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Sărbătoarea Zilei Naționale a României

Peste 2500 de decorațiuni
au împodobit orașul de sărbători
1 decembrie, Ziua Națională a României, a fost sărbătorită la Cluj-Napoca printr-un spectacol
folcloric, un concert susținut de trupele Holograf și Dj Project și un spectaculos foc de artificii.
De asemenea, tot de Ziua Națională au fost aprinse și luminile de sărbători în întreg orașul.

Iluminatul festiv a fost
pornit la Cluj-Napoca
în 1 decembrie,
de Ziua Națională a României.

În acest an, culoarea preponderentă a
instalaţiei este alb cald, cu influențe de alb
rece. În oraș au fost montate 2500 de elemente luminoase, dintre care: țurţuri luminoşi și cetină: 934 bucăți; șiruri luminoase:
636 bucăți; perdele luminoase: 50 bucăți;număr total fulgi: 590 bucăți, elemente 3D
(cilindrii, sfere, vaze luminoase): 254 bucăți;
oameni de zăpadă și ansambluri sfere: 6 bucăți;bannere: 23;staruri: 36.
În total, peste 30 de locuri din oraș sunt
iluminate festiv. Este vorba despre străzile și
piețele principale, dintre care amintim: strada Petru Maior, strada Napoca, B-dul
Eroilor, strada Memorandumului, strada
Matei Corvin, Piața Avram Iancu, Piața
Ștefan Cel Mare, Piața Unirii, Piața Lucian
Blaga, B-dul 21 Decembrie 1989, Piața Gării,
strada Horea - pod, strada Barițiu, Pod
Calvaria, strada Aurel Vlaicu, strada
Maramureșului, strada Dâmboviței, Pod
Garibaldi, Pod Napoca, strada C-tin
Brâncuși, strada N. Titulescu, strada
Izlazului, strada C. Coposu, Piața Mihai
Viteazu, Cartier Zorilor, Cartier Mănăștur,
Cartier Grigorescu, Cartier Gruia, Piața
Cipariu, Parcul Central, B-dul Muncii.
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În Piața Unirii s-a montat o cortină de lumini.
Decorațiunile sunt asigurate de Asocierea Elba-Com Neon Lighting, conform acordului cadru încheiat cu Primăria Cluj-Napoca.

Manifestările dedicate Zilei Naționale
au început la ora 12:00, cu o slujba religioasă la Catedrala Mitropolitană din ClujNapoca, urmată de o ceremonie militară
de depuneri de coroane și jerbe de flori la
statuia lui Avram Iancu. A urmat apoi parada militară în Piața Avram Iancu, cu începere de pe Bulevardul Eroilor. La ora
14:00, la Opera Națională Română ClujNapoca, a avut loc spectacolul dedicat
Zilei Naționale a României „Copiii sărbătoresc Marea Unire“ – ediția a III-a.
Primăria Municipiului Cluj-Napoca a
pregătit pentru a doua parte a zilei o serie
de evenimente pentru toți clujenii. La ora
15.00, în Piața Unirii, clujenii s-au bucurat de un spectacol folcloric susținut de:
Maria Golban Șomlea, Ioana Ștețco,
Vlăduța Lupău, Amalia Chiper, Lucia
Potra, Silviu Adrian Popa, Ioan Bocșa,
Dumitru Fărcaș, Ansamblul folcloric
”Românașul”, Traian Ilea și Valeria
Codorean, Ioan Dordoi și Felix Gălan,
Ansamblul folcloric ”Someșul Napoca”,
Florentina și Petru Giurgi, Aurel Tămaș.
Seara s-a încheiat cu un spectaculos foc
de artificii și concertele susținute de
Holograf și DJ Project.
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Târgul de Crăciun în Piața Unirii,
1-26 decembrie 2016
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Târgul de Crăciun a fost
inaugurat în Piaţa Unirii joi,
1 decembrie 2016,
de Ziua Naţională a României.

În perioada 1-26 decembrie 2016,
Clujul își schimbă înfățișarea, pentru a
întâmpina Crăciunul așa cum fiecare dintre noi își dorește. Luminile de Sărbători
vor transforma orașul, alături de sunetul
colindelor și mirosurile de turtă dulce,
vin fiert și scorțișoară, ce vor împânzi
Piața Unirii până la final de an.
Ediția 2016 a Târgului de Crăciun
este una specială, datorită tuturor celor
care au pus suflet în creionarea activităților și spectacolelor din program - reprezentanți ai societății civile, companii și
instituții s-au alăturat în acest an municipalității pentru a construi împreună
Târgul de Crăciun Cluj-Napoca:
- Ansambluri de elevi ai școlilor clujene, corurile bisericilor din Cluj-Napoca și
mulți alți artiști aduc colinde în fiecare
seară a Târgului (între orele 18:30 și
21:00);
- Căsuța lui Moș Crăciun este deschisă zilnic pentru copii, cu ajutorul echipei
Ludoteka ce va îndruma călătoriile magice ale celor mici către tărâmul Moșului.
Aici, copiii între 4 și 16 ani, pot participa
la ateliere de textile, modelaj, muzică, fotografie, pictură, lucru manual sau origami
(între
orele
15:30-19:00);
Participarea se face pe bază de înscriere la
adresa: ateliereludoteka@gmail.com;
- Partenerii de la LollyBoom au pregătit cel mai dulce atelier de gătit, atelier
de magie și ore de jocuri și relaxare. Toate
acestea în cadrul Atelierul Spiridușilor,
zilnic în perioada 2-26 decembrie, între
orele 16:00-19:00; Înscrierile se fac pe site-ul www.lollyboomfestival.com;
- Cu gândul la cei mici, care se bucură
cel mai mult de atmosfera sărbătorilor de
Crăciun, Teatrul de Păpuși ”Puck” din
Cluj-Napoca va oferi în fiecare marți, de
la ora 18:30 câte o reprezentație;
- Asociația Urbannect aduce din nou
în spațiul public atmosfera de „acasă”. În
fiecare duminică a lunii decembrie ne
strângem cu un pahar de ceai în jurul sobei, ne jucăm și depănăm „Povești la gura
Sobei”.

Informații actualizate despre tot ce se întâmplă la Târgul de Crăciun Cluj-Napoca sunt
disponibile pe facebook.com/TargulDeCraciunClujNapoca
Partenerul oficial al Târgului de Crăciun Cluj-Napoca: NTT DATA Romania
Parteneri principali: Banca Transilvania, Pepsi, Bergenbier, Coral Impex,
United Business Center Cluj-Napoca, Orange.
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Copiii sunt
invitați să
se plimbe
cu
Tramvaiul
lui Moș
Crăciun

Moș Nicolae a venit în Piața Unirii,
la Târgul de Crăciun

Moș Nicolae a fost prezent în data de
5 decembrie la Târgul de Crăciun din
Piața Unirii. Cei mai cuminţi copii, care
au fost în piaţă, au primit cadouri din
partea moşului şi au avut parte de spectacole susţinute de Gașca Zurli și Nicole
Cherry. Moș Nicolae a sosit în Piață la ora
17:30, iar spiridușii ajutați de bărboșii de
la Beard Brothers au împărțit cele 1500 de
cadouri oferite de compania Coral Impex,
partener principal al Târgului de Crăciun
Cluj-Napoca. Apoi, copiii au fost invitați
la joacă de cea mai iubită trupă de animație din România: Gașca Zurli! Distracția a
continuat cu un spectacol oferit de îndrăgita Nicole Cherry, care a urcat pe scena
din Piața Unirii. De asemenea, intrarea la
patinoarul din Piața Unirii a fost liberă în
data de 5 decembrie.
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Primăria, alături de Compania
de Transport Public ClujNapoca vă invită, în perioada
5-24 decembrie, la o călătorie
cu cel mai vesel tramvai!
“Tramvaiul lui Moș Crăciun” circulă
pe linia 101, traseul Bucium-Gară. Aici,
copiii îi pot lăsa scrisori lui Moș Crăciun
în căsuța poștală specială, iar în fiecare zi,
între orele 17:00 și 20:00, copiii se pot întâlni în tramvai cu Moșul!
Cei mici sunt așteptați să se bucure de
fiecare zi a Târgului de Crăciun – alături
de părinți și bunici!
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Priorități pentru descongestionarea
traficului

Pe termen lung, prioritară este centura Metropolitană de sud (38 km) - inclusă în masterplanul de
transport 2016-2020.

