujul în cadrul expoziţiei pregătite în incinta

Întâlnire cu Dutch Initiative for Sustainable Cities

Palatului Europei. Cu această ocazie, au fost prezentate specificul oraşului şi al regiunii noastre,
oportunităţile de afaceri şi turism, precum şi proiectele de viitor ale Clujului.
De asemenea, primarul Emil Boc a reprezentat Clujul la Bruxelles, în juriul care a desemnat
oraşul care va deţine titlul de Capitală Europeană a Tineretului în anul 2016.
Bunele relaţii internaţionale au fost fructificate şi cu ocazia Zilelor municipiului Cluj-Napoca,
printre manifestările cu sprijin extern numărându-se săptămâna culinară internaţională şi evenimente
artistice organizate în parteneriat cu oraşele înfrăţite.
108

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-592.301; Fax: +40-(0)264-599.329

13.3. Primarul Emil Boc Boc a prezentat municipiul Cluj-Napoca la Strasbourg
Primarul Emil Boc a prezentat municipiul Cluj-Napoca în cadrul Congresului Autorităţilor
Locale şi Regionale al Consiliului Europei, desfăşurat la Strasbourg, în 25 martie 2014. Emil Boc a
susţinut un discurs în faţa Congresului prin care a subliniat statutul oraşului nostru de Capitală
Europeană a Tineretului în 2015 şi de oraş candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană. În
cadrul discursului, primarul a subliniat dimensiunea universitară, multiculturală şi economică a
municipiului Cluj-Napoca, precum şi principalele politici locale în materie educaţională, culturală şi
de tineret. De asemenea, a fost prezentat pe scurt şi proiectul Cluj Innovation City, precum şi
proiectul de bugetare participativă. Primarul Emil Boc a participat la Strasbourg la cea de-a 26-a
sesiune a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, la invitaţia
preşedintelui Congresului, Herwig van Staa.

Dimensiunea europeană a municipiului nostru a fost prezentată la Strasbourg
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13.4. Colaborări la nivel naţional, regional şi local
La nivel naţional, regional şi local, am desfăşurat numeroase acţiuni în parteneriat în domenii
legate de sănătate şi asistenţă socială, multe dintre acestea fiind deja amintite.
Am avut întâlniri cu rectorii universităţilor din Cluj-Napoca pentru a face mai eficace
colaborarea instituţională, precum şi pentru modernizarea infrastructurii conexe universităţilor. Am
semnat un Protocol de colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” pentru a asigura corelaţia între
cerinţele pieţei forţei de muncă locale/regionale şi ofertele sistemului de învăţământ universitar.
Ambele părţi promovează interesele municipiului şi contribuie la atragerea investitorilor, forţa de
muncă fiind unul dintre principalele avantaje competitive ale oraşului nostru. Primăria furnizează ori
de câte ori este nevoie, cel puţin o dată pe trimestru, informaţii despre potenţialii investitori care
doresc să vină la Cluj-Napoca, solicitările acestora, precum şi solicitările actualilor investitori în ceea
ce priveşte forţa de muncă, iar UBB s-a angajat că va întreprinde măsurile necesare pentru adaptarea
curriculei cu cerinţele de pe piaţa muncii.

Semnarea protocolului de colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai”
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13.5. Colaborarea cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari
La nivel local am îmbunătăţit relaţia de lucru şi de colaborare dintre reprezentanţii asociaţiilor
de proprietari şi autoritatea publică. În ultimi doi ani, au fost organizate 11 serii de cursuri de
specializare în vederea obţinerii Certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile, şi au
fost atestaţi 398 de administratori. A fost astfel realizată intrarea în legalitate a administratorilor care
desfăşurau activitatea de administrare a condominiilor fără atestat sau cu atestate a căror valabilitate
încetase prin împlinirea termenului. Am reuşit să completăm baza de date privind asociaţiile de
proprietari şi am reuşit să reducem numărul de abateri, prin instruirea la zi în cadrul cursurilor de
specialitate (spre exemplu, deschiderea registrelor şi felul în care trebuie întocmite, modul de
întocmire a documentelor obligatorii, metodele de repartizare corectă a cheltuielilor etc.). Datorită
însuşirii şi implementării recomandărilor de către preşedinţii de asociaţii şi administratori,
propunerile de sancţionare contravenţională au scăzut de la un an la altul, astfel: în doar şase luni,
iunie – decembrie 2012, au fost propuse 68 de astfel de măsuri, în comparaţie cu întreg anul 2013,
când au fost propuse doar 95; de asemenea, în ianuarie - mai 2014 (adică cinci luni), doar 22 astfel de
măsuri. A fost ridicat un singur atestat de administrator pentru încălcarea prevederilor legale. Au fost
efectuate 458 şedinţe de consiliere, verificare financiar-contabilă şi mediere la asociaţiile de
locatari/proprietari (din oficiu sau la sesizare).

398 de administratori au primit Certificatul de atestare
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14. Cluj-Napoca: planificarea strategică 2014-2020
14.1. Dezvoltare definită în termenii calităţii vieţii clujenilor
Un alt proiect important realizat în această perioadă a vizat Strategia municipiului pentru anii
2014-2020. Partenerii noştri, echipa de specialişti de la Facultatea de Ştiinte Politice Administrative
şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai” şi de la Michigan State University, din East
Lansing - oraş înfrăţit cu Cluj-Napoca, au acceptat să ne ajute să dezvoltăm strategia pentru perioada
2014-2020. Dar această strategie nu a fost realizată doar de un grup restrâns de experţi. Au existat 25
de grupuri de lucru care au reunit sute de participanţi din mediul universitar clujean, din mediul
privat şi din societatea civilă organizată, această abordare unică în România de colaborare între
administraţia locală şi comunitate fiind menită să consolideze modelul de guvernanţă locală necesar
pentru a realiza obiectivele avute în vedere pentru orizontul anilor 2020.
Potrivit viziunii strategice, municipiul Cluj-Napoca îşi defineşte dezvoltarea în termenii
calităţii vieţii locuitorilor săi. Cluj-Napoca va fi un spaţiu al realizării individuale şi colective, cu
cetăţeni activi, un mediu economic creativ, complex, dinamic şi competitiv, capabil să utilizeze
resursele într-un mod integrat şi să ofere o dezvoltare sustenabilă a comunităţii.
Clujul va fi un model de bună guvernare, cu o administraţie transparentă, progresistă,
performantă, în care cetăţeanul va fi partenerul administraţiei.
Clujul va fi un pol de excelenţă academică, unde mediul universitar angajat în viaţa
comunităţii va fi sursă a creativităţii, inovaţiei şi cercetării.
Clujul va fi un reper european prin viaţa sa culturală dinamică, vibrantă, care sprijină
experimentarea şi iniţiativa. Cultura va reprezenta un factor transversal în organizarea comunităţii,
devenind motorul transformării sociale şi regenerării urbane.
Cluj-Napoca va fi un oraş care promovează principiile incluziunii şi coeziunii socioteritoriale, asigurând participarea grupurilor vulnerabile la deciziile privind priorităţile de dezvoltare.
Clujul se va defini ca un oraş european, centrul istoric al Transilvaniei, o comunitate cu
caracter unic, intercultural.
Cluj-Napoca va fi o reţea de comunităţi interconectate, un laborator al creativităţii sociale, un
oraş cu spirit tânăr, în egală măsură prietenos şi responsabil.
Potrivit unui studiu asupra calităţii vieţii realizat în 79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din
Europa, 96% dintre clujeni sunt mulţumiţi să trăiască în oraşul lor, la fel ca şi locuitorii din
Amsterdam, Graz, Leipzig sau München, fiind peste oraşe ca Barcelona, Berlin sau Londra.
Studiul întitulat „Calitatea vieţii în oraşele europene” a fost comandat de Comisia Europeană
şi a fost preluat şi comentat în numeroase publicaţii, inclusiv în ziarul „The Washington Post”.
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14.2. Succintă analiză comparativă: Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Constanţa, Sibiu şi Timişoara
În cadrul grupurilor de lucru care au realizat Strategia municipiului pentru anii 2014-2020, a
fost elaborată o analiză comparată între şase importante municipii din România, Cluj-Napoca,
Braşov, Iaşi, Constanţa, Sibiu şi Timişoara.
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14.3. Oraşul cu cea mai mare vitalitate culturală urbană
Cluj-Napoca are, după Bucureşti, cea mai mare vitalitate culturală urbană din România,
conform unor studii ale Centrului de Consultanţă şi Cercetare în Domeniul Culturii. Studiile,
realizate în 2007, 2008 şi 2010, plasează în mod constant Clujul pe prima poziţie (studiul nu include
capitala), chiar dacă numărul şi diversitatea indicatorilor a crescut de la o ediţie la alta. Potrivit
studiului din 2010, indicele de vitalitate culturală al Clujului este de 1,09, ceea ce relevă că oraşul are
o viaţă culturală de circa două ori mai activă decât media oraşelor din ţară. Categoriile de indicatori
avute în vedere în acest studiu şi indicii obţinuţi de municipiul Cluj-Napoca sunt: infrastructura
sectorului cultural, resurse umane specializate, cheltuieli bugetare pentru cultură, activităţi culturale participare, economia creativă/industrii creative şi sectorul non-profit (ONG-uri).
14.4. Clujul va fi al doilea centru de creştere economică după Bucureşti
Analizele realizate de Banca Mondială arată importanţa prezentă şi oportunităţile de dezvoltare
ale Clujului. Raportul „Competitive Cities. Reshaping the Economic Geography of Romania” (Heroiu
et al, 2013, pp. 61-74) arată că, probabil, Cluj-Napoca va fi în următoarea perioadă al doilea centru de
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creştere economică după Bucureşti. În Cluj-Napoca, nucleul oraşului (adică o distanţă de 20 de minute
de mers cu maşina în jurul centrului oraşului) concentrează un procent mare din populaţie şi o activitate
economică mai intensă comparativ cu oricare alt oraş după capitală din România (aproximativ 360.000
de persoane şi respectiv 3,29% din veniturile firmelor la nivel naţional).
Raportul „Growth Poles. The Next Phase” (Heroiu et al, 2013) arată că suntem singurul pol de
creştere din ţară în care se observă o creştere semnificativă a populaţiei atât la nivel de oraş, cât şi la
nivel de zonă metropolitană (p. 7) şi că municipiul Cluj-Napoca generează aproximativ 31% din
veniturile firmelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, deşi are mai puţin de 12% din populaţia
zonei (pp. 70-71). La această dimensiune a forţei economice se adaugă diversitatea economică,
măsurată prin aşa-numitul indice Hachman, care compară diversitatea economiei locale cu diveristatea
economiei naţionale pe o scală de la 0 la 1, cu cât acest indice este mai aproape de 1, cu atât economia
locală este mai apropiată de economia naţională ca diversitate, ceea ce este de obicei un semn de
maturitate economică. Clujul are are cel mai ridicat indice Hachman (al diversităţii economice locale)
dintre toţi polii de creştere - 0,47 (pp. 94). Analiza detaliată a polului de creştere arată faptul că acesta
are cea mai dinamică bază economică dintre toţi polii de creştere din România, cu o tranziţie rapidă
spre sectorul serviciilor cu valoare adăugată mare, mai ales sectorul IT (pp. 119-134).
La doi ani de mandat, această trecere în revistă ne permite să realizăm o evaluare a eforturilor
Primăriei de a finaliza tot ceea ce am preluat la începutul mandatului, de a lansa noi proiecte şi de a
pregăti terenul pentru proiectele Clujului de mâine. Încercăm să ne bazăm în aceste demersuri cât
mai mult pe capacitatea noastră de a atrage finanţări europene şi toate proiectele pe care le-am
propus sunt bazate pe nevoile concrete ale cetăţenilor, pe dialogul permanent cu clujenii. În numele
tuturor angajaţilor municipalităţii, vă mulţumesc că ne-aţi acordat încrederea Dvs.
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