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Căsătorii în aer în Parcul Central

Premiu pentru eleva de 10 la Bacalaureat

8 cupluri au spus „Da” la înălțime, iar primarul Emil Boc este primul primar din lume care
a oficiat căsătorii la 50 de metri deasupra orașului!
În această vară, în Parcul Central ”Simion Bărnuțiu”, a avut loc un eveniment special
în Capitala Europeană a Tineretului: 8 cupluri curajoase s-au căsătorit în aer,
la o înălțime de 50 de metri. Cele 8 cupluri care au trăit o experiență unică au fost alese în
urma unui concurs desfășurat în mediul online.

Primarul Emil Boc a premiat-o pe Ana Gheorghe Milea, eleva
ce a luat nota maximă la examenul național de Bacalaureat în acest
an. De asemenea, au fost premiați profesorii clujeni care au
îndrumat-o.
Premiile, în valoare totală de 4.000 de lei, au fost aprobate în
ultima ședință a Consiliului Local.
”Eleva de 10 a municipiului nostru este alături de noi și mă bucur pentru faptul că am ocazia să o felicit personal pe domnișoara
Ana Gheorghe-Milea de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”
pentru rezultatele deosebite obţinute la examenul de Bacalaureat,
sesiunea iunie 2015. Am dorit, prin această premiere, să recunoaștem rezultatele deosebite obținute la învățătură, fiind o recompensă pentru efortul depus și mulțumire pentru exemplul pe care l-a
dat întregii comunități clujene. Pe lângă elevă, am decis și premierea, tot cu 1.000 de lei, pentru fiecare dintre cei trei profesori care
au pregătit-o, de la Limba Română, Matematică și Biologie, discipline la care eleva a luat note de 10”, a declarat primarul Emil Boc.
Este vorba despre doamnele profesor Monica Columban (limba română), Cristina Miclea (biologie) și domnul profesor Adrian
Magdaş (matematică).
Consiliul Local a alocat în total suma de 4000 de lei pentru recompensarea acestor merite, atât pentru eleva de 10, cât și pentru cei 3 profesori de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” (câte 1000 de lei pentru
fiecare). Subliniem faptul că la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” s-a

În 2015, la Cluj-Napoca
s-au născut mai mulți copii
și s-au căsătorit mai multe cupluri
decât în anul precedent.
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înregistrat o promovabilitate de 100% , rezultat obţinut doar de alte
trei unităţi şcolare clujene: Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Liceul
Unitarian „Janos Zsigmond” şi Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”.
De asemenea, Ana Gheorghe-Milea a primit drept recompensă și un abonament la Festivalul Untold.
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Modernizarea străzilor din Cluj-Napoca –– străzi finalizate

Calea Turzii - înainte

Calea Baciului - înainte

Str. Bistriței - finalizată
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Calea Turzii - după

Calea Baciului - finalizată

Str. Bistriței - finalizată
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Aleea Peana - înainte

Str. Cloșca - finalizată

Str. Dacia - în lucru
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Aleea Peana - după

Str. Cloșca - finalizată

Str. Dacia - finalizată
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Modernizarea străzilor din Cluj-Napoca –– străzi finalizate

Str. Burebista - înainte

Str. Burebista - după

Str. Mioriței - finalizată

Str. Mioriței - finalizată

Str. Ilie Măcelaru - finalizată

Str. Ilie Măcelaru - finalizată

Str. Antonio Gaudi - finalizată

Str. Antonio Gaudi - finalizată

Str. Dumbrava Roșie - finalizată

Str. Dumbrava Roșie - finalizată

Str. Voievodul Gelu - finalizată

Str. Voievodul Gelu - finalizată
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Modernizarea străzilor din Cluj-Napoca –– străzi finalizate

Str. Moldovei - finalizată

Str. Memorandumului - înainte

Str. Memorandumului - înainte
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Str. Memorandumului - finalizată

Str. Memorandumului - finalizată

Str. Memorandumului - finalizată
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Str. Bisericii Ortodoxe - înainte

Str. A. Einstein - finalizată

Str. I. C. Brătianu - înainte
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Str. Bisericii Ortodoxe - finalizată

Str. A. Einstein - finalizată

Str. I. C. Brătianu - finalizată
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Modernizarea străzilor din Cluj-Napoca –– străzi în lucru

Calea Moților - înainte

Calea Moților - în lucru

Str. Avram Iancu - în lucru
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Calea Moților - în lucru

Str. Avram Iancu - înainte

Str. Avram Iancu - în lucru
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Str. George Barițiu - în lucru

Str. George Barițiu - în lucru

Str. Horea - în lucru

Str. Horea - în lucru

Str. Plopilor - în lucru

Str. Plopilor - în lucru
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Modernizarea străzilor din Cluj-Napoca,
străzi în lucru

Trei şcoli din Cluj-Napoca
reabilitate din fonduri europene
Trei şcoli din Cluj-Napoca au intrat în
proces de reabilitare pe fonduri europene.
Primăria Cluj-Napoca a demarat lucrările
de modernizare din cadrul proiectului
„Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din Municipiul
Cluj-Napoca” la Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram
Iancu” şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.

Str. Lombului - în lucru

Str. Primăverii - în lucru

Str. Primăverii - în lucru

12

B-dul Muncii - în lucru

Str. Branului - în lucru

Str. Orăștiei - în lucru
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Prin acest proiect se are în vedere asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de acces la educaţie. 2866 de elevi vor
beneficia în final de pe urma realizării infrastructurii acestor şcoli. Bugetul total al
proiectului (pentru cele trei unităţi de învăţământ) este de 62.522.747,45 lei din
care valoarea nerambursabilă solicitată
este de 48.559.740,32 lei, iar 11.996.753,25
lei reprezintă TVA (care se recuperează ulterior). Contribuţia municipiului în proiect este de 1.966.256,87 lei.
La Liceul Teoretic „Avram Iancu” lucrările au început în 4 iunie 2015 şi sunt
executate de firma SC CECONI SRL.
„Facem tot ce ne stă în putinţă pentru
a sprijini performanţa învăţământului clujean. În această şcoală, în mod special
vreau să apreciez efortul pe care-l face constructorul pentru că deşi termenul de finalizare e aprilie 2016, s-au angajat să
finalizeze lucrarea până la finalul anului
2015, pentru a salva bani de la bugetul local. E vorba despre o investiţie de 11,2 milioane de lei, din care 8,7 milioane de lei
sunt bani alocaţi de la Uniunea Europeană.
Prin efortul pe care l-am făcut în această
primăvară şi vară am economisit 8,7 milioane de lei de la bugetul local” a precizat
primarul Emil Boc în legătură cu lucrările
de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”.
La această şcoală învaţă 1113 elevi. În
prezent, din cauza lipsei spaţiului, elevii ciclului primar şi gimnazial sunt nevoiţi să
frecventeze ore după-amiază. Odată cu reabilitarea şcolii, se va rezolva şi problema

spaţiului deoarece proiectul prevede suplimentarea unităţii cu 16 săli de clasă, cuprinse într-o clădire nouă, cu un regim de
înălţime P+ 2E. Pe lângă această structură
nouă, se va realiza şi o sală de sport modernă. De asemenea, acest proiect va aduce şi
următoarele dotări pentru şcoală: mobilier
nou (343 buc.), echipamente specifice sălii
de sport (123 buc.), achiziţionarea de echipamente IT (110 buc.).
La celelalte două şcoli din cadrul proiectului „Educaţie la standarde europene în
învăţământul preuniversitar din Municipiul
Cluj-Napoca”, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu”, respectiv Şcoala Gimnazială
„Ion Agârbiceanu” lucrările au început în 6
iulie 2015 şi sunt realizate de Asocierea SC
COLDEA CONSTRUCTII SRL + SC GRUP
ENERGOINSTAL SA + SC DAVA
INVEST SRL.
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Valoare contract lucrări 12.178738 lei
fără TVA (15.101.635 lei cu TVA).
Rezultate preconizate:
- mansardarea corpului principal existent şi extinderea acestui corp pe latura
vestică, la acelaşi regim de înălţime (P+1)
- extinderea sălii de sport
- realizarea unei săli multifuncţionale,
de festivităţi, conferinţe
- 11 săli noi de clasă şi cabinete/
laboratoare.
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Dotări - Mobilier: 338 buc; Echipamente
didactice cabinete şi laboratoare: 43 buc;
Echipamente specifice sală de sport: 123 buc,
achiziţionarea a 174 buc echipamente IT.
Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”
Valoare contract lucrări 19.039.978 lei
fără TVA (23.609.572 lei cu TVA).
Rezultate preconizate:
- etajarea corpurilor C şi D (mai noi) şi
realizarea a două extinderi P+3;
- realizarea unei săli multifuncționale,
de festivități, conferințe etc;
- 20 de noi săli de clasă şi cabinete/
laboratoare
Dotări: Mobilier: 1254 buc; Echipamente
didactice cabinete şi laboratoare: 721 buc;
achiziţionarea a 421 buc echipamente IT.
Pe lângă reabilitarea acestor trei şcoli,
Primăria Cluj-Napoca derulează lucrări de
reparaţii şi întreţinere la 77 de unităţi şcolare, în valoare de 6,6 milioane de lei.
Alte două şcoli vor fi reabilitate, din
fonduri elveţiene - Colegiului Naţional
“George Coşbuc” şi Liceul de Muzică
,,Sigismund Toduţă” în cadrul proiectului
„Reabilitarea termică a unităţilor de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”.
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50 de autobuze noi în 2015
Ultimele 10 autobuze au intrat în circulație în luna august