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
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Lărgirea străzii Bună Ziua la 4 benzi de circulație și 2
trotuare
Realizarea unui sens giratoriu la intersectia cu str.
Măceșului- Trifoiului- Fagului
Realizarea unor artere de legătura între str. Bună Ziua și str.
Mihai Românul
Realizarea unui sens giratoriu la intersecția Calea TurziiMihai Românul
Realizare benzi carosabile pentru viraje la dreapta la sensul
giratoriu Mărăști:
- la intrarea de pe str. Aurel Vlaicu pe str. Fabricii, respectiv
la ieșirea de pe str. Fabricii spre Bd. 21 Decembrie 1989, se
propune realizarea unor bretele carosabile care să iasă de
sub incidența sensului giratoriu, prin reamenajarea zonei.
Reamenajare/ lărgire carosabil zona Calea Turzii- Piața
Cipariu:
- se propune lărgirea la 3 benzi a bretelei cuprinse între
Calea Turzii și str.Milton Lehrer de venire spre Piața
Cipariu pentru creștere capacitate de circulație (lungimea
bretelei este foarte mică).
- se propune lărgirea cu încă o bandă carosabilă dedicată
pentru transportul în comun la venire dinspre Nicolae
Titulescu, de la intersecția cu str.Constantin Brâncuși și
până în stația de transport în comun înainte de str. Traian
Moșoiu.
- semaforizarea trecerii de pietoni de pe str. Milton Lehrer
la intersecția cu str. Andrei Mureșanu

•

•

Reamenajare Piața Avram Iancu – latura estică:
- se propune ca banda 1 între Calea Dorobanților și Bd. 21
Decembrie 1989 să fie dedicată pentru transportul în comun,
în continuarea celei existente din Piata Ștefan cel Mare
- se propune desființarea parcărilor de pe partea carosabilă
și realizarea a încă unei benzi de circulație prin revizia
geometrică a laturii estice a pieței
Bandă dedicată pentru transportul în comun, pe axa E-V,
pe Bd 21 Decembrie 1989- Tronson 1 intre str. Buftea și
David Ferenc (Sora):
- desfiintare parcări existente în regim plată cu ora de pe
carosabil (aproximativ 130)
- redimensionare benzi carosabile prin marcaje rutiere (nu
este necesară lărgire de carosabil)

Realizare poduri noi si reabilitare poduri
existente peste râul Someșul Mic

1. Pod nou str. Porțelanului:
- 2 benzi carosabile
- piste biciclete
- trotuare
2. Pod Garibaldi:
- lărgire la 4 benzi carosabile
- piste biciclete
- trotuare
3. Pod Fabricii:
- reabilitare pod existent
4. Pod nou str. Oașului-Răsăritului.

•

•
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Banda dedicată pentru transportul în comun, pe axa E-V, pe
Bd 21 Decembrie 1989- Tronson 2 între Piața Mărăști și str.
Buftea
Bandă dedicată pe axa E-V pe traseul Piața Unirii- str.
Memorandumului-Calea Moților
Str. Câmpului:
- lărgire carosabil la 3 benzi pe tronsonul cuprins între str.
Izlazului și str. Mehedinți/ aleea Bâlea
- reamenajarea sensului giratoriu de la intersecția cu str.
Frunzișului prin realizarea unor benzi libere pentru virajul la
dreapta pe și dinspre str. Câmpului (spre pădure)
Sens giratoriu Calea Mănăștur – str. Câmpului
Reamenajare str. Izlazului:
- se propun măsuri de reorganizare parcări pentru asigurarea
liberă a circulației pe 2 benzi pe sens
- pentru intersecția cu str. Mehedinți se propune realizarea
unui sens giratoriu cu relocarea trecerii de pietoni și păstrarea
semaforizării
Reamenajare/ lărgire str. Constantin Brâncuși, tronsonul
cuprins între str. Borhanci și Lăcrămioarelor cel puțin cu încă o
bandă carosabilă
Realizare bandă pentru viraj la dreapta la sensul giratoriu
Observatorului- Viilor
Reamenajare str. Miraslau între str. Paul Ioan și Bd.1
Decembrie 1918:
- se propune lărgirea carosabilului cu încă o bandă carosabilă în
vederea descongestionării zonei prin asigurarea unei benzi pentru
virajul la stânga pe str. Paul Ioan
Realizarea unui tunel/pasaj subteran sau suprateran pe B-dul
21 Decembrie 1989, soluţie complementară: pe axa E-V, pe
B-dul 21 Decembrie 1989, se propune realizarea unui tunel/
pasaj pentru traficul auto din zona peieți Mărăști/ biserica Sf.
Petru până spre pasajul denivelat Aurel Vlaicu
Pasaj denivelat Tăietura Turcului – Tudor Vladimirescu

3 benzi de circulație în loc de 2
pe sensul Calea Dorobanților
- T. Mihali
Primăria Cluj-Napoca a instituit o
nouă reglementare pentru fluidizarea
circulației pe Calea Dorobanților: pe
tronsonul cuprins între Aleea
Bibliotecii și str. Teodor Mihali s-a luat
decizia reorganizării benzilor de
circulație, în sensul asigurării a 3 benzi
spre str. Teodor Mihali (direcția Centru
-Iulius Mall Cluj-Napoca) și o singură
bandă dinspre str. T. Mihali spre Aleea
Bibliotecii.
Măsura a fost analizată împreună cu
Poliția, ținând cont de intensitatea
traficului pe fiecare sens de mers.
Pentru evidențierea suplimentară a
noului ax al străzii au fost amplasați
separatori de sensuri.
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Cea de-a opta ediție a Galei
„10 pentru Cluj – Juniorii Clujului – Speranţele Cetăţii”
și-a anunțat câștigătorii

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Luni, 12 decembrie 2016, la Casa de Cultură a Studenţilor, în cadrul unui spectacol public au
fost oferite premiile câștigătorilor celei de a VIII-a ediții a Galei excelenței
„10 pentru Cluj-Juniorii Clujului – Speranţele Cetăţii”.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
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Prichindeii Cetății
Gocan Daniel-Andrei - Liceul de
Informatică „Tiberiu Popoviciu”
Gocan Ioan Darius - Grădiniţa cu
Program Prelungit „Zâna Zorilor”
Lungu Valeria - Grădiniţa cu Program
Prelungit „Parfum de Tei”
Nechita Vlad Alexandru - Grădiniţa cu
Program Prelungit „Zâna Zorilor”
Simion Radu Ştefan - Transylvania
College
Sîntoma Maya-Sofia - Grădiniţa cu
Program Prelungit „Aşchiuţă”
Tămaş Amelia - Grădiniţa cu Program
Prelungit „Căsuţa Poveştilor”
Elevul Anului
Lup Vasile - Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”
Țărău Alexandru Viorel - Liceul Teoretic
”Gheorghe Șincai”
Profesorul Anului
Boar Felicia -Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”
Mureşan Dumitru - Colegiul de Muzică
„Sigismund Toduţă”, Şcoala Gimnazială
„Augustin Bena”
Ambasador pentru Cluj
Buta Teodora - Şcoala Gimnazială „Liviu
Rebreanu”
Pop Ana Luminiţa Cipriana - Şcoala
Gimnazială Elf
Dascăl Ana-Iulia - Liceul cu Program
Sportiv
Bolog Matei, Isac Astrid Cristiana Daria
-Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Arte individual
Torge Tudor- Liceul Teoretic „Avram
Iancu”, Şcoala de Muzică
Banyai Lisa-Maria - Colegiul de Muzică
“Sigismund Toduţă”
Sorlea Iulia-Alexandra - Colegiul de
Muzică “Sigismund Toduţă”
Holeleu Matei-Hadrian -Liceul de
Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian
Stroia”
Ştiinţe
Măgdaş Vlad-Marian - Şcoala
Gimnazială „Horea”
Trânca Naomi-Alexandra - Colegiul
Naţional „Emil Racoviţă”
Maier George-Cătălin - Liceul Teoretic
„Avram Iancu”
IT
Râpeanu George-Alexandru - Colegiul
Naţional “Emil Racoviţă”
Chereț Ioana - Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”
Social
Un grup de 30 de elevi ai școlii
Gimnaziale „Liviu Rebreanu”
Grupul de Creație al Liceului „Gheorghe
Șincai” 12 elevi
Grupul de elevi de la Colegiul Național
„George Barițiu”
Mediu
Grupul elevilor de la Şcoala Gimnazială
“Liviu Rebreanu” (30 elevi)
Andrei-Paul Rusu- Liceul Teoretic
“Avram Iancu”
Sport Individual
Schöpf Justin - Colegiul Naţional
„George Coşbuc”
Kudor Adorjan-Szabolcs - Liceul
Teologic Reformat
Dascăl Ana-Iulia - Liceul cu Program
Sportiv
Raţiu George-Adrian - Colegiul Naţional
„George Coşbuc”
Ciobanu Andrei - Liceul cu Program
Sportiv
Inovaţie
Grupul elevilor de la Liceul Teoretic
„Nicolae Bălcescu” – Echipa I-Robot 5
elevi
Echipa TheHappyCoders (THC) 5 elevi
- Liceul Teoretic “Avram Iancu”
Arte ansambluri
Echipa de Majorete Madness Cadete - 17
sportive (din cadrul mai multor şcoli)
Grupul Vocal și de Creație 12 elevi
Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”
Grupul elevilor de la Liceul Teoretic
“Eugen Pora” – Trupa de teatru în limba
spaniolă
„Carpe Diem”8 elevi
Sport echipă
CS VOINȚA CLUJ Echipa de karate 4
sportivi
U 13 Baschet masculin 13 elevi Asociația Club Sportiv U-BT
Echipa de handbal băieţi a Şcolii
Gimnaziale „Iuliu Haţieganu” 10 elevi.

