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Au fost puse în funcțiune benzile
dedicate pentru transportul în comun
Primăria Cluj-Napoca a implementat
banda dedicată pentru transportul în comun pe axa Est-Vest, pe B-dul 21
Decembrie 1989 (între stația „Someșul” și
strada Memorandumului, la intersecția
cu strada Emil Isac). Banda dedicată s-a
realizat la bordură, în locul parcărilor care
au fost desființate. Noua reglementare de
circulație a impus și interzicerea virajului
la dreapta de pe B-dul 21 Decembrie 1989
pe strada Paris. Parcările desființate au
fost relocate în parcarea de pe strada
Năvodari, respectiv pe strada F. Joliot
Curie (unde, odată cu instituirea sensului
unic, au fost marcate și parcări pe ambele
părți ale străzii). Precizăm faptul că au
fost realizate 256 de locuri de parcare (pe
strada Năvodari și pe strada strada F.
Joliot Curie), în locul celor 132
desființate.
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Recomandăm conducatorilor auto care
doresc să ajungă în zona Gară – Piața
Abator (dinspre Zorilor – Gheorgheni) să
folosească traseul Piața Avram Iancu – str.
Cuza Vodă – str. I.P. Voitești – Pod Traian,
care oferă o descărcare mai rapidă, față de
circulația pe strada Constanța.
De asemenea, și în Piața Avram Iancu
– latura estică, s-a dedicat o bandă transportului în comun, în prelungirea celei existente în Piața Ștefan cel Mare pe sensul de mers
dinspre Piața Cipariu spre B-dul 21
Decembrie 1989.
Aceste măsuri au fost luate în urma comisiei de circulație din 25 iulie 2017 și pe baza
opiniilor exprimate la dezbaterea publică.
Primăria Cluj-Napoca face un apel conducătorilor auto să dea dovadă de înțelegere
și să se conformeze noilor reglementări de
circulație.
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Lucrări sensuri giratorii în cele mai
aglomerate zone din oraș
Primăria municipiului Cluj-Napoca
anunță faptul că lucrările de reamenajare a
intersecției Calea Mănăștur- str. Câmpului
sunt în curs de derulare și se lucrează la realizarea unei benzi carosabile suplimentare
pentru efectuarea virajului la dreapta de pe
str. Câmpului spre Calea Mănăștur.
Astfel, lucrările au impus trecerea la reglementarea de circulație de sens giratoriu,
ocazie cu care a fost oprită instalația de semaforizare a intersecției. Trecerea de pietoni de pe Calea Mănăștur a fost relocată
din zona intersecției și a sensului giratoriu
spre centru în apropiere de stațiile de transport în comun, cu aproximativ 50 m și a
fost semaforizată. Toate aceste măsuri sunt
semnalizate cu indicatoare rutiere și marcaje, pe lângă semnalizarea temporară pe perioada lucrărilor.
Rugăm participanții la trafic să manifeste atenție și prudență la circulația prin
zonă și să se conformeze noilor reglementări de circulație, iar pietonii să folosească
doar trecerea de pietoni semaforizată din
noua locație.

Reorganizarea circulației
în Piața Cipariu și în sensul
giratoriu din Mărăști
Primăria Cluj-Napoca va amenaja o
bandă dedicată transportului în comun, între Piața Cipariu și strada Nicolae Titulescu.
Cei 7 arbori care existau în zonă au fost
scoși cu balot, stratificați în pepiniera
RADP, unde sunt udați și fertilizați, urmând ca după finalizarea lucrării să fie relocați în Piața Cipariu. Pe lângă cei 7 arbori,
vor mai fi plantați alți 4 copaci în vederea
reabilitării acestei zone.
De asemenea, la începutul lunii august,
au fost demarate lucrări pentru fluidizarea
traficului în zona sensului giratoriu din
Piața Mărăști. În această zonă se va realiza o
bandă de viraj dreapta dinspre str. Aurel
Vlaicu spre str. Fabricii și dinspre str.
Fabricii spre Bd 21 Decembrie 1989.
Toate aceste lucrări se vor finaliza în
luna septembrie.

