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Rampă nouă pentru deșeuri
la Cluj-Napoca
Începând de la mijlocul lunii octombrie, la Cluj-Napoca, la
Pata Rât, în apropierea fostei rampe de gunoi, a fost deschisă o
nouă platformă temporară pentru depozitarea deșeurilor.
Astfel, tarifele au scăzut, atât pentru cetățenii municipiului,cât
și pentru agenții economici.
”De vineri, 16 octombrie 2015, odată cu încetarea contractului
încheiat între Primăria Cluj-Napoca şi Primăria Oradea, deșeurile
din municipiul Cluj-Napoca sunt depozitate în oraş.
Noua rampă de stocare temporară a deşeurilor realizată de
Primăria Cluj-Napoca a fost construită de RADP în zona Pata
Rât, iar lucrările au durat 4 luni.
Centrul de management integrat al deșeurilor este în responsabilitatea Consiliului Județean Cluj.
Rampa temporară pe care am reușit să o realizăm pentru ClujNapoca aduce cel puţin 2 beneficii importante clujenilor: rezolvarea pentru minimum 2 ani (cu posibilitatea de prelungire cu alţi 2
ani) a problemei depozitării deşeurilor - până la finalizarea de către Consiliul Județean a Centrului de management integrat - şi
scăderea substanţială a preţurilor deşeurilor. Astfel ca urmare a
realizării acestei rampe de către RADP, au scăzut prețurile la gunoaie pentru clujeni: la persoane fizice de la 8,38 lei la 6,79 lei, iar
la persoane juridice de la 70,34 lei/mc la 43,1 lei/mc. Acest lucru a
fost posibil datorită efortului pe care Primăria și RADP-ul l-au făcut, cu sprijinul Agenției Județene de Mediu”, a explicat primarul
Emil Boc.
Noua rampă temporară a fost realizată conform normativelor
protecției de mediu, cu respectarea autorizației de funcționare.
Platforma este dotată cu cântar, mașinile fiind cântărite, atât la intrare, cât și la ieșire. Prin această cântărire se respectă legislația,
prin care practic se cere inventarul corect al deșeurilor care s-au
depus pe platformă.
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Tarif în
condiții de
stocare
temporară
la RADP

lei/persoană/lună

8.38

6.79

Activitatea prestată

persoane fizice

1

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor
municipale sortate

agenți economici/instituții publice lei/mc

70.34

43.1

2

lei/mc
Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea persoane fizice 
deșeurilor voluminoase de mobilier
agenți economici/instituții publice lei/mc

51.09

13.39

84.91

25.11

lei/mc

105.54

24.01

agenți economici/instituții publicelei/mc

111.5

34.91

0

0

3

Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor
rezultate din activități de construcții și demolări

persoane fizice 

4

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice,
electronice (DEEE)

persoane fizice

agenți economici/instituții publicelei/mc

0.1

0

5

Colectarea cadavrelor animalelor și predarea
acestora unităților de ecarisaj

persoane fizice 

lei/mc

0.1

0.1

agenți economici/instituții publicelei/mc

0.1

0.1
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Tarif deșeuri
sortate în
condiții de
colectare,
transport și
depozitare
Oradea
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lei/mc
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Investiţii de 20 de milioane de euro în învăţământul
preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca
Municipalitatea clujeană a fost şi este preocupată să asigure elevilor şi profesorilor un
cadru modern şi civilizat pentru desfăşurarea procesului educaţional din instituţiile
învăţământului preuniversitar. Avem încredere că putem fi pe primul loc în ţară în
ceea ce priveşte calitatea actului educaţional.
În acest sens, municipalitatea desfăşoară politici educaţionale care se materializează
în investiţii în valoare de 20 de milioane de euro.

Burse şi premii pentru elevi
Burse - aproape 15.000 de burse pentru elevii clujeni
Primăria Cluj-Napoca a acordat
14.868 de burse pentru elevii clujeni
în semestrul II al anului şcolar 20142015, respectiv 11.633 burse de merit, 167 burse de performanţă, 835
burse de studiu şi 2.233 burse de
ajutor social. Cuantumul burselor
este: 120 de lei - bursă de performanţă, 90 de lei - bursă de merit, 70
de lei - bursă de studiu şi 60 de lei bursă socială.
Primăria acordă burse de merit
tuturor elevilor clujeni care au medii
peste 8,50.
De asemenea, au fost suplimentate bursele pentru performanţă de
la 90 de lei, la 120 de lei pentru elevii
premiaţi la concursurile naţionale,
în urma discuţiilor cu Inspectoratul
Şcolar, cu părinţi şi profesori.
Ponderea burselor de performanţă şi merit este în creştere, fapt
care demonstrează implicit creşterea performanţelor şcolare ale elevilor din municipiul nostru.
Evoluţia
sumelor
alocate
burselor:
- în anul 2010 - 1.200.000 lei,
- în anul 2011- 1.500.000 lei
(2894 de burse),
- în anul 2015 - 9.845.000 lei
(aprox. 15.000 de burse).
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Gratuităţi la transportul în comun
Începând cu 1 martie 2014, elevii
clujeni beneficiază de abonamente
gratuite pentru două linii de transport
în comun.
În acest fel sunt sprijinite activităţile educative de orice fel astfel că, în
cazul în care elevii nu au nevoie de
transport pentru mersul la şcoală
(dacă studiază la o şcoală de cartier, de
exemplu), pot beneficia de gratuitate
dacă participă la o activitate educativă
extraşcolară.
De asemenea, elevii care nu intră
în niciuna din categoriile de mai sus
au 50% reducere la transportul în comun, iar toţi elevii care doresc beneficiază de 50% reducere pe o a treia
linie.
Pe de altă parte, dacă la sfârşitul
anului şcolar un elev are nota scăzută
la purtare, el nu va mai beneficia de
gratuitate la transport în următorul
an. Astfel, prin această măsură, municipalitatea urmăreşte să încurajeze elevii să meargă la şcoală.
În 2014, aproximativ 19.000 de
elevi clujeni au beneficiat de gratuitate
la transport în comun pentru deplasarea la şcoală sau activităţi
extracurriculare.
În 2015, s-au alocat iniţial 10,803
milioane de lei pentru subvenţia abonamentelor pentru elevi - aproximativ
20.000 de elevi beneficiari.
La rectificare, s-au alocat 11,8 milioane lei. Aceasta înseamnă o estimare de peste 21.000 de elevi pentru
această toamnă.

Transport pentru elevii din familii
defavorizate şi pentru elevii cu nevoi speciale
Elevii orfani şi cei proveniţi din casele de copii beneficiază de
gratuitate la transport pe toate liniile.
Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia
Sopor (40.961 lei), Valea Fânaţelor (175.355 lei) şi Colonia Pata
Rât (265.182 lei) spre şcolile din oraş. Tinerii nedeplasabili cu
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dizabilităţi neuromotorii beneficiază de transport cu microbuze
special dotate pe trasee stabilite de comun acord de municipalitate şi o serie de ONG-uri partenere (324.000 lei). Total: 805.498
lei.
De asemenea, pe perioada şcolii, există curse speciale pentru
elevi cu plecări din cartiere spre zona centrală la orele 7,25 şi reîntoarcerea la orele 14,10. Aceste programe vor fi menţinute şi în
viitor.
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Premii pentru tinerii cu performanţe deosebite
În fiecare an, municipalitatea premiază elevii cu performanţe
deosebite la concursurile şcolare sau la alte competiţii sau
examene.
Astfel, Primăria i-a premiat pe elevii care au promovat examenul de bacalaureat cu media 10 şi pe elevii clujeni cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare. Premiul este unul simbolic - câte
1.000 de lei pentru fiecare elev, un buchet de flori şi o diplomă de
excelenţă din partea municipalităţii. Mai importantă însă este recunoaşterea comunităţii clujene pentru performanţa şi efortul lor.