În cadrul evenimentului au fost oferite spectatorilor și momente artistice, ale unora dintre cei mai
talentați clujeni, printre care o amintim pe Katia Cărbune, câștigătoarea trofeului School Idol 2016,
pe Rareș Mariș și tinerii talentați de la Armonia Music, echipa de majorete cadete Madness sau
elevii din echipa de karate a Clubului Sportiv Voința.
Valoarea cumulată a premiilor oferite în cadrul galei se ridică la peste 31.000 lei în premii valorice
sau cadouri.
Partenerii care s-au alăturat și în acest an proiectului sunt: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea
Tehnică Cluj-Napoca, Banca Transilvania, NTT Data, Betfair, CSI Romania,Testo, Farmec,
Napolact, Selgros, Coral Impex, Asociația Susținem Valorile, DNWT - Clubul de afaceri German
din Transilvania de Nord.
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Orașul vizibil – artă contemporană în
spațiul public
Fundația AltArt a organizat în luna decembrie vernisajul celei de-a șaptea ediții a
expoziției de artă în spațiul public „Orașul
Vizbil”. Evenimentul de lansare a avut loc pe
Cetățuie în zona verde din stânga scărilor
principale în direcția de urcare, la lucrarea
”Val-Vârtej” a colectivului Blajin , o instalație narativă sub forma unei băncuțe-avion
venită de pe o altă lume.
”Orașul Vizibil” este organizat de
Fundația AltArt în cadrul proiectului
”Create to Connect”, proiect realizat cu
sprijinul Primăriei şi Consiliului Local
Cluj-Napoca și al Uniunii Europene,
Programul Cultura 2007-2013.
Expoziția cu tema ”Resemnificare” prezintă
proiecte de intervenție urbană care contribuie la resemnificarea unor spații sau a unor
utilizări ale spațiului public. Printr-un proces
de transfer de înțelesuri, resemnificarea reflectă
și ajută mutația culturală, și prin aceasta
contribuie la producția socială - procesul

fiind relevant pentru relațiile noastre pe toată scara dintre interuman și global.
Resemnificarea este ingineria genetică a înțelesului. Lucrările propuse apropriază texte
și semnificații din alte timpuri, spații și

sisteme ideologice și le inserează în cotidianul colectiv, pentru a înțelege mai bine cum
funcționăm și, mai mult decât atât, pentru a
construi ceea ce înțelegem atunci când spunem: viitor.

Artiștii și lucrările din expoziție sunt:
1. Blajin | Val-Vârtej
O instalație narativă creată pentru a ne
aduce aminte de avioanele de hârtie pe care le
făceam în copilărie, cu gândul la zbor și joacă.
Val-Vârtej este un personaj plămădit de Blajini,
ființe fictive la rândul lor, din pagina unui caiet
de schițe de pe o altă planetă, sub forma unui
avion de hârtie care odată ajuns pe Pământ a
devenit o jucărie supradimensionată. ValVârtej este și un obiect funcțional – o băncuță
pentru cei care se plimbă pe Cetățuie și caută
un loc de popas. Povestea lui Val-Vârtej este istorisită printr-o bandă desenată.
Locație: Dealul Cetățuie, zona verde de
lângă aleea pietonală de pe primul terasament (de sus) paralel cu Str Drăgălina
2. Oana Matei | Experiența unui turn
de apă (în 2 părţi şi 3 acte)
Dezactivate o dată cu prăbușirea industriei grele, turnurile de apă au rămas elemente reper ale peisajului urban. Oare câți
dintre noi au avut ocazia să trăiască experiența unui turn de apă? Oana Matei ne ghidează în explorarea Turnului de Apă al
Fabricii Armătura, de la intrarea prin ușița
metalică, pănă în buricul bazinului de apă și
înapoi. Instalația redă, prin fotografie și text,
poveștile a trei oameni care lucrează în
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secțiile principale ale Fabricii Armătura și,
prin sunet, ambianța sonoră a fiecărei secții.
Locație: Turnul de Apă al Fabricii
Armătura
3. Sütő Zsolt | Sound City Remix
Pe parcursul unei săptămâni, Sütő Zsolt a
explorat și a înregistrat sunetele orașului. Întrun proces de înREgistrare, REciclare,
REmixare a deșeurilor sonore proiectul realizează o REsemnificare a ambientului sonor al
orașului într-un demers situat între artă și ecologie, individual și colectiv, material și imaterial. Materialul rezultat poate fi ascultat online și
experimentat sub forma unei instalații audio.
Instalație audio: Fabrica de Pensule, lobby parter, 7-14 decembrie
Stream: https://soundcloud.com/demianblade/sets/radio-klauzen
4. Claudiu Cobilanschi | Who will
shoot JR?
Privirea îmbătrânită a lui Larry Hagman,
interpretul personajului JR Ewing ne urmărește cu înțeles de pe clădirea Fabricii de Pensule.
Prin imaginea lui JR, Claudiu Cobilanschi
re-semnifică dorința de profit și de lux, mitul
fondator al capitalismului. ”Pe la inceputul
anilor ‘80 serialul Dallas făcea deliciul

telespectatorilor români. Deși intenția prezentării serialului la televiziunea socialista era să
ne convingem vâzând „cu ochii noștri” cât de
putred e capitalismul, efectul a fost opus. Cu toții
ne-am imaginat trăind capriciile familiei Ewing.
După 1990, am revăzut serialul, meme-urile
au revenit și și-au remarcat forta de persuasiune.
Turbo-Capitalismul autohton își căuta propriile
narative. Cine nu era JR atunci? Cine nu și-ar fi
dorit să aibă probleme pe care milionarul
Ewing le rezolva cu abilitatea unui escroc international? Suntem înconjurați de tot felul de
JR și nimeni nu-i amenință.”
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Clujul va fi capitala europeană a
baschetului în 2017!
În luna noiembrie a.c. a avut loc la
Istanbul tragerea la sorți a grupelor
Campionatului European de Baschet
2017. Șase echipe naționale vor juca la
Cluj-Napoca în Grupa C a Campionatului
European: România, Spania, Cehia,
Muntenegru, Ungaria și Croația. Spania
este actuala campioană europeană la baschet masculin (din 2015).
Datorită infrastructurii sportive de
calitate pe care o deține, orașul nostru
este într-o galerie internațională selectă,
alături de Istanbul, Tel Aviv și Helsinki,
pentru organizarea și desfășurarea
Campionatului European de Baschet.
Campionatul European de Baschet va
fi organizat între 31 august - 17 septembrie 2017 în patru țări: România (ClujNapoca), Turcia (Istanbul), Israel (Tel
Aviv ) și Finlanda (Helsinki).
La Cluj-Napoca se vor desfășura meciurile din Grupa C.
”Felicitari Federației Române de
Baschet pentru implicare și susținerea
organizării în România, la Cluj-Napoca,
a Campionatului European de Baschet”, a
transmis
primarul
Emil
Boc.
Reamintim faptul că anul trecut, la
Munchen, România a caștigat organizarea la Cluj-Napoca a campionatului european, în competiție directă cu Polonia.