Cele 10 autobuze noi, achiziţionate de Compania de Transport
Public Cluj-Napoca (C.T.P.), completează parcul auto al companiei. După ce, la începutul acestui an, municipalitatea clujeană a pus
în circulaţie 40 de autobuze articulate noi, achiziţionate de la firma
Solaris Bus&Coach Polonia, contra sumei de 49.626.600 lei fără
TVA, cu fonduri de la bugetul local, CTP Cluj-Napoca a achiziționat alte 10 autobuze noi, cumpărate din fonduri proprii de la SC
Briaris’Ind S.A.. Autobuzele sunt marca Iveco-Urbanway, iar costul total al acestei achiziţii a fost de 9,3 milioane de lei.
Caracateristici principale autobuze nearticulate
Iveco-Urbanway 12 m:
- corespund tuturor normelor europene şi româneşti în
domeniu
- sunt cu podea complet coborâtă, au rampă de îmbarcat
cărucioare şi loc pentru acestea
- acţionare cu motor termic, 210 kW, combustibil motorină,
nepoluant, cu norma de poluare EURO VI
- capacitate totală de transport 91 locuri, din care 27 pe scaune
- uşi automate cu protecţie antistrivire, posibilitate de acţionare
din interior şi exterior în caz de urgenţă, cu posibilitate de
numărare a călătorilor la urcare şi coborâre, autobuzul nu
pleacă de pe loc cu uşile deschise
- sistem de climatizare (încălzire, răcire, aer condiţionat,
ventilaţie)
- sistem electronic vizual (afişaj cu LED-uri ) în interior şi
exterior şi sonor de anunţare a staţiilor
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-

echipament electronic audio-video pentru afişarea mesajelor
cu caracter publicitar
camere de luat vederi în interior (control şi limitare a actelor
de vandalism) şi exterior, cu stocarea în memorie a imaginilor
sistem de numărare a călătorilor transportaţi (călătorii care
urcă şi coboară din fiecare staţie)
sistem de ticketing pentru validarea legitimaţiilor de călătorie
computer de gestiune diagnosticare şi management al
vehiculului care colectează, înmagazinează şi transmite datele
privind activitatea autobuzului
echipament necesar pentru comunicarea prin GPS
echipament necesar pentru transmiterea online şi wireless a
datelor privind exploatarea autobuzelor
echipament pentru descarcărea datelor din computerul de
management al autovehiculului într-un server specific urmat
de prelucrarea multicriterială a datelor descărcate: consum de
combustibil pe anumite intervale (ore, schimb, instantaneu,
etc.), numărul de călători transportaţi, parcursul (nr de km/
schimb, la o dată anume, într-un interval stabilit), evenimente
rutiere (blocaje în trafic, accidente, distrugeri interioare ale
autovehiculului), numărul de ore de funcţionare a
autovehiculului sau a unor componente ale acestuia (aer
condiţionat), numărul de ore de imobilizare a
autovehiculului, informaţii privind perioada efectuării
lucrărilor planificate de întreţinere.
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Fonduri elvețiene pentru transportul ecologic
cu autobuze electrice
Excelența Sa Jean-Hubert Lebet,
ambasadorul Elveției în România,
doamna Sirma Caraman - secretar de
stat în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice
(MDRAP), domnul Attila Gyorgy – secretar de stat în Ministerul Finanțelor
Publice (MFP), împreună primarul
Emil Boc au semnat în data de 29 iulie
2015, la Cluj-Napoca, documentele de
finanțare pentru proiectul „Înlocuirea
vechilor autobuze diesel cu autobuze
electrice cu două staţii de încărcare/
alimentare”.
Municipiul Cluj-Napoca a finalizat,
în cadrul Programului de Cooperare
Elveţiano-Român, în data de 31.03.2014
Acordul de asistenţă prin intermediul
Facilităţii de Pregătire a Proiectului vizând pregătirea studiilor de fezabilitate,
a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie, a auditului financiar
extern al activităţilor şi a propunerilor
finale pentru următoarele proiecte:
• „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două staţii
de încărcare/alimentare”
• „Reabilitarea termică a unităţilor
preuniversitare din Cluj-Napoca”
• „Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea
sistemului de iluminat în două clădiri
ale primăriei folosind tehnologia LED”

Valoarea totală acordată :
11.140.331 franci elvețieni
Valoarea nerambursabilă atrasă de
către municipiul Cluj-Napoca este de
9.469.281 franci elvețieni
Co-finanțarea : 1.671.050 franci elvețieni în procent de 15% de la bugetul
local.
La suma totală se adaugă valoarea
de 2.255.603,60 lei, reprezintând cheltuielile neeligibile aferente proiectului
„Reabilitarea termică a unităţilor preuniversitare din Cluj-Napoca” (lucrările
de consolidare a clădirilor ce fac obiectul proiectului), din bugetul local.

Detalii despre proiectul „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice
cu două staţii de încărcare/alimentare”
Proiectul constă în achizitionarea a 10 autobuze complet electrice, construirea a 3 stații de încărcare lentă din care: 2 stații se vor construi pentru deservirea zilnică a autobuzelor la cele 2 capete ale liniei 30; o stație
se va construi în depoul de reparații (la capătul liniei 3) și va servi activităților de reparații și întretinere, construirea a 11 stații de încărcare rapidă (10 la cele 2 capete ale liniei 30 și o stație la depoul de reparații).
Autobuzele vor fi echipate cu sisteme de încarcare rapidă pe timpul zilei (până în 10 minute) și încărcare
lentă pe timpul nopții la capetele liniilor. Acestea au o autonomie de 50-70 km și sunt dotate cu sisteme de
climatizare, acces pentru persoanele cu handicap fizic. Stația de încărcare rapidă pe tipul zilei este similară
cu o linie de troleibus pe care autobuzul staționează, iar cu ajutorul unui sistem tip pantograf sau similar care
se ridică face posibilă încărcarea rapidă. Stația de încărcare lentă pe timpul nopții este compusă dintr-un
echipament care asigură cuplarea autobuzului la rețeaua de joasă tensiune.
Implementarea unui nou tip de vehicul pentru transportul în comun va avea urmatoarele efecte din
punct de vedere socio/economic:
• Va crește confortul călătorilor transportați datorită emisiilor reduse de vibrații și zgomot;
• Va contribui la îmbunătațirea calități aerului în zonele în care circulă datorită emisiilor ZERO de poluanți;
• Va reduce considerabil costurile proiectului datorită consumului de energie electrică în raport cu consumul de alte energii convenționale. Economiile pot fi folosite pentru achiziționarea de noi autobuze electrice.
Prin implementarea proiectului se preconizează realizarea economii de 69.813 RON/an, reducerea emisiilor de agenți poluanți (CO2, NOx, CO, Pb, zgomot), calitate mai bună a aerului și nivel scăzut de zgomot
în centrul orașului. Astfel se preconizează o reducere totală anuală a emisiilor de dioxid de carbon in valoare
de 517.8 t CO2.
Perioada de implementare este de 18 luni.
Bugetul total al proiectului este de 7.596.398 franci elvețieni incluzând T.V.A., reprezentând
32.094.021,91 lei. Din bugetul prevăzut mai sus, maximum 6.456.938 CHF, echivalentul a 27.279.917,356
RON, reprezintă contribuția elvețiană, iar minimum 1.139.460 CHF, echivalentul a 4.814.104,554 RON,
reprezintă contribuția Beneficiarului.

www.primariaclujnapoca.ro

15

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

22 de străzi și două clădiri publice
vor fi dotate cu sistem de iluminat modern
(LED) și eficient pe fonduri elvețiene
Primarul Emil Boc a semnat contractul de finanțare în cadrul Programului de
Cooperare Elveţiano-Român, Obiectivul 1
al Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea
mediului înconjurător, prin care se propune
modernizarea iluminatului interior pentru
2 clădiri ale Primăriei Cluj-Napoca, dar şi
iluminatulгш public stradal pentru un număr de 22 de străzi.
Bugetul total al proiectului este de
1.888.235 franci elvețieni incluzând T.V.A.
(echivalentul a 8.023.110,515 lei), din care
1.605.000 franci elvețieni (echivalentul a
6.819.645,00 lei) reprezintă suma nerambursabilă solicitată în cadrul programului,
iar 283.235 franci elvețieni (echivalentul a
1.203.465,515 lei) reprezintă co-finanțarea
în procent de 15% de la bugetul local.
Cursul valutar CHF - RON luat în calcul
pentru determinarea valorii în lei este cursul BNR valabil la data de 26 iunie 2015,
data iniţierii acordului, respectiv 1 CHF =
4,2490 RON.
Perioada de implementare este de 18
luni de la semnarea contractului de
finanțare.
Clădirile care bor beneficia de aceste
investiții sunt:
• Calea Moţilor nr. 3-5-7 (inclusiv clădirea anexă aferentă parking-ului, situată
în curtea interioară);
• Piaţa Unirii nr. 1-2.
Cele 22 de străzi sunt: B-dul 21
Decembrie 1989, Aurel Vlaicu, Bogdan P.
Haşdeu, Calea Floreşti, Calea Manăştur,
Observatorului, Constantin Brâncuşi,
Gheorghe Marinescu, Ilie Măcelaru, Ion
Popescu Voiteşti, Izlazului, Louis Pasteur,
Mioriţei, Moldovei, Nicolae Titulescu,
Nod N, Piaţa 1 Mai, Donath, Piaţa Marăşti,
Piaţa Mihai Viteazu, Primăverii, Regele
Ferdinand.
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Confort sporit pentru clujeni:
451 de apartamente reabilitate termic
În această vară au fost finalizate
lucrările de reabilitare termică a 13
blocuri de locuinţe (451 de apartamente), finanțate din bani europeni,
în cadrul proiectelor ”Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, Grup III” și ”Creşterea eficienţei
energetice a blocurilor de locuinţe,
Grup IV”.
Lucrările au fost executate de catre SC GANELI PRODEXIM SRL și
SC AVRIL SRL.
Imobilele care au beneficiat de lucrări sunt situate la urmatoarele adrese: str. Mestecenilor nr. 6, bl.IX E ,
Aleea Snagov nr. 3, str. Liviu
Rebreanu nr. 23, bl.D11, str. Viilor nr.
11, bl. IX S - , str. Moldoveanu nr. 16’,
str. Meseş nr. 6, bl. L10, Calea Floreşti,
nr. 75, bl. V2 , str. Plopilor, nr. 12, bl.
O4, str. Arieșului, nr. 34, bl.6’; str.
Mestecenilor, nr. 5, bl. IX M; str.
Muncitorilor, nr. 28 bl. M2; str.
Plopilor, nr. 38, bl. R1 și Aleea Tarnița
nr. 4, bl. B4.
Valoarea totală a contractelor de
lucrări pentru grup III – 4.230.684,98
lei fără TVA
Valoarea totală a contractelor de
lucrări pentru grup IV – 1.8858.941,66
lei fără TVA

În cadrul acestui proiect vor fi înlocuite 1094 aparate de iluminat în interior şi 1358
aparate de iluminat public.
„Acest proiect ne-a permis să realizăm investiții semnificative pentru a reduce consumul și poluarea mediului înconjurător, fără a fi nevoiți să apelăm la bugetul local, pentru
că fondurile nerambursabile elvețiene sunt puse la dispoziția comunităților din Europa
tocmai pentru a stimula luarea de măsuri care să reducă consumurile energetice excesive”,
a explicat primarul Emil Boc. „Practic, consumul va scădea cu circa 42-44% și astfel vom
putea realiza în viitor economii la costurile de întreținere ale muncipalității, de aproximativ 65000 euro/an”, a mai spus primarul Emil Boc.
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Total contracte de finanţare semnate privind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe: 9.
Valoarea totală a contractelor de finanţare semnate : 31.945.802,79 lei.
Valoare nerambursabilă solicitată aferentă contractelor de finanţare: 18.198.803,30 lei.
Au intrat în implementare un total de 44 de blocuri cu 1617 apartamente, dintre care au fost finalizate deja 20 blocuri cu 651de
apartamente, restul urmând a fi realizate până în decembrie 2015.
Alte 3 proiecte vizând creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe au fost depuse şi se află în faza de evaluare la ADR-NV (20
de blocuri cu 924 apartamente). Acestea nu vor fi finanţate însă decât în viitoarea perioadă programatică.
Valoarea totală a cererilor de finanțare grup 10, 11, 12: 22.928.037,44 lei.
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 13.756.822,46 lei.
Total general (proiecte finanţate + proiecte pregătite): 64 blocuri. Total apartamente: 2.541.

www.primariaclujnapoca.ro
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Clujul a deschis o nouă frontieră – este un etalon al festivalurilor de talie europeană
Ce au spus participanții?
Tom Odell a postat pe rețeaua de socializare o fotografie
de pe scena Untold, care a strâns 30.000 de like-uri și 150
de share-uri.
Lost Frequencies a postat o poză cu el pe twitter ţinând
în mâini steagul României și cu descrierea: “Untold festival yesterday was craaaazy”.(„A fost nebunie ieri la festivalul Untold!”)
Fedde Le Grand a scris pe twitter “Untold festival you
guys were incredible!! So much love Romania”. („Untold
festival, voi ce ati fost acolo, ati fost fantastici! Iubesc
România atât de mult!”)
ATB “Goosebumps! Thank you so much for this unforgettable night! 3 words for the Untold Festival: unexpected, amazing, unforgettable”. („Te trec fiorii! Vă
mulțumesc atât de mult pentru această noapte de neuitat! 3 cuvinte pentru Untold festival: neașteptat, uluitor,
de neuitat.”)

În anul acesta, pentru a marca anul oficial al Capitalei Europene a Tineretului la
Cluj-Napoca, principalul eveniment organizat cu suportul financiar și logistic al administrației publice locale a avut la finalul
lunii iulie. Timp de patru zile, festivalul
UNTOLD (în limba engleză untold înseamnă – nespus, nevorbit) a atras un număr nemaiîntâlnit de turiști și vizitatori în
orașul nostru, interesați de cel mai mare
festival de muzică de toate genurile din
România. Practic, timp de patru zile, peste

Artiștii Untold

Cele mai așteptate concerte au fost susținute de către AVICII, ARMIN van
BUUREN, DAVID GUETTA și ATB,
precum și pe zeci de alți artiști ai momentului. Evenimentele au fost urmărite și pe canalele de socializare, conform
datelor analitice înregistrate, peste 75%
dintre vizitatori au vârste cuprinse între
18 și 34 de ani și au provenit din țări
precum: România, Marea Britanie,
Germania, SUA, Ungaria, Italia, Franța,
Spania, Olanda, Austria.
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60.000 de persoane au vizitat evenimentul,
aducând o audiență de peste 240.000 de
participanți, un indicator extrem de important și de bun în limbajul tehnic al managerilor de evenimente. Aceștia s-au
bucurat de prestația artistică a circa 170 de
artiști care au creat o atmosferă memorabilă timp de peste 88 de ore. Din totalul de
participanți, 15% au fost turiști veniți la
UNTOLD Festival din țări precum: Mexic,
Noua Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud,
SUA și Canada, Olanda, Polonia, Marea
Britanie, Franța, Germania, Ungaria,
Cehia, Spania. Construcția scenei principale a însumat 1.200 mp decor, 306 mp de
ecrane video, 533 de lumini și proiectoare,
efecte pirotehnice impresionante și 11 variante de proiectare.

Festivalul – o promovare imensă a
Clujului în alte țări
“Le mulțumesc în primul rând clujenilor pentru răbdare, înțelegere și susținerea
financiară cu aproximativ 10% din bugetul
festivalului. Sunt conștient de disconfortul
pe care l-am creat unora dintre clujenii care
nu apreciază acest tip de evenimente, și, cu

atât mai mult, le mulțumesc pentru răbdarea cu care au trecut peste deranjul creat de
zgomot, restricții de circulație sau artificii
la ore târzii. Vă asigur că toleranța dumneavoastră a fost apreciată de toată lumea
și voi avea în vedere pe viitor măsuri suplimentare de protejare de zgomot, prin
montarea unor panouri fonice și orientarea diferită a scenelor în aer liber”, a explicat primarul Emil Boc. Odată finalizată
această ediție, a fost posibilă cuantificarea
beneficiilor materiale pentru economia locală și a plusurilor evenimentului. „Dragi
clujeni, doresc să stiți că acest festival a fost
cel mai bun ambasador al Clujului din ultimii ani și, de ce nu, al României. Zecile de
mii de vizitatori, din toate colțurile lumii,
au plecat cu imaginea unui festival reușit,
nu numai din punct de vedere al conținutului, ci și ca experiență de socializare,
având ocazia să experimenteze ospitalitatea dumneavoastră. Comportamentul turiștilor prezenți la Cluj poate fi și o lecție
pentru fiecare dintre noi, așa cum și noi am
fost niște gazde exemplare pentru ei”, a explicat primarul Emil Boc.

www.primariaclujnapoca.ro

Dimitri Vegas & Like Mike - cei doi frați greci s-au urcat pe pupitru cu steagul României și chiar și jocul de
lumini de pe imensa scenă s-a aliniat în roșu, galben și
albastru.
Armin van Buuren - a fost plăcut surprins de atmosfera
de pe Cluj Arena, și-a prelungit cu o oră spectacolul şi
avut mai multe postări pe reţeaua de socializare:„Incredible festival in Cluj Romania last night!” (Un festival incredibil la Cluj, România ieri seară!)

Foto: Ștefan Socaciu

„Foarte, foarte frumos. Luminile sunt extraordinare,
mai ales artificiile îmi plac extraordinar de mult”, a declarat un tânăr.
„Toată viața mi-am dorit chestia asta și a venit pur și simplu. Foarte tare!”, apreciază un altul.

Clujul – vedetă pe Internet

Aproape 5.000.000 de persoane au interacționat cu pagina de Facebook a
festivalului în ultima săptămână, dintre
care peste 830.000 de fani au interacționat direct cu pagina prin comentarii, like-uri și share-uri. Spot-ul oficial al
festivalului, teaser-ul și videoul de prezentare a scenei principale au cumulat
un reach de 1.067.000 și peste 320.000
de vizualizări pe Facebook.

www.primariaclujnapoca.ro

„Foarte tare! Armin van Buuren, special pentru el am
venit. Visul meu de copil”, mărturisește un alt spectator.
„Am venit pentru că în seara asta atracția principală e
Armin van Buuren. L-am mai văzut în Bucureşti la
Romexpo. Îmi place atmosfera de aici. Îi super tare!”, a
spus entuziasmată o tânără.
Turist străin: “Nu vorbesc româna, dar iubesc oamenii de
aici din România şi felul cum petrec, sunt aici pentru tine
România. Te iubesc, România!”
Mesajele au fost preluate de pe www.digi24.ro, www.ziuadecluj.ro, și www.protv.ro
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Primăria Cluj-Napoca sprijină
evenimentele clujene

Primăria municipiului Cluj-Napoca a alocat în acest an circa 10,3 milioane de lei,
cel mai mare buget din istorie pentru susținerea evenimentelor culturale,
educaționale și artistice organizate de către organizațiile nonguvernamentale oferite
clujenilor și vizitatorilor orașului nostru în anul 2015 - anul în care
Cluj-Napoca este Capitala Europeană a Tineretului!
Jurnalul Municipal vă prezintă o selecție a celor mai notabile dintre evenimentele
deja organizate pentru a pune în valoare aceast titlu onorific european!

Numele organizaţiei
Federaţia Fabrica de Pensule
Asociaţia Film şi Cultură Urbană
Asociaţia Film şi Cultură Urbană
Fundaţia Europeană pentru Cultură Urbană

Titlul proiectului
Suma alocată
Federaţia Fabrica de Pensule – centru de artă şi cultură contemporană (2015)
300 000
Colours of Cluj Festival (Oraşul culorilor), ediţia a III- a
100 000
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE FILM TRANSILVANIA – EDIŢIA a XIV- a
1 000 000
Festivalul Internaţional de Film „Comedy Cluj 2015” - World Panorama ( Festivalul internaţio240 000
nal de film Comedy Cluj 2015- Panorama mondială )
Asociaţia Cluj-Napoca 2021 (2020) – Capitală Cluj-Napoca 2021 – Capitală Culturală Europeană – finalizarea candidaturii
280 000
Culturală Europeană
Federaţia SHARE Cluj-Napoca
Tineret@Cluj-Napoca 2015
1 650 000
Asociaţia Ansamblul Folcloric „Mărtişorul”
Mărţişorul în lume
50 000
Asociaţia Student Plus
TiMAF – Transylvania International Music and Arts Festival (Festivalul Internaţional de
180 000
Muzică şi Artă Transilvania), ed. a V- a
Asociaţia Clujul Comoară / Kincses Kolozsvár Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediţia a VI-a
300 000
Eyesület
ASC Cluj Raving Society
Festivalul de muzica electronică Delahoya 2015
40 000
Consorţiul Studenţilor din România
TRANSILVANIA MUSIC EVENT (Evenimentul muzical Transilvania)
150 000
Asociaţia Fapte
Jazz in the Park – Youth Edition (Jazz în parc. Ediţia de tineret)
160 000
Fundaţia J.M. Keynes
We are rocking the city (Festival rock)
150 000
Ordinul Arhitecţilor din România filiala Scena Urbană – Urban Butterfly Effect (Scena urbană - Efectul fluturelui în spaţiul urban)
60 000
Transilvania
Asociaţia Colectiv A
Temps D’Images Cluj # 8 Teatru. Dans.Video (Festivalul Timpul Imaginilor Cluj.)
45 000
Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi Cluj
Tinerii ortodocşi, împreună pentru viitorul Europei
500 000
Asociaţia Culturală Eikon, Cluj-Napoca
Festivalul Internaţional de Carte Transilvania, Ediţia a 3-a
100 000
Asociaţia Unusual Suspects Media
Mioritmic Alandala Cluj-MAC 2015
280 000
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Asociaţia Fapte
Fundaţia J.M. Keynes
Asociaţia Pro Someşeni
Fundaţia Culturală Napsugár
Asociaţia Rotaract Club Cluj-Napoca
Asociaţia Korzo
Asociaţia Economică „Iulian Pop”, Cluj-Napoca
Asociaţia KOLOZSVÁR 2015
Asociaţia Culturală MINERVA

Picnic in the Park (Picnic în parc)
Cluj-Napoca, Noua Sala Polivalentă
Spectacol de folclor şi dans cu tema istorică „13 martiri de la Arad”
Revista pt. copii „Szivárvány” cu o tradiţie de 35 de ani în Capitala Tineretului
Conferinţele Internaţionale Rotaract la Cluj-Napoca
WalkingCluj (Plimbări în Cluj) – tururi turistice ghidate în Cluj-Napoca
Tradiţii transilvănene în spaţiul european
Promovarea regională Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului
Editarea şi publicarea monografiei „A kolozsvári Minerva története és bibliográfiája”
(“Istoria şi bibliografia Minervei clujene”)
Asociaţia AD HOC
„Edith Piaf – Maria Tănase – Pod între culturi, punte peste ani”
Visky Ágoston
Balcony TV: fereastra de deschidere a muzicii clujene spre Europa
Asociaţia Steps
Festivalul Internaţional de Dans Contemporan „Steps Around the World”(“Steps”-În jurul
lumii)
Federaţia Consorţiul Organizaţiilor Studenţeşti Luna Studentului Clujean
Cluj
Asociaţia MIK
Conferinţa ştiinţifică Studenţească - TDK
Asociaţia Culturală SZARKALÁB
Festivalul Folcloric de Primăvară, Ediţia a X-a
Fundaţia Sigismund Toduţă
Festivalul Internaţional Sigismund Toduţă, ediţia a II-a
Fundaţia AltArt pentru Artă Alternativă
Future Fabulators 2015 (Fabulaţii despre viitor 2015)
Asociaţia Teatrul Imposibil
Man.in.Fest International Experimental Theatre Festival (Festival de teatru experimental
Man.In.Fest ), ediţia a VIII-a
Asociaţia Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Promovarea valorilor culturale clujene prin prezentarea virtuală a centrului istoric
Monumentelor
Asociaţia Szabó Dezső
Etapa I. Workshop coral pentru 100 de tineri
Etapa II. Atelier gastronomic pentru 60 de tineri
Asociaţia Club Sportiv Viitorul Cluj Junior
Turneul „Fotbal à la Cluj”
Asociaţia Culturală Szint Kulturális Egyesület
Festivalul Internaţional de Folclor Sfântul Ştefan, ediţia a XVII-a
Liga Scriitorilor Români
Agora Literară, revistă de literatură şi cultură română
Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Promovarea la Cluj-Napoca a Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic
Cluj
Asociaţia Sportivă Skateboard Transilvania
Rozelor Skate Cup (Cupa de skateboarding Rozelor)
Asociaţia Clujul de altădată
Farmecul Clujului de altădată – album în română-engleză
Asociaţia Clubul Oamenilor de Afaceri de Festivalul de Toamnă al Economiei Germane, ediţia 2015
Limba Germană din Transilvania de Nord
– DWNT
Asociaţia Etnografică KRIZA JÁNOS
Bibliografia rezultatelor ştiinţifice sociale referitoare la Cluj, Etapa a II-a
Asociaţia VISSZHANG
Activităţi Culturale a Corului şi Orchestrei Studenţeşti Visszhang
Societatea Română Mozart
Festivalul Internaţional Mozart, ediţia a XXV-a
Fundaţia AltArt pentru Artă Contemporană
Oraşul Vizibil 2015. Create to connect
Asociaţia de prietenie KORUNK
Revista KORUNK 2015
Asociaţia „Georgius Aranka” - Georgius Aranka Organizarea Concursului Naţional de Cultivarea Limbii „ARANKA GYÖRGY” - ediţia
Társaság
XX
Fundaţia Comunitară Cluj
InJoy-Capitală Culturală Europeană
Fundaţia Transilvania Trust
Program de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul reabilitării monumentelor istorice – Manual de specialitate
Asociaţia Filmtett
Filmtettfest – Zilele Filmului Maghiar, ediţia a 15-a
Asociaţia Leaders Alliance
Leaders Academy (Academia liderilor)
Asociaţia Ansamblul Baroc „Transylvania”
LA STRAVAGANZA, ediţia a IV-a
Asociaţia Cluj Today
Editarea revistelor Cluj The Heart of Transylvania în anul 2015 (Cluj - inima Transilvaniei)
Asociaţia Kolozsvár Társaság
Comunitate şi Cultură în anul Capitalei Europene a Tineretului 2015
Clubul Sportiv „CLUJUL PEDALEAZĂ”
Micul biciclist şi siguranţa lui
Fundaţia Armonia
Berăria Culturală & Show Factory în Capitala Europeană a Tineretului (Berăria culturală şi
fabrica de spectacole)
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20 000
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20 000
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100 000
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9 000
20 000
20 000
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10 000
90 000
16 000
15 000
120 000
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Asociaţia RIF
Asociaţia Transylvania Cultural Community
Asociaţia Împreună pentru România Modernă
Asociaţia de Sprijin a Activităţii Inspectoratului
Şcolar Judeţean Cluj
Asociaţia Sportivă Skateboard Transilvania
Asociaţia Compania de Tango Cluj
Asociaţia Studenţilor Sapientia
Asociaţia JÁTÉKTÉR
Asociaţia Clubul Sporturilor Montane
Rupicapra
Asociaţia Cabane de Creastă – Magashegyi
Menedékházak Egyesülete
Asociaţia Colectiv A
Filiala Interjudeţeană Cluj-Bistriţa a Uniunii
Artiştilor Plastici din România
Fundaţia Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj
Fundaţia Culturală APOSTROF
Asociaţia de Majorete din România
Comunitatea Evreilor, Cluj-Napoca
Asociaţia Grupul PONT/PONT CsoportPONT Group
Asociaţia Clujul Văzut Altfel
Asociaţia Young Team
Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Ediţia a XIV- a a Conferinţei Tinerilor Antreprenori şi Economişti din Transilvania
Ziua Internaţională a Jazzului 2015, Festivalul!
Educaţie prin Sport: Cupa liceelor la fotbal NeuronKid
Revista „Viaţa de liceu”

10 000
10 000
30 000
10 000

Transylvanian Rippers 2014 – festival de sporturi extreme (Grozavii Transilvaniei 2014)
Tango Cazino – ediţia a IV-a
Balul Primăverii 2015
Revista Játéktér 2015
Alege sportul – Zilele sportului la Cluj

20 000
15 000
15 000
10 000
5 000

Sporturi montane pentru copii

8 000

La terenuri. Ateliere şi evenimente comunitare în cartierul Mănăştur 2015
Tineri artişti clujeni – idee, realizare şi mesaj

60 000
17 000

Ansamblul Icoane – tradiţie în actualitate
Editarea şi tipărirea revistei APOSTROF în anul 2015
Concurs Naţional de Majorete
Itinerare evreieşti în spaţiu, timp şi spirit
Clujul Creativ – o abordare multiculturală a industriilor creative în Cluj-Napoca

10 000
25 000
12 000
25 000
30 000

Clujul văzut altfel: Clujul multilingv
Share the Sky (Nuntă în cer)
Zilele Studenţilor,
Ediţia a XXII- a
Asociaţia „Apáthy István Egyesület”
Păsările Clujului în direct
Asociaţia Împreună pentru România Modernă Educaţie prin sport: Jocurile copilăriei NeuronKid (activităţi educative în parcurile
clujene)
Asociaţia Leaders Alliance
Turneele finale ale campionatelor universitare
Asociaţia JCI ACTIVE CITIZENS CLUJ
SALT 2015 – Susţinem antreprenori şi lideri tineri
Open Bridge Consortium – Asociaţia Culturală Promovarea Cluj Capitala Tineretului 2015 în Coreea de Sud
şi de Afaceri Cluj-Suwon
Asociaţia Da, poftiţi/Igen, tessék!
Card Communitar Cluj/Kolozsvár
Asociaţiunea Transilvană pentru Literatură şi Editarea revistei „Astra Clujeană” şi a unui volum intitulat Despărţământul Cluj al Astrei.
Cultura Poporului (ASTRA)
Dicţionar enciclopedic, autor Vasile Lechinţan, secretar al Despărţământului
Asociaţia Aerul şi Apa
Tipărirea volumului Conferinţei Internaţionale „Aerul şi apa - componente ale mediului”
Fundaţia CERAMART
Bienala Internaţională de Ceramică Cluj 2015
Asociaţia Culturală Pro Transilvania
Winter Delights (Bucuriile iernii)
Asociaţia Colegiul Naţional Emil Racoviţă
Liceenii – tinerii ghizi ai cetăţii
Asociaţia Tinerilor Clujeni
European Youth Conference (Conferinţa europeană de tineret)
Societatea Universitară Română pentru Săptămânile Studenţilor la Matematică şi Informatică
Creativitate Umană, Inteligenţă Artificială şi
Tehnologia Informaţiei Hermes Cluj
REACTOR de creaţie şi experiment
Vacanţă animată MiniReactor – microstagiune de teatru pentru copii Asociaţia Media Index
Storify Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului (Povestiri despre Cluj-Napoca
2015)
Asociaţia Teatrul Imposibil
QuartFest( Festivalul de cvartete)
Societatea Muzeului Ardelean
Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători din domeniul tehnic (FMTÜ)
Fundaţia Transylvania College
Tabăra de vară „Friendship Camp”(Tabără de vară a prieteniei)
Asociaţia PhotoRomânia
Photo România 2015
Asociaţia CTP Transylvania
Make a lot, give a lot, save a lot!(Câştigă mult, economiseşte mult, dăruieşte mult!) Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenţilor
Asociaţia Economiştilor Maghiari din România Tipărirea revistei „Forum Economic” 2015
Asociaţia Váróterem Projekt
ON STAGE (Pe scenă) – microstagiune de teatru independent
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Asociaţia Cultural Urbană
Asociaţia „Organizaţia Studenţilor din
Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca
Asociaţia Culturală Helikon
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea
Turismului Clujean

Napoca Music Event (Festivalul de muzică Napoca)
Festivalul Universităţii Tehnice

12 000
120 000
60 000

Editarea revistei culturale HELIKON în anul 2015
„Cluj-Napoca Smart Tourism City”(Cluj-Napoca -oraş turistic inteligent ) Dezvoltarea şi
Implementarea Sistemului de Management şi Promovare Turistică cu Ajutorul Tehnologiei
Moderne, în contextul Capitalei Europene a Tineretului 2015 şi a Capitalei Culturale
Europene 2021
Asociaţia Economiştilor Maghiari din România Dezvoltarea generală a culturii financiare şi a finanţelor personale
Filiala Cluj-Napoca
Asociaţia Studenţilor Psihologi din România
Conferinţă Internaţională a Studenţilor la Psihologie
Asociaţia BRUT
Spectacol devised (Spectacol – creaţie colectivă )
Asociaţia Reactor de Creaţie şi Experiment
Teen spirit (Teatru tânăr)
Societatea Bolyai
Editarea cărţilor în tema filosofiei sociale şi a geografiei economice
Asociaţia MEDEA
Mass-media şi tineretul – influenţe reciproce şi tendinţe culturale
Fundaţia Donat
Implicarea elevilor în promovarea turismului prin activităţi de ghidaj şi animaţie turistică
în perspectiva Cluj Capitala Europeană a Tineretului
Fundaţia Transylvania College
My Money Week (MMW) (Săptămâna Banii Mei)
Fundaţia Culturală şi de caritate pentru protec- Oraşul european al tinerilor artişti
ţia patrimoniului cultural naţional CARPATICA
Asociaţia Váróterem Projekt
Round Trip Delay (Decalaj dus-întors) – spectacol de teatru contemporan despre social
networking şi dependenţă
Asociaţia Modus Vivendi
Deschide cartea cu poveşti!
Asociaţia „Bogáncs-Zurboló Egyesület”
Aniversarea a 30 ani a Ansamblului Bogáncs
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Festivalul Universităţii Babeş-Bolyai (UBBFest)
Babeş-Bolyai

10 000
10 000

PROIECTE PROGRAM 5.3
Numele organizaţiei

80 000
15 000
30 000
30 000
4 000
2 000
10 000
20 000
5 000
17 000
30 000
5 000
10 000
25 000
10 000
20 000
90 000
5 000
10 000
30 000

10 000
10 000
20 000
45 000

5 000
7 000
3 000
10 000
5 000
3 000
20 000
10 000
15 000
25 000
5 000
18 000
15 000

Titlul proiectului

Suma alocată
2015
Asociația Folclorică „Crăișorul”
Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale
10 000
Fundația Culturală „Simona Noja”
Prezența Companiei „Balet Transilvania” în cadrul manifestărilor organizate în cadrul acți60 000
unii „Cluj Capitală Culturală a Tineretului 2015”
Asociația Culturală Origo
Întărirea programului Capitalei Europene a Tineretului pe plan cultural: Șir de expoziții de
12 000
artă a tinerilor artiști
Asociația Comvel
Muzică faină în Transilvania
30 000
Asociația Magic People
Festivalul copiilor
50 000
Asociația Artiștilor Plastici din Județul Cluj
A.A.P. la 40 de ani
15 000
Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania Zilele culturale ale tineretului din Bazinul Carpatin
10 000
Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj
Gala premiilor „Jurnalist în România”
15 000
Asociația pentru Educație Politică
Programul German al Cluj-Napoca 2015 - Capitală Europeană a Tineretului
20 000
Ordinul Arhitecților din România Filiala Arta ca strategie de implicare
20 000
Transilvania
Fundația Diesel
Teatru de club
30 000
Aociația Transylvania.Youth.Culture
În memoriam Mugurel Scutăreanu
15 000
Asociația Compania de Tango Cluj
Harta Traseelor de Bicicletă și a Transportului Urban din Municipiul Cluj-Napoca, ediția
7 000
2015
Asociația 11even
Ziua universală a Iei – tradiții, jocuri și povești românești
10 000
Fundația Culturală Archivum
Serate muzical-literare și etnofolclorice cu caracter multicultural și educativ
7 000
AIESEC Cluj-Napoca
We are the Youth Generation
15 000
Asociația Sonoro
Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, ediția a X-a
25 000
Asociația Teatrală Shoshin
Antigona în mănăstire (spectacol de stradă)
5 000
Asociația Cultural Urbana
Caravana capitalei de tineret
30 000
Asociația Clujul Cultural
Cluj Blues Fest 2015
30 000
Societatea Culturală Filarmonia
Concertele Philarmonia Napocensis la Scena verde
25 000

www.primariaclujnapoca.ro
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Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber”
Asociația miniMASS
Asociația IvenTeam
Asociația Societatea Carpatină Ardeleană-Cluj
1891 – Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár
1891
Societatea Carpatină Ardeleană
Asociația ''Collegium Lutheranicum Egyesület”
Asociația Tineretului Român Unit – ASTRU
Cluj
Fundația Culturală Intact
Asociația Clujul de altădată
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca
Fundaţia Comunitară Cluj
Fundația Culturală și de caritatea pentru protecția patrimoniului cultural național
„CARPATICA”
Asociaţia Enviro Scientia Egyesulet
Consorţiul Studenţilor din România
Asociaţi Urbannect
Asociaţia Progressive Youth
Asociaţia Liga Scriitorilor Maghiari din Ardeal
– Erdélyi Magyar Írók Ligája
Asociaţia Restauraţio
Societatea Culturală „Filarmonia”
Asociaţia 11even
PROIECTE PROGRAM 5.2
Numele organizaţiei
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Tineri în știință: analize sociologice ale tinerilor despre tineri
Someş Delivery
Dreamhack Masters Cluj-Napoca
Organizarea ediției a XII-a a Turei de Performanță „Kós Károly”

4 000
50 000
125 000
5 000

Editarea revistei “Erdélyi Gyopár” (Floarea de Colț din Transilvania), 2015
Momente muzicale și de comunitate
Promovarea muzicii românești în rândul tinerilor Cluj-Napoca

5 000
5 000
10 000

Concert Al Di Meola
Fascicul semn de carte personalizat Cluj 2015 - română-maghiară
Voluntariatul - pilon esențial al Clujului - Capitala Europenă a Tineretului 2015
Concursul COM'ON Cluj-Napoca, Bugetul Participativ de Tineret
Cimitirul Central (Hajongard) Cluj-Napoca - MONOGRAFIE

20 000
3 000
10 000
500 000
15 000

Seri Academice la Universitatea Sapientia
Festivalul Internaţional de Stand Up Comedy
Oraşul acasă 2.1 În cartiere
Bye bye Stud Academy
Portul Cluj-Napoca. Festivalul tinerilor scriitori din Bazinul Carpatic

4 000
60 000
10 000
5 000
10 000

Noaptea albă a culturii
Technik Camp la Scena Verde
Creatori de viitor

25 000
10 000
10 000

Suma alocată
2015
Asociația Culturală Origo
Înapoi în viitor/Back to the future – Proiect de artă vizuală în cadrul programului Cluj
10 000
Never Sleeps
Fundația Tranzit – Tranzit Alapítvány
Nopțile Someșului – Eveniment cultural în cadrul programului „Clujul nu doarme”
5 000
Asociația KIFOR
Cluj Never Sleeps – Orașul din vedere panoramică
15 000
Exhibit@Cluj Never Sleeps – Expoziție de artă contemporană cu artiști tineri români
3 000
Asociația Young Actions and Abstractions
Asociația Culturală Elena Mîndru
Symphonic meets Jazz
15 000
Asociația Reactor de Creație si Experiment
De ce Clujul nu doarme?
5 000
Clubul Sportiv „Interteam”
Spinning Marathon
15 000
Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Cluj Design Week
80 000
Inovație și Experiment
Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj
Programele Operei Maghiare din Cluj din anul 2015
80 000
Asociația Conexio
Întâlnirile Internaționale de la Cluj, ediția a V-a
90 000
Societatea Carpatină Ardeleană
Ziua Muntelui la Cluj
5 000
Consorţiul Studenţilor din România
The City Never Sleeps / Oraşul Nu Doarme Niciodată
25 000
Asociaţia Reflector
Teatrul coboară în Parcul Central
7 000
Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj-Napoca Aniversarea a 25-a a USMC
10 000

PROIECTE PROGRAM 5.1
Numele organizaţiei

Titlul proiectului

Festivalul de dans și muzică populară maghiară, ediția a XII-a
Conferința: Actualități în medicina de urgență

4 000
8 000

Întâlniri interculturale
Conset - Atelier de rezidență și creație artistică angajată social
Platforma absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca

4 000
5 000
10 000

Weekend lung pentru liceeni – Zilele porților deschise la Universitatea Babeș-Bolyai,
ediția a III-a
Conferința Portal de Contact român-maghiar „Corbii Albi”
Opera 4 Youth
“Opera pentru Cetate” – spectacol „Carmen”
Your Young Theatre
Povești despre Cluj
Clujul omagiază Ziua Internațională a Iei

12 000
4 000
60 000
80 000
35 000
15 000
10 000

Expo Maraton 2015 – ediția a V-a (parteneriat cu UAD Cluj-Napoca)

20 000

Punerea în scenă a unui spectacol muzical al corului Liceului Teoretic „Apáczai Csere
János”
Asociația Ansamblul Baroc Transylvania
Musica Transilvanica 5
Asociația Terra Dacica Aeterna
Tabăra Antică Napoca – 2000 ani de existență
Fundația Tranzit – Tranzit Alapítvány
Fețele Clujului în ochii tinerilor – proiect de colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai
Asociația Culturală Cetatea Albă – Filiala Transilvania Jazz Festival 2015, ediția a IX-a
Cluj-Napoca
Asociația Culturală „Notes&Ties”
Concursul Internațional de Muzică GHEORGHE DIMA, ediția a XV-a
Asociația Create.Act.Enjoy
Luna Creativă
Asociația „Mario Atelier – Coregrafie, Teatru Festivalul de Magie „Astralis” - Ediția a II-a
și Muzică”
Fundaţia „Educaţie pentru libertate”
Aventuri în lumea poveştilor – Tabără de artă pentru copii
Asociaţia Pro János Zsigmond
„Porţile deschise la unitarieni” organizată la iniţiativa Liceului „Pro János Zsigmond”
şi tabăra interculturală despre cunoaşterea şi păstrarea tradiţiilor
Asociația pentru Adevărul Revoluției din Comemorarea a 26 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989
Județul Cluj
Societatea Română de Dialectologie
Conferinţă internaţională „Zilele Sextil Puşcariu”
Asociaţia Folclorică Someşul Napoca
Activităţi culturale în ţară şi străinătate, pentru păstrarea identităţii naţionale
Numele organizaţiei

Titlul proiectului

Asociația Județeană de handbal

Joc retur România – Serbia calificare la Campionatul mondial din Danemarca

NUMELE ORGANIZAȚIEI

Titlul proiectului

Suma alocată
2015
12 000
60 000

www.primariaclujnapoca.ro

10 000
7 000
20 000
6 000
60 000
25 000
20 000
25 000
5 000
10 000
20 000
20 000
20 000
Suma alocată
2015
31 000

TITLUL PROIECTULUI

Su m a
alocată 2015
Fundația Clinica Pro Vita
”Mi se poate întâmpla şi mie!”
10.000
Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie
Zumbathon caritabil ”Luptăm pentru viaţă”- 21 iunie 2015 în cadrul CLUJ NEVER
20.000
Claudia Safta
SLEEPS
Asociația Little People România
Youth Cancer Europe Summer Meeting
30.000
Campionatul European de Footbal de sală a persoanelor cu diabet ”
Asociaţia bolnavilor de diabet din judeţul DIAEURO2005”
şi Forumul Național al Persoanelor cu diabet cu participare
Cluj-Napoca
internațională

Asociația de Sprijin pentru Activitățile Festivalul Național „Împreună”
Palatului Copiilor Cluj
Uniunea Scriitorilor din România
Scriitorul în cetate
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Asociația Ördögtérgye
Societatea de Medicină de Urgență și
Catastrofă din România – Filiala Cluj
Fundația Transilvania Trust
Fundația Tranzit – Tranzit Alapítvány
Asociația Studenților Universității de Artă și
Design Cluj-Napoca
Federația Universitară Maghiară din
Cluj-Napoca
Asociația Clubul Media Corbul Alb
Asociația Culturală Pro Transilvania
Asociația Culturală Pro Transilvania
Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj
Asociația Vechiul Cluj
Asociația Muzeală și Etnografică „Poarta de
sub Feleac”
Asociația Studenților Universității de Artă și
Design Cluj-Napoca
Asociația Encyclopaedia

Fundaţia Caritabilă „Familia Sfântă” Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a Fundaţiei „Familia Sfântă”, Policlinica fără
Policlinica fără plată
plată
Asociația Creştină de Ajutorare Hannah
Festivalul muzicii creştine pentru tineret în cadrul conferinţei BELIEVE

						

www.primariaclujnapoca.ro

50.000
75.000
15.000
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TIFF

1.000.000 lei – alocare din bugetul local

Opera – Carmen

80.000 lei – alocare din bugetul local
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Scena Verde

35.000 lei – alocare din bugetul local

Cluj Never Sleeps

365.000 lei – alocare din bugetul local
www.primariaclujnapoca.ro

Întâlnirea Națională
a Tineretului Catolic

10.000 lei – alocare din bugetul local

Jazz in the Park

160.000 lei – alocare din bugetul local
www.primariaclujnapoca.ro

În perioada 4-7 septembrie 2015
va avea loc la Cluj-Napoca
Întâlnirea tinerilor ortodocși
”Împreună pentru viitorul Europei”
500.000 de lei - alocare de la bugetul local

Someș Delivery

50.000 lei – alocare din bugetul local
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Cum este perceput Clujul:

primul după București, cel mai prietenos și deschis oraș
Cluj-Napoca este cel mai bine poziționat oraș românesc într-un clasament care măsoară
calitatea vieții în 97 de oraşe din întreaga lume

publicat în 4 iunie 2014) în parteneriat cu
revista „We demain” și a fost realizat folosind baza de date a Agenției Europene de
Mediu, care strânge înregistrările stațiilor
europene de măsurare a calității aerului.
Clasamentul a fost preluat şi comentat de o
serie de publicaţii, între care prestigiosul
ziar „Le Monde” (pe 5 iunie 2014).
Conform surselor citate, clasamentul a
fost determinat prin numărarea numărului
de zile de depășire, în anul 2011, a unor
praguri sanitare de către trei poluanți:
PM10 (particule cu diametrul mai mic de
10 microni), dioxidul de azot și ozonul.
Numărându-se printre principalii agenți
nocivi din aer, acești trei poluanți periculoși pentru sănătate pot provoca tulburări
respiratorii, boli cardiovasculare, cancere
pulmonare și pot cauza decese timpurii.
Clujul nu a avut nici măcar o singură zi
de depăşire.
Surse:http://www.wedemain.fr/Qualitede-l-air-le-palmares-des-100-plus-grandes-villes- d-Europe_a532.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/05/dans-quelle-ville-en-europe-respire-t-on-le-mieux_4433073_3244.
html?xtmc=we_demain&xtcr=1

Calitatea vieţii - Studiu comandat de
Comisia Europeană.
Topul este valabil pentru mijlocul anului curent şi ia în considerare mai mulţi
factori care contribuie la măsurarea calităţii vieţii: costul vieţii şi puterea de cumpărare, posibilităţile de locuire, siguranţa
cetăţenilor, calitatea sistemului medical,
poluarea, timpul petrecut în trafic.
Liderul topului este orașul elvețian
Zurich, urmat de Canberra (Australia).
Clujul se află pe poziția 53, în faţa unor
oraşe precum Paris (Franța, locul 63),
Budapesta (Ungaria, locul 67), Londra
(Anglia, locul 72) sau București (locul 74).
La nivelul Europei, Clujul se află pe poziţia
22, iar la nivelul Europei de Est - pe locul 3
(după Brno şi Praga).
Acest clasament este realizat de către
un site specializat numit Numbeo.com, site
care este utilizat drept sursă de informare
de către instituţii media prestigioase
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precum BBC, The Economist, New York
Times, Financial Times, Le Figaro, The
Guardian, Forbes.

Topul marilor orașe din România în
privința serviciilor publice:
Cluj-Napoca pe primul loc
Cluj-Napoca se clasează pe primul loc
într-un clasament al modului în care marile orașe din România performează în privința
serviciilor
publice
locale.
Clasamentul a fost realizat de Institutul de
Politici Publice (IPP) și a măsurat cât de
eficient au fost administrate cele mai reprezentative servicii publice locale în municipiile mari. Evaluarea performanțelor a
luat în calcul indicatorii tehnici și financiari pentru următoarele servicii: alimentare
cu apă și canalizare, salubrizare,

termoficare, iluminat public, transport public. La aceste criterii s-a adăugat și votul
cețătenilor din aceste municipii pentru fiecare serviciu în parte. Analiza realizată de
IPP arată că la nivelul tuturor municipiilor
analizate cel mai eficient serviciu public este
cel de salubrizare, iar cel mai slab administrat serviciu este cel de alimentare cu apă și
canalizare (conform www.hotnews.ro).

În Cluj-Napoca se respiră cel mai
curat aer din Europa.
În Cluj-Napoca se respiră cel mai curat
aer din Europa, conform unui clasament al
gradului de poluare în cele mai mari 100
de orașe europene. Timişoara ocupă locul
60 şi Bucureşti - locul 66.
Clasamentul a fost publicat de
Asociația Respire (www.respire-asso.org,

www.primariaclujnapoca.ro

Comisia Europeană a dat publicităţii
un studiu asupra calităţii vieţii realizat în
79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din
Europa (Eurostat). Studiul a fost publicat în
octombrie 2013, dar datele au fost colectate
între 15 noiembrie şi 7 decembrie 2012.
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.
De asemenea, 96% dintre clujeni sunt
mulţumiţi să trăiască în oraşul lor, la fel ca
şi locuitorii din Amsterdam, Graz, Leipzig
sau München; peste Barcelona, Berlin şi
Londra. Acest studiu a fost preluat şi comentat în numeroase publicaţii, inclusiv pe
blogul ziarului "The Washington Post"
(http://knowmore.washingtonpost.
com/2014/03/10/which-european-citiesare-the-most-satisfying-to-live-in/).

Sursa cu studiul complet se găseşte la:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/audit/index_en.cfm

Clujul - locul în care se redefineşte
avangarda artistică a secolului 21.
Volumul “Art Cities of the Future: 21st
Century Avant-Gardes” (apărut în septembrie 2013) a identificat 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" în cronicile elogioase la adresa
volumului.
Linkuri:
-http://www.nytimes.com/2013/09/24/
arts/from-beirut-to-bogota-art-cities-towatch.html?pagewanted=all
- h t t p : / / w w w. h u ffi n g t o n p o s t .
com/2013/09/19/art-cities-of-the-future_n_3949998.html

Studii realizate de Banca Mondială economie şi dezvoltare.
Analizele realizate de Banca Mondială
arată importanţa prezentă şi oportunităţile
de dezvoltare ale Clujului. Clujul va fi al
doilea centru de creştere economică după
Bucureşti. Studiile au fost publicate în 2013
şi analizează date inclusiv de pe anul 2012.
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 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).
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).

www.primariaclujnapoca.ro

Cea mai mare vitalitate culturală
urbană în Cluj-Napoca
Clujul are, după Bucureşti, cea mai
mare vitalitate culturală urbană din
România, conform unor studii ale
Centrului de Consultanţă şi Cercetare în
Domeniul Culturii.
Potrivit studiului din 2010, indicele de
vitalitateculturală 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 Cluj sunt: infrastructura sectorului cultural (1,08), resurse umane
specializate (1,18), cheltuieli bugetare pentru cultură (-0,45), activităţi culturale –
participare
(1,10),
economia
creativă-industrii creative (3,15), sectorul
non-profit (ONG-uri) (0,47).
Următoarele oraşe sunt: Sibiu (0,88);
Sfântu Gheorghe (0,86); Timişoara (0,84).
Studiul arată că domeniile de excelenţă
culturală la Cluj sunt infrastructura culturală, participarea la evenimente culturale şi
economia creativă.
Sursa: Centrul de Consultanţă şi Cercetare
în Domeniul Culturii, Vitalitatea Culturală
a Oraşelor, 2010 www.culturadata.ro/index.
php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=147
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Centru pentru seniorii clujeni,
reabilitat din bani europeni
Centrul de zi pentru vârstnici nr. 2 s-a redeschis în luna
iulie 2015, după un an de la demararea lucrărilor de modernizare. Acest centru funcţionează în două sedii: pe strada
Decebal nr. 21 şi pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108.
Prin proiectul european „Centrul multifuncţional de
servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice nr. 2”
s-a realizat reabilitarea infrastructurii sociale aferente acestuia prin modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente specifice de reintegrare socială a celor două spaţii,
frecventate de peste 400 de vârstnici.
Modernizarea centrului a constat în: realizarea de lucrări de extindere a clădirii, dotare cu mobilier, aparatură
medicală şi de fitness, calculatoare de ultimă generaţie, precum şi mijloace decente pentru petrecerea timpului liber
pentru persoanele care frecventează aceste spaţii.
„Mulţumesc celor care s-au ocupat de realizarea acestui
proiect şi nu în ultimul rând contribuabilului european,
pentru că acest proiect este din fonduri europene. Cu această ocazie am creat condiţii europene pentru pensionarii din
municipiul Cluj-Napoca, de care sperăm să se bucure cât
mai mult timp de acum înainte”, a precizat primarul Emil
Boc.
Valoarea totală a proiectului a fost de 4,1 milioane de lei
fără TVA, iar valoarea lucrărilor executate a fost de
3.025.466,36 fără TVA. Reabilitarea centrului a fost realizată de SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA, iar lucrările
au fost demarate în data de 24 iulie 2014.
Prin acest proiect au fost realizate următoarele
obiective:
•
•
•

•
•
•

Modernizarea şi extinderea imobilului de pe str. Decebal nr. 21, clădire aferentă Centrului de Zi nr. 2, prin modernizarea unei suprafeţe utile
de de 355,65 mp;
Modernizarea şi extinderea imobilului de pe B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108, clădire aferentă Centrului de Zi nr. 2, prin modernizarea
unei suprafeţe utile de 136,37 mp;
Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor Centrului de Zi nr. 2: mobilier specific, echipamente de specialitate, sisteme şi echipamente pentru persoanele cu dizabilităţi, programe informatice şi echipamente de informare şi comunicare. Acestea contribuie la dezvoltarea infrastructurii şi desfăşurarea unor noi activităţi de educaţie, integrare/reintegrare socială şi recreere (ludoterapie, fizioterapie,
informare şi consiliere) precum şi la îmbunătăţirea calitativă a activităţilor derulate în prezent (recreere şi petrecere a timpului liber, kinetoterapie şi gimnastică medicală, consiliere socială şi psihologică);
Creşterea cu cel puţin 10% a numărului de beneficiari de servicii sociale din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice nr. 2 de la 375
de beneficiari, la nivelul anului 2010, la 413 beneficiari, în doi ani de la finalizarea proiectului;
Creşterea facilităţilor destinate persoanelor cu dizabilităţi create în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice nr.2;
Crearea de noi locuri de muncă la nivelul municipiului Cluj-Napoca.
De asemenea, proiectul contribuie la combaterea fenomenului de excluziune socială a persoanelor vârstnice prin facilitarea accesului la un
complex de servicii sociale corelate nevoilor acestora, terapie ocupaţională şi socializare organizate în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane
Vârstnice nr. 2.
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Câștigătorii premiului
“Tineri cercetători în știință și inginerie”
Câștigătorii primei ediții a concursului
”Tineri Cercetători în Știință și
Inginerie” au fost premiați în cadrul
unei festivități care a avut loc în data de
23 iulie 2015, la Casino - Centru de
Cultură Urbană. Premiile au fost
înmânate de către primarul Emil Boc și
prof. Rada Flavia Mihalcea (University of
Michigan), inițiatoarea acestui concurs
și cetățean de onoare al municipiului
Cluj-Napoca.
Premiul ”Tineri Cercetători în Știință și
Inginerie” și-a propus recunoașterea tinerilor
cercetători din domeniul științei și ingineriei
care, prin munca lor, au demonstrat excelență și au adus contribuții extraordinare în domeniul lor de specialitate.
”Principalul motiv care m-a determinat
să inițiez acest concurs ține de valoarea de
necontestat a cercetării care se face în
România și care este în mare parte susținută
de tineri. Deși există la nivel național mai
multe premii pentru cercetare, în România
nu există niciun premiu care se adresează în
mod special tinerilor. Scopul acestui concurs
este să-i încurajeze în mod special pe tineri să
urmeze calea cercetării. Aș dori să îi felicit pe
toți participanții la acest concurs pentru rezultatele importante pe care le au și pentru
contribuția pe care și-o aduc la progresul științei și ingineriei”, a declarat prof. Rada Flavia
Mihalcea.
”O dimensiune fundamentală a acestui
oraș o reprezintă cercetarea și inovarea, o dimensiune strâns legată de profilul Clujului
universitar. Am avut șansa de a o avea pe
Rada Mihalcea, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători din Statele Unite ale Americii,
premiată de președintele Barack Obama și
care a venit cu această inițiativă ce se potrivește ca o mănușă pe profilul orașului nostru.
Primăria sprijină aceste inițiative pentru că
pur și simplu sunt motorul dezvoltării acestui oraș. Universitatea, în sensul ei larg, este
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Fructe și legume proaspete
direct de la producător în piețele volante
Și în acest sezon, Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziția clujenilor mai multe piețe volante, de unde aceștia își pot cumpăra
legume și fructe proaspete. Piața volantă din cartierul Gheorgheni
este deschisă pentru clujeni în fiecare zi de joi, începând din data
de 18.06.2015, pe strada Unirii fn (capătul liniei 3), între orele
15.00 – 19.00, cu accesul producătorilor agricoli de la ora 14.00.

De asemenea, în fiecare zi de marți, între orele 15.00 -19.00, pe
strada Sigismund Toduță, este deschisă piața volantă din cartierul
Grigorescu.
Aceste piețe volante se adaugă celei de pe platoul Sălii
Sporturilor ”Horia Demian”, care se organizează în fiecare zi de
sâmbătă, între orele 7.00 şi 15.00.

Câștigătorii primei ediții a concursului sunt:

premiul I: Andrei Miu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (neuroștiință)
– 1500 de dolari
premiul II: Ciprian Tomuleasa, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu „ Cluj-Napoca (medicină) – 1000 de dolari
premiul III: Lavinia Curecheriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (fizică)
– 500 de dolari
mențiuni speciale:
Dan Cristian Vodnar, Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară ClujNapoca (biotehnologii, chimia alimentului)
Diana Șerbezeanu, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași (chimie)
Sponsorii concursului au fost: iQuest, Coral Impex si Alexandrion Grup.
motorul dezvoltării economice, motorul în
jurul căruia se învârte tot ce se întâmplă în
acest oraș. În acest sens pregătim cel mai ambițios proiect pentru următorii 10 ani, Cluj
Innovation City, un proiect care se bazează
exact pe acest avantaj competitiv al Clujului:
cercetare, dezvoltare, inovare”, a transmis primarul Emil Boc.

În cadrul concursului au fost primite 60
de aplicații din diverse domenii precum medicină, fizică, chimie, inginerie electrică, psihologie, de la participanți din întreaga țară,
incluzând centrele universitare Cluj-Napoca,
București, Iași, Timișoara. Comisia de evaluare a fost formată din 30 de membri, specialiști în diverse domenii de cercetare.

www.primariaclujnapoca.ro
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Ambasador pentru Cluj-Napoca
Primarul Emil Boc a înmânat diploma
de “Ambasador al proiectului Cluj-Napoca
2021- Capitală Europeană a Culturii”
domnului profesor doctor Gian Carlo di
Renzo, titular al Departamentului de
Obstetrică şi Ginecologie al Universităţii
din Perugia, Italia.
Profesorul Gian Carlo di Renzo este o
remarcabilă personalitate a ştiinţelor medicale, în general, a Obstetricii şi
Ginecologiei, în special, cu merite relevante în Medicina Materno- Fetală, în ecografia obstetricală, promotor al cercetării
fundamentale în obstetrică, precum şi al
noilor tehnologii în această specialitate.
S-a născut la 13 iunie 1951 în Verona, Italia
şi a absolvit Cum Laudae Facultatea de
Medicină a Universităţii din Padova.
Activitatea medicală de învăţământ şi
de cercetare a profesorului a fost dublată
de o intensă participare în cele 7 societăţi
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. În
ceea ce priveşte activitatea sa ştiinţifică,
aceasta s-a concretizat în peste 1100 de lucrări care au fost publicate în 200 de reviste
internaţionale şi 65 de cărţi.
Profesorul Gian Carlo di Renzo a fost
alături de Societatea Română de Obstetrică
şi Ginecologie, a participat la fondarea
Asociaţiei Române de Medicină Perinatală
şi a sprijinit organizarea Centrului de
Medicină Perinatală şi Diagnostic Prenatal,
care funcţionează în prezent în cadrul
Clinicii Obstetrică şi Ginecologie I ClujNapoca. A participat la toate conferinţele
Asociaţiei Române de Medicină Perintală,
precum şi la cele trei sesiuni ale Şcolii
Europene de Medicină Perintală “Ian
Donald”, care au avut loc în ţara noastră.
Prin toate aceste activităţi a contribuit
marcant la creşterea calităţii actului medical, 70% din rezidenţii români participând
la aceste cusuri.
Asociaţia Cluj-Napoca 2021 - Capitală
Culturală Europeană îşi propune să investească în funcţia de ambasador cca 20 de
personalităţi din domenii diferite: arte vizuale, teatru, dans, muzică, film, literatură,
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arhitectură, patrimoniu, responsabilitate
socială, educaţie/cercetare, tineret, media,
business/antreprenoriat. În activitatea sa,
ambasadorul primeşte un mandat din partea asociaţiei şi sprijin pentru ducerea la îndeplinire a acestuia.
Acţiunea “Ambasadorii Clujului cultural” a fost iniţiată în 2012 din dorinţa de a

atrage susţinători ai cauzei oraşului în
competiţia pentru titlul de Capitală
Europeană a Culturii.
În 2012 a fost decernată această distincţie celebrei balerine Simona Noja, iar
un an mai târziu, la Berlin, a fost desemnat
ambasador dl Volker Hassemer, preşedintele Fundaţiei „Zukunft Berlin”.

www.primariaclujnapoca.ro

Pe străzile Memorandumului, George Barițiu, Horea,
Avram Iancu, I. C. Brătianu și Moților, precum și în Piața Gării și
Piațeta din fața Operei Maghiare vor fi plantați 419 arbori.
Plantările se vor realiza în cadrul proiectelor europene
derulate de Primăria municipiului Cluj-Napoca în anul 2015,
în perioada optimă pentru o șansă de prindere cât mai bună.35
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