Proiectul vizează reabilitarea şi eficientizarea energetică a două
unităţi de învăţământ preuniversitar: Colegiul Naţional „George
Coşbuc” şi Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”.
Principale lucrările care se vor executa sunt: consolidarea
structurală a clădirilor acolo unde este necesar; anveloparea clădirilor cu termosistem pentru reducerea cantității de energie termică pierdută, conform auditului energetic; schimbarea ferestrelor
cu tâmplărie din lemn și geam simplu cu tâmplărie din lemn stratificat sau PVC și geam tip termopan pentru reducerea pierderilor
de căldură; schimbarea instalațiilor termice cu unele noi și cu randament ridicat şi racordarea clădirilor la sistemul centralizat de

Primăria organizează, împreună cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Cluj şi cu alte instituţii sau ONG-uri, o serie de acţiuni
care urmăresc premierea copiilor clujeni cu realizări deosebite în
domenii diverse, creşterea interesului elevilor pentru implicarea
în comunitate şi protecţia mediului, încurajarea alimentaţiei sănătoase, dezvoltarea activităţilor sportive şi valorificarea abilităţilor
creative.
În fiecare an este organizată Gala de excelenţă „10 pentru Cluj
- Juniorii Clujului, Speranţele Cetăţii”, în cadrul căreia sunt recompensate performanţele elevilor clujeni, realizări individuale
sau ale unor echipe, în mai multe domenii: ştiinţe, IT, social, arte,
sport.
„Iubesc Clujul Curat” a ajuns la cea de-a 12-a ediţie consecutivă şi este menit să promoveze în rândul elevilor clujeni spiritul
civic de respect faţă de mediul înconjurător, utilizând puterea
exemplului dat chiar de către tineri. Fiecare unitate şcolară care se
înscrie în competiţie desemnează un grup de elevi pentru a asigura activităţi de întreţinere a spaţiilor din jurul şcolii sau a unui perimetru prestabilit şi asumat spre a-l îngriji, în fiecare an
participând mii de tineri de la zeci de şcoli şi licee.
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încălzire; instalarea unui sistem de climatizare cu recuperare de
căldură în clădiri; instalarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și folosirea resurselor regenerabile;
instalarea de corpuri de iluminat tip LED eficiente din punct de
vedere al reducerii consumului de energie electrică; diverse lucrări
de ridicare a confortului în interiorul clădirilor (obiecte sanitare
noi, zugrăveli noi, pardoseli noi etc).
Finanţarea se realizează prin Programul de Cooperare
Elveţiano-Român, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 Îmbunătăţirea mediului înconjurător.
Valoare estimată: 6.102.245,60 lei.

Lucrări de reparaţii şi întreţinere
la unităţile de învăţământ preuniversitar
Primăria efectuează în fiecare vară lucrări de reparaţii la toate
unităţile de învăţământ preuniversitar din oraş - creşe, grădiniţe,
şcoli şi licee. Lucrăm în fiecare an pentru a asigura o infrastructură
adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite elevilor şi dascălilor să înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune.
În acest an au fost efectuate lucrări în valoare de 6,8 milioane
de lei.
De asemenea, au fost alocate alte 1,7 milioane de lei pentru a
efectua până la sfârşitul anului alte lucrări care nu afectează procesul de învăţământ - înlocuire canalizare, alimentare cu apă etc.

Lucrări de amenajare a clădirii din B-dul Eroilor nr. 16
pentru Şcoala „Ioan Bob”

Infrastructură educaţională
Proiectul european „Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” îşi propune
creşterea calităţii şi accesibilităţii procesului educaţional în 3 unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar şi anume: Şcoala cu
clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” şi
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, prin reabilitarea şi echiparea
acestora.
Prin lucrările efectuate, 10 corpuri de clădire destinate procesului educaţional vor fi reabilitate, modernizate şi extinse. 2 săli de
sport vor fi reabilitate, extinse, modernizate şi dotate, iar 2 terenuri
de sport vor fi reabilitate şi modernizate (1800 mp). 3000 mp incintă curte vor fi reabilitaţi şi 11.500 mp de spaţii verzi vor fi amenajate. Este prevăzută şi dotarea corespunzătoare a celor 3 unităţi

Proiect realizat din fonduri elveţiene:
Reabilitarea termică a două unităţi de învăţământ preuniversitar

din învăţământul preuniversitar după cum urmează: Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu” - 158 echipamente IT; Liceul
Teoretic „Avram Iancu” - 209 echipamente IT; Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu” - 119 echipamente IT.
Proiectul vizează şi îmbunătăţirea accesului la infrastructura
educaţională pentru persoanele cu dizabilităţi, ca urmare a creşterii cu 13 a facilităţilor destinate acestora în cele 3 unităţi şcolare.
Valoare contract de finanţare: 56.130.427,94 lei.
Valoare lucrări rezultată în urma licitaţiei: 47.199.926,08 lei.
Acest proiect este realizat din economiile la fondurile europene rezultate în urma licitaţiilor publice.
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Municipalitatea a realizat amenajarea clădirii din B-dul Eroilor
nr. 16 pentru a putea primi clasele primare de la Şcoala „Ioan Bob”.
Lucrările constau în recompartimentări interioare, refacere

învelitoare, reparaţii faţade, reparaţii acces, refacerea tuturor instalaţiilor interioare, amenajări grupuri sanitare, înlocuirea sistemului de încălzire (centrale termice pe fiecare nivel).

Modernizarea şi consolidarea clădirii din str. Memorandumului nr. 22
Prin proiectul privind modernizarea şi consolidarea clădirii din str. Memorandumului nr. 22 se vor realiza 14 săli de clasă şi două
laboratoare, grupuri sanitare, spaţii tehnice. Imobilul va avea regimul de înălţime S + P +1E + Mansardă şi, având în vedere faptul că este
situat în centrul istoric al oraşului, va păstra forma arhitecturală a construcţiei existente. Valoare totală lucrări: 6,35 milioane de lei (5,1
milioane fără TVA).

Sală de sport nouă la Colegiul Naţional “George Coşbuc”
În toamna trecută s-a dat în folosinţă Sala de sport a Colegiului Naţional “George Coşbuc”.
Valoarea investiţiei a fost de 2.155.836,72 lei (fără TVA), respectiv 2,67 milioane de lei cu TVA.

www.primariaclujnapoca.ro
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Sprijin pentru elevii cu probleme sociale
Rechizite pentru 500 de copii clujeni din familii defavorizate
Peste 500 de copii din familii cu situaţie materială foarte dificilă au primit şi în această
toamnă ghiozdane echipate cu rechizite şcolare.

Condiţii mai bune pentru copiii de la Centrul Multifuncţional
de Servicii Sociale Integrate - „Ţara Minunilor”
Proiectul european care a vizat reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului de Zi „Ţara
Minunilor” (str. Înfrăţirii nr.15) a fost finalizat în luna
martie 2015. Proiectul a fost realizat în vederea creşterii
calităţii serviciilor sociale destinate copiilor care provin
din familii aflate în situaţii de risc de marginalizare.
Activităţile derulate la Centrul de de Zi „Ţara
Minunilor” sunt în principal orientate pe trei mari componente: integrare socio-educativă - activităţi educative
şi sociale pentru copii, consiliere psihopedagogică, psihologică şi educaţie/recuperere limbaj; servicii de asistenţă medicală şi asigurarea bunăstării copilului.
Centrul asigură pentru beneficiarii săi două mese pe zi
şi o gustare; respectiv servicii de re/integrare socială
pentru familiile copiilor - consiliere socială a părinţilor,
mediere/accesare servicii comunitare.
Valoarea totală actualizată a contractului de finanţare pentru acest proiect a fost de 2.550.281,37 lei, valoarea lucrărilor rezultată în urma licitaţiei a fost de
1.691.111,60 lei.
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Extinderea proiectului “Şcoală după şcoală”
Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală
(DASM), alături de United Way România şi
de Fundaţia Creştină Diakonia vor extinde
proiectul „Şcoală după Şcoală”. Anul acesta,
Programul Scoală după şcoală se extinde de
la 2 la 4 unităţi şcolare şi de la 120 de copii la
160 de copii. Anul trecut au fost incluse în
acest program şcolile “Traian Dârjan” şi
“Nicolae Iorga”, anul acesta vor incluşi şi elevi de
la “Horea” şi “Octavian Goga” (clasele 1-8).
În urma proiectului implementat la ClujNapoca, toţi copiii înscrişi au reuşit să-şi continue studiile, iar 70% dintre aceştia şi-au
îmbunătăţit frecvenţa şcolară, diminuându-se, în paralel, cu până la 40% absenteismul şi riscul abandonului şcolar. De
asemenea, 44% dintre copii au avut rezultate
mai bune la şcoală.
Copiii primesc în fiecare zi, după terminarea orelor de curs, o masă caldă asigurată
de către Primăria municipiului Cluj-Napoca,
apoi sunt preluaţi de profesorii implicaţi în
program care stau alături de ei şi îi ajută la
teme sau realizează alte activităţi educative
împreună. În paralel, se asigură asistenţă socială pentru familii: părinţii sunt ajutaţi să

rezolve problema documentelor de identitate
care, lipsind, împiedică de multe ori copiii să
aibă acces la ajutoarele oferite de stat sau la
asistenţă medicală, îi învaţă pe părinţi cum

pot să îşi găsească un loc de muncă astfel încât copiii să nu trebuiască să aibă o contribuţie prin muncă proprie şi să se poată
concentra pe studiu.

S-a deschis Centrul de resurse pentru adolescenţi
Pe 25 februarie 2015, UNICEF în parteneriat cu Primăria
Municipiului Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală
Cluj şi asociaţia ALIAT au lansat un Centru de resurse pentru adolescenţi situat pe strada I.C. Brătianu nr. 45.
Acesta este realizat pe modelul „Oportunităţi pentru Adolescenţi”
prin care adolescenţii au acces la un pachet de intervenţii prietenoase,
eficiente şi eficace care să le garanteze oportunităţi egale şi condiţii
adecvate pentru implicarea lor în toate aspectele vieţii.
Modelul „Oportunităţi pentru Adolescenţi” va fi implementat pe
o perioadă de trei ani şi se adresează adolescenţilor, fete şi băieţi, cu

vârste între 10 şi 18 ani, cu posibilităţi reduse de dezvoltare, din zone
urbane dezavantajate din municipiul Cluj-Napoca.
Adolescenţii vor beneficia de consiliere de sprijin şi de recuperare,
intervenţii în situaţii de criză, consiliere informaţională şi în vederea
dezvoltării personale, orientare vocaţională şi profesională şi evaluare
psiho-socială. În primul an de implementare, se estimează că peste
2.000 de adolescenţi vor fi informaţi, 1.000 de adolescenţi vor beneficia de oportunităţi de dezvoltare în cadrul Centrului de Resurse creat
la Cluj-Napoca, iar peste 40 de profesionişti vor participa la cursuri de
formare pe teme relevante.

Proiect pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere
Proiectul „Pașaport de success pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere” vizează reducerea inegalităților și a excluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități (deficiențe de vedere) prin
implicarea participativă a actorilor sociali publici şi privați într-o
rețea sustenabilă pe termen mediu și lung la nivelul comunății.

www.primariaclujnapoca.ro

www.primariaclujnapoca.ro

Finanțat prin intermediul Granturilor SEE, proiectul îi are ca
parteneri pe Asociația Pontes, Direcția de Asistență Socială și
Medicală și Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români
Filiala Cluj-Napoca şi se desfășoară pe o perioadă de 12 luni (mai
2015 - aprilie 2016) la nivelul județului.
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Aparatură pentru toate cabinetele medicale şcolare

În ultimii trei ani, cu finanţare de la bugetul local s-au achiziţionat echipamente de protecţie şi lucru, precum şi aparatură medicală necesară pentru toate cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti
(aparate de EKG, ecograf portabil, electrocardiografe).
De asemenea, s-a realizat dotarea cu echipamente moderne
pentru 18 cabinete stomatologice şcolare (17 vechi + 1 nou), cuprinzând unitatea dentară, compresorul şi autoclavul pentru sterilizare.
Cabinetele stomatologice şcolare aveau aparatură veche de zeci de ani.

Un nou cabinet medical dentar a fost înfiinţat în incinta fostei
şcoli generale „Radu Stanca” care acum aparţine liceului de informatică „Tiberiu Popoviciu”, fiind dotat cu aparatura medicală necesară. Acesta este primul cabinet medical dentar din reţeaua
şcolară pentru cartierul Zorilor.
Valoare investiţiei în cabinete medicale şi stomatologice şcolare în ultimii 3 ani este de peste 1,5 milioane de lei.

Campanii pentru sănătate
În ultimii ani, a crescut numărul de acţiuni de informare şi educaţie sanitară atât
pentru copii şi tineri, cât şi pentru părinţi
şi cadre didactice, cu accent pe importanţa
unei alimentaţii sănătoase în scopul reducerii obezităţii, pe importanţa sportului, a
igienei personale, pentru conştientizarea
asupra riscurilor ce decurg din fumat, consumul de alcool şi droguri.
De asemenea, Cluj-Napoca este singurul oraş din România care participă la cel
mai mare proiect european de comunicare
privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos. Proiectul „We love Eating - Bucură-te
de sănătate!” se desfăşoară în 7 ţări europene şi are copiii printre grupurile ţintă.
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Alocări pentru activităţi culturale şi de tineret

Bugetul alocărilor pentru activităţi culturale şi pentru tineret a crescut de 10 ori din 2010 şi
până astăzi, de la 1 milion de lei la 10,3 milioane de lei.
În anul în care suntem Capitala Europeană a Tineretului s-au finanţat evenimente de care
s-au bucurat zeci de mii de tineri. Şi după 2015, Clujul va rămâne o capitală a tineretului
pentru că vom sprijini în continuare proiectele din sectorul de tineret.

Rezultate elevi clujeni la Bacalaureat şi Evaluarea Naţională
În 2014, la examenul de Bacaluareat din vară, Clujul
(judeţ) s-a clasat pe locul 2 în ţară, cu un procent de
promovare de 73,9%.

În 2015, suntem pe locul 1 în ţară - cel mai mare procent de
promovare a Bacalaureatului s-a înregistrat în Cluj, unde 82,2%
dintre absolvenţii claselor a XII-a au trecut examenul. (sursa:
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20282048-harta-rezultatele-bac-2015-fiecare-judet-parte-topul-judetelor-functie-promovabilitatea-bacalaureat.htm)
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De asemenea, rezultatele obţinute de elevii clasei a VIII-a la
Evaluarea Naţională 2015 ne situează pe un loc fruntaş. Avem 4
şcoli între primele 50 din ţară. (Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
- locul 3; Transylvania College - locul 26; Scoala Gimnazială “Elf ”
- locul 34; Şcoala gimnazială “Ioan Bob” - locul 37).
În ceea ce priveşte mediile de 10, judeţul Cluj ocupă prima poziţie, cu un număr de 43 de elevi care au obţinut media 10 la
Evaluarea Naţională. Din cei 43 de elevi, 36 sunt din Cluj-Napoca,
4 din Tuda, 2 din Dej şi 1 din Câmpia Turzii.
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Strategia de dezvoltare a municipiului
Cluj-Napoca, 2014-2020

Viziunea (proiecție de viitor dezirabil: 2027)
• Orașul Cluj-Napoca își definește dezvoltarea în termenii calității vieții locuitorilor săi. Cluj-Napoca
va fi un spațiu al realizării individuale și colective, cu cetățeni activi, un mediu economic creativ, complex,
dinamic și competitiv, capabil să utilizeze resursele într-un mod integrat și să ofere o dezvoltare sustenabilă
a comunității.
• Clujul va fi un model de bună guvernare, cu o administrație transparentă, progresistă, performantă, în
care cetățeanul va fi partenerul administrației.

Perioada de desfășurare a procesului
Februarie 2013- Decembrie 2014

• Clujul va fi un pol de excelență academică, unde mediul universitar angajat în viața comunității va fi
sursă a creativității, inovației și cercetării.

Pașii procesului:
• Concepte cheie
• Analiza preliminară
• Grupuri de lucru. Fiecare raport reprezintă un capitol ce definește politicile sectoriale
în planificarea strategică a orașului: cadrul strategic, analize de mediu, probleme strategice,
avantaj competitiv, direcții strategice, programe operaționale. (28 de grupuri)
• Analiza transversală; factori strategici cheie; profilul strategic al orașului, surse de
avantaj competitiv, direcții strategice
• Programe operaționale (peste 200 de programe)
• Sisteme de monitorizare, evaluare, implementare

• Clujul va fi un reper european prin viața sa culturală dinamică, vibrantă, care sprijină experimentarea
și inițiativa. Cultura va reprezenta un factor transversal în organizarea comunității, devenind motorul
transformării sociale și regenerării urbane.
• Cluj-Napoca va fi un oraș care promovează principiile incluziunii și coeziunii socio-teritoriale,
asigurând participarea grupurilor vulnerabile la deciziile privind prioritățile de dezvoltare.
• Clujul se va defini ca un oraș european, centrul istoric al Transilvaniei, o comunitate cu caracter unic,
intercultural.
• Cluj-Napoca va fi o rețea de comunități interconectate, un laborator al creativității sociale, un oraș cu
spirit tânăr, în egală măsură prietenos și responsabil.

Factori strategici cheie (vor influența comunitatea pe termen lung)

• Asumarea planificării la nivel politic/ administrativ
Concepte cheie:

Proiecțiile strategice ale orașului trebuie sa ia in considerare acești trei Factori strategici cheie:

• Calitatea vieții
• Implicarea structurală a grupurilor de experți din comunitate

• Inovație
• Universitate
• Participare

Dimensiuni strategice în cadrul planificării:
• Oameni și comunitate
• Orașul inovativ, creativ, competitiv (ICC)
• Dezvoltare urbană și planificare spațială
• Orașul verde
• Bună guvernare
• Cultură și identitate locală
• Orașul sănătos
• Orașul sigur

12
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• Surse de avantaj competitiv pentru Cluj
(ce facem diferit sau mai bine decât comunități similare):
1. Cluj Napoca este, în primul rând, un oraș universitar. Toate avantajele competitive ale Clujului se leagă,
direct sau indirect, de profilul universitar.
a. Tradiția universitară

7. Cluj-Napoca este un centru de excelență în medicină. Aportul acestui domeniu la obiectivul strategic de
creștere a calității vieții este esențial, datorita capacităților de furnizare de asistență medicală de calitate pentru toate
categoriile sociale (național și internațional). Datorită programelor universitare de specialitate orașul reprezintă un
pol de cercetare în domeniul medical și al sănătății publice, are un potential major în colaborări transversale între
universitați și mediul privat și dezvoltă un grad înalt de internaționalizare academică.
8. Cluj-Napoca este un pol de competitivitate economică, conectat internațional.
a. Economii cu o structură diversificată și cu un potențial de clusterizare ridicat in multiple domenii.

b. Capitalul intelectual

b. Economia Clujului este performantă în IT și servicii financiare, cea mai recentă ilustrare a acestei
performanțe se regăsește sub forma unui proiect strategic - Cluj Innovation City.

c. Diversitatea ofertei educaționale

c. Există un potențial excelent de dezvoltare a unei economii de tip ICC (Inovativ, Creativ, Competitiv).
Economia de tip ICC se încadrează în mod coerent în obiectivul strategic european al creșterii economice
inteligente.

d. Calitatea și valoarea diplomelor universitare
e. Potențialul crescut de internaționalizare
f. Potențialul de integrare a activității de cercetare și inovare universitară în dezvoltarea comunității
2. Orașul are un dinamism demografic semnificativ
a. Populația Clujului nu scade în perioada recentă, reflectând un trend demografic destul de rar întâlnit în
comunitățile din Romania

9. Orașul este un pol național de creștere (2008- șapte poli urbani naționali de creștere).
a. Cluj-Napoca câștigă oportunități de dezvoltare (anumite investiții/finanțări direcționate spre acești poli)
dar în același timp are rolul de a multiplica acest potențial în comunitățile și centrele urbane mai mici care se
regăsesc în zona sa de polarizare, ducând astfel la crearea unei regiuni dezvoltate economic și competitive la nivel
național și chiar regional.

b. Orașul atrage și reține o forța de muncă cu nivel ridicat de pregătire și experiență, bazat pe numărul și
calitatea absolvenților
c. Clujul este unul dintre puținele orașe din România și din regiune unde fenomenul de suburbanizare/extindere
spre periferie nu este dublat de scăderea populației și contracția economiei.
3. Participarea și implicarea în comunitate au un potențial generator de avantaj competitiv.
a. Gradul înalt de asociativitate este vizibil prin sofisticarea sectorului non-guvernamental ce reprezintă un hub
de expertiză, pol de bune practici și furnizor de capital și finanțări atrase în oraș.
b. Comunitatea poate investi cu un grad crescut de succes in zone precum guvernanța participativă.
c. Capitalul social crescut al orașului. Organizațiile aduc împreună oameni cu experienţe variate. Clujul poate
deveni un spațiu de inovație socială pe termen lung.
4. Tradiție urbană impresionantă și un patrimoniu cultural-istoric complex
a. Patrimoniul construit, în special în zona centrală/istorică a orașului dar și în locații de la nivelul zonei
metropolitane ușor accesibile rezidenților urbani.
5. Potențial crescut de dezvoltare în cultură și industrii creative.
a. Cluj-Napoca prezintă o vitalitate culturală specifică, o diversitate culturală importantă, un consum cultural
consistent și o dinamică pozitivă în participarea la evenimente culturale (ex: TIFF, Fabrica de Pensule, etc).
6. Comunitatea a dezvoltat un spațiu multicultural promițător. Atmosfera este favorabilă politicilor
multiculturale și unor modele de bune practici în ceea ce privește implementarea politicilor multiculturale
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Probleme strategice ale comunității:
n Competiția din partea altor orașe în context național și european.
Național:
a. Analiză comparativă : Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu și Timișoara
b. Timișoara - principal competitor al municipiului Cluj-Napoca.
c. Avantaje Timișoara: geografia, structura pieței muncii, numărul de salariați în domenii cu venituri
ridicate, concentrarea economică.
d. Cluj-Napoca prezintă o serie de avantaje structurale: capacitatea superioară de a genera venituri
locale (venituri proprii per capita), calitatea vieții (indicele de dezvoltare umană), economia locală mai
diversă, cu domenii high end (ex: IT) semnificative.
Internațional:
a. Competiția din partea orașelor CEE cu profil similar: Ungaria (Debrecen şi Szeged), Austria (Graz şi
Linz), Germania (Bonn şi Mannheim), Cehia (Karlovy Vary) , simulare pe indicatori specifici (centru
universitar, medical, cinematografie).

n Lipsa de coeziune și coordonare a strategiilor sectoriale.

a. O multitudine de probleme operaționale, tactice și strategice de coordonare, comunicare insuficientă
între stakeholderi comunitari, abordări neintegrate ale politicilor publice locale.
b. Alocarea resurselor este dificilă fără o abordare coerenta și relaționată a comunității care să permită
identificarea zonelor prioritare și a avantajelor competitive ce trebuie stimulate.
c. Insuficienta valorificare a potențialului local, a resurselor materiale și umane existente în comunitate.
d. Lipsa sistemelor de monitorizare și evaluare pe domenii care aduc avantaj competitiv.
e. Exista o insuficientă concordanță între cererea specifică de pe piața muncii și oferta educațională
existență în comunitate

n Percepția avantajelor competitive într-o paradigmă învechită, ignorarea factorilor non-

tradiționali de dezvoltare și regenerare comunitară (cultură, educație, sănătate, industrii creative, etc)
Probleme legate de dezvoltarea urbană și planificarea spațială a orașului
n Capacitatea comunității și administrației de a atrage și reține investitori, precum și de a sprijini

antreprenoriatul local
n Excluziunea socială (existența grupurilor vulnerabile, dezavantajate, marginalizate , discriminate și
stigmatizate cultural)

n Insuficienta utilizare a noilor tehnologii
n Îmbătrânirea populației
n Problemele de mediu (insuficiența spațiilor verzi, poluare, accesul la resursa de apă, gestionarea

deșeurilor)
n Dezvoltarea orașului poate conduce la fenomene de risc specifice (creșterea criminalității,
infracționalității, delicvenței juvenile, prostituției, cerșetoriei, consumului de droguri la nivelul orașului).

16
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Direcții strategice în dezvoltarea orașului:
• Întărirea/consolidarea capitalului uman local prin creșterea calității vieții
• Asumarea unui parteneriat strategic între comunitate și universitățile clujene
• Conștientizarea și valorificarea potențialului de transformare socială și regenerare urbană al culturii.
Creșterea implicării sectorului asociativ în sectoare cheie ale comunităţii și stimularea parteneriatelor cu
alți actori comunitari
• Asumarea consecventă a politicilor și a mesajului multicultural
• Investiții susținute ale comunității în educația preuniversitară
• Dezvoltarea unor mecanisme și instrumente instituționale incluzive și participative
• Stimularea dinamismului demografic
• Creșterea calității actului de guvernare și a calității serviciilor oferite și integrarea acestora într-un
pachet complet; dezvoltarea unor strategii coerente in zona de e-guvernare
• Adoptarea și asumarea unei strategii de marketing și crearea unei identități a orașului
• Dezvoltarea unui set de indicatori ai calității vieții și serviciilor care să fie urmăriți/monitorizați
constant
• Gestionarea și valorizarea comunitară coerentă și unitară a resurselor cultural-istorice ale spațiului
urban
• Dezvoltarea unor politici coerente de mediu
• Creșterea competitivității economiei și a nivelului de bunăstare al comunității prin:
o Valorificarea potențialului de clusterizare al economiei locale
o Utilizarea noilor tehnologii ca parte integrată a dezvoltării comunității
o Stimularea politicilor axate pe inovație si transfer tehnologic in sectorul public si privat
o Stimularea industriilor cu potențial creativ
o Dezvoltarea unei economii de tip ICC (Inovație, Creativitate, Competitivitate).
• Crearea unei viziuni integrate și a unor mecanisme de cooperare instituțională în ceea ce privește
dezvoltarea urbană și planificarea spațială la nivelul întregii zone metropolitane.
• O mai bună respectare a planurilor urbanistice, corelarea acestora cu strategia de dezvoltare locală

•

Mecanisme de implementare, monitorizare și evaluare:
• Tipul de planificare ales de Cluj Napoca, precum și profilul strategic complex necesită un mecanism permanent
de implementare, monitorizare și evaluare care să reunească administrația locala și comunitatea
• Pericolul de a vedea strategia ca un “to do list” și a ignora factorii strategici cheie
• Importanța corelării dezvoltării strategice a orașului cu partenerii din zona metropolitană; dezvoltarea de
mecanisme permanente de consultare
• Construcția a trei grupuri de IME, pe baza dimensiunilor strategice din procesul de planificare strategică:
a. un grup strategic pe dimensiunea Participare (Asociativitate, Incluziune Socială, Multiculturalism, Tineret,
Sănătate Publică, Sport și Comunitate, Film, etc.)
b. un grup strategic pe dimensiunea Creativitate (Dezvoltare economică locală, IT, Cultură și Industrii Creative,
Turism, Marketing teritorial, Mediu, Siguranță etc.)
c. un grup strategic pe dimensiunea Universitate (Educație Superioară/Preuniversitară, Identitate istorică etc.)
• Grupurile operaționale cuprind reprezentanți ai comunității și ai administrației și se reunesc de cel puțin 3 ori pe an.
• Anual se organizează o întâlnire de evaluare a strategiei care permite analiza dezvoltării locale și ajustarea (dacă
este cazul) parametrilor de dezvoltare strategică. În cadrul acestei reuniuni anuale de evaluare se analizează și
modificări în analiza indicatorilor de calitate a vieții.
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Zilele Recoltei la Cluj-Napoca
Aproximativ 200 de expozanţi, zeci de
mii de vizitatori și aproximativ 250 de tone
de legume şi fructe, mii de litri de vin şi must,
ulei presat la rece, miere de albine, muzică
populară de calitate, aceasta a fost oferta adresată clujenilor de organizatorii celei de-a treia
ediţii a „Zilelor Recoltei” la Cluj-Napoca.
Producătorii din judeţul Cluj au umplut
standurile puse la dispoziţie de Primăria
Cluj-Napoca, Asociaţia Produs de Cluj, în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj și şi-au
etalat legumele și fructele de sezon produse
în gospodăriile din Râşca, Jucu, Apahida,
Mănăstireni, Moldovenești, Sânnicoară,
Mihai Viteazu, Chinteni, Floreşti, precum şi
în alte localităţi ale judeţului. Producătorii
prezenţi la târg au reuşit să-şi vândă în cele
trei zile ale târgului cea mai mare parte a producției din acest an. Pe lângă legume și fructe, vizitatorii au avut prilejul să cumpere ulei
presat la rece, lavandă, dulceţuri tradiţionale,
produse apicole, ciocolată de casă, turtă dulce, lactate şi alimente din carne de porc, precum şi prăjituri de casă. Alături de aceste
produse alimentare, clujenii au putut achiziţiona şi obiecte de artizanat şi bijuterii realizate manual în atelierele meşterilor populari
clujeni. La fel ca şi la ediţia de anul trecut, una
din cele mai mari atracţii pentru vizitatorii
târgului, fie ei mici sau mari, a fost mustăria
tradiţională românească, cu teasc şi zdrobitor, aceştia putând vedea pe viu procesul de
producţie al mustului.
De la an la an, evenimentul „Zilele
Recoltei organizat la Cluj” capătă o anvergură
tot mai mare. Numărul crescut de expozanţi,
dar şi afluxul de vizitatori, l-au transformat
într-un eveniment notabil în calendarul târgurilor de acest gen organizate în România.
Ediţia din acest an a fost un real succes, expozanţii declarându-se foarte mulţumiţi de
vânzări. Profitând şi de vremea călduroasă a
acestui început de toamnă, gospodinele au
avut prilejul să-şi facă ultima aprovizionare
pentru iarnă, ele având la dispoziţie, în acelaşi loc, marfă de calitate la preţuri de producător, vânzare tip en-gros şi producţie bio.
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Sistemul de ticketing pe mijloacele de transport
în comun a fost pus în funcțiune
Începând din luna septembrie, la Cluj-Napoca a fost pus în funcțiune sistemul de ticketing
implementat prin proiectul european „Modernizarea şi extinderea sistemului public de
transport în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I”.

Donații de produse alimentare pentru casele de copii și
centrele de primire a persoanelor fără adapost

Sărbătoarea Zilelor Recoltei la Cluj-Napoca a fost o bună ocazie de a oferi un sprijin
în produse alimentare persoanelor care au nevoie de solidaritate.

www.primariaclujnapoca.ro

Dezvoltarea durabilă a sistemului de
transport public de călători în municipiul
Cluj-Napoca s-a realizat prin:
- Modernizarea a 87 staţii de transport
public călători existente în municipiu şi alinierea acestora la standardele internaţionale în
domeniu (din punct de vedere al parametrilor tehnici şi operaţionali), în vederea asigurării unui grad mai mare de confort şi
siguranţă; realizarea unui design atractiv al
staţiilor şi dotarea acestora cu bănci, coşuri
de gunoi şi panouri de afişaj.
- Asigurarea iluminatului în 35 din staţiile modernizate, în vederea asigurării unui
trafic sigur şi eficient.
- Montarea de panouri de afişaj ce vor
furniza informaţii legate de timpul estimat de
sosire în staţie a mijloacelor de transport în
comun (74 de panouri).
- Creşterea confortului călătorilor prin
implementarea tarifării orare şi posibilitatea
folosirii titlurilor de călătorie pe orice mijloc
de transport în comun şi pe o anumită perioadă de timp, indiferent de traseul parcurs.

- Montarea unui sistem automat, nonstop, de eliberare a legitimaţiilor de călătorie;
amplasarea în zonele cu un flux important de
călători a 61 de automate pentru eliberarea
legitimațiilor de călătorie non stop; amplasarea a 136 de validatoare a legitimațiilor de călătorie în staţii şi a 327 de validatoare în
mijloacele de transport în comun.
Mijloacele de transport în comun sunt
dotate cu validatoare duale care interacţionează

cu cardurile contactless ale călătorilor şi biletele de hârtie, precum şi cu computerele de
bord, care stochează oferta tarifară şi funcţionează ca o memorie tampon pentru validatoare până la punctele de descărcare date
situate la capete de linii, unde datele colectate
pe traseu sunt introduse în sistemul
automat.
Aparatele sunt monitorizate și supravegheate video.

Sistemul automat de eliberare a legitimaţiilor de călătorie este un sistem complex, modern, bazat în principal pe informaţia electronică, având ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport asigurate călătorilor. Acesta are la bază tehnologia
contactless, tehnologie care se regăsește în următoarele dispozitive inteligente:
- automate stradale pentru vânzarea titlurilor de călătorie;
- validatoare contactless ca modalitate de validare a legitimațiilor de călătorie;
- terminale portabile destinate controlului validităţii legitimațiilor de călătorie;
- carduri contactless ca suport fizic pentru legitimațiile de călătorie.
Validatoarele contactless permit validarea cardului, utilizatorul fiind informat de succesul sau eşecul acesteia prin semnale vizuale
şi sonore. În plus, validatoarele pot fi folosite de călători şi pentru a interoga datele despre titlurile de călătorie de pe cardul contactless
(de exemplu, timpul de călătorie rămas).
Cardul contactless este un card inteligent (echipat cu memorie locală şi microprocesor) care comunică wireless cu cititorul de
carduri. Conţine o interfaţă de comunicaţie radio și memorie, este garantat pentru cel puţin 100.000 de cicluri încărcare-descărcare,
iar retenţia datelor pentru cel puţin 10 ani. În aceste condiţii, se poate conta pe o durată medie de viaţă de 5 ani.
Echipamentele vor fi în permanenţă monitorizate în mod automat de către sistem şi orice probleme ale infrastructurii hardware
vor fi imediat raportate, pentru a se putea interveni la timp şi a minimiza riscul defectării iremediabile a unui echipament.
Actualul sistem de eliberare a legitimațiilor de călătorie va funcționa în paralel cu noul sistem de timp de aproximativ 12 luni.
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Modernizarea străzii I.C. Brătianu

Modernizarea străzii Memorandumului
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Modernizarea străzii Horea

Lucrările de modernizare de pe Calea Moţilor
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Modernizarea străzii Avram Iancu

Lucrările de modernizare de pe Calea Florești

Str. Avram Iancu

Str. Avram Iancu

Calea Florești

Calea Florești
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Calea Florești
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La Mulți Ani
la împlinirea a 50 de ani de căsnicie!

Acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței

La Cluj-Napoca, fiecare cuplu care împlinește 50 de ani de căsnicie neîntreruptă este
premiat de municipalitatea clujeană cu prilejul acestei aniversări.
Vineri, 23 octombrie 2015, la Casino - Centru de Cultura Urbana a avut loc premierea a 56
de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Acestea au primit câte un premiu în valoare de 1000 de lei din partea municipalității clujene.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a început
distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei.
Ajutorul de încalzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau
reședința valabilă în Cluj-Napoca în perioada sezonului rece (noiembrie 2015 – martie 2016), pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoțită de actele necesare.
În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie
şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile
realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.
Plafoanele sunt : 1082 lei pentru persoanele singure beneficiare
de încălzire de la RAT; 786 lei/pers. pentru familiile sau persoanele
care se gospodăresc împreună beneficiare de încălzire de la RAT ;
615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele
care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.
Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu energie
termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi familiile, respectiv persoanelor singure, care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, numai pentru locuinţa de domiciliu sau,
după caz, de resedinţă a acestora, dacă nu deţin bunuri mobile/
imobile, care conduc la respingerea acordării ajutorului.
Formularele pot fi ridicate de la Centrul de Informare pentru
Cetățeni (strada Moților nr. 7), primăriile de cartier (Mănăștur –
str. I. Meșter nr. 10; Mărăști – str. Fabricii nr. 4; Iris – Liebcknecht
nr. 7-8; Someșeni – str. T. Vuia nr. 41; Grigorescu – str. Al. Vlahuță
nr. 47-48; Zorilor – str. Pasteur nr. 60; Gheorgheni – Aleea Băișoara
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nr. 4A) sau de la sediul Regiei Autonome de Termoficare ClujNapoca și se depun după următorul program:
Centrul de Informare
Primăriile de cartier
pt. Cetățeni
luni – miercuri 08.30 – 16.30 luni – miercuri 08.00 – 16.00
joi 08.30 – 18.30
joi 08.00 – 17.30
vineri 08.30 – 16.00
vineri 08.00 – 14.30
Solicitanții de ajutor de încălzire pentru energie termică sunt
rugați să depună cererile la administratorul imobilului, care le va
centraliza și le va depune însoțite de un borderou centralizator.
Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii
respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de
20, începând cu luna următoare.
Orice modificare privind numărul de membri sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere care va cuprinde în mod
obligatoriu aceleași acte ca și cererea inițială.
Informațiile privind criteriile de eligibilitate, actele necesare,
plafoanele maxime de venit și cuantumul ajutorului, termene și
proceduri împreună cu lista bunurilor, a căror deținere conduce la
neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, se găsesc pe pagina de internet a primăriei www.primariaclujnapoca.ro sau pot fi
solicitate de la adresa de e-mail incalzire2013cjn@gmail.com.
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Numărul turiștilor care vizitează Clujul,
în continuă creștere
Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică la sfârşitul sezonului turistic din acest an, numărul turiştilor dar şi durata de şedere
în municipiul Cluj-Napoca au crescut în perioada 1 ianuarie – 31 august
2015 faţă de perioada similară din anul trecut:
Evoluţia circulaţiei turistice în Cluj-Napoca Nr. sosiri Nr. înnoptări
ianuarie-august 2014
172317
319531
ianuarie-august 2015
206536
394155
creştere 2015 faţă de 2014
19,86%
23,35%
Urmare a creşterii circulaţiei turistice, dar şi a înfiinţării în septembrie
2014 a unui nou centru de informare turistică (al Judeţului Cluj), a crescut
semnificativ şi numărul turiştilor care s-au adresat în această perioadă unui
centru de informare turistică:
Evoluţia cererii Nr. turişti Nr. turişti Nr. turişti
Creştere
turistice
CIT
CNIPT
TOTAL
2015 faţă de
la CIT
Cluj-Napoca
Cluj
CIT+CNIPT
2014
Ianuarie-august
2014
6341
_
6341
_
ianuarie-august
2015
6350
4255
10605
67,24%
Marea majoritate a turiştilor care se adresează Centrului de Informare
Turistică al Municipiului Cluj-Napoca sunt străini (80,28%), pe primele locuri situându-se turiştii din Franţa, Germania, Spania, Italia, Ungaria,
Olanda, Marea Britanie, Israel, Polonia şi Statele Unite ale Americii.
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GROVE-MOLDOVAN Art-Foundation Braunschweig 150 de acţiuni umanitare pentru România
Fondatorii Asociației GROVEMOLDOVAN
Art-Foundation
Braunschweig din Germania, Dr.
Maria și Hans – Joachim Grove – cetăţeni de onoare ai municipiului ClujNapoca (1996) și ambasadori Culturali
ai Clujului pentru susţinerea candidaturii municipiului nostru la titlul de
Capitală Culturală Europeană în 2021
au anunțat finalizarea acțiunii de trimitere a celui de-al 150-lea transport
umanitar către comunitatea clujeană.
Ajutoarele sunt oferite de către cetăţeni
germani și sunt destinate persoanelor
în nevoie din Cluj-Napoca, de la cuverturi tricotate pentru copii şi persoane
în vîrstă, de la jucării, îmbrăcăminte
pentru copii sau lenjerie până la material medical, fotolii rulante şi cadre
pentru deplasare, toate adunate din
regiunea Peine. „Ne-am propus ca
acest transport să ajungă la destinaţie
încă înainte de instalarea anotimpului
friguros, avînd în vedere şi faptul că,
odată cu înăsprirea controalelor la
frontiere, au crescut considerabil timpii de staţionare pe drum”, a declarat
dl Hans-Joachim GROVE. De această
dată, bunurile, în valoare de peste
8000 de Euro, au avut drept destinatari Direcţia de Asistenţă Socială şi
Medicală din cadrul Primăriei clujene, care se va ocupa de distribuirea
acestora, Mănăstirea Rîmeţ din judeţul Alba şi familii nevoiaşe din judeţul
Cluj. Ajutoarele materiale oferite până
în prezent de donatori se ridică la peste 12
milioane Euro, costurile de transport fiind
achitate de GROVE-MOLDOVAN
Art-Foundation Braunschweig.
”Doresc să mulțumesc în numele
comunității locale familiei Grove pentru munca neobosită pe care o fac de
ani de zile, pentru eforturile nevăzute
care aduc alinare vârstinicilor, persoanelor cu disabilități sau familiilor nevoiașe”, a declarat primarul Emil Boc.
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Încheiere de mandat la
Institutul Confucius din Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a organizat o ceremonie de aniversare a încheierii mandatului de director al Institutului Confucius pentru
doamna Feng Shaozhong, după șase ani de muncă pentru crearea
și consolidarea institutului în orașul nostru, ca semn de mulțumire
pentru serviciile aduse comunității. Activând în cadrul UBB,
Institutul organizează și cursuri de limba chineză în regim facultativ pentru studenții universității. În cadrul a 14 licee partenere,
Institutul organizează cursuri de cultură și civilizație chinezească.
În cei 6 ani de activitate, peste 30000 de persoane au luat parte la
activitățile culturale organizate de către Institutul Confucius și
peste 300 de persoane au vizitat China prin intermediul Institutului,
fie în cadrul delegațiilor oficiale, fie în cadrul Școlii de Vară din
China sau beneficiind de bursele oferite de acesta. Institutul
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Cooperări internaționale la Cluj-Napoca
Municipiul Cluj-Napoca a fost vizitat de mai multe delegații străine în această toamnă.

Confucius din cadrul Universității Babeș-Bolyai este o organizație
nonprofit, susținută de guvernul chinez. Institutul de la Cluj s-a
deschis în 2009 și este parte a unei rețele de 400 de asemenea institute din toată lumea. Institutul din cadrul Universității BabeșBolyai functionează în cadrul unui parteneriat trilateral, între
HANBAN (sediul Central al Institutelor Confucius din Beijing),
Universitatea Babeș-Bolyai și Zhejiang University of Science and
Technology (Hangzhou, China). Fiecare din cei 3 parteneri contribuie la organizarea și dezvoltarea institutului. Scopul Institutului
este promovarea culturii chineze, prin organizarea de cursuri (chineză, caligrafie, taichi) și activități culturale (școli de vară, seminarii, festivaluri, vizionări de filme, expoziții, concursuri etc).
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Oportunități de angajare pentru tineri în cadrul
„Lunii angajabilității la Cluj-Napoca”
Evenimente ale Lunii
Angajabilității #Cluj2015

• Întâlnirile Europene din Transilvania:
Tineret și teritoriu - noi forme de angajament în
Europa organizat de Institutul Cultural Francez
Cluj și Ambasada Franței în România
30 septembrie | 2 octombrie
• International Youth Bazar organizat de
PROIS-NV | 1 octombrie, 10:00
• Seminar international „Tinerii și piața muncii” organizat de PROIS-NV – 1 - 3 octombrie
• Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri
- Premiile CFA organizat de Clubul Francofon
de Afaceri Cluj | 1 octombrie 2015 - 8 aprilie
2016
• #100more: Start your experience with EBS!
organizat de EBS | 1 - 31 octombrie
• Genpact ești tu. You. Yourself. organizat de
Genpact | 1 - 31 octombrie
• Are you good with languages? Join the Sykes
team! organizat de Sykes | 1 octombrie 2015
- 2016
• Colonada VOCEA TINERILOR organizat
de Institutul Cultural Francez Cluj și Ambasada
Franței în România | 2 - 4 octombrie
• Herbstfest - Festivalul de Toamnă al
Economiei Germane organizat de DWNT Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba
Germană din Transilvania de Nord | 2 - 4
octombrie
• Târgul Școlilor Profesionale organizat de
Clubul Francofon de Afaceri Cluj | 5 octombrie
• Personal Branding 4EUth employment TC
organizat de Coaching 4EU | 5 octombrie
• Career Up organizat de AIESEC ClujNapoca | 5 - 7 octombrie
• Săptămâna studentului economist organizat
de Organizația Studenților Economiști | 12
octombrie
• Money Mastery Workshop organizat de
CashIQ | 14 octombrie
• Cluj Business Days organizat de Newsfield
Consulting și Adesco | 14 - 16 octombrie
• JCI DANUBE Conference organizat de JCI
Cluj | 15 - 18 octombrie
• Oportunități de angajare pentru studenții
basarabeni în România. Provocări, realizări și
perspective organizat de Grupul de Inițiativă
Basarabeană | 20 octombrie
• Târgul de Cariere Cluj Global organizat de
TDC | 20 - 21 octombrie
• Condiții de ocupare pentru romi și persoane
marginalizate organizat de Pata Cluj | 20 - 25
octombrie
• Târgul de Cariere Cluj IT organizat de TDC
| 22 - 23 octombrie
• CLUJUL INCLUSIV organizat de PROISNV | 23 - 24 octombrie
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Primăria municipiului Cluj-Napoca prin Biroul de Relații Externe și Investitori - a
propus tuturor instituțiilor publice și companiilor clujene organizarea pe tot parcursul lunii octombrie a unei serii de evenimente
centrate pe oferta de locuri de muncă pe care
comunitatea noastră o are pentru tineri, numită ”Luna Angajabilității”. Dat fiind statutul
de Capitală Europeană de Tineret pe care municipiul nostru l-a câștigat în acest an, evenimentul a fost organizat cu suportul Federației
SHARE.
„Subiectul angajabilității este unul extrem
de important în societățile actuale și mai cu
seamă în rândul tinerilor. Reducerea șomajului este și unul dintre obiectivele mileniului
pentru dezvoltare și se depun eforturi comune ca fiecare cetățean să beneficieze de un loc
asigurat de muncă, astfel, reușindu-se îmbunătățirea standardelor de viață și creșterea veniturilor pe cap de locuitor. În cadrul Lunii
Angajabilității, companiile și-au deschis larg
porțile, tinerilor fiindu-le acordate beneficii și
sfaturi care i-au ajutat să se integreze mai ușor
în câmpul muncii. Totodată, în această lună
ne-am bucurat de materialele primite de la
partenerii noștri strategici, Forumul European
de Tineret, care au dezvoltat o serie de broșuri
ce prezintă situația actuală în ceea ce privește
angajabilitatea tinerilor la nivel european.
Tinerii noștri au primit aceste materiale și
s-au informat cu privire la activitățile în domeniu la nivel european și nu numai.
Acțiunea-pilot Luna Angajabilității a adus reacții pozitive din partea tinerilor, care au găsit-o extrem de utilă și potrivită în anul
Capitalei Europene a Tineretului. De asemenea, companiile s-au bucurat de o atenție sporită participând la diverse târguri și activități
ce le-au oferit vizibilitate. Noi considerăm că
această acțiune a fost un succes și vom depune eforturi ca să continue și în anii următori”,
a declarat Natalia Ermicioi, Coordonator
Cooperări Internaționale, la Capitala
Europeană a Tineretului Cluj-Napoca 2015.
În cadrul conferinței cu tematica
”Oportunități de angajare pentru studenții
basarebeni în România”, membrii GIB împreună cu reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca,
au discutat și au punctat cele mai valoroase
obiective pe care un viitor angajat ar trebui să
le urmeze: atitudinea pozitivă, perseverență și
spiritul de echipă. La conferință au participat
în jur de 50 persoane. O parte dintre studenți
și-au împărtășit experiențele profesionale și

au venit cu sugestii, accentuând importanța
cunoștințelor dobândite pe parcursul facultății. Este de remarcat faptul că joburile part-time sunt benefice studenților în formare,
deoarece îi ajută să îmbine teoria cu practica.
A fost o întâlnire de succes prin faptul că fiecare dintre cei prezenți a avut posibilitatea de
a învăța lucruri noi.
Un alt proiect derulat în cadrul Lunii
Angajabilității - Young Employment Month a
fost proiectul Pata-Cluj, proiect integrat de incluziune socială. Integrarea pe piața muncii a
tinerilor care provin din comunităţi marginalizate este îngreunată de multiplele probleme
cu care ei se confruntă din cauza marginalizării: discriminarea, lipsa accesului la servicii de
educaţie de calitate şi la servicii de sănătate,
lipsa condiţiilor decente de locuit etc.
Proiectul Pata-Cluj, „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din Zona Metropolitană
Cluj, inclusiv a comunităților de romi marginalizate” are ca obiectiv înscrierea tinerilor și a
adulților la cursuri de formare profesională,
certificarea competențelor, creșterea gradului
de conștientizare al angajatorilor cu privire la
forța de muncă existență la Pata Rât și facilitarea integrării pe piaţa forţei de muncă. În primele 11 luni de activităţi echipa de ocupare a
înscris 26 de tineri în programul de formare
vocațională YouthBuild, dezvoltat de Habitat
for Humanity care oferă posibilitatea de angajare după finalizarea cursului și a mediat relația dintre angajat și angajator pentru obținerea
unui loc de muncă pentru 15 persoane. 83 de
persoane din comunitățile din Pata Rât au beneficiat de îndrumare vocațională și de servicii de consiliere și 37 au fost însoțite la
interviuri pentru angajare.
Proiectul Pata-Cluj, „Intervenții sociale
pentru desegregarea și incluziunea socială a
grupurilor
vulnerabile
din
Zona
Metropolitană Cluj, inclusiv a comunităților
de romi marginalizate” este impletementat de
Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară
Zona Metropolitană Cluj, în parteneriat cu
Asociația Comunitară a Romilor din Coastei,
Asociația Habitat for Humanity Cluj și
Fundația AltArt. Cu un buget total de
3.170.500 Euro, este finanțat de Guvernul
Norvegiei prin Mecanismul Financiar
Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului
“Combaterea Sărăciei în România” (RO25).
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