5. Kopacz Kund | Masa critică
Intervenția presupune instalarea unei
mese de ping pong de beton în Parcul
Feroviarilor, cu intenția de a re-semnifica unul
dintre elementele fericite ale vieții cotidiene în
”fostul” bloc estic. Alegerea mesei de ping
pong este în egală măsură simbolică și utilitară.
În perioada războiului rece, ping pongul era
sportul care aducea față în față, în mod pașnic,
reprezentanți ai puterilor oponente. Prin inserarea mesei în Parcul Feroviarilor autorul caută să creeze un pretext de reapropriere a
parcului, dar și un obiect sculptural minimalist
și contrastant.
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Concurs de soluții pentru reabilitarea
Turnului Pompierilor
Primăria municipiului Cluj-Napoca,
în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din
România, sucursala Transilvania a lansat
un apel public pentru concursul de soluții
în urma căruia se va desemna proiectul
care va fi implementat în vederea reabilitării Turnului Pompierilor.
Concursul oferă premii pentru proiectele de pe primele trei poziții, premiul
cel mare fiind reprezentat de valoarea estimată a contractului de proiectare, care
se cifrează la 365.823 de lei. Pentru proiectul plasat pe locul doi se va oferi un
premiu de 22.000 de lei, iar pentru cel deal treilea, de 13.000 de lei.
Juriul competiției este format din arhitectul – șef al municipiului, arh. Ligia
Subțirică, președintele Ordinului Arhitecților
din România, Șerban Țigănaș, precum și
din arhitecții Szabolcs Guttman, Irina
Meliță, Justin Baroncea, Oana Bogdan și directorul Casei Municipale de Cultură,
Florin Moroșanu. De asemenea, ca membri
supleanți sunt arhitecții Ionuț Radu Filip și
Adrian Hagiu.
“Turnul Pompierilor este, alături de
Bastionul Croitorilor, unul dintre turnurile
de pază ale orașului medieval, păstrat în
timp, dar singurul care încă nu a fost reabilitat pentru a fi pus în valoare ca obiectiv
public de interes pentru locuitorii orașului,
precum și pentru turiștii care vizitează
Clujul. Acest concurs de soluții este pentru
noi o modalitate de a ne asigura că, pe lângă
reabilitarea părților din diferite epoci istorice, vom realiza și un obiectiv de valoare din
punct de vedere a arhitecturii contemporane. Sperăm ca la acest concurs să participe
cele mai creative minți ale arhitecților din
România care să ne ofere un proiect de refacere a
Turnului Pompierilor cu potențial de a aduce
orașului nostru un nou reper arhitectonic și
cultural”, a declarat primarul Emil Boc cu
ocazia lansării publice a competiției.
Data limită pentru depunerea propunerilor este 26 ianuarie 2017, urmând ca
în data de 6 februarie 2017 să fie anunțate
rezultatele jurizării.
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Scopul concursului este de a selecta
cea mai bună propunere care să permită
punerea în valoare a Turnului atât din
punct de vedere al restaurării părților istorice ale acestuia, cât și ca refuncționalizare și amenajare în vederea utilizării ca
obiectiv turistic și ca spațiu pentru evenimente culturale diverse.

De asemenea, prin acest proiect se va
realiza și reabilita și pietonalizarea străzii
Tipografiei, pe zona din jurul acestuia.
Toate detaliile privind tema de proiectare și competiția se găsesc pe site-ul oficial al Ordinului Arhitecților din România,
www. http://oar.archi/ro/concursuri/
turnul-pompierilor.
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Noi arbori cu balot plantați în sesiunea
de toamnă la Cluj-Napoca

Prima zonă unde au fost plantați arbori în luna noiembrie a fost str. Plevnei
- 15 arțari (Acer Platanoides). De asemenea, plantări au avut loc și în următoarele
zone:str. Traian Vuia - 100 tei (Tilia
Europaea); str. Zorilor - 7 arțari (Acer
Platanoides); str. Viilor/Sighișoarei - 3 arțari; str. Plopilor - 40 arțari; str.Primăverii
- 35 arțari. În plus, s-au plantat și un număr de 50.000 fire de gard viu pe aliniamentele
stradale
pe
direcția
centru-cartiere, municipalitatea încercând astfel să dea curs cât mai multor cereri venite din partea asociațiilor de
proprietari/locatari. Totodată, în programul de plantare au fost incluși și 1800 arbuști (specia Berberis), care vor fi
amplasați în spațiile verzi de pe domeniul
public din întreg orașul, pentru îmbunătățirea aspectului peisagistic urban.
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Smaranda Brăescu, cetățean de onoare
post-mortem al municipiului Cluj-Napoca
Consiliul Local a aprobat acordarea titlului
de “Cetățean de onoare post-mortem al
municipiului Cluj-Napoca” parașutistei și
aviatoarei de renume mondial Smaranda
Brăescu, victimă a comunismului, care și-a
încheiat destinul pământesc la Cluj-Napoca.

Smaranda Brăescu, supranumită ”regina aerului”,
s-a născut la 21 mai 1897, la Hănțești (Buciumeni), în
județul Galați, într-o familie cu cinci fete și patru băieți.
Celebra aviatoare în Escadrila Albă (Escadrila
Sanitară) pe frontul de Est, a fost prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană la
parașutism (1931) și campioană mondială (în 1932, cu
recordul de 7200 m la Sacramento, SUA). În 1928, a
absolvit cursurile Academiei de Belle Arte din
București, secția de Artă Decorativă și Ceramică. La 5
iulie 1928, a executat primul salt cu paraşuta de la înălțimea de 600 de metri. La 2 octombrie 1931, câștigă titlul european la parașutism, în urma unui salt de la
înălțimea de 6000 de metri, depășind și recordul american de 5384 metri. În urma acestui succes a fost decorată cu Ordinul Virtutea Aeronautică – clasa Crucea
de Aur.Proprietară a două avioane, un biplan de tip
Pevuez și un bimotor de tip Milles Hawk, cu cel de-al
doilea, în 1932, a stabilit primul record de traversare a
Mării Mediterane în 6 ore și 10 minute, străbătând distanța de 1100 km, între Roma şi Tripoli. În același an
1932, la 19 mai, devine campioană mondială la parașutism, în urma unui salt realizat cu o paraşută de construcție românească, de la înălțimea de 7400 de metri,
cu durata de 25 de minute, acest record fiind depășit cu
doar câțiva metri, abia peste 20 de ani. Recordul său a
fost omologat de aeroclubul din Washington. Recordul
precedent, deținut de un american, fusese de 7233 de
metri.În timpul războiului a fost activă ca pilot în celebra „Escadrila Albă” de avioane sanitare, pe frontul de
Răsărit. Semnatară, alături de alte 11 personalități
(printre care: generalul Aldea, prof. univ. dr. Grigore T.
Popa), a unui memoriu prin care se condamna falsificarea alegerilor din noiembrie 1946 – document înaintat Comisiei Aliate de Control, de fapt delegatului
american, care l-a predat celui sovietic – a fost condamnată de comuniști la închisoare în contumacie. Se va
ascunde de Securitate și de organele de ocupație sovietice în județele Bacău și Iași, sub numele de Maria
Matei. Din 1947, s-a refugiat într-o mănăstire de măicuţe greco-catolice, „Congregația Surorilor Maicii
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Domnului” de la Jucu, din judeţul Cluj, sub numele de Maria Popescu. În toamna anului
1947, grav bolnavă, este internată la Clinica profesorului dr. Iuliu Hațieganu. A decedat la
Cluj pe data de 2 februarie 1948, fiind înmormântată în secret datorită demersurilor renumitului profesor Hațieganu, în parcela II B nr. 1550 a Cimitirului Central. Potrivitcercetărilorîntreprinsedeprof.Neculai Staicu, mormântul ei se află în Cimitirul Central (Hajongard)
din Cluj-Napoca, unde a fost îngropată sub numele de Maria Popescu la o poziție concesionată în anul 1970 unei alte persoane. Deși eroina nu are în prezent o cruce la cap, amintirea ei nu a pierit fiind inclusă într-un Top 60 al „femeilor care au schimbat lumea”, iar o
stradă din București a fost denumită în memoria sa.
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Cea mai modernă bază sportivă
din istoria Clujului
s-a deschis în cartierul Gheorgheni
Vineri, 2 decembrie 2016, în prezența
vicepremierului Vasile Dîncu, a primarului
Emil Boc, a directorului de Implementare
Programe Complexe al Companiei
Naționale de Investiții, Adrian Cefalan și a
autorităților locale a fost deschisă pentru
public cea mai modernă bază sportivă și de
agrement din istoria Clujului. Complexul
multisportiv este o investiție din fonduri
publice, realizată de Primăria Municipiului
Cluj-Napoca în parteneriat cu Compania
Naţională de Investiţii (CNI).
Mai mult, baza sportivă Gheorgheni
este singura din România care oferă acces
public gratuit tuturor beneficiarilor, pentru toate terenurile de sport, indiferent de
disciplina sportivă.
„Am decis să ne asumăm administrarea bazei sportive în așa fel încât să putem
permite accesul gratuit tuturor clujenilor
interesați, pentru că ne dorim să transformăm acest spațiu într-un loc în care să se
dezvolte sportul de masă, unde orice tânăr
să își poată dezvolta aptitudinile înnăscute
pentru a deveni un mare sportiv, dar, de
asemenea, și clujenii mai în vârstă să aibă
acces la sport și mișcare pentru sănătate.
Pentru a putea rezerva un teren sau un spațiu pentru oricare dintre sporturile oferite
aici, tot ce trebuie să facă cei interesați este
să își creeze un cont de utilizator, fie direct
pe internet, pe adresa bazei sportive, fie telefonic, fie venind direct la baza din
Gheorgheni. Mai mult, pentru cei care dețin deja un card de accesare a serviciului de
Bike sharing, Cluj Bike, acel card este deja
suficient pentru a deveni membru al bazei
Sportive”, a explicat primarul Emil Boc, precizând că toate detaliile pot fi consultate pe
site-ul oficial al bazei sportive, http://complexsportivgheorgheni.ro/.
„Mă bucur că acest proiect finanțat din
fonduri de la Guvern a fost realizat atât de
bine de către autoritățile locale. Această
bază sportivă este, din informațiile mele,

Numărul
de telefon
al bazei sportive este

0729-039.322

www.complexsportivgheorgheni.ro

cea mai complexă și extinsă investiție publică din țară, iar faptul că se găsește la ClujNapoca oferă orașului pontențialul de a se
dezvolta și în alte sporturi decât cele în care
deja Clujul face performanță, oferind acestui oraș și statutul de capitală a sporturilor”, a
declarat vicepremierul Vasile Dîncu cu ocazia deschiderii bazei sportive.

Primăria a beneficiat de parteneriatul
cu Clusterul ARIES Transilvania în crearea
și punerea la dispoziția utilizatorilor a platformei electronice, de către Evozon - care
asigură gestiunea de date a beneficiarilor
bazei sportive, precum și rezervările online
ale terenurilor, și a site-ului, de către
Barandi Solutions.
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Detalii privind investiția în baza sportivă:
Suprafaţa ocupată de baza sportivă este de 9,4 hectare, pe un teren pus la dispoziție de către
municipiul Cluj-Napoca.
Valoarea investiţiei s-a ridicat la 20.255.273,44 lei fără TVA.
Constructor: SC NORD CONFOREST SA.
Proiectant: SC CIVITAS PROIECTARE SRL.
Site-ul web și platforma online de rezervări a fost dezvoltată cu sprijinul Clusterului ARIES Transilvania.

Zone interioare

Popice – 8 piste de popice, atenție, nu este vorba de bowling de agrement, ci varianta sportivă de joc
cu 9 popice, cu reguli specifice, acces prin rezervare prealabilă;
Tenis de masă – 8 mese de tenis de masă; acces liber, fără rezervare;
Sală multifuncțională de 265mp, cu scaune disponibile, pretabilă pentru conferințe, serbări,
evenimente ale ONG-urilor etc.

www.complexsportivgheorgheni.ro

Zone exterioare

Terenuri în aer liber

Mini fotbal – 3 terenuri sintetice de mini fotbal, cu nocturnă și acces prin rezervare prealabilă;
Tenis – 3 terenuri sintetice de tenis, cu nocturnă și acces prin rezervare prealabilă;
Baschet – 2 terenuri sintetice de baschet, cu nocturnă și acces prin rezervare prealabilă;
Tenis cu peretele – 1 teren sintetic, fără nocturnă, cu acces prin rezervare prealabilă;
Badminton – 2 terenuri sintetice, cu acces liber, fără rezervare;
Beach Volei – 2 terenuri cu nisip; acces liber, fără rezervare.
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Zonă seniori – aparate și echipamente pentru exerciții fizice dedicate seniorilor;
Zonă fitness în aer liber – aparate și echipamente pentru exerciții fizice;
Zonă bouldering – aparate și echipamente pentru amatorii de cățărări;
Zonă parkour – aparate și echipamente pentru parkour;
Spații de joacă pentru copii – diferite jocuri și trasee pentru copii de toate vârstele;
Amfiteatru în aer liber – 428 locuri;
Pistă de alergare – 400m;
Pistă biciclete/role agrement – 700m;
Pistă role viteză – 400m;
Teren paintball cu obstacole – restricționat în sezonul rece;
Parc Aventură – trasee prin copaci, pe frânghii și alte instalații; restricționat în sezonul rece;
Alei de promenadă;
4 căsuțe destinate alimentației publice pentru petrecere de timp liber la picnic
Spații verzi generoase;
Parcare cu plată pentru vizitatori – 96 locuri – Regimul parcărilor va fi cel din oraș, de 2lei/h,
începând din ianuarie 2017.
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Manual de suport pentru persoanele care doresc să își creeze
contul de utilizator pe site-ul oficial al Bazei Sportive Gheorgheni:
Cum pot rezerva un teren la Baza Sportivă Gheorgheni?
Accesez www.complexsportivgheorgheni.ro

Apăs unul din butoanele „Rezervări” sau „Rezervă Acum” prezente pe
pagină
Voi fi redirecționat pe platforma de rezervări dedicată Bazei Sportive
Gheorgheni
Am de ales sportul la care doresc să fac rezervarea (spre exemplu aleg
Tenis)
Mi se deschide pagina aferentă terenurilor de Tenis unde sunt informat că există 3 terenuri de tenis în cadrul Bazei
Apăs butonul „Rezervă Teren”
Automat mi se va cere să mă autentific în cont. Dacă nu am cont, va
trebui să creez unul nou, dacă am deja unul, va trebui să introduc datele acestuia (e-mail și parola)
Creare cont nou – Introduc Nume, Prenume, E-mail și număr telefon
și apăs creează cont. Pentru a valida contul creat va trebui să urmez
indicațiile primite în e-mail și SMS. Procesul durează mai puțin de 2
minute.
Cont existent – introduc e-mail și parola și accesez imediat pagina
Pagina „Rezervă acum” mă lasă să aleg terenul de Tenis (Tenis 1, Tenis 2 sau Tenis 3) pe care doresc să fac rezervarea sau îmi dă opțiunea „Orice teren”
Odată ales terenul, voi putea alege data și apoi ora la care doresc să joc. Orele deja rezervate apar pe ecran ca indisponibile. După selectarea terenului, datei și orei, apăs „Pasul următor”
Voi ajunge la o pagină care îmi confirmă faptul că sunt pe punctul de a face o rezervare la Tenis de la o anumită oră, într-o anume zi.
Am și opțiunea de a înregistra rezervarea pentru altcineva. Dacă datele afișate sunt cele dorite, apăs „Rezervă Teren”.
Mi se deshide o pagină de succes în care sunt informat că programarea la Baza Sportivă Gheorgheni a fost înregistrată, în ziua X, ora
Y, terenul Z.
În scurt timp se primește un e-mail și SMS de confirmare.

Utilizarea efectivă a terenului rezervat

La data și ora rezervată (+/-15min) mă prezint la Baza Sportivă Gheorgheni, la biroul de recepție din Clădirea Multifuncțională.
Dacă sunt un utilizator nou, voi avea două opțiuni de confirmare a prezenței (check-in):
- Dacă dețin un card ClujBike, îl pot prezenta pentru înregistrare; cu ajutorul acestui card voi putea accesa de acum încolo terenurile
de la Baza Sportivă Gheorgheni;
- Dacă nu dețin un card ClujBike, mi se va emite un card de acces valabil la Baza Sportivă Gheorgheni, după prezentarea unei Cărți
de Identitate valabile; de acum încolo voi folosi acest card pentru a accesa terenurile;
Dacă sunt un utilizator vechi, care deja și-a înregistrat cardul, îl voi scana la recepție, confirmând astfel faptul că am onorat rezervarea
și sunt pregătit să folosesc terenul;
Echiparea/dezechiparea o pot face în vestiar, după care voi primi cheia terenului și voi fi direcționat către acesta;
După ce timpul de folosire a expirat, voi reveni la biroul de recepție pentru a returna cheia terenului.

Ce se întâmplă dacă nu am acces la internet și doresc să fac o rezervare?

Pot contacta telefonic Baza Sportivă la nr de telefon 0729-039.322, iar personalul mă va ajuta să fac rezervarea.
Mă pot prezenta personal la biroul recepție din Clădirea Multifuncțională a Bazei Sportive, unde vor fi disponibile calculatoare cu
acces la internet.

Ce se întâmplă dacă nu mai pot ajunge la rezervarea făcută?

Pot anunța anularea rezervării telefonic sau personal, la sediul Bazei Sportive, cu cel puțin 3 ore înaintea orei stabilite. Astfel se va
vacanta terenul, dând șansa altor persoane să îl folosească.
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Comandamentul de deszăpezire este
activ la Cluj-Napoca
Începând din luna noiembrie, la ClujNapoca funcționează Comandamentul
Central de Deszăpezire. Acesta elaborează
planul de deszăpezire pentru perioada 15
noiembrie 2016 – 15 martie 2017, stabilește
traseele pentru intervenție, pentru fiecare
firmă, în urgența I-a, a - II-a și a – III-a,
supraveghează activitatea de deszăpezire și
verifică modul în care societățile
contractante își realizează sarcinile privind
deszăpezirea și combaterea poleiului.
În total, cele doua firme, SC ROSAL
GRUP SRL și SC BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE SRL sunt pregătite să intervină pe cele 676 străzi cu 47 de utilaje.
Intervenția se va face în funcție de gradul de
urgență al străzilor. Există 211 străzi de urgența I, 236 străzi de urgența II și 229 străzi
de urgența III.
SC ROSAL GRUP SRL va acționa în
sectorul I, pe 352 străzi (în cartierele
Mănăștur, Zorilor, Grigorescu, Gruia,
Dâmbul Rotund și 80% din zona centrală),
dintre care 127 pe urgența I, 113 pe urgența
II și 112 pe urgența III, în timp ce SC
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE
SRL va interveni în sectorul II, pe 324 străzi
(în cartierele Gheorgheni, Mărăști, Între
Lacuri, Bulgaria, Andrei Mureșanu,
Someșeni și 20% din zona centrală), dintre
care 84 pe urgența I, 123 pe urgența II și 117
pe urgența III.
Prin activitatea de deszăpezire se va asigura înlăturarea zăpezii căzute pe partea
carosabilă a arterelor de circulație și combaterea poleiului pe toată perioada iernii
2016-2017.
Intervențiile pentru înlăturarea impedimentelor cauzate de căderile de zăpadă și
formarea poleiului trebuie efectuate în vederea asigurării transportului în comun,
aprovizionării unităților vitale ale municipiului, asigurarea asistenței medicale, a accesului la școli, grădinițe, cămine, a
fluidizării circulației și punerea în funcțiune
și a altor căi de circulație.

Activitatea de deszăpezire constă în:

- înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă a străzilor cu mijloace mecanizate
- curățarea manuală a zăpezii din piețe și de pe trotuare
- combaterea poleiului prin răspândirea materialelor antiderapante cu mijloace mecanizate și manuale
- evacuarea zăpezii și a gheții rezultate în urma curățirii carosabilului și a trotuarelor
- spargerea lentilelor și podurilor de gheață apărute pe căile de acces.

Problemele vor putea fi semnalate la numărul de telefon: 0264/431753
(Dispeceratul Central al Primăriei) sau 984 – TELEFONUL PRIMARULUI,
dar și la dispecerantele celor două firme S.C. ROSAL GRUP S.R.L.: 0786-429557,
respectiv S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL: 0737 -770.428.
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Premii pentru asociațiile de proprietari
câștigătoare la concursul
„Curățenie Generală”

40 de asociații de proprietari, clasate pe locurile I și II la concursul ”Curățenie Generală”,
ediția 2016, au fost premiate de Primăria Cluj-Napoca.
Reprezentanții celor 40 de asociații de
proprietari au fost invitați joi, 8 decembrie 2016, la Primărie, pentru a primi felicitări și diplome din partea
municipalității pentru munca depusă în
cursul acestui an în acţiunea de curăţenie
a oraşului şi de amenjare a spaţiilor verzi.
Anual, asociaţiile de proprietari îşi
exprimă interesul cu privire la această întrecere. La concursul din 2016 s-au înscris 263 de asociaţii de proprietari/
locatari. În total, au fost acordate 130 de
premii, în valoare de 135.000 de lei, conform HCL nr. 108/2016, astfel:
20 premii I, în cuantum de 2.000 lei;
20 premii II, în cuantum de 1.500 lei;
40 premii III, în cuantum de 1.000 lei;
50 menţiuni, în cuantum de 500 lei.
Asociaţiile premiate vor putea folosi
banii câştigaţi pe lucrări de întreţinere şi
amenajare a spaţiului din jurului blocului. Acţiunea are ca scop conştientizarea
şi responsabilizarea clujenilor cu privire
la importanţa menţinerii unui mediu curat şi sănătos.
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Concursul „Curătenie Generală” Ediția 2016
Clasament
Locul I
Lacul Roşu Nr. 11
Lacul Roşu Nr. 9
Băiţa Nr. 5
Liviu Rebreanu Nr. 60
Gârbău Nr. 9, Bl. Gb2
Tarniţa Nr. 2
Tarniţa Nr. 5
Tatra Nr. 1, Bl. V-M, Sc I-III
Tatra Nr. 10
Al. Vlahuţă Bl. Lama C
Gh. Dima Nr. 25
Băişoara Nr. 7
Borsec Nr. 4
Firiza Nr. 10
Parâng Nr. 16, Bl K2
Ialomiţei Nr. 13, Bl. G5, Sc I-III
Lacul Roşu Nr. 6, Bl F1, Sc I-III
Teleorman Nr. 11, Bl S11, Sc 1-2
Liviu Rebreanu Nr. 58
Fântânele Nr. 32, Bl B4

Locul II
Dâmboviţei Nr. 89
Clăbucet Nr. 9, Bl. K1
Bizuşa Nr. 4
Buşteni Nr. 5
Cernavodă Nr. 2, Bl. D10
Trotuşului Nr. 5, Bl. Y5
Dâmboviţei Nr. 87, Bl. D18
Tulcea Nr. 29, Bl. K6
Băiţa Nr. 3, Sc 1
Buşteni Nr. 9
N. Titulescu Nr. 11-15
Parâng Nr. 27, Bl. H8
Parâng Nr. 29, Bl. H13
Parâng Nr. 4, Bl. H2
Lunii Nr. 8, Bl. L19, Sc II
Al. Vlahuţă Bl. Lamă F
Al. Vlahuţă Bl. Lamă D
Donath Nr. 194, Bl. A3
Donath Nr. 84, Bl. Turn XIV
Fântânele Nr. 53, Bl. B5

Locul III
Haţeg Nr. 4, Lamă G
Şt. Mora Nr. 7, Bl. E5
Dîmboviţei Nr. 41, Bl. D8
Dorobanţilor Nr. 105, Bl. 10, Sc II-V
Bucegi Nr.1
Gr. Alexandrescu Nr. 12, Bl. M2, Sc
I-Tronson I
Parâng Nr. 23, Bl.H6, Sc I
Petuniei Nr. 5
Răşinari Nr. 1
Mehedinţi Nr. 37, Bl. F9, Sc I
Parâng Nr. 19, Bl. H11
Parâng Nr. 25, Bl. H7
Plopilor Nr. 48, Bl. P4
Tarniţa Nr. 8
Donath Nr. 186, Bl. A5
Mehedinţi Nr. 41, Bl. M3
Rapsodiei Nr. 8, Bl. P7
Aurel Vlaicu Nr. 44, Bl. V16, Sc 1 și II
Dâmboviţei Nr. 85, Bl. D17
Lacul Roşu Nr. 10, Bl. F, Sc .1-2
Năsăud Nr. 4
Clăbucet Nr. 1, Bl. K5
Părâng Nr. 21, Bl. H12
Mirăslău Nr. 2, Bl. B2, Sc. 1-2
Băişoara Nr. 3
Băişoara Nr. 5
Dâmboviţei Nr. 28, Bl. D4
Anina Nr. 10
Dorobanţilor Nr.89, Bl. X3, Sc. 1
Grădinarilor Nr. 6, Bl. G2, Sc. III
Năsăud Nr. 8, Bl Y10
Băiţa Nr. 12, Sc. 1
Băiţa Nr. 4
Bizuşa Nr. 2
C-Tin Brâncuşi Nr. 202
Gr. Alexandrescu Nr. 30, Bl. A3
Mehedinţi Nr. 2, Bl. G1, Sc. I-Iv
Micuş Nr. 1, Bl. E12, Sc. 6
Micuş Nr. 4, Bl. A8
Donath Nr. 44, Bl. P4, Sc. 1,2,3

Menţiuni
Donath Nr. 105, Bl. B1, Sc 2
Fântânele Nr. 59, Bl. B8, Sc 2
Buftea Nr. 12, Bl. B5
Padiş Nr. 7, Sc. III
Gârbău Nr. 7, Bl. Gb1
Mehedinţi Nr. 35, Bl. O4, Sc I
Slănic Nr.7
Scărişoara Nr. 10, Bl. H3
Piața Abator, Bl. C1, Sc 1-2
Băişoara Nr. 1
Băiţa Nr. 10, Sc. 1
Constantin Brâncuşi Nr. 200
Herculane Nr. 9
Agricultorilor Nr. 22, Bl. D31
Clăbucet Nr. 3, Bl. N1
Plopilor Nr. 24
Putna Nr. 1, Bl. II
Trascăului Nr. 1
Fântânele Nr. 40, V6
Padiş Nr. 8
Gr. Alexandrescu Nr. 8, Bl. A7
Grădinarilor Nr. 12
Trotuşului Nr. 1, Bl. R1
Lunii Nr. 10, Bl. L17, Sc. I și II
Gr. Alexandrescu Nr. 47, Bl. D28
Parâng Nr. 39, Bl. T/1
Putna Nr. 7, Bl. J6, Sc. 3
Gh. Dima Nr. 27, Sc. II
Observatorului Nr. 7, Bl. Os4, Sc. III-IV
J.J.Rousseau Nr. 7, Bl. S1, Sc. I și II
Nicolae Pascaly Nr. 11
Almaşului Nr. 5, Bl. S
Anina Nr. 13
Alverna Nr.69
Azuga Nr. 5
Băiţa Nr. 2, Bl. K4
Bizuşa Nr.6
Muncitorilor Nr. 24, Bl. M10
Scărişoara Nr. 4
Scărişoara Nr. 8
Bucegi Nr.2a, Bl. X4
Clăbucet Nr. 4a, Bl. Px3, Sc. I
Micuş Nr. 8, Bl. A10
Parâng Nr. 33, Bl. H15, Sc. 1
Plopilor Nr. 16, Bl L5, Sc. A
Primăverii Nr. 12, Bl. D15
Primăverii Nr. 6, Bl. S2, Sc. 10
Primăverii Nr. 6, Bl. S2, Sc. 2
Primăverii Nr. 6, Bl. S2, Sc. 3
Putna Nr. 2
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Înțelegere de cooperare
între Cluj-Napoca și Ungheni
Municipiul Cluj-Napoca și orașul
Ungheni din Republica Moldova au încheiat în luna noiembrie o înțelegere de
cooperare. Bazele acestei colaborări au
fost puse încă din luna iunie a acestui an,
în urma unei vizite a reperezentanților
municipiului Ungheni la Primăria ClujNapoca. Cu acesta ocazie, a fost înaintată
primarului Emil Boc propunerea ca între
cele două orașe să existe o înțelegere de
cooperare, în scopul dezvoltării relațiilor
dintre cele două comunități, mai ales în
ceea ce privește transferul de bune practici, al schimbului de expertiză în domeniul economic, administrativ și cultural.
Primarul Emil Boc a semnat înțelegerea de cooperare cu orașul Ungheni din
Republica Moldova, reprezentat de primarul Alexandru Ambros. Un pas important în procesul de înfrățire al celor
două comunități îl reprezintă semnarea
acestei înțelegeri de cooperare.
”E un moment de istorie, de suflet și
de viitor pentru România și Republica
Moldova și pentru orașele noastre, ClujNapoca și Ungheni. Sper să concretizăm
cât mai multe proiecte comune între orașele noastre, iar relațiile noastre de colaborare să continue pe un nivel ascendent”,
a subliniat primarul Emil Boc.
Primarul orașului Ungheni, Alexandru
Ambros, a condus delegația din Republica
Moldova, care a fost prezentă în această
săptămână la Cluj-Napoca. La rândul
său, acesta a precizat faptul că apreciază
evoluția municipiului Cluj-Napoca din
ultimii ani.
”Ne-am dorit foarte mult să se întâmple acest eveniment. Orașul Ungheni este al
3-lea ca mărime din Republica Moldova,
oraș distinct, cu tradiție. Am reușit să facem multe proiecte frumoase împreună
cu echipa de acolo. Mă bucur că începând
de acum vom scrie o pagină nouă în relațiile dintre Cluj-Napoca și Ungheni”, a
precizat Alexandru Ambros, primarul
orașului Ungheni.
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De asemenea, primarul Emil Boc a afirmat faptul că ”obiectivul nostru este ca în perioada imediat următoare, având în vedere
faptul ca deja există cadrul juridic care să permită colaborarea instituțională, să dezvoltăm
câteva proiecte bilaterale, proiecte comune, pe
care municipalitatea clujeană să le implementeze în Ungheni, cum ar fi, de exemplu, posibilitatea modernizării Parcului Central din
orașul Ungheni, parc care să se numească

Parc Cluj-Napoca, printr-o susținere financiară și de infrastructură sau prin contribuția
Primăriei Cluj-Napoca, ca o primă formă de
colaborare directă între cele două municipalități. De asemenea, vom extinde colaborarea la
nivel cultural între cele două municipalități și
nu în ultimul rând orașul nostru va avea în
continuare poarta deschisă pentru tinerii
moldoveni care doresc să studieze în România
și în Cluj-Napoca”.

În prezent, la Cluj-Napoca
învață aproximativ 1500 de
studenți moldoveni.
Un rol strategic în dezvoltarea relațiilor
româno-moldovene îl reprezintă Grupul de
Inițiativă Basarabeană, format din studenți
și foști studenți care acționează ca ambasadori ai valorilor europene și furnizori de
schimb de bune practici.
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Premii la aniversarea a
50 de ani de căsătorie neîntreruptă

La Cluj-Napoca, fiecare cuplu care împlinește 50 de ani de căsnicie neîntreruptă este premiat de
municipalitatea clujeană. Pe parcursul anului 2016, un număr de 427 de cupluri clujene au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au fost premiate de către primarul Emil Boc.
Fiecare cuplu a primit câte un premiu în valoare de 1000 de lei din partea municipalității clujene.
Festivitățile de premiere au avut loc într-un cadru festiv, la centrul de Cultură Urbană Casino.
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Întâlnire cu Ambasadorul Republicii
Tunisiene în România
„Am avut onoarea de a primi
vizita Excelenței Sale, Dna.
Boutheina Labidi, Ambasadorul
Republicii Tunisiene în România.
Unul dintre punctele principale
de discuție din cadrul
întrevederii a fost reprezentat de
organizarea, în luna aprilie a
anului 2017, a unui forum de
afaceri româno-tunisian la
Cluj-Napoca. De asemenea,
am discutat despre problemele
specifice studenților tunisieni
care urmează cursurile
universităților clujene,
precum și despre alte proiecte
din sfera culturală”, a declarat
primarul Emil Boc.

Președintele Parlamentului Ungariei,
în vizită la Cluj-Napoca

La începutul lunii decembrie, primarul Emil Boc a primit vizita unei delegații
din orașul înfrățit Zhengzhou (China). În
cadrul întrevederii de la Primăria ClujNapoca s-a discutat, în principal, despre
colaborările dintre cele două orașe pe
plan educațional, comercial și turistic. Cu
cca. 7,5 milioane de locuitori, Zhengzhou
este unul dintre vechile orașe ale Chinei,
capitala provinciei Henan și un important nod comunicațional la nivel intercontinental între Asia și Europa. Din
delegația care a vizitat Cluj-Napoca a făcut parte dl. viceprimar Liu Wanfeng
(Dengfeng), alături de alți oficiali ai municipalității din Zhengzhou.
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Președintele Parlamentului Ungariei, dl.
Kövér László a vizitat Primăria Cluj-Napoca
la finalul lunii noiembrie, având programată o întâlnire cu primarul Emil Boc.
„În cadrul întâlnirii am discutat aspecte ale colaborării româno-maghiare
în plan economic, cultural și sportiv, de
nivel local și național. De asemenea, am
discutat despre EuroBasket 2017,
Campionatul European de Baschet care
va fi organizat anul viitor la Cluj, competiție din grupele căreia fac parte și echipele țărilor noastre”, a declarat primarul
Emil Boc la finalul întâlnirii.
Din delegația maghiară au mai făcut
parte dl. Veress László - șeful de cabinet al
președintelui Parlamentului Ungariei, dl.
Szász Jenő - președintele Institutului de
Strategii Naționale al Guvernului Ungariei,
d-na. Pappné Farkas Klára - director în
cadrul Direcțiunii pentru Afaceri Externe și
dl. Mile Lajos - consul general, Consulatul
General al Ungariei din Cluj-Napoca.
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Programul „Alimente 2016”
pentru clujenii cu venituri reduse
Primăria Cluj-Napoca
organizează, pentru al patrulea
an consecutiv, distribuţia de
pachete de alimente de bază
către persoanele din categorii
defavorizate din municipiu.
Acest proiect este suplimentar celui din
fonduri europene şi oferă şansa şi altor categorii de persoane, altele decât cele prevăzute
în programul european, de a beneficia de
ajutoare alimentare. Prin HCL nr. 128/2016
s-a alocat suma de 1.300.000 lei în vederea
achiziționării și distribuirii de alimente, de
două ori pe an, cu ocazia sărbătorilor de
Paște și Crăciun, către aproximativ 22.000
de clujeni (persoane cu handicap grav şi accentuat, persoane vârstnice, șomeri, beneficiari de ajutor social şi din alte categorii
sociale aflate în evidenţele Direcţiei de
Asistenţă Socială şi Medicală).
La procedura de licitație deschisă cu
fază finală de licitație electronică au participat 3 operatori economici. Contractul a fost
adjudecat de firma SC TOPI IMPORT
EXPORT SRL, având oferta cu prețul cel
mai mic (1.153.000 lei fără TVA).
Întocmirea listelor cu categoriile de beneficiari s-a făcut în baza datelor transmise
de Casa Judeţenă de Pensii Cluj, Agenţia
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
Cluj şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Cluj.
Toţi beneficiarii programului vor fi

informaţi și prin invitaţii scrise, trimise prin
poştă, să se prezinte la unul dintre centrele
de distribuţie arondate pentru a ridica alimentele. Este necesar ca aceştia să se prezinte cu buletinul/cartea de identitate, în
original, pentru ridicarea pachetelor.
În cazul în care anumite persoane nu se
regăsesc pe listele iniţiale, dar se încadrează în
una din categoriile enumerate mai sus, acestea au posibilitatea, pe baza documentelor
justificative, să se prezinte la punctele de

Distribuţia alimentelor începe de luni, 12 decembrie 2016 şi se desfăşoară după
următorul program:
Luni, Marţi, Miercuri, între orele 0830 -1530,
Joi, între orele 08,30 – 16,30;
Vineri, între orele 0830 – 1400.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Adresele locurilor de unde vor fi livrate pachetele
Clubul pensionarilor Mănăştur, str. Arinilor nr 11
Clubul pensionarilor Mărăşti, str. Aurel Vlaicu nr. 3A
Clubul pensionarilor Horea, str. Horea nr.108
Clubul pensionarilor Grigorescu, str. Eremia Grigorescu nr. 132
Clubul pensionarilor Zorilor, str. Louis Pasteur nr. 77
Clubul pensionarilor Someşeni, str. Traian Vuia nr. 41
Primăria de cartier Gheorgheni, str. Băişoara nr. 4A
Primăria de cartier Iris, Piaţa Liebcknecht nr.7-8

distribuţie (cel mai apropiat de domiciliu)
pentru a fi trecute pe liste suplimentare, în
vederea ridicării pachetelor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-453056.
Un pachet conține 7 produse alimentare: 2 litri ulei, 2 kg orez, 2 kg zahăr, 1 kg
făină de grâu, 1 kg făină de mălai și 2
pungi cu paste făinoase (a 500 gr. fiecare:
paste penne și tagliatele). Costul unui pachet este de 28,825 lei fără TVA.
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229 de noi locuri de parcare
în zona centrală a Clujului
Primăria Cluj-Napoca a amenajat 229
de noi locuri de parcare pe str. Năvodari nr.
4, la aproximativ 500 de metri de Catedrala
Ortodoxă, în direcția Mărăști, pe locația
fostei unități militare.
Parcările se află în zona tarifară II, astfel
că toți cei care au abonament pentru această zonă pot utiliza noua parcare. Prețul pe
oră este de 1 leu, iar abonamentul costă 50
de lei/lună pentru persoane fizice și 70 de
lei/lună pentru persoane juridice.
Au fost amplasate 3 parcometre stradale, prin intermediul cărora se va putea realiza plata parcării folosind card bancar, card
preplătit sau monede. Parcarea are și 8 locuri rezervate pentru persoane cu
dizabilități.
Parcarea are intrare și ieșire din/spre str.
Năvodari și o a doua ieșire pe Bulevardul 21
Decembrie 1989.
Parcarea va avea un caracter temporar,
până la construcția viitorului parking din
cadrul proiectului Centrului Cultural
Transilvania, proiect ce presupune și construcția noii clădiri a Filarmonicii clujene.
Prin această nouă locație, Primăria oferă o alternativă de parcare în zona centrală
și de asemenea, vine în sprijinul viitorului
proiect de introducere a benzilor dedicate
pentru transportul în comun pe axa Est-Vest.

Categorii de persoane defavorizate care beneficiază de
pachete cu alimente
* Persoane cu handicap grav şi accentuat;
* Pensionari cu pensii până la 700 de lei;
* Şomeri indemnizaţi (indemnizație până la 700 de lei);
* Şomeri neindemnizaţi (aflați în evidențele AJOFM Cluj ca persoane în
căutarea unui loc de muncă);
* Beneficiari de ajutor social şi alte categorii de persoane beneficiare de
servicii sociale, aflate în evidenţele serviciilor de specialitate ale Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Medicală,
* Invalizi, veterani,văduvele de război, persoane deportate, prizonieri,
persecutaţi politic, eroi martiri ai Revoluţiei etc cu pensii şi indemnizaţii
cumulate până la 700 de lei.
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Sala Polivalentă își extinde capacitatea
la 10.000 de locuri
Sala Polivalentă va intra la începutul anului viitor într-o perioadă de lucrări de extindere,
în vederea pregătirii Campionatului European de Baschet Masculin din 2017.

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca are
în prezent 7.227 de locuri, dar își va mări
capacitatea până la 10.000 de locuri,
aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru
organizarea unor partide din cadrul
Eurobasket.
Proiectarea extinderii Sălii Polivalente
va fi terminată în prima lună a anului
2017, după care va începe execuția lucrării.
Valoarea totală a extinderii este de 16 milioane de lei și este realizată de CON A.
Întreaga lucrare va fi terminată până la
data de 31 iulie 2017.
Cluj-Napoca va găzdui o grupă din
cadrul acestui campionat după ce țara
noastră a fost desemnată, în premieră, să
organizeze o grupă din cadrul acestui
campionat. Candidatura României a fost
susținută la Munchen, în decembrie
2015, în fața înalților oficiali FIBA, de o delegație compusă din domnul Gheorghe
Mureșan, singurul baschetbalist român
care a evoluat în NBA, domnul Emil Boc,
primar al municipiului Cluj-Napoca,
domnul Victor Ponta, fost Premier al
României, domnul Horia Păun, președinte
al FR Baschet, domnul Adrian Voinescu,
director International & Evenimente al FR
Baschet și domnul Mircea Cristescu, vicepreședintelele clubului U-Banca Transilvania
Cluj-Napoca.
Împreună cu România, au mai candidat pentru obținerea dreptului de organizare a meciurilor de la Eurobasket 2017 alte
patru țări, Israel, Finlanda, Polonia și Turcia.
Campionatului European de Baschet
Masculin din 2017 se va desfăşura între 31
august – 17 septembrie. Cele patru grupe
ale campionatului vor fi găzduite de
România – la Sala Polivalentă din ClujNapoca, Israel, Finlanda şi Turcia, iar cea
din urmă va găzdui şi turneul final.
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Lansarea TETAPOLIS - Primul Parc
Științific și Tehnologic din Transilvania
Proiectul Tetapolis, primul Parc
Științific și Tehnologic din Transilvania, a
fost lansat în data de 20 noiembrie 2016, în
cadrul Cluj TechFest. Tetapolis va oferi dezvoltatorilor de noi tehnologii toate serviciile
necesare unui mediu de cercetare construit
la standarde internaționale, de la incubatoare de afaceri și servicii suport până la centru
de conferințe și laboratoare de cercetare.
”Felicit întreaga echipă de la Tetarom și
Consiliul Județean Cluj, pentru că au înțeles
direcția Clujului de evoluție, iar prin acest
proiect fructifică avantajele majore pe care
comunitatea noastră le are, oferind șansa de
a ne contura poziția în Europa Centrală și
de Est ca “hub” al inovării, cercetării și ITului. Municipalitatea clujeană, cu resursele
și potențialul pe care îl are, susține total
acest proiect. La recomandarea Tetarom,
municipalitatea a aprobat în Consiliul Local
facilități pentru investitori, respectiv cel mai
scăzut nivel posibil pentru investițiile în
parcuri industriale din Cluj-Napoca. Vom
continua aceeași politică de susținere fiscală.În același timp, Tetapolis va fi poate “inima” proiectului de viitor denumit Cluj
Innovation City și urmărim să fim în continuare alături de cei care investesc în proiecte ce urmează Strategia de Dezvoltare a
Municipiului și care ne permit să realizăm
aici, la Cluj, ceea ce înseamnă “inovare sustenabilă”.Din această perspectivă, municipalitatea are în vedere o serie de proiecte
complementare. Spre exemplu, în cadrul
festivalului de tehnologie care s-a încheiat
odată cu acest eveniment, am prezentat direcțiile pe care le urmărim în ceea ce înseamnă Cluj-Napoca Smart City. Dorim să
fim un model pentru alte orașe din
România în ceea ce privește utilizarea tehnologiei, în viața de zi cu zi, pentru a rezolva
problemele oamenilor.Tetapolis ne arată
încă o dată direcția spre care se îndreaptă
Clujul. Este clar că tehnologia trebuie să fie
mai mult decât a fost până acum, un instrument care să fie pus la îndemâna specialiștilor, dar mai ales să fie un instrument prin

care cetățenii își pot îmbunătăți calitatea vieții.Dacă în trecut poate industria grea reprezenta viitorul, acum Clujul are o direcție
fundamentală unde poate excela și care

poate reprezenta un motor al dezvoltării
economice a regiunii, a țării și Europei
Centrale și de Est: cercetarea, inovarea, ITul”, a explicat primarul Emil Boc.
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