4

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Nr. 89 / 2017

Pasarela
peste
Someș a
fost redată
circulației

Pasarela pietonală de pe râul
Someșul Mic, care face legătura
între cartierele Grigorescu și
Plopilor, din apropierea
Parcului „Iuliu Hațieganu”, este
accesibilă circulației.
Lucrările la partea de suprastructură
au fost finalizate în data de 21 iulie 2017,
iar pasarela a fost redată circulației.
Pasarela a fost închisă pietonilor, în vederea reabilitării, în luna iunie. În prezent,
se lucrează la partea de infrastructură. Se
execută lucrări de înlăturare a tablei striate erodate și corodate, acolo unde e cazul,
se face verificarea stării de coroziune a
profilelor și a îmbinărilor și sunt înlocuite
elementele degradate.
Lucrările realizate de S.C. DIFERIT
S.A. sunt în valoare de 432.692,48 lei și au
ca termen de finalizare luna octombrie
2017.
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338 de propuneri de proiecte depuse
în cadrul primului proces online
de Bugetare participativă din România

În data de 20 august s-a încheiat etapa de înscriere online de proiecte în cadrul procesului
Bugetare participativă Cluj-Napoca 2017. Procesul continuă până la finalul anului,
conform Regulamentului publicat pe platforma dedicată.
Votul va începe în data de 2 octombrie 2017,
iar pentru a vota este necesar un cont pe www.bugetareparticipativa.ro.
Toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază în Cluj-Napoca au putut depune propuneri de proiecte pentru orașul nostru
online, în perioada 17 iulie - 20 august 2017.
Din totalul de 338 de propuneri de proiecte
depuse, cele mai multe vizează traficul și
mobilitatea în general, fiind înscrise în domeniul “Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației”, urmat de categoria “Alei,
trotuare și zone pietonale”:
a. Alei, trotuare şi zone pietonale - 68
propuneri de proiecte
b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei - 83 propuneri de proiecte
c. Spații verzi și locuri de joacă - 57
propuneri de proiecte
d. Amenajare spaţii publice (mobilier
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urban, iluminat public etc.) - 47 propuneri de proiecte
e. Infrastructură educațională și culturală - 44 propuneri de proiecte
f. Oraşul digital - 39 propuneri de
proiecte
Câteva cifre legate de utilizarea
platformei www.bugetareparticipativa.
ro, de la lansarea procesului din 17 iulie
și până la încheierea primei etape, în 20
august:
- 9.577 utilizatori (număr de persoane care au accesat platforma în acest interval de timp);
- 271.910 accesări;
- 5 minute și 3 secunde - durata

medie de stat pe platformă pentru un
utilizator;
- rata de respingere (bounce rate) 0.02%, adică aproape toți cei care au intrat pe platformă au fost interesați de
conținut;
- 18 - numărul mediu de pagini pe care
un utilizator l-a vizitat cât a fost pe site;
- 530 persoane și-au făcut cont pe
platformă până acum.
Vizitatorii platformei, după vârstă:
53.50% - 25-34 ani
25.21% - 35-44 ani
8.80% - 18-24 ani
7.11% - 45-54 ani
3.69% - 55-64 ani
1.69% - 65+
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Ce urmează:
Începând de luni, 21 august, am intrat
în etapa de analiză a propunerilor de proiecte, conform Calendarului anunțat:
- 17 iulie – 20 august – depunere
proiecte
- 21 august – 1 octombrie – analiză
proiecte
- 2 octombrie – 22 octombrie –
prima etapa de vot
- 23 octombrie – 29 octombrie –
validare vot I
- 30 octombrie – 19 noiembrie – a
doua etapă de vot
- 20 noiembrie – 26 noiembrie –
validare vot II
- 27 noiembrie – afișare rezultate
finale
Posibilitatea de a face cont (pentru cei
care locuiesc, muncesc sau studiază la
Cluj-Napoca și au împlinit 18 ani) rămâne deschisă pe platforma bugetării participative pe tot parcursul etapei de analiză.
Contul pe www.bugetareparticipativa.
ro este necesar în etapa de vot.
Ce prevede Regulamentul procesului
pentru etapa de analiză, la Capitolul 8 ANALIZA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A
PROPUNERILOR DE PROIECTE:
1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria
Municipiului Cluj-Napoca, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu
standardele prezentului regulament şi cu
alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări
tehnice din partea Primăriei Municipiului
Cluj-Napoca, dacă este necesar.
3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un
singur proiect.
4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în
procesul de bugetare participativă și nu
vor fi publicate pe site-ul www.bugetareparticipativa.ro.
5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată dintr-un reprezentant ale
următoarelor departamente din cadrul
Primăriei municipiului Cluj-Napoca:

- Direcția Tehnică
- Direcția Ecologie Urbană și Spații
Verzi
- Direcția Juridică
- Direcția Generală de Urbanism
- Direcția Patrimoniul Municipiului
și Evidența Proprietății
- Direcția Generală Comunicare,
Dezvoltare Locală și Management
Proiecte
Coordonare: Primarul municipiului
Cluj-Napoca.
7. Toate propunerile și documