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DECEMBRIE, LUNA CLUJENILOR
n ultima lunã a anului, Primãria municipiului ClujNapoca organizeazã evenimente menite sã îi aducã pe clujeni în spaþiul public ºi sã îi apropie.
“Decembrie trebuie sã fie o lunã a bilanþurilor, a comunitãþii, în care sper cã spiritul sãrbãtorilor de final de an,
care se apropie, sã îi facã pe toþi cetãþenii oraºului sã
îºi doreascã sã profite de ocaziile pe care noi le punem
la dispoziþia lor, pentru a petrece timp liber împreunã,

Î

pentru a fi o adevãratã comunitate” a explicat primarul
Sorin Apostu.
Din oferta lunii decembrie: Ziua Naþionalã a României
la Cluj-Napoca, organizarea celei de a doua ediþii a Târgului de Crãciun din Piaþa Unirii ºi celebrarea excelenþei
copiilor clujeni, în cadrul Galei - 10 pentru Cluj - Juniorii
Clujului, Speranþele Cetãþii.
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Cancelarul
Germaniei în vizitã
la Cluj-Napoca

TÂRGUL DE CRÃCIUN
EDIÞIA A II-A
În perioada 3-23 decembrie
2010 piaþa Unirii va gãzdui cea de a
doua ediþie a târgului de Crãciun
creat din dorinþa Primãriei municipiului Cluj-Napoca de a contribui, cu ocazia Sãrbãtorilor de iarnã,
la bucuria clujenilor de orice vârstã
printr-o serie de evenimente în inima oraºului.
Programul
evenimentelor zilnice:
l Patinoar în aer liber cu program de funcþionare în intervalul orar 10:00 – 22:00
l Comercializarea produselor
specifice în 15-20 de cãsuþe amenajate, între orele 11:00 – 20:00
l Pomul de Crãciun al companiilor clujene, începând cu ora18:00
l Spectacol pentru Moº Crãciun oferit de companiile clujene
17:00 – 18:00
l Concerte de colinde, zilnic
între orele 18:00 – 20:00.
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Harta sectoarelor
de salubrizare
stradalã
paginile 8-9

Program
1 Decembrie
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GALA EXCELENÞEI LA CLUJ-NAPOCA - 10 PENTRU CLUJ - JUNIORII CLUJULUI, SPERANÞELE CETÃÞII
TELEFONUL PRIMARULUI

LA DISPOZIÞIA
CETÃÞEANULUI

0264984

Primãria Cluj-Napoca organizeazã
ediþia a II-a a galei de premiere a elevilor clujeni care au avut performanþe în
cursul anului ºcolar trecut, “10 pentru
Cluj - Juniorii Clujului, Speranþele
Cetãþii”.
Noutatea acestei ediþii este faptul
cã vor exista 3 secþiuni:
l Secþiunea A: Tineri cu vârsta
cuprinsã între 14-18 ani (liceu)
l Secþiunea B: Tineri cu vârsta
cuprinsã între 10-14 ani (gimnaziu)
l Secþiunea C: Tineri cu vârsta
cuprinsã între 3-10 ani (preprimar ºi
primar)

O altã noutate se referã la crearea unui premiu special care va fi acordat dascãlului cu cei mai mulþi elevi nominalizaþi la gala „10 pentru Cluj”. Acest premiu a fost solicitat de unii dintre sponsorii ediþiei trecute, dar ºi de unii dintre
elevii care au câºtigat anul trecut premii
ºi ne-au declarat cã meritul profesorilor
care i-au format este egal cu al lor ºi ar fi
dorit ca ºi aceºtia sã fie recompensaþi public de comunitate.
Categoriile
de excelenþã sunt:
1. Ambasador pentru Cluj – pentru cei care au fãcut Clujul cunoscut

în lume, prin activitatea desfaºuratã în
acest an
2. Social – pentru contribuþia la
binele comunitãþii
3. Arte, ansambluri – pentru rezultatele obþinute în echipã, la balet, muzicã, teatru, film, picturã, sculpturã,
fotografie etc.
4. Arte, individual – pentru rezultatele obþinute la balet, muzicã, teatru,
film, picturã, sculpturã, fotografie
5. Sport de echipã – pentru rezultatele obþinute în echipã
6. Sport individual – pentru rezultatele individuale

7. IT – pentru rezultatele obþinute
în domeniul IT
8. ªtiinþe – pentru rezultatele obþinute la matematicã, fizicã, chimie, biologie etc.
9. Mediu – pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniul protecþiei
mediului, ecologiei etc.
10. Inovaþie – pentru realizãri deosebite în domeniul tehnologiilor.
Gala de premiere va avea loc în 15
decembrie la Casa de Culturã a Studenþilor în cadrul unui spectacol. Câºtigãtorii vor primi un trofeu, diplome ºi cadouri din partea sponsorilor evenimentului.

SE DISTRIBUIE GRATUIT CETÃÞENILOR DIN CLUJ-NAPOCA
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„Cluj-Napoca, cel mai important centru
STI GROUP

Declaraþia aparþine redacþiei sãptãmânalului economic Capital, care a ajuns la aceastã
concluzie în urma unei analize publicate în luna octombrie. Cele mai importante investiþii
care s-au anunþat în România în acest an se vor implementa la Cluj-Napoca. În urma acestor decizii ale investitorilor strãini, precum ºi în urma proiectelor publice anunþate deja,
anul 2011 va aduce peste 6000 de noi locuri de muncã pentru clujeni.
l În timp ce majoritatea marilor oraºe se confruntã cu recesiunea ºi ºomajul,
profesionalismul clujenilor ºi renumele de angajaþi
de calitate atrag investiþiile strãine în capitala Ardealului l Deschiderea
autoritãþilor locale este al doilea motiv pentru care companiile au ales Cluj-Napoca
drept destinaþia româneascã în care sã plaseze capital
venit la Cluj- Napoca în numãr mare în
acest an. Dupã ce ºi-au fãcut calculele de
bussines, cele mai multe au anunþat cã doresc sã investeascã la Cluj-Napoca. Astfel,
anul 2011 va fi, fãrã îndoialã, anul revenirii
din punct de vedere al ofertei locurilor de
muncã pentru clujeni.

REMARUL 16 FEBRUARIE
Anul 2010 a fost unul dintre cei mai dinamici din punct de vedere al prospecþiunii
investitorilor interesaþi sã gãseascã noi destinaþii pentru dezvoltarea companiilor. Fie cã
au trimis înainte ambasadorii þãrilor din
care vin, fie cã au contactat în mod direct
autoritãþile, sau au venit prin intermediul
companiilor de consultanþã investitorii au

Remarul 16 Februarie compania ºi
Bombardier au semnat un acord în urma
cãruia Remarul va produce la Cluj
trenuri sub licenþa Bombardier. Potrivit
reprezentanþilor companiei, citaþi de Ziua
de Cluj, în urmãtoarele ºase luni numãrul de locuri de muncã nou create va fi de
minimum 500, iar în urmãtorii patru ani
se va ajunge la 2.500 de locuri de muncã
create. Toate aceste locuri de muncã vor

crea, la rândul lor dezvoltare pe verticalã,
prin stimularea industriilor furnizoare de
materii prime ºi materiale necesare producþiei de trenuri, unde, creºterea comenzilor, va produce, potrivit specialiºtilor o nouã creºtere a numãrului de locuri
de muncã disponibile.

ENERGOBIT
Compania clujeanã este unul dintre principalii ofertanþi de locuri de
muncã pentru absolvenþii anumitor
secþii ale Universitãþii tehnice din
Cluj-Napoca. Pentru anul urmãtor,
proiectele de dezvoltare ale companiei
vor produce o creºtere a numãrului de
angajaþi cu circa 500, dintre care, cel
puþin 100 vor fi pentru activitãþile din
Cluj-Napoca.

Printre companiile care au deschis noi
puncte de producþie sau servicii în acest an se
numãrã grupul german STI Group, cu afaceri anuale de peste 200 de milioane de euro.
La începutul anului grupul a inaugurat o
unitate de producþie la Cluj-Napoca. Fabrica
este construitã pe o suprafaþã de 2.000 m² ºi
produce ambalaje din carton duplex pentru
toate industriile, inclusiv pentru cea a
medicamentelor. Printre clienþii grupului
german se numãrã companii precum Beiersdorf (cutii cadou pentru brandul Nivea),
Mars (pentru brandul Whiskas), Henkel
(ambalaje pentru Persil, Fa), Max Factor,
Pernod Ricard (Chivas Regal), Osram etc.
Compania a anunþat cã va continua angajãrile de personal în anul viitor.

ING
Una dintre cele mai aºteptate investiþii a anului a fost, fãrã îndoialã, cea a
deschiderii de cãtre gigantul financial
ING a unui centru euro-regional de servicii financiare la Cluj-Napoca. Acesta
va lucra pentru clienþii diviziei de asigurãri a ING din România, Cehia, Slovacia, Polonia sau Ungaria. În prezent la
Cluj sunt angajaþi apoximativ 300 de
specialiºti, care se ocupã cu procesarea
poliþelor de asigurãri de viaþã pentru
companiile grupului din Cehia ºi
Slovacia. Conducerea ING a anunþat o
investiþie de 250 milioane de euro în
urmãtorii 10 ani în dezvoltarea centrului
regional de servicii pentru clienþi din

STI GROUP
1038 de locuri de muncã

Cluj-Napoca, unde vor fi angajaþi peste
1.000 de specialiºti pânã în 2013.

SYKES
Compania americanã Sykes este un
lider mondial în furnizarea de soluþii de
contact client management ºi servicii de
Business Process Outsourcing (BPO).
Compania oferã o gamã de soluþii clienþilor sãi, în special în domeniile: comunicaþii, servicii financiare, asistenþã medicalã, tehnologie, transport ºi industria
de agrement. Sykes este specializatã în
furnizarea de soluþii de outsourcing
flexibile, de înaltã calitate, cu un accent
pe suport tehnic ºi customer service.
Biroul deschis în luna septembrie a
acestui an la Cluj-Napoca are în prezent
250 de angajaþi calificaþi ºi va lucra
exclusiv pentru compania sud-coreeanã
Samsung în Europa.

TERAPIA RANBAXY
Compania multinaþionalã Ranbaxy –
concern farmaceutic din care face parte
compania clujeanã de medicamente
Terapia SA a comunicat în mod direct în
cadrul unei întâlniri oficiale cu primarul
Sorin Apostu, decizia Consiliului de
Administraþie al companiei de a menþine
Cluj-Napoca drept oraºul – cartier general al concernului în ceea ce priveºte organizarea activitãþilor destinate pieþelor
regionale. Totodatã, compania va continua procesul de extindere a activitãþilor,
fapt care va duce în perioada imediat

EMERSON

800 de locuri de muncã

TERAPIA
RANBAXY

REMARUL

50-180 de locuri de muncã

2500 de locuri de muncã

ING

300-1000 locuri de muncã

FUJIKURA

DEDEMAN

620 de locuri de muncã

250 de locuri de muncã

ENERGOBIT
100 locuri de muncã

BAUMAX

150 de locuri de muncã

SYKES

250 de locuri de muncã
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investiþional al þãrii în anul 2010”
Primãria Cluj-Napoca a atras în 2010 proiecte europene pentru infrastructurã
de 36 de milioane euro, din totalul de 82 de milioane euro de atras pânã în 2013
l Parcul Central Simion Bãrnuþiu
ºi clãdirea Casino
îºi vor recâºtiga farmecul de altãdatã prin
investiþiile din fonduri de la UE
l Clujenii vor avea un tramvai silenþios, modern
ºi nepoluant la finalul investiþiilor din fondurile
contractate în octombrie
DETALII DESPRE PROIECTE: VALOARE CONTRACTE:
Tramvai Mãnãºtur + P. Gãrii
Tramvai P Gãrii + Muncii
Total tramvai
Parc

Dupa 180 de ani de la deschidere, Parcul Central va beneficia de lucrãri de restaurare

urmãtoare la o creºtere a numãrului de
anagajaþi cu circa 30 de persoane înalt calificate, iar în 2011 la o campanie masivã de
angajãri pentru a susþine extinderea operaþiunilor la Cluj-Napoca.

DEDEMAN
Un alt investitor, de aceastã datã
român, care va aduce peste 230 de locuri
de muncã la începutul anului 2011 este
retailerul Dedeman. În cadrul întâlnirii
pe care primarul Sorin Apostu a avut-o
cu Dragoº Pavãl, preºedintele grupului
Dedeman, acesta a declarat cã au fost
demarate lucrãrile de construcþie pentru
noul magazin din cadrul lanþului, care se
va deschide la Cluj-Napoca, în 25
februarie 2011 ºi va fi amplasat pe str.
Fabricii de Chibrituri, în perimetrul fostei uzine Tehnofrig. Compania Dedeman va crea, în prima etapã, circa 230 de
noi locuri de muncã la Cluj-Napoca, la
care se adaugã cele indirecte, oferite de
companiile clujene angajate în construcþia magazinului.

încheiat un parteneriat strategic cu compania de producþie auto Volswagen, iar
consecinþele pentru clujeni au fost dintre
cele mai bune. Nu numai cã nu se mai
închide fabrica, dar, începând cu luna
ianuarie 2011 Fujikura Automotive
România va începe o campanie agresivã
de angajare, care va duce la dublarea numãrului actual de angajaþi, de circa 650 de
locuri de muncã ºi la peste 1.000 de noi
posturi pânã la finalul anului 2011

EMERSON
Compania americanã care ocupã
întreg parcul industrial Tetarom II, de
pe bulevadrul Muncii a anunþat pentru
anul 2011 cã va continua dezvoltarea
producþiei de la Cluj-Napoca ºi va angaja peste 800 de persoane înalt calificate
pentru Centrul Român de Inginerie (Ro-

BAUMAX
Magazinul de bricolaj a demarat
deja construcþia unui nou magazin în
zona fostei fabrici IRA. Numãrul de
angajaþi care vor fi prezenþi la deschiderea din 2011 este de 150, urmând ca
acesta sã creascã pe mãsurã ce în zonã se
vor finaliza investiþiile de contruire a
unui nou supermarket.

FUJIKURA AUTOMOTIVE
ROMANIA
Compania de producþie nr 1 din
Cluj-Napoca este prezentã în oraºul nostru din anul 2003 ºi a cunoscut în ultimii
doi ani efectele crizei de pe piaþa modialã
a producþiei auto. Dacã la începutului
acestui an se punea serios problema
închiderii fabricii din Cluj-Napoca ºi a
mutãrii contractelor în Maroc, iatã cã în
luna octombrie a avut loc o schimbare
radicalã a situaþiei. Practic concernul a

TOTAL GENERAL

Batrânul Casino va gãzdui un Centru de culturã urbanã

litare a liniilor de tramvai vom obþine
peste 4.000 de mp de spaþii verzi noi ºi
vom reduce semnificativ poluarea fonicã
pentru locuitorii de pe strãzile pe care va
trece tramvaiul”.
IMPLEMENTARE ÎN ETAPE
Etapele care vor urma acestui moment se referã la organizarea licitaþiilor de

Tatonãri asiatice
Potrivit reprezentanþilor investitorilor, motivele
care au stat la baza selecþiei Clujului din liste de zeci de
oraºe europene au avut la bazã oferta forþei de muncã
bine pregãtite, deschiderea autoritãþilor locale ºi
amplasarea geograficã a oraºului, legat de orice punct de
þarã sau din zona Europei centrale ºi de est. Mai mult,
poziþia geograficã a Clujului face din oraºul nostru un
punct de maxim interes pentru companiile asiatice, un
semnal puternic în acest sens fiind eforturile pe care le
fac þãri precum Coreea de Sud sau China de a strânge
relaþiile de colaborare cu autoritãþile locale, în demersul
de a pune bazele unei dezvoltãri de viitoare
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manian Engineering Center -REC). Intenþiile de dezvoltare ale companiei au
fost comunicate oficial printr-un comunicat de presã dat de cãtre companiamamã din Statele Unite ale Americii.
În data de 15 octombrie 2010, primarul Sorin Apostu a semnat cu ministrul
dezvoltãrii ºi turismului Elena Udrea
contractele de finanþare privind contractarea din fonduri europene nerambursabile a proiectelor depuse de Primãrie
pentru reabilitarea liniei de tramvai ºi a
parcului central. Ceremonia oficialã de
semnare a cererilor de finanþare a avut
loc în prezenþa primului ministru Emil
Boc, care, în calitatea sa de primar al municipiului Cluj-Napoca în perioada
2004-2008 a întreprins primii paºi în pregãtirea strategiei municipiului de atragere a fondurilor europene nerambursabile.
“Este un moment foarte important
pentru Cluj-Napoca: semnarea contractelor de finanþare pentru douã dintre cele
mai importante proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã. Mã bucur
foarte mult cã am putut sã atragem bani
în plus pentru municipiul nostru, în
echivalentul a 22% din bugetul local pe
acest an ºi a 18% din bugetul general al
municipiului” a declarat primarul Sorin
Apostu. „Perioada de implementare a
proiectelor va aduce pe piaþa muncii din
municipiu circa 600 de locuri de muncã,
iar dupã finalizarea proiectelor de reabi-

Valoare totalã: 76.848.324 lei
Valoare nerambursabilã 55.196.614 lei
Valoare totalã: 86.205.579 lei
Valoare nerambursabilã: 65.508.995 lei
Valoare totalã: 163.053.903lei
Valoare nerambursabilã 120.705.609 lei
Valoare totalã: 40.054.576 lei
Valoare nerambursabilã: 29.716.623 lei
Valoare totalã: 203.108.479 lei
Valoare nerambursabilã: 150.422.232lei

parteneriate cu mediul privat clujean. În acest sens,
o delegaþie de oameni de afaceri a fost invitatã
la începutul lunii octombrie în Coreea de Sud, în oraºul
înfrãþit Suwon, cunoscut drept “oraºul Samsung”.
Totodatã primarul Sorin Apostu a onorat în luna octombrie
invitaþiile oficiale ale autoritãþilor din Suwon ºi ale celor
din Zhengzhu, China, ocazie cu care a avut o serie de
întâlniri cu reprezentanþii unor mari companii din zonã,
precum Daewoo - care au solicitat chiar o prezentare
detaliatã a Clujului — interesant pentru ei de luat în calcul
pentru o eventualã relocalizare a unei fabrici
de electrocasnice din Spania.

execuþie pentru fiecare proiect în parte ºi
a licitaþiilor de management de proiect
pentru fiecare dintre obiective. Lucrãrile
de reabilitare a liniei de tramvai ºi a parcului central vor demara în anul 2011, în
etape, pentru a nu bloca circulaþia în municipiu pe durata execuþiei acestora. Fondurile accesate în cadrul acestor proiecte
provin din finanþãrile europene puse la
dispoziþia þãrilor membre de cãtre Uniunea Europeanã prin Programul Operaþional Regional (POR) pe axa 1 destinatã
polilor de creºtere. Finanþarea totalã pe
care Cluj-Napoca o poate atrage din aceastã axã e de circa 82 de milioane euro.
Proiectele pentru care s-au semnat
deja contractele de finanþare au fost
depuse de cãtre municipalitate spre evaluare în luna aprilie 2010.
de locuri
de muncã
se vor
crea pe
durata
lucrãrilor la cele trei investiþii
ale municipalitãþii
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Parteneriat pentru sãnãtatea copiilor
din grãdiniþele clujene
Echipa de specialiºti în diabet, boli
metabolice ºi nutriþie condusã de prof.
dr. Nicolae Hâncu, împreunã cu Primãria municipiului Cluj-Napoca va
începe o verificare a modului în care se
realizeazã alimentaþia copiilor din grãdiniþele clujene.
“Doresc sã ajungem în fiecare unitate, sã vedem în ce fel este alcãtuit
meniul, cum se gãtesc alimentele dar ºi
dacã ce este scris pe hârtie se regãseºte
ºi în farfuria copiilor” a explicat primarul Sorin Apostu. “Totodatã, cu ajutorul domnului profesor Hâncu vom
realiza la finalul acestei verificãri de
detaliu un “manual de bune practici”
care sã conþinã recomandãri cu privire
la ce tip de alimente trebuie folosite cu
precãdere, dar ºi o listã de interdicþii

privind produse pe care grãdiniþele nu
vor avea voie sã le achiziþioneze” a
completat primarul.
“Iniþiativa Primãriei Cluj-Napoca
este o noutate în þara noastrã ºi este
foarte necesarã pentru cã ne ajutã sã
putem schimba lucruri despre care
ºtim deja de mult timp cã sunt nesãnãtoase, dar nu puteam opri continuarea
lor. ªtiu de la pãrinþii care vin cu copii
la tratament cã în grãdiniþã nu primesc
mereu alimente sãnãtoase pentru copii, sau meniurile sunt prea stereotipe,
lucru care afecteazã comportamentele
alimentare ale micuþilor” a declarat
prof. Nicolae Hâncu. “Sunt atât de
convins de utilitatea acestui proiect,
încât vã asigur cã voi participa personal
cel puþin la primele verificãri pentru a

vedea exact unde se greºeºte ºi cum se
pot remedia lucrurile” a mai spus reputatul medic.
Grãdiniþele din municipiu sunt,
din punct de vedere administrativ în
subordinea municipalitãþii, care, prin
alocãri de la bugetul local susþine funcþionarea acestor unitãþi ºcolare.
Alocaþia de hranã este achitatã de
pãrinþi, se stabileºte la început de an în
cadrul ºedinþelor cu pãrinþii, iar în
acest an este în medie de 7-7,5
lei/zi/copil.
În grãdiniþe copiii mãnâncã douã
mese ºi o gustare, respectiv mic dejun,
prânz cu trei feluri de mâncare (supã,
fel de bazã ºi desert), iar la plecare
copiii primesc o gustare, fie fruct, fie
iaurt, fie, patiserie.

LOCUITORII CARTIERULUI GRIGORESCU Programare on-line
a cãsãtoriilor civile
AU HALÃ ALIMENTARÃ DUPÃ 50 DE ANI
La mai bine de 50 de ani de când a
fost construit, cartierul Grigorescu nu a
beneficiat de o piaþã agroalimentarã pe
mãsura sa. “Acesta este motivul pentru
care construcþia unei pieþe agroalimentare în acest cartier a fost unul dintre obiectivele pe care mi le-am stabilit
încã de la începutul mandatului. Cea
mai dificilã etapã a fost aceea a eliberãrii
acestui teren pentru a putea demara procedurile pentru construirea halei. În urma faptului cã pe acest amplasament au
existat o serie de chioºcuri nealimentare,
construite acum mulþi ani, am fost
nevoiþi sã ne adaptãm situaþiei ºi sã
gândim un proiect atipic de piaþã agroalimentarã cu o aripã separatã pentru
comerþ nealimentar” a declarat primarul
Sorin Apostu. Lucrãrile au fost executate de Asociaþia SC Construdava ºi SC
Stoneco SRL desemnatã câºtigãtoare în
urma licitaþiei publice, iar timpul de
execuþie a fost extrem de redus, practic
din septembrie pânã în noiembrie.
Valoarea lucrãrilor executate este de
736.898,00 lei. Suprafaþa construitã este
de 717,64 mp, iar funcþiunile sunt de
spaþii comerciale alimentare, pentru
legume-fructe (cu 45 mese pentru comercianþii agricoli), spaþiu comercial
produse lactate (dotat de municipalitate
cu 3 agregate frigorifice în valoare de
14.578 lei), spaþiu comercial pentru panificaþie, spaþiu comercial pentru vânzare de carne ºi ouã, precum ºi grupuri sanitare, spãlator, magazie ºi spaþiu administrativ. În partea vesticã a clãdirii sunt
cele 20 de chioºcuri, dispuse faþã în faþã,
separate printr-un coridor central, care
au fost deja date în funcþiune. Suprafaþa
unui chioºc este de 6,55 mp. Totodatã,
hala agroalimentarã deþine 23 de locuri
de parcare.
În acest an Primãria Cluj-Napoca a
mai finalizat un proiect de halã agroalimentarã, destinatã locuitorilor din zona
Mãrãºti Someºeni. Piaþa agroalimentarã
IRA este cea de a patra piaþã administratã
de Primãria Cluj-Napoca care a fost
modernizatã pentru a oferi condiþii civilizate de comerþ cu alimente perisabile.
În halã au fost mutaþi practic acei co-

mercianþi care vindeau în vechea piaþã
IRA în regim de comerþ în detaliu ºi producãtorii care îºi câºtigau existenþa din
produsele alimentare obþinute. Procentul de atribuire a meselor a fost de 60%
producãtori ºi 40% comercianþi. Executantul ºi proiectantul lucrãrii, desemnat
în urma licitaþiei a fost S.C. Trustul de
Instalaþii Montaj ºi Construcþii S.A.
Cluj-Napoca. Valoarea investiþiei a fost
de 893.592 lei, hala agroalimentarã are o
suprafaþã construitã de 1.113,25 mp, din
care 930,86 mp este alocat ca spaþiu pentru comerþul cu legume fructe, 42 mp -

un spaþiu comercial de produse lactate,
restul anexe. Piaþa agroalimentarã mai
are 50 de locuri amenajate de parcare.

VERIFICAÞI PREÞUL DE REFERINÞÃ
ªI PROVENIENÞÃ!
În pieþele clujene administrate de
municipalitate funcþioneazã regulamentul conform cãruia comercianþii nu
pot depãºi dublul preþului afiºat pe
tabelele din incinta pieþei, care sunt
comunicate zilnic de cãtre Centrul
Agro Transilvania — piaþa de gros din
Dezmir.

Investiþii din economii
Costurile celor douã hale agroalimentare s-au acoperit din economii pe care
Primãria Cluj-Napoca le-a fãcut în 2010 la consumul de combustibil, obiecte
de biroticã, hârtie, dar ºi la factura de telefonie mobilã. Astfel, dacã în 2009 în
primele 10 luni s-au cheltuit peste 4,7 milioane de lei, în acest an, prin programul strict de control al costurilor instaurat în instituþie, s-au cheltuit pentru
aceleaºi consumuri numai 3,1 milioane de lei, adicã cu 34 % mai puþin. Din
aceste economii, de circa 2 milione de lei, s-au acoperit costurile cu cele douã
hale agroalimentare ultramoderne, ºi dotãrile aferente acestora.

www.primariaclujnapoca.ro

Primãria va da posibilitatea clujenilor care doresc sã se cãsãtoreascã sã
îºi programeze ziua ºi ora cununiei
civile on-line.
Practic se face o rezervare a orei ºi
zilei, pentru cã aceste detalii sunt
foarte importante pentru tinerii cãsãtoriþi, care, în funcþie de acest moment, îºi programeazã întreg evenimentul.
Programul va fi operaþional începând cu data de 1 decembrie, pânã
atunci fiind accesibil ca test. În perioada de testare programul se va putea accesa de pe www.e-primariaclujnapoca.ro, urmând ca, dupã data de 1
decembrie sã existe un link direct de
pe pagina principalã a primãriei.
Cine doreºte sã îºi programeze
astfel cãsãtoria poate accesa pagina
www.e-primariaclujnapoca.ro, alegând butonul „programare cãsãtorii”,
unde, la butonul „rezervare”, alege
ziua ºi ora pe care o doreºte, completeazã datele persoanele ale celor
doi ºi valideazã înregistrarea. Primeºte
un numãr de înregistrare, cu care se
prezintã apoi la depunerea actelor.
În momentul înregistrãrii rezervãrii, un angajat al Direcþiei de la Evidenþa Persoanei verificã datele persoanelor înregistrate pentru a vedea
dacã sunt corecte ºi reale ºi, în cazul
în care nu se confirmã, anuleazã înregistrarea ºi trimite e-mail la adresa

lãsatã pentru a-l anunþa pe titular cã
nu i-a fost validatã înregistrarea.
Un cuplu poate face o singurã
rezervare! De fapt, pe un CNP se
poate face o singurã rezervare!
Important de reþinut este faptul
cã, potrivit legislaþiei în vigoare, cu 10
zile înaintea momentului cãsãtoriei,
tinerii trebuie sã se prezinte la Starea
civilã cu actele pe care le depun pentru cãsãtorie. Practic, programul permite rezervarea momentului, nu þine
loc de înregistrarea cãsãtoriei.
În acest an toate familiile tinere
din Cluj-Napoca au primit la finalul
ceremoniei, alãturi de deja cunoscutul set de fotografii oferit gratuit de
cãtre muncipalitate, ºi o sticlã de vin
alb ºi o scrisoare de felicitare din
partea primarului, ca semn al aprecierii comunitãþii faþã de faptul cã tinerii au decis sã întemeieze o familie, temelia sãnãtoasã a unei societãþi.
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ANUL VIITOR VA ADUCE PRIMUL
PARKING DE CARTIER ÎN GHEORGHENI
Primãria Cluj-Napoca analizeazã
în acest moment ofertele depuse
de cãtre societãþile comerciale
care au participat la licitaþia
pentru execuþia parkingului
Bãiºoara. Preþurile de execuþie
oferite de cãtre participanþi sunt
considerabil mai mici decât
valoarea estimatã din studiul de
fezabilitate, unde era evaluat
între 5,5 ºi 10 milioane de lei.

La licitaþia deschisã în vederea
atribuirii contractului de lucrãri la obiectivul de investiþii Parking suprateran Aleea Bãiºoara nr.1-3, municipiul Cluj-Napoca au depus oferte 11
societãþi, dintre care cea mai micã
ofertã a fost a SC Stoneco & Construdava SRL de 4.671.361 lei. Dupã
evaluarea ofertelor detaliate comisia
de licitaþie va atribui lucrarea, urmând
ca aceasta sã demareze în cel mai scurt
timp, astfel încât locuitorii din zona
strãzii Bãiºoara sã poatã beneficia de
parking încã din a doua parte a anului
2011.
Parkingul din cartierul Gheorgheni va oferi 317 locuri, organizate pe
un demisol, parter ºi douã etaje plus
terasã. Terenul mãsoarã 9.550 mp. Ac-

cesul autobuzelor la staþia de la capãt
de linie va fi menþinut, urmând sã fie
corectatã ºi zona de circulaþie de la
intersecþia celor douã strãzi.
PROIECTELE PRIND CONTUR
De la începutul anului 2009, Primãria a iniþiat demersurile în vederea
identificãrii unor amplasamente potrivite pentru construcþia de parkinguri de cartier, având în vedere
faptul cã numãrul mare de maºini al
clujenilor depãºeºte capacitatea de
parcare în zonele cu blocuri din oraº.
Astfel, s-au identificat primele cinci
amplasamente ºi au fost începute
demersurile pentru proiectare ºi construirea acestora. Dintre cele cinci
proiecte, primul finalizat este Parking
Minerva, situat în centrul cartierului
Mãnãºtur, care a adus un numãr suplimentar de 440 de locuri de parcare
pentru locuitorii din zonã, permiþând, totodatã ºi pãstrarea ºi reamenajarea parcului pentru copii, ºi a zonei
verzi în imediata apropiere. Un alt
proiect aflat în faza avansatã de construire este Parking Fabricii – care are
termen de finalizare în anul 2011, ºi
va aduce rezolvarea problemelor de

parcare în zona sensului giratoriu din
cartierul Mãrãºti. Acest parking va
crea 310 locuri de parcare ºi spaþii
verzi în jurul sãu.

arkingurile
de cartier
aduc la
Cluj-Napoca
1.065 de noi
locuri pentru
autoturismele
cetãþenilor.

P

Din nefericire pentru locuitorii
cartierului Mãrãºti proiectul parkingului de pe strada Aurel Vlaicu va fi relocat de cãtre municipalitate, în urma
refuzului locuitorilor din zona în care
urma sã fie amplasatã construcþia. Cel
mai probabil parkingul va fi reamplasat
în cartierul Mãnãºtur.
Un alt proiect de parking pe care
primãria îl are în vedere este cel de

pe strada Gheorghe Dima - 229 locuri. Valoarea estimatã pentru aceastã investiþie este de 15.709.736 lei,
însã municipalitatea analizeazã alternativa de a amenaja în zonã numai locuri de parcare în situaþia în
care riveranii proiectului nu doresc
un parking - care ar crea mult mai
mult spaþiu verde ºi zonã de joacã
pentru copii.

Barierã la Parking Minerva
ºi praguri de sol cu „ghearã”
Ca urmare a solicitãrilor cetãþenilor, Primãria a hotãrât sã monteze un
sistem de barierã cu cartelã în parkingul Mãnãºtur. Astfel, va exista un sistem de intrare cu barierã pe care se intrã pe bazã de cartelã, iar ieºirea va
fi prevãzutã cu o barierã unisens cu ghearã la nivelul solului. De asemenea,
se vor monta ºi 2 camere video suplimentare pentru a supraveghea accesul în parking. Cardurile de acces se pot ridica numai de cãtre persoanele
care deþin abonamente de parcare de la postul de Poliþie Comunitarã din
incinta parking-ului Primãverii, pe baza cãrþii de identitate.

Transparenþã în administraþia publicã localã
Primãria municipiului Cluj-Napoca a introdus în 2010 o serie de servicii
menite sã creascã transparenþa în relaþia cetãþeanului cu municipalitatea. Astfel, din luna august orice persoanã care utilizeazã serviciile
Centrului de Informare pentru Cetãþeni are posibilitatea de a aprecia
prestaþia funcþionarului public faþã de problema sa. „Controlorii de
opinie” înregistreazã votul prin apãsarea pe unul dintre butoanele „foarte
bine”, „satisfãcãtor”, „nesatisfãcãtor” ºi permit Primãriei sã se asigure
cã angajaþii au comportamentul potrivit faþã de cetãþeni.

Un alt serviciu este destinat celor
care au documente la care aºteaptã
rãspuns. Registratura on-line permite
oricui sã verifice stadiul de procesare a
solicitãrilor de cãtre Primãrie de la
birou sau chiar de acasã. Prin accesarea
linkului special creat pentru Registraturã, pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro ºi introducerea în câmpurile
existente a numãrului de înregistrare,
data ºi numele sãu, clujenii vor afla

întreg parcursul documentului sãu de
la înregistrare, pânã la momentul
prezent.
Certificate de informare
la urbanism - în 5 zile
În urma unei analize, la direcþia de
urbanism s-a constatat cã majoritatea
cetãþenilor care solicitã certificate de
urbanism vor de fapt acest document
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doar pentru a se informa care sunt
reglementãrile specifice unei anumite
zone. Prin urmare Primãria va elibera
la cerere „Certificate de informare” în
termen de 5 zile de la data depunerii
cererii. Certificatele de urbanism sunt
strict reglementate prin lege ºi presupun o procedurã relativ greoaie, iar
prin aceastã mãsurã Primãria ClujNapoca doreºte sã-i ajute pe cei care
doresc, de fapt, doar sã afle cât mai
rapid anumite informaþii.
Aceste certificate de informare nu
pot fi folosite pentru alte scopuri,
cum ar fi operaþiuni notariale. Prin
urmare, începând din luna noiembrie,
cei interesaþi pot cere certificatul de
informare dacã vor doar sã ºtie ce se
poate face pe parcela care îl intereseazã ºi în ce condiþii, pe care îl
primesc în 5 zile. Dacã nu doreºte sã

uzeze de aceastã etapã de informare
poate apela la procedura clasicã de
cerere a unui certificat de urbanism –
dureazã 30 de zile.
Construcþiile care nu au respectat
autorizaþia – pe „lista neagrã”
Primãria municipiului Cluj-Napoca a postat pe site-ul oficial al instituþiei www.primariaclujnapoca.ro situaþia cererilor de atestare a edificãrii
unui imobil care au fost respinse, din
motive de nerespectare a prevederilor
autorizaþiei de construire.
„Niciunul dintre imobilele construite fãrã sã respecte autorizaþia
emisã de cãtre Primãrie nu va primi
dovada de luare în folosinþã a imobilului, obligatorie pentru a putea
întãbula construcþia” a explicat pri-

marul Sorin Apostu. Acesta a spus cã,
la verificãrile din teren cu privire la
unele dintre imobilele pentru care se
solicitã acest document inspectorii
primãriei au avut surpriza sã descopere construcþii radical diferite faþã
de ce se autorizase se fapt. „Ne aºteptam sã gãsim locuinþe colective, ºi în
loc de asta am gãsit un bloc cu zeci de
apartamente”, a precizat primarul.
Primãria va începe procese împotriva
posesorilor acestor dosare respinse de
la primirea dovezii de luare în folosinþã. “Vreau sã trag astfel un semnal
de alarmã tuturor celor care, crezând
cã îºi iau autorizaþie de construire
pentru casã ºi ulterior cred cã-ºi pot
construi apartamente, cã la ClujNapoca nu vor mai putea face astfel
de lucrãri”, a afirmat primarul Sorin
Apostu.

www.primariaclujnapoca.ro
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Actualizarea bazei de date
a asociaþiilor de proprietari
ºi locatari din Cluj-Napoca
Formularul decupat
ºi completat poate
fi depus
la sediul primãriilor
de cartier ºi la
Centrul de informare
pentru Cetãþeni
de pe
str. Moþilor nr. 7

Primãria municipiului Cluj-Napoca a demarat o acþiune de actualizare
ºi completare a bazei de date privind
asociaþiile de proprietari ºi locatari din
municipiu.
În acest sens, pânã la data de 20
decembrie preºedinþii ºi administratorii asociaþiilor de locatari sau proprietari de pe raza municipiului ClujNapoca trebuie sã completeze ºi sã
depunã la Centrul de informare pentru
cetãþeni, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Moþilor, nr. 7, formularul privind actualizarea bazei de date a asociaþiilor de
locatari/proprietari.

Ajutoarele de încãlzire
pentru iarna 2010-2011

Informaþiile conþinute în formular
se referã la nume, prenume, domiciliu,
adresa de corespondenþã, adresa de email, telefon pentru preºedinte, administrator, cenzor, alte persoane desemnate sã reprezinte asociaþia.
De asemenea, pentru respectarea
prevederilor Legii nr. 230/2007 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de proprietari, administratorilor li se solicitã sã depunã, împreunã cu
formularul de actualizare a bazei de date,
o copie dupã certificatul de atestare a calitãþii de administrator de imobile eliberat
de Primãria municipiului Cluj-Napoca.

Primãria Cluj-Napoca a preluat
pânã în data de 19 noiembrie 7000 de
cereri de ajutor pentru încãlzirea locuinþei din partea clujenilor.
Continuarea programului de
preluare a cererilor dupã închiderea
sesiunii aferente lunii noiembrie se
va face în perioada 1 decembrie 2010
– 31 martie 2011, în primele 20 de
zile ale lunii în care se face cererea
în vederea obþinerii ajutoarelor de
încãlzire a locuinþelor cu agent termic, gaze naturale ºi lemne.
Cererile se vor depune în continuare la sediile primãriilor de cartier, la
camera 10 din incinta sediului Primãriei din Piaþa Unirii nr. 1 ºi la Centrul
de Informare pentru Cetãþeni str. Moþilor, nr. 7.
Precizãm din începând cu luna
decembrie 2010 nu se mai preiau

cereri la sediul Regiei Autonome de
Termoficare Cluj-Napoca (din B-dul
21 Decembrie 1989, nr. 79), asociaþiile de proprietari urmând sã depunã
aceste cereri în camera 10 din incinta
sediului Primãriei din Piaþa Unirii
nr. 1.
Din cele 7000 de cereri depuse,
majoritatea clujenilor, în jur de 5000,
au solicitat ajutoare pentru încãlzirea
locuinþei cu gaze naturale.
În urma procesãrii cererilor, în
209 de cazuri au fost identificate persoane cu bunuri care conduc la excluderea acestora de la primirea ajutoarelor de încãlzire, cu venituri care
depãºesc plafonul de acordare al
acestora sau cu documente lipsã la
dosar. Alte 155 de solicitãri vor fi supuse unor anchete din partea inspectorilor Primãriei.

ANUNÞ

REFERITOR LA LICITAÞIA PUBLICÃ DE CONCESIONARE
A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE MENAJERÃ
Primãria municipiului Cluj-Napoca informeazã cetãþenii cã asociaþia
de proprietari/locatari din care fac
parte aparþine, începând din luna
octombrie 2010 unuia din cele douã
sectoare de salubrizare menajerã,
pentru care, potrivit rezultatului licitaþiei publice de concesionare a serviciilor de salubrizare menajerã,
furnizorul de servicii desemnat legal
este SC Rosal SRL - pe sectorul I si
SC Brantner Servicii Ecologice SA pentru sectorul II.
În consecinþã, preºedintele Asociaþiei, reprezentant legal al acesteia
are obligaþia legalã de a încheia un
nou contract de salubrizare menajerã
cu operatorul care deþine autorizaþia
de funcþionare pe sectorul de care
aparþineþi, respectiv sectorul 1 (cuprinde cartierele Mãnãºtur, Zorilor,
Plopilor, Gruia, Grigorescu, Centru
- parþial, zona de delimitare fiind Calea Turzii, piaþa ªtefan cel Mare (sector 1), piaþa Avram Iancu (sector 1),
str. Cuza Vodã (sector 1), piaþa Mihai
Viteazu (sector 1), str. I.P. Voiteºti
(sector 1), str. Dacia (sector 2), str.
Horea (sector 1), piaþa Gãrii (sector
1), str. Locomotivei (sector 1), calea
feratã), sau sectorul II (cuprinde cartierele Someºeni, Bulgaria, Mãrãºti,
Gheorgheni, Andrei Mureºanu, Iris,
Dâmbul Rotund, Centru - parþial,
zona de delimitare fiind Calea Turzii, piaþa ªtefan cel Mare (sector 1),
piaþa Avram Iancu (sector 1), str.

AªTEPTÃM SUGESTII DIN PARTEA ASOCIAÞIILOR DE PROPRIETARI
CU PRIVIRE LA MATERIALELE PE CARE SÃ LE PUBLICÃM ÎN ACEASTÃ PAGINÃ
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Cuza Vodã (sector 1), piaþa Mihai
Viteazu (sector 1), str. I.P. Voiteºti
(sector 1), str. Dacia (sector 2), str.
Horea (sector 1), piaþa Gãrii (sector
1), str. Locomotivei (sector 1), calea
feratã). (vezi pag. 8-9)
Conform licitaþiei publice de concesionare a serviciilor menajere, cetãþenii municipiului vor beneficia de
colectarea selectivã a deºeurilor menajere pe douã fracþii - uscatã (hârtia,
plasticul, metalul, textilele ºi sticla) ºi
respectiv umedã (gunoi menajer).
Firmele concesionare trebuie sã
facã o serie de investiþii pentru realizarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare, având obligaþia
sã modernizeze toate punctele gospodãreºti existente ºi sã realizeze toate dotãrile necesare pentru implementarea colectãrii selective a deºeurilor la sursã: pubele inscripþionate
cu denumirea materialului pentru
care sunt destinate, marcate în culori
diferite, mijloace de transport adecvate. Toate persoanele fizice (gospodãrii individuale, locuinþe colective
ºi asociaþii de proprietari/locatari) ºi
toate persoanele juridice vor fi dotate
cu europubele standardizate.
Mijloacele de transport al deºeurilor vor fi dotate cu sistem GPS de
monitorizare, astfel încât sã poatã
exista o supraveghere strictã de cãtre
Primãrie a respectãrii programului
de salubrizare ºi a tuturor costurilor
implicate.

BIROUL MASS-MEDIA, CAMERA 50, MOÞILOR 3
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ARTÃ CONTEMPORANÃ „ORAªUL VIZIBIL”

public, pe un suport inedit, cel al unei
vitrine de magazin. Lucrãrile câºtigate
sunt “Pisica” - autor Carlos Carmonamedina, “Dãm bani ºi pe apã” - Sebastian Big, “Reþeaua de transport în comun” - Lajos Lehel, “Banii” - Koter Vilmos, “Eºti aici, unde mergi” - Miruna
Toma, “Mitru”- Horia Popa, ºi lucrarea
artiºtilor clujeni Alina Bradu, SilviuTeofil Medelan, Laura Panait, numitã
“Bubbletalks”, ºi cea a lui Carlos Carmonamedina numitã “Intervention”.

Fundaþia Alt Art, partener al Primãriei municipiului
Cluj-Napoca în cadrul proiectului pentru spaþiul public
„Oraºul Vizibil. Artã în spaþiul public” a finalizat competiþia
de lucrãri de artã contemporanã.
Amplasamentele în care au fost
montate lucrãrile sunt piaþa Mihai
Viteazul, str. Regele Ferdinand nr 2, bd.
Eroilor nr 16. Spaþiu de expunere, piaþa
Unirii nr. 6, bdul. Eroilor colþ cu Piaþa

Avram Iancu. Pornind de la o obligaþie
stabilitã prin HCL la nivelul municipiului, prin care proprietarii de spaþii
comerciale au obligaþia de a le întreþine
pe perioada în care sunt neocupate în
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Fiecare lucrare selectatã a fost premiatã cu 1.000 de lei, banii pentru
derularea concursului provenind de la
Administraþia Fondului Cultural Naþional. “Vrem ca în ºase luni sã organizãm ºi o a doua ediþie a acestui concurs, «Oraºul vizibil». Vrem sã atragem
alãturi de noi ºi sponsori privaþi.
Firmele clujene sunt destul de zgârcite
când vine vorba despre asemenea
iniþiative, însã sperãm sã reuºim”, a
declarat reprezentantul Alt Art.

aºa fel încât sã nu arate pãrãsite ºi sã
altereze aspectul general al zonei în care
sunt situate, am acceptat propunerea
celor de la fundaþia Alt Art de a oferi o
alternativã la soluþia iniþial recomandatã, respectiv de a apela la imagini cu
Clujul vechi. În acest fel s-a nãscut
acest proiect, o ºansã de afirmare pentru artiºtii contemporani, care vor
putea sã îºi expunã opera în spaþiul
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ÎMPÃRÞIREA PE SECTOARE A FIRMELOR DE SALUBRIZARE
Obligaþii firme concesionare
l Modernizarea punctelor gospodãreºti existente ºi amenajarea
tuturor punctelor de colectare care nu sunt amenajate
l Sistem de colectare selectivã a deºeurilor pe douã fracþii:
umedã ºi uscatã
l Dotarea cu mijloace de realizare a precolectãrii selective ºi
înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintã defecþiuni.
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SECTORUL 1 este deservit de ROSAL ºi cuprinde cartierele:
Mãnãºtur, Zorilor, Plopilor, Gruia, Grigorescu, Centru-parþial
SECTORUL 2 este deservit de BRANTNER ºi cuprinde cartierele:
Someºeni, Bulgaria, Mãrãºti, Gheorgheni, Andrei Mureºanu, Iris,
Dâmbul Rotund, Centru-parþial
l Sectoarele sunt despãrþite de urmãtoarele zone/strãzi: Calea
Turzii, P-þa ªtefan cel Mare, P-þa Avram Iancu, Cuza Vodã, P-þa
Mihai Viteazul, I.P. Voiteºti, Dacia, Horea, P-þa Gãrii, str.
Locomotivei, calea feratã ºi sunt deservite de ROSAL, cu excepþia
strãzii Dacia, care este deservitã de BRANTNER.
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CLUJ-NAPOCA - ORAªUL COMOARÃ
Selecþie de fotografii participante la concursul de fotografie
de clujeni s-au înscris la concursul de fotografie cu tema
“Cluj-Napoca - oraºul comoarã”, organizat de Primãria ClujNapoca. Prin intermediul acestui concurs cei care îndrãgesc
fotografia au avut ocazia sã îºi punã pasiunea ºi priceperea în slujba oraºului.
Proiectul a avut în vedere realizarea unei colecþii de fotogafii cu municipiul
nostru. Fotografiile celor 180 de participanþi sunt analizate în prezent de cãtre
comisia de jurizare, iar cele mai bune dintre acestea vor face obiectului unei
expoziþii la Bastionul Croitorilor, care va avea loc în luna decembrie, urmând
a fi publicate ºi pe site-ul primãriei.

180
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Cancelarul Germaniei, la Cluj-Napoca
Doamna Angela Merkel invitatã sã susþinã municipiul Cluj-Napoca în
competiþia pentru statutul de Capitalã Culturalã Europeanã în anul 2020
În 12 octombrie 2010 primarul Sorin Apostu a întâmpinat-o
pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, împreunã cu prefectul Florin
Stamatian ºi cu preºedintele Consiliului Judeþean Alin Tiºe la sosirea
aeronavei oficiale pe Aeroportul Internaþional Cluj-Napoca.

În cadrul vizitei la Universitatea Babeº-Bolyai, înaintea ceremoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa de cãtre Senatul Universitãþii, cancelarul german a semnat în Cartea de Onoare a Municipiului ºi a primit o
scrisoare din partea primarului Sorin Apostu, având ca subiect principal candidatura municipiului Cluj-Napoca la statutul de Capitalã Culturalã
Europeanã în anul 2020.

VIZITE DIPLOMATICE l VIZITE DIPLOMATICE l VIZITE DIPLOMATICE
AMBASADORUL MARII BRITANII
ÎN VIZITÃ LA PRIMÃRIE
În luna octombrie Primãria municipiului Cluj-Napoca a avut onoarea sã
primeascã noi vizite diplomatice importante, printre acestea numãrându-se vizita
noului Ambasador al Regatului Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord la Bucureºti, Excelenþa Sa Martin Harris (foto),

care în data de 12 septembrie s-a aflat în
prima sa vizitã oficialã în România, în afara
Capitalei.
În cadrul acestei întâlniri, E.S. a încurajat parteneriatul public-privat, care va fi
reglementat începând cu luna decembrie,
considerând municipiul Cluj-Napoca drept
un partener important de comerþ ºi propunând domnului primar sã îi aibã în vedere ºi
pe investitorii din Marea Britanie în cadrul
acestor proiecte. Domnul Martin Harris a
numit municipiul Cluj-Napoca o adevãratã
platformã pentru dezvoltarea comerþului, iar
una dintre prioritãþile mandatului E.S. este
aceea de a dezvolta parteneriate de comerþ
între oamenii de afaceri din Marea Britanie
ºi cei din România.
AMBASADOAREA TUNISIEI,
ADMIRATOARE A CLUJULUI
Tot în cursul lunii octombrie, primarul Sorin Apostu a primit vizita
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Excelenþei Sale doamna Saloua Bahri,
Ambasadorul Republicii Tunisiene la
Bucureºti. Principalele puncte ale discuþiei au fost legate de situaþia comunitãþii tunisiene din Cluj-Napoca, în
special cea a studenþilor tunisieni.
E.S. s-a arãtat impresionatã de
oraºul de pe Someº, pe care a avut
ocazia sã îl viziteze în mai multe rânduri.
NOU CONSULAT ONORIFIC
AL OLANDEI, LA CLUJ-NAPOCA
În data de 16 noiembrie 2010 Primãria municipiului Cluj-Napoca a
avut onoarea sã primeascã vizita
ambasadorului Olandei în România,
Tanya van Gool. Excelenþa Sa a inaugurat noul Consulat Onorific al
Olandei la Cluj-Napoca, consulat care va avea rolul de a creºte prezenþa
olandezã în diferite domenii, precum

culturã ºi educaþie, nu numai în domeniul economic ci ºi cel cultural.
Ambasadorul Olandei l-a prezentat
ºi pe noul consul onorific, dl. Wouter
Reijers, un om de afaceri care se aflã în
Cluj-Napoca încã din 1991. Domnul
Reijers a afirmat cã rolul sãu ºi al consulatului onorific este acela de a ajuta
oamenii de afaceri olandezi care doresc
sã investeascã în Regiunea de NordVest a României.
Consulatul Onorific va uºura implementarea de noi investiþii olandeze în regiune, cu atât mai mult cu cât
orice iniþiative ale investitorilor
olandezi vor fi sprijinite de auto ri tã þile locale ºi centrale. În acest
sens, domnul Wouter Reijers a de clarat cã se vor organiza diverse eve nimente de pro movare a regiunii în
rân dul oamenilor de afaceri olandezi, precum ºi misiuni diplomatice
ºi comerciale.

Consulatul Onorific al Olandei la
Cluj-Napoca este al treilea în România,
dupã cele din Timiºoara ºi Constanþa ºi
este acreditat pentru judeþele Cluj,
Bihor, Satu Mare, Maramureº ºi Sãlaj.
Consulatul va avea sediul în comuna
Floreºti, prima comunã din România
care gãzduieºte sediul unui consulat, în
clãdirea ISDC, sediul firmei olandeze
de tehnologia informaþiei ºi va fi deschis
trei zile pe sãptãmânã.
Olanda este cel mai mare investitor
strãin din România, cu investiþii de
peste 4,5 miliarde de euro pânã în prezent. Exemple în acest sens sunt companiile ING sau UPC, care au ajuns
foarte puternice pe piaþa româneascã ºi
reprezintã un exemplu pentru alþi
potenþiali investitori strãini.
La Cluj-Napoca mai funcþioneazã
încã patru consulate: Consulatul General al Ungariei ºi Consulatele Onorifice ale Italiei, Turciei ºi Franþei.
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HOTÃRÂREA
nr. 376/2010
privind aprobarea
regulamentului – cadru de
funcþionare a pieþei
agroalimentare Grigorescu din
municipiul Cluj-Napoca

HOTÃRÂREA
nr. 252/2010
privind aprobarea liniilor
prioritare de subvenþionare de
la bugetul local în anul 2010,
pentru asociaþiile ºi fundaþiile
române cu personalitate
juridicã, care înfiinþeazã
ºi administreazã unitãþi de
asistenþã socialã
Art. 1 Se aprobã liniile prioritare de
subvenþionare de la bugetul local, pentru
anul 2011, pentru asociaþiile ºi fundaþiile
române cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã, în domeniile:
l Persoane vârstnice dependente ºi
persoane cu handicap - unitãþi de îngrijire
la domiciliu;
l Persoane supuse riscului de consum substanþe toxice – unitãþi cu competenþã în prevenþie, consiliere ºi intervenþie în ceea ce priveºte dezvoltarea comportamentelor adictive.
Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Comisia de
evaluare a asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã
socialã ºi Direcþia de Asistenþã Socialã ºi
Medicalã.
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 24 voturi)

HOTÃRÂREA
nr. 360/2010
privind modificarea Anexei la
Hotãrârea nr. 137/2010
astfel cum a fost modificatã
prin Hotãrârea nr. 350/2010
(aprobarea documentaþiei
tehnico-economice ºi a
indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiþii
„Modernizarea liniei de
tramvai pe ruta Mãnãºtur –
Piaþa Gãrii în municipiul
Cluj-Napoca”)
Art. 1 Se aprobã modificarea Hotãrârii nr. 137/2010 astfel cum a fost
modificatã prin Hotãrârea nr. 350/2010,
în sensul modificãrii indicatorilor
tehnico-economici, conform anexei
care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Biroul Strategie
ºi dezvoltare localã, management proiecte, Direcþia Tehnicã ºi Direcþia Economicã.
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 23 voturi)

HOTÃRÂREA
nr. 362/2010
privind modificarea Hotãrârii
nr. 140/2010 astfel cum a
fost modificatã prin Hotãrârea
nr. 353/2010 (aprobarea
proiectului ºi a cheltuielilor
legate de proiectul
„Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piaþa Gãrii –
Bulevardul Muncii în municipiul
Cluj-Napoca)
Art. I Se aprobã modificarea art. 2
din Hotãrârea nr. 140/2010 astfel cum
a fost modificatã prin Hotãrârea nr.
353/2010, în sensul modificãrii bugetului ºi a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Modernizarea liniei
de tramvai pe ruta Piaþa Gãrii –
Bulevardul Muncii în municipiul
Cluj-Napoca, articol care va avea
urmãtorul conþinut:
“Art. 2
Se aprobã bugetul proiectului în
valoare totalã de 86.205.579,01 lei, din
care 65.508.995,68 lei repre zintã
suma nerambursabilã solicitatã.
Se aprobã contribuþia la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului
Cluj-Napoca, în valoare de 1.336.918,29,
reprezentând un procent de 2% din
total cheltuieli eligibile.
Se aprobã contribuþia la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului
Cluj-Napoca, în valoare de 2.807.551,13
lei.
Se aprobã contribuþia de 16.489.113,91
lei ce reprezintã valoarea totalã TVA
aferentã proiectului.
Municipiul Cluj-Napoca se obligã
sa asigure resursele financiare, costuri
eligibile, neeligibile, inclusiv costurile
conexe proiectului, necesare implementãrii optime a proiectului în condiþiile rambursãrii/decontãrii ulterioare a cheltuielilor din instrmentele
structurale”.
Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Biroul Strategie si dezvoltare localã,
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management proiecte ºi Direcþia economicã.
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 23 voturi)

HOTÃRÂREA
nr. 363/2010
privind modificarea Hotãrârii
nr. 138/2010 astfel cum a
fost modificatã prin Hotãrârea
nr. 351/2010 (aprobarea
proiectului ºi a cheltuielilor
legate de proiectul
„Modernizarea liniei de
tramvai pe ruta Mãnãºtur –
Piaþa Gãrii în municipiul
Cluj-Napoca”)
Art. I Se aprobã modificarea art. 2
din Hotãrârea nr. 138/2010 astfel cum
a fost modificatã prin Hotãrârea nr.
351/2010, în sensul modificãrii bugetului ºi a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Modernizarea liniei
de tramvai pe ruta Mãnãºtur – Piaþa
Gãrii în municipiul Cluj-Napoca”,
articol care va avea urmãtorul conþinut:
„Art. 2
Se aprobã bugetul proiectului în
valoare totalã de 76.848.324,42 lei, din
care 55.196.614,92 lei reprezintã suma
nerambursabilã solicitatã.
Se aprobã contribuþia la cheltuielile
eligibile, ce revine municipiului ClujNapoca, în valoare de 1.126.461,53 lei,
reprezentând un procent de 2% din
total cheltuieli eligibile.
Se aprobã contribuþia la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului
Cluj-Napoca, în valoare de 5.827.997,73
lei.
Se aprobã contribuþia de 14.697.250,24
lei ce reprezintã valoarea totalã a TVA
aferentã proiectului.
Municipiul Cluj-Napoca se obligã
sã asigure resursele financiare, costuri
eligibile, neeligibile, inclusiv costurile
conexe proiectului, necesare implementãrii optime a proiectului în condiþiile rambursãrii/decontãrii ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale”.
Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã Biroul
Strategie ºi dezvoltare localã, management proiecte ºi Direcþia economicã.
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 23 voturi)

Art. 1 Se aprobã regulamentul-cadru de funcþionare a pieþei agroalimentare Grigorescu din municipiul ClujNapoca, prevãzut în anexa 1, care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2 Se aprobã taxa de ocupare de
3 lei/masã/zi, pentru ocupanþii meselor
destinate comercializãrii produselor
agroalimentare, indiferent de forma de
organizare a utilizatorilor (producãtor
agricol, persoanã fizicã autorizatã, asociaþie familialã, societate comercialã).
Perioada de ocupare a meselor se va face pentru maximum trei luni, cu posibilitatea de prelungire.
Art. 3 Vitrinele frigorifice din cadrul spaþiului comercial destinat comercializãrii produselor lactate vor fi
ocupate pe bazã de abonament, pentru
taxa stabilitã la art. 2, pe o perioadã de
maximum trei luni, cu posibilitatea de
prelungire.
Art. 4 Selectarea utilizatorilor spaþiilor comerciale, având destinaþia comercializãrii cãrnii ºi a produselor din
carne, cât ºi destinaþia comercializãrii
produselor de panificaþie, va fi fãcutã în
urma unei licitaþii publice organizate
de Primãria municipiului Cluj-Napoca
pe baza unui punctaj acordat comercianþilor interesaþi, punctaj din care o
pondere de 50% o va reprezenta tariful/mp/zi propus, respectiv 50% va fi
acordatã pentru utilizatorii, producãtorii direcþi, înregistraþi la Registrul
Comerþului Cluj. Taxa de ocupare a
spaþiilor comerciale va fi valoarea cea
mai mare oferitã de utilizatori pe mp/zi.
Valoarea minimã de luare în considerare a propunerii de taxã este de 3,5
lei/mp/zi.
Art. 5 Spaþiul destinat comercializãrii cãrnii ºi produselor din carne
(carne tocatã, pastã de mici, mezeluri,
cârnaþi, specialitãþi, afumãturi etc) va fi
închiriat pe o perioadã de maximum
trei ani, cu condiþia desfacerii de produse din carne specifice, pe perioada
sãrbãtorilor religioase tradiþionale. Mobilierul frigorific necesar va fi achiziþionat pe cheltuiala producãtorilor
selecþionaþi. Pentru spaþiul destinat
comercializãrii produselor de panificaþie, vor fi întocmite contracte de
închiriere pe o perioadã de un an.
Art. 6 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã, Direcþia urbanism, Direcþia Poliþia comunitarã ºi Direcþia economicã.
REGULAMENT DE
FUNCÞIONARE A PIEÞEI
AGROALIMENTARE
GRIGORESCU DIN
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
Prezentul regulament este întocmit în baza Hotãrârii Guvernului nr.
348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în
unele zone publice, modificatã ºi
completatã prin H.G. nr. 1334/2004,
privind modificarea ºi completarea
unor hotãrâri ale Guvernului în ve-

derea întãririi ordinii ºi disciplinei
comerciale în pieþele agroalimentare,
precum ºi în baza Hotãrârii Consiliului local nr. 376/2010, scopul lui
fiind crearea unui cadru de desfãºurare
a activitãþilor de comercializare a produselor ºi serviciilor de piaþã, care sã
respecte principiile concurenþei loiale,
de protejare a vieþii, sãnãtãþii ºi intereselor economice ale consumatorilor,
precum ºi a mediului.
Art. 1 PIAÞA AGROALIMENTARÃ GRIGORESCU va funcþiona în
municipiul Cluj-Napoca, cartierul Grigorescu, str. Mirãslãu f.n., reamenajatã
ºi modernizatã de cãtre Consiliul local
al municipiului Cluj-Napoca în baza
Autorizaþiei de construire nr. 781/
02.07.2010.
Art. 2 Administratorul pieþei este
Consiliul local al municipiului ClujNapoca.
Art. 3 Piaþa agroalimentarã Grigorescu este piaþã permanentã, specificul
ei este de piaþã agroalimentarã destinatã comercializãrii legumelor, fructelor, laptelui ºi produselor lactate, cãrnii ºi produselor din carne, ouãlor,
mierii ºi produselor apicole, a florilor,
inclusiv artificiale.
Art. 4 Piaþa agroalimentarã Grigorescu se organizeazã ºi funcþioneazã în
baza prezentului Regulament de funcþionare a pieþei agroalimentare Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca,
aprobat prin Hotãrârea nr. 376/2010.
Amenajarea Pieþei agroalimentare
Grigorescu s-a efectuat în baza Avizului nr. 107752/43/20.05.2010 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ºi a Studiilor de fezabilitate aprobate prin Hotãrârea nr 225/2010.
CAPITOLUL II
TIPUL PIEÞEI
ªI CATEGORIA
DE MÃRFURI
COMERCIALIZATE
Art. 1 Tipul pieþei este de piaþã
agroalimentarã permanentã.
Art. 2 Produsele care se comercializeazã în aceastã piaþã se încadreazã în
CAEN, la codul 4789.
Art. 3 Orarul de funcþionare al
pieþei:
l perioada de varã, între orele 6,30
– 21,00 de luni pânã sâmbãtã, iar
duminicã, între orele 7,00 – 14,00;
l perioada de iarnã, între orele
7,00 – 20,00 de luni pânã sâmbãtã, iar
duminicã, între orele 7,00 – 14,00.
CAPITOLUL III
PLANUL PIEÞEI
Art. 1 Planul pieþei este prevãzut în
planºa nr. 1, anexã la prezentul regulament , în aceasta se regãsesc: cãile de
acces, spaþiile de parcare ºi sectorizarea
pieþei.
Clãdirea halei agroalimentare are
regimul de înãlþime parter, este împãrþitã funcþional în hala agroalimentarã propriu-zisã ºi un ansamblu de 20
de chioºcuri cu coridor central acoperit.
Hala este prevãzutã cu trei accese –
pentru cãrucioare ºi pietonale pe
laturile est, vest, respectiv sud. Accesul
estic este în directã legãturã cu platforma de descãrcare produse ºi cu parcarea pentru situaþii de urgenþã. Accesul la spaþiile comerciale se face din
interiorul halei, pentru magazinele de
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alimente, respectiv din coridorul central pentru chioºcuri.
Accesul carosabil ºi pietonal spre
piaþã se face din strada Miraslãu, fiind
prevãzute parcãri atât pentru situaþii de
urgenþã ºi intervenþie, pentru aprovizionare, cât ºi pentru cumpãrãtori –
realizate din dale ecologice.
Accesul în halã îndeplineºte toate
exigenþele prevãzute în normativul NP
051/2001 cu privire la adaptarea clãdirilor ºi spaþiului urban la nevoile persoanelor cu handicap. De asemenea, au
fost luate mãsurile necesare pentru
respectarea normelor în vigoare privind siguranþa în exploatare, siguranþa
la foc ºi respectarea legii calitãþii în
construcþii, printr-o proiectare judicioasã.
Pe latura esticã a ansamblului
pieþei, între aceasta ºi str. Miraslãu, este
prevãzut trotuar pietonal ºi spaþiu de
parcare pentru marfã.
Cãile de acces pentru cumpãrãtori
spre punctele de vânzare vor fi realizate pe culoarele dintre mese ºi pe
aleile de circulaþie din halã.
Structura de vânzare ºi anexele
cuprind:
l Halã mese legume – fructe 358, 25 mp;
l Magazin carne - 22,75 mp;
l Magazin lactate - 15,35 mp;
l Magazin panificaþie - 9,70 mp;
l Magazin ouã ºi produse apicole 9,50 mp;
l Birouri - 17,40 mp;
l Grupuri sanitare ºi spãlãtor 32,65 mp;
l Magazie - 6,65 mp;
Chioºcurile, în suprafaþã de 6,55
mp fiecare, au acces individual din coridorul central.
Art. 2 Piaþa este dotatã cu o magazie de cântare, unde este amplasat cântarul de verificare al cumpãrãtorului,
cântare tip balanþã sau basculã pentru
utilizatorii pieþei ºi un cântar care
poate mãsura pânã la 30 kg, la o singurã
cântãrire, necesar mãrfurilor vândute
în cantitate mare de cãtre utilizatorii
pieþei, echipamente de protecþie.
Art. 3 Piaþa este racordatã la energie electricã ºi la reþeaua de apã-canal
cu branºamente proprii.
Art. 4 Depozitarea deºeurilor va fi
fãcutã în spaþiul special amenajat.
CAPITOLUL IV
PREZENTAREA
ANSAMBLULUI PIEÞEI
ªI A PLATOULUI PIEÞEI
AGROALIMENTARE
PIAÞA AGROALIMENTARÃ
GRIGORESCU.
Art. 1 Amplasamentul pieþei agroalimentare Grigorescu are urmãtoarele
vecinãtãþi:
l la N – magazin Profi;
l la V – alee acces cartier;
l la E – str. Mirãslãu (spaþiu verde
ºi staþie RATUC)
l la S – str. Paul Ioan
Art. 2 Suprafaþa totalã construitã
este de 720 mp, distribuitã astfel:
l mese legume-fructe 358,25 mp;
l magazin carne - 22,75 mp;
l magazin lactate - 15,35 mp;
l magazin panificaþie - 9,70 mp;
l magazin ouã ºi produse apicole 17,40 mp;
l birouri - 17,40 mp;
l grupuri sanitare ºi spãlãtor 32,65 mp;
l magazie - 6,65 mp;

l 20 chioºcuri individuale 133,00 mp;
Suprafaþã destinatã circulaþiei –
parcãri, platformã de descãrcare a mãrfurilor, alei pietonale exterioare, circulaþii pietonale interioare.
Art. 3 Pavimentul pieþei la exterior
este din ciment sclivisit, dale ecologice
la parcãri ºi platformã de desfacere, iar
în interior, este din beton elicopterizat
în zona meselor de vânzare legumefructe, gresie în spaþiul comercial, spãlãtor, grupuri sanitare ºi parchet laminat în birouri.
Art. 4 Sectorizarea pieþei este realizatã astfel:
l pe latura esticã a halei – spaþii
destinate comercializãrii produselor
lactate, de panificaþie, respectiv ouã ºi
produse apicole; pe latura vesticã a
halei – un spaþiu destinat comercializãrii produselor din carne, o magazie,
douã birouri administrative ºi grupuri
sanitare compartimentate (femei, bãrbaþi, persoane cu dizabilitãþi);
l adiacent laturii nordice a halei
propriu-zise – un ansamblu de 20 de
chioºcuri individuale deservite de un
coridor central acoperit, cu suprafaþa
totalã de 212,70 mp;
l pe colþul sud-estic ºi pe laturile
de est ºi vest, accese pietonale.
Pe zona centralã a pieþei sectorizarea grupurilor de mese comerciale
este realizatã astfel:
Sectorul A – ocupând un procent
de max. 60% din numãrul meselor
comerciale – destinat producãtorilor
agricoli.
Sectorul B – ocupând un procent
de 15% din numãrul meselor comerciale – destinat persoanelor fizice/asociaþiilor familiale autorizate.
Sectorul C – ocupând un procent
de 15% din numãrul meselor comerciale – destinat societãþilor comerciale.
Sectorul D – ocupând un procent
între 5-10% din numãrul meselor, dar
nu mai puþin de trei mese – destinat
comercializãrii florilor.
Art. 5 Mobilierul utilizat în piaþã
este din fibrã de sticlã.
CAPITOLUL V
DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE
UTILIZATORILOR PIEÞEI
1. DREPTURILE
UTILIZATORILOR PIEÞEI
1. Sã se poatã informa facil asupra
tarifelor practicate în piaþã, prin consultarea unui panou cu preþurile zilnice, cu preþul cel mai mic ºi cel mai
mare pe fiecare tip de produs;
2. Producãtorii agricoli sã aibã asiguratã posibilitatea de a închiria de la
administraþia pieþei cântare verificate
metrologic;
3. Sã aibã acces gratuit la cântarul
tip balanþã sau basculã cu o capacitate
de peste 30 kg la o singurã cântãrire,
necesare cântãririi mãrfurilor vândute/achiziþionate în cantitate mare;
4. Sã poatã practica preþurile pe
care le considerã optime pentru mãrfurile pe care le comercializeazã;
5. Sã aibã acces la toate serviciile
oferite de administraþia pieþei;
6. Sã fie informat asupra perioadei
ºi orarului de funcþionare a pieþei.
2. OBLIGAÞIILE
UTILIZATORILOR PIEÞEI
1. Afiºarea preþurilor pentru produsele oferite la vânzare conform pre-
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vederilor legale, folosind exclusiv etichetele tip Z1, puse la dispoziþie de
administratorul pieþei;
2. Respectarea legislaþiei privitoare
la desfacerea produselor;
3. Etalarea instrumentelor de mãsurã;
4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic
oferite de administratorul pieþei;
5. Inscripþionarea denumirii producãtorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a
asociaþiei familiale la loc vizibil, uºor
de citit, care sã nu poatã fi ºtearsã pe
etichetele tip Z2 puse la dispoziþie de
administratorul pieþei;
6. Menþinerea permanentã a curãþeniei la locul de vânzare ºi în jurul
acestuia ºi transportarea gunoiului la
locurile special amenajate în cadrul
pieþei, ori de câte ori este cazul;
7. Sã nu expunã mãrfurile în afara
locului de vânzare alocat;
8. Sã nu ofere, din mers, spre vânzare mãrfurile;
9. Sã nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieþei ºi
dupã închiderea acesteia;
10. Sã nu expunã spre vânzare marfã deterioratã sau stricatã;
11. Sã efectueze aprovizionarea
pieþei în afara programului de funcþionare, înainte de începerea acestuia.
12. Sã pãrãseascã piaþa dupã ora închiderii acesteia în max. ½ h de la ora
închiderii;
13. Sã pãstreze în cele mai bune
condiþii bunurile închiriate.
14. Sã aibã o þinutã decentã ºi un
limbaj civilizat în relaþia cu toþi cetãþenii
aflaþi în pieþe.
15. Sã practice preþuri de vânzare
care sã nu depãºeascã dublul preþurilor
de referinþã comunicate zilnic de cãtre
SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.
16. Sã expunã etichetele puse la dispoziþie de Primãria municipiului ClujNapoca, la fiecare produs în parte, semnalând, astfel, produsele româneºti diferit faþã de produsele din import.
CAPITOLUL VI
DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE
ADMINISTRATORULUI
PIEÞEI
Administratorul pieþei are urmãtoarele drepturi ºi obligaþii:
1. Elaboreazã regulamentul pentru
funcþionarea pieþei ºi îl supune spre avizare autoritãþilor publice locale;
2. Verificã dacã utilizatorii pieþei au
calitatea de producãtor/comerciant, conform prevederilor legale ºi nu permite
accesul altor comercianþi;
3. Verificã dacã utilizatorii pieþei au
afiºate numele ºi sediul social;
4. Afiºeazã la loc vizibil ºi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de
funcþionare, precum ºi tarifele practicate
în piaþã;
5. Sprijinã organele de control autorizate;
6. Nu admite în piaþã un numãr de
utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul destinat desfacerii produselor oferite de
aceºtia;
7. Stabileºte tarifele pentru serviciile
prestate ºi asigurã afiºarea acestora;
8. Asigurã evidenþa solicitãrilor locurilor de vânzare ºi asigurã atribuirea acestora producãtorilor agricoli ºi comercianþilor produselor de uz gospodãresc
în ordinea solicitãrilor;

9. Asigurã verificarea periodicã, din
punct de vedere metrologic, a cântarelor
pe care le oferã spre închiriat utilizatorilor pieþei;
10. Asigurã un numãr de cântare în
stare de funcþionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaþã destinate comercializãrii de cãtre producãtorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor ºi
seminþelor;
11. Asigurã gratuit cântare de control pentru verificarea de cãtre cumpãrãtori a corectitudinii cântãririlor;
12. Asigurã zilnic ºi ori de câte ori
este necesar salubrizarea pieþei;
13. Asigurã, în mod gratuit, funcþionarea unor cântare tip balanþã sau basculã cu capacitatea de peste 30 kg la o
singurã cântãrire, necesare mãrfurilor vândute în cantitate mare de cãtre utilizatorii pieþei;
14. La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieþei este obligat
sã înscrie în registrul de evidenþã special
înfiinþat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimatã a fi comercializatã, precum ºi data
seria ºi numãrul chitanþei care atestã
plata chiriei;
15. La data închirierii locului de
vânzare, administratorul pieþei va afiºa
în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producãtorului agricol sau, dupã caz, a comerciantului persoanã juridicã.
16. Selecþia utilizatorilor pieþei va fi
fãcutã astfel:
l Selecþia iniþialã a persoanelor juridice, asociaþiei familiale, a persoanei fizice ºi a producãtorilor agricoli, deþinãtori ai certificatului de producãtor, va fi
fãcutã în funcþie de existenþa ºi vechimea
abonamentelor eliberate de Primãria
municipiului Cluj-Napoca pe vechea
locaþie a Pieþei Grigorescu.
l Repartizarea meselor va fi realizatã cu acordul Direcþiei Poliþia Comunitarã, în vederea asigurãrii unui climat
de ordine, disciplinã ºi respectarea legislaþiei privind activitãþile comerciale.
l În situaþia în care, dupã repartizarea meselor cãtre cei care deþin abonamente pe vechea locaþie a Pieþei Grigorescu, rãmân mese neocupate, acestea
vor fi distribuite în funcþie de sectorul
unde sunt acestea ºi forma de organizare
(producãtor agricol, persoane fizice/asociaþii familiale autorizate, societãþi comerciale) ºi în funcþie de vechimea cererilor înregistrate la Primãria Cluj-Napoca.
l În cazul eliberãrii unor mese, dupã repartizarea iniþialã, acestea vor fi distribuite în funcþie de sectorul unde sunt
acestea ºi forma de organizare (producãtor agricol, persoane fizice/asociaþii fa-

miliale autorizate, societãþi comerciale)
sã în funcþie de vechimea cererilor depuse pentru atribuirea iniþialã.
l Dupã o perioadã de trei luni, va fi
fãcutã o nouã selecþie, luându-se în calcul preþul practicat în aceastã perioadã,
ºi, respectiv, preþul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare tuturor utilizatorilor pieþei.
l Selecþia utilizatorilor vitrinelor
frigorifice din spaþiul destinat comercializãrii produselor lactate va fi fãcutã în
funcþie de vechimea cererilor înregistrate la Primãria Cluj-Napoca.
17. Ocuparea locurilor la mese va fi
fãcutã în baza unui abonament eliberat
de administraþia pieþei. Instituþiile cu
atribuþii de control, competente conform legislaþiei în vigoare, vor veghea la
respectarea drepturilor ºi obligaþiilor
pieþei, aºa cum sunt prevãzute în regulamentul-cadru.
18. Va afiºa ºi va controla zilnic conformitatea cu preþurile de referinþã (piaþa de gros, SC Centrul Agro Transilvania
SA Cluj), cu sprijinul Direcþiei Poliþia
Comunitarã.
19. Va asigura în fiecare piaþã pe care
o administreazã mese de referinþã pentru comercializarea produselor cu cel
mai mic adaos faþã de preþurile de referinþã comunicate zilnic de cãtre SC
Centrl Agro Transilvania SA Cluj. Aceste mese vor fi puse gratuit la dispoziþia
celor interesaþi.
CAPITOLUL VII
SANCÞIUNI
ªI CONTRAVENÞII
1. Constituie contravenþie utilizarea
unui limbaj neadecvat în relaþia cu
cumpãrãtorii cât ºi între utilizatorii pieþei ºi se sancþioneazã cu amendã cuprinsã între 100-200 RON ºi acordarea unui
punct de penalizare.
2. Constituie contravenþie comercializarea produselor la preþuri care depãºesc
dublul preþurilor de referinþã comunicate
zilnic de cãtre SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj ºi se sancþioneazã cu amendã cuprinsã între 500-1000 RON ºi
acordarea a trei puncte de penalizare.
3. La cumularea a cinci puncte de
penalizare, utilizatorul pieþei va pierde
spaþiul de vânzare atribuit de cãtre
Primãria municipiului Cluj-Napoca.
4. Constituie contravenþie nefolosirea etichetelor de semnalizare a originii produselor, folosirea etichetei de
semnalizare a produselor româneºti
pentru produsele din import, cât ºi
folosirea etichetei de semnalizare a produselor din import pentru produsele
româneºti ºi se sancþioneazã cu amendã
cuprinsã între 200-400 lei ºi acordarea a
douã puncte de penalizare.

Piaþa Grigorescu
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Poliþia Comunitarã, bilanþ la zece luni
Numãrul de sesizãri înregistrate
timp de 10 luni a fost de 23.590,
numãrul contravenþiilor constatate ºi
sancþionate a fost de 64.323 în valoare
totalã de 9.406.065 lei.
În intervalul ianuarie – noiembrie
2010 au fost trimise la executare silitã
9.274 de procese verbale de constatare a
contravenþiei neachitate în termenul
legal de cãtre contravenienþi. Totodatã
s-au încasat 24.404 de amenzi contravenþionale.
În acelaºi interval s-au înregistrat
664 de plângeri contravenþionale ºi 23
plâgeri penale.
În primele 10 luni ale anului au fost
aplicate 58.015 de sancþiuni contravenþionale pentru parcãri neregulamentare.
La cererea cetãþenilor sau conform
programului de activitãþi al poliþiei
Comunitare Cluj-Napoca s-au efectuat
195.245 de verificãri.
Poliþiºtii comunitari au asigurat
paza la 34 de obiective de interes public:
parcãri, cimitire, primãrii de cartier,
azil, pieþe. Aceastã activitate are caracter
permanent ºi se desfãºoarã în trei
schimburi.
În ceea ce priveºte activitãþile SERVICIULUI CONTROL URBANISM
din cadrul Poliþiei Comunitare ClujNapoca au fost verificate 1445 de sesizãri, 2033 de construcþii ºi s-au aplicat
149 de sancþiuni contravenþionale pentru lucrãri executate fãrã autorizaþie de

construire sau cu nerespectarea proiectului vizat spre neschimbare.
Au fost verificate 587 de mijloace
publicitare, ºi desfiinþate 225 dintre
acestea. În privinþa imobilelor deteriorate s-au aplicat 158 de somaþii ºi 27 de
sancþiuni.

90%

din controalele realizate de Poliþia
Comunitarã sunt fãcute ca urmare
a sesizãrilor venite din partea
cetãþenilor. Sesizãrile dumneavoastrã
sunt preluate 24 de ore din 24
la dispeceratul Poliþiei comunitare
0264/598.784

sportive, ºi s-a asigurat patrularea în
zona localurilor cu program de noapte,
a teraselor ºi terenurilor de fotbal.
La solicitarea telefonicã a cetãþenilor
la dispeceratul poliþiei comunitare, cu
program 24/24 s-au efectuat 8002 verificãri.

Serviciul CONTROL PROTECÞIA MEDIULUI a fãcut în aceastã
perioadã 2532 de acþiuni de verificare ºi
a aplicat 584 de sancþiuni contravenþionale, din care 116 pentru salubrizare,
11 pentru distrugeri spaþii verzi, 247
pentru depozitãri ilegale, 39 pentru
murdãrirea carosabilului. În privinþa
autovehiculelor abandonate au fost
identificate 778 de autovehicule, din
care 704 au fost ridicate de pe domeniul
public 45 dintre acestea fiind ridicate pe
cale administrativã.

Pentru a combate poluarea fonicã,
Poliþia Comunitarã a realizat 175 de
mãsurãtori sonometrice, în 31 dintre
cazuri s-au încheiat procese verbale de
constatare a contravenþiei.
Au fost identificate 104 amplasamente pe care se fãcea afiºaj neautorizat,
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luându-se mãsuri de identificare ºi amendare a autorilor.
S-au realizat 15 acþiuni de ecologizare cu elevii, ºi au fost desfiinþate depozitãri ilegale de deºeuri de pe domeniul public ºi malul apelor în volum
total de 2543 tone de deºeuri.

Serviciul CONTROL TRAFIC
RUTIER a înregistrat ºi soluþionat
1.387 de sesizãri, iar cu privire la semnalizarea rutierã ºi pietonalã numãrul
verificãrilor a fost de 2.430. au avut loc
585 de acþiuni de dirijarea traficului
rutier ºi pietonal cu ocazia realizãrii de
intervenþii la infrastructurã ºi manifestãri publice. Au fost aplicate 30.701
sancþiuni contravenþionale pentru con-

travenþii privind fluidizarea circulaþiei,
blocarea desfãºurãrii normale a traficului pietonal ºi rutier cu autovehicule
oprite/staþionate neregulamentar, staþii
RATUC, standuri taxi. Ca mãsuri
complementare 3.214 autovehicule au
fost ridicate, iar alte 4.423 autovehicule
imobilizate/blocate.
În ceea ce priveºte alte activitãþi
ale Poliþiei Comunitare au fost înregistrate ºi gestionate un numãr total
de 23.590 de sesizãri, dintre care 7375
s-au finalizat cu diverse proceduri.
S-au încasat 24.404 de amenzi, ºi au
avut loc 1.681 de prezentãri în faþa
instanþelor de judecatã, s-au realizat
466 de întâmpinãri ºi 333 de recursuri.

Serviciul INSPECÞIE COMERCIALÃ a verificat ºi soluþionat 592 de
sesizãri. În ceea ce priveºte sancþiunile
contravenþionale pentru încãlcarea regulilor de comerþ, s-au aplicat 743 de
amenzi pentru lipsa autorizaþiei de
funcþionare, comerþ stradal, metrologie,
19 sancþiuni în cadrul verificãrilor la
firme care comercializeazã plante etnobotanice, 228 pentru nerespectarea regulamentului privind serviciul de transport public în regim de taxi ºi 166 pentru nerespectarea programului de aprovizionare a magazinelor.
Au fost confiscate mãrfuri comercializate ilegal: pepeni, brazi, alte produse: 15,42 tone ºi articole de îmbrãcãminte în valoare de 1.475 lei. Totodatã
s-au ridicat de pe domeniul public 14
tonete amplasate ilegal.
Acþiunile de asigurare a ORDINII
ªI SIGURANÞEI PUBLICE au constat în verificarea ºi soluþionarea a 2257
de sesizãri de la cetãþeni. S-au aplicat
987 sancþiuni contravenþionale.
Au fost depistate ºi identificate 1578
de persoane care practicau cerºetoria, în
medie 4-5 persoane pe zi. Au fost identificate 30 de cazuri în care atelaje cu
tracþiune animalã se aflau pe trasee
neautorizate ºi lãsarea în libertate, fãrã
supraveghere a animalelor. Au fost
sechestrate 69 de animale ºi 17 atelaje.
S-au depistat 46 de cazuri de plimbare a animalelor de companie în alte
locuri decât cele stabilite prin hotãrâre
de Consiliu.
Au avut loc 28 de acþiuni de evacuare a taberelor nomade, în cadrul cãrora
au fost depistate 429 de persoane care
locuiau în aceste tabere.
În 10 luni au fost depistate 30.700
de cazuri de parcare neregulamentarã.
Au fost legitimate 1.578 de persoane
suspecte, s-au depistat 9 persoane care
au comis infracþiuni flagrante, acestea
fiind reþinute ºi predate Poliþiei naþionale.
S-a asigurat ºi menþint ordinea publicã cu ocazia manifestãrilor cultural –

De la 1 ianuarie 2010, conform Legii 155/2010
se înfiinþeazã POLIÞIA LOCALÃ cu atribuþii sporite
în domeniul ordinii ºi siguranþei publice,
a traficului rutier, precum ºi noi atribuþii în
activitatea de evidenþã a persoanelor.
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CLUJUL ÎN LEGENDE
REPOVESTIT DE IRINA PETRAª ªI OVIDIU PECICAN (I)

Jurnalul municipal vã prezintã în episoade cea mai nouã
apariþie a unor scrieri menite sã promoveze istoria minunatã a oraºului
nostru. Cartea „Clujul în legende” va fi lansatã în cadru festiv cu
prilejul aniversãrii Zilei naþionale a României, 1 decembrie 2010 ºi va fi
apoi pusã la dispoziþia celor interesaþi cu titlu gratuit. Autorii lucrãrii,
Irina Petraº ºi Ovidiu Pecican au pus la dispoziþia clujenilor cu
generozitate timpul ºi truda pe care au dedicat-o acestei cãrþi.

ARGUMENT
Clujul în legende se aºazã în seria
de lucrãri provocate ºi finanþate de Primãria clujeanã în ideea de a re-stârni
cetãþenilor interesul ºi iubirea pentru
oraºul în care trãiesc.
Totodatã, ea, cartea, se situeazã
firesc în prelungirea proiectelor editoriale ale Filialei clujene a Uniunii
Scriitorilor din România, ºi ele asistate
generos de municipalitate: dicþionarul
ilustrat Clujul literar. 1800-2005; Cuvinte, marele almanah din 2006; O sutã
de ani de viaþã literarã transilvanã. O
cronologie în imagini, 2008; Clujul din
cuvinte. Antologie ilustratã, 2008; Locuirea cu stil. Locuri ale memoriei culturale
transilvane, 2010. Aceste alcãtuiri succesive s-au ivit din credinþa cã trecutul ne
este (sau se cuvine sã ne fie) la
îndemânã drept cel mai potrivit ºi eficient instrumentar pentru a înþelege ºi
asuma prezentul ºi pentru a putea
gândi, cu mai mari ºanse de izbândã,
viitorul. În contextul ritualic al re-amintirii, se accede la illo tempore ºi se
revine în cunoºtinþã de cauzã într-un
prezent mai informat ºi mai plin de
consistenþã. (Autorii)

LEGENDARIUM
„Aceste legende sunt de origine
cultã ºi nu preiau din folclorul transmis de-a lungul generaþiilor decât, ici
ºi colo, elemente mai mult sau mai
puþin importante pentru ansamblul
lor. Personajul principal al fiecãreia
dintre ele ºi al tuturor este Clujul, în
diversele lui metamorfoze istorice.
Personajele care le animã, atestate sau
nu istoric, sunt prezente aici doar în
calitate de martori sau actori în
creºterea ºi schimbarea oraºului de-a
lungul vremurilor. Faptele de la care
pornesc sunt însã întotdeauna atestate
istoric ºi, în linii generale, adevãrate” .
Ovidiu Pecican
Napuca dacicã
ºi Claudiu Ptolemeu
Într-o zi a anului 160 e.n., în cartierul Kanopus al Alexandriei Egiptului a apãrut un strãin cu pãrul blond,
purtând barbã ºi pretinzând cã a umblat pânã la capãtul lumii ºi cã ºtie citi
în constelaþii viitorul oamenilor. Oamenii îl numeau, dupã moda greceascã, Dorossos, dar numele pe care ºi-l
dãdea el singur era Duressus.
Toþi cei care treceau prin piaþã se
mirau de ºtiinþa lui într-ale iscodirii
cerului ºi de înþelepciunea pe care o
vãdea când venea vorba despre boli ºi
dureri. Cãci nu numai cã ºtia ºi numele
stelelor pe care cei din partea locului
nu le puteau vedea, dar când voia sã
afle cauza neajunsurilor trupului între-

ba cât mai lãmuritor despre starea
sufletului, dupã învãþãtura unuia Zalmoxes, despre care filosoful Platon
spunea cã i-ar fi fost într-o vreme sclav
lui Pitagora.
Miraþi de omul acela, câþiva bãrbaþi
din partea aceea de oraº i-au bãtut în
poartã faimosului geograf Claudiu
Ptolemeu, preþuit pentru cunoºtinþele
lui matematice ºi din domeniul geografiei.
– Sã ne spui, preaînvãþate, dacã
acest om este ceea ce zice cã este sau
ceea ce spune e mai mult decât ar putea
el fi, l-au rugat ei pe bãtrânul savant.
– Fie, a încuviinþat acesta ºi, luându-ºi toiagul ºi încingându-se la brâu, a
pornit sã îl cunoascã pe strãin.
– Zici cã vii de unde se terminã
lumea terestrã? l-a întrebat Ptolemeu,
luându-se dupã cele auzite pe drum.
– Vin de acolo de unde începe ºi se
terminã lumea mea.
– ªi cum se cheamã locul acela?
– Napuca, din þinuturile septentrionale ale Daciei.
– Acolo începe marea cea mare?
vru iarãºi sã ºtie geograful.
– Sã înceapã marea cea mare acolo,
n-aº zice cã începe ºi se terminã lumea
mea în acel loc. Nu, e tocmai dimpotrivã: acolo se întâlnesc munþii într-o
vale de râu. În religia lui Zalmoxis,
totul începe ºi se sfârºeºte cu muntele.
Ptolemeu discutã multe ore cu
Duressus ºi aflã o sumedenie de taine
de la strãinul din Dacia. Mai apoi trimise dupã un sclav de-al lui, scrib, sã-i
aducã cele necesare aºternerii pe
papirus a lucrurilor pe care le aflase.
Dar cine sã mai ºtie ce s-a scris acolo
din porunca lui, câtã vreme parte din
operele lui au ars odatã cu biblioteca
din Alexandria, iar altele au fost risipite
în vremea prigoanei creºtine împotriva
pãgânilor ce se închinau la zei? Astãzi
mai ºtim doar cã numele davei, al
aºezãrii întãrite dacice Napuca, a rãmas
consemnat pentru prima oarã în istorie
de pana scribului lui Claudiu Ptolemeu.
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Claudius Semper
ºi Municipium Aelium
Hadrianum Napoca
Îndatã dupã cucerirea Daciei,
romanii au început sã dezvolte aºezãri
proprii, legându-le între ele prin drumuri cât mai ferite de pericole, din
punct de vedere strategic, dar în acelaºi
timp suficient de largi ºi de potrivite
pentru a rãspunde nevoilor neguþãtorilor sau eventualei deplasãri rapide a
cohortelor ºi legiunilor.
Viitorul oraº roman Napoca nu s-a
suprapus aºezãrii dacice din valea râului Samus, deºi locuitorii acesteia o
lãsaserã pustiitã în timpul ultimelor
bãtãlii pentru ca, în caz cã ar fi învins –
cum de altfel s-a ºi întâmplat -,
romanii sã nu gãseascã acolo nici
oameni care sã îi întâmpine, nici hranã
pentru a se susþine.
Dar râul era în aceeaºi vale, locul
îngãduia fortificarea sa militarã, prin
îngrãdirea intrãrii ºi ieºirii din vale, ºi
mai rãmânea ºi teren pentru cultivat
grânele.
De aceea, comandantul trimis sã
sprijine aºezarea veteranilor ºi a familiilor acestora în apropierea rãmãºiþelor
aºezãrii dacice Napuca i-a lãsat pe cei
care îl însoþeau sã-ºi ridice casele
într-un sat al lor, astfel încât toatã
lumea sã aibã acces la apã de pe malul
drept ºi, în acelaºi timp, toatã lumea sã
ºtie unde îi e locul pe valul de lemn ºi
pãmânt care apãra aºezarea în caz cã
vreun duºman ar fi venit sã-i atace ºi
sã-i dea morþii.
Îndatã ce s-a dat ordinul de campare ºi de iniþiere a trasãrii terenului în
vederea construirii caselor noilor
veniþi, s-a creat o adevãratã vânzolealã.
Care descãrca uneltele din spatele
cailor ºi mãgarilor, care fãcea mãsurãtori conforme planurilor, iar alþii s-au
rãspândit prin pâlcurile de pãdure din
preajmã, dupã trunchiurile necesare
întãririi vãii, de-o parte ºi de alta. Numai Claudius Semper, un veteran rãmas cu o singurã mânã dupã confruntarea cu Decebal de la Centum Putei,
nu s-a urnit de pe buturuga unde se
aºezase.
– De ce nu îi urmezi pe ceilalþi,
Claudius Semper? l-a întrebat ºeful
expediþionarilor cu o voce severã.
– Centurionule Caius Maximus
Vetticus, nu îi pot urma fiind ocupat cu
lucruri mult mai importante.

– Ce lucruri mai importante, cã te
vãz ºezând, când toatã lumea dimprejurul tãu îºi face treaba în vitezã ºi cu
cât mai multã pricepere?
– Faptul cã ºed când alþii se miºcã
nu înseamnã cã nu fac nimic. Dar în
timp ce voi vreþi sã înlocuiþi valea asta
splendidã cu o simplã îngrãditurã ºi
corturile din interiorul ei, care vor fi
mai apoi înlocuite de casele unui sat,
eu plãnuiesc în minte cum va arãta
peste puþin timp mãreþul oraº al fiilor
noºtri.
– Claudius Semper, pesemne cã nu
ºtii ce vorbeºti. Augustul nostru împãrat Traianus a ordonat clar unde vor
fi oraºele acestei provincii. Nu pentru
un oraº am fost trimiºi aici, ci pentru a
asigura stãpânirea locului ºi continuitatea sistemului luminos de semnalizare militarã în caz de pericol.
– Crede ce vrei sã crezi, centurionule. Dar eu îþi spun: nu va trece
mult ºi pe locul unde stai acum va fi
templul lui Jupiter Capitolinul, iar mai
încolo se va înãlþa templul Dianei, apoi
al lui Apollo, ºi tot aºa. Fiindcã forul
oraºului aici va fi.
Peste nici douãzeci de ani, în 124,
noul împãrat, Hadrian, transforma
vicus-ul în civitas, dându-i numele de
Municipium Aelium Hadrianum Napoca. ªi mult mai târziu, peste încã o
mie ºi ceva de ani, numele latin al
oraºului, Claudiopolis, urma sã pãstreze, ca semn de recunoºtinþã eternã,
amintirea veteranului Claudius Semper, înzestrat, pesemne, cu darul prevestirii viitorului.

ªi la Tapae,
ºi la Sarmizegetusa
În vremea împãratului Marcus Aurelius, bun administrator ºi renumit filosof al antichitãþii, oraºul de pe Samus
a ajuns capitalã a provinciei, fiind ridicat la rangul de colonia ºi primind
acum numele de Colonia Aurelia
Napoca. Numãrul locuitorilor nu doar
crescuse în cele trei generaþii de când
se înstãpânise puterea imperialã asupra
acestei zone de la nordul fluviului Danubius, dar ei erau ºi foarte diverºi ca
origine etnicã, adunându-se din toate
pãrþile lumii romane. Sirieni, germani
ºi greci se regãseau în viaþa oraºului
alãturi de senatorii ºi cavalerii numiþi
de suveran sã guverneze ºi sã asigure
dezvoltarea provinciei. Dacii coborâserã între timp ºi ei de la munte, învãþând
regulile noii convieþuiri, unii chiar ºi
limba, ºi gãsind profitabilã mlãdierea
dupã obiceiurile aduse de cuceritorii
de odinioarã, deveniþi între timp pricepuþii administratori ai Daciei.
Într-o zi, în vremea unui procurator arogant, venit de puþinã vreme din
Cetatea Celor ªapte Coline, mai mulþi
cetãþeni ai Napocãi s-au întâlnit în
forul oraºului ºi, din vorbã în vorbã, au
început sã se laude unul cãtre celãlalt:
– Familia mea a venit prima aici,
fiindcã bunicul meu s-a aflat în rândul
cãlãreþilor care au trecut în Dacia încã
din vremea lui Domiþian! s-a fãlit un
burtos despre care se ºtia cã provine
din familia unui veteran din Palmyra.
– Da, dar uiþi cã la Tapae, pe vremea lui Domiþian, am fost învinºi de
dacii lui Decebal ºi n-au rãmas aici
decât prizonierii – spuse un grec din
Thessalia, zâmbind subþire. Cel puþin
bunicul meu l-a însoþit pe ilustrul
arhitect Apollodor din Damasc ºi a trecut printre primii, alãturi de augustul
Traian, podul de peste Danubius.
– Într-adevãr, ºi bunicul tãu, ºi al
tãu au fost printre primii în Dacia, cinstitã fie-le memoria – a intrat în vorbã
ºi al treilea, care îi privise calm pânã
atunci, ascultând cu atenþie ce spune
fiecare. Numai cã al meu a luptat chiar
în dreapta lui Decebal, fiind sfetnicul
lui apropiat ºi bun tovarãº de arme cu
el, atât în vremea lui Domiþian, cât ºi în
cea a lui Traian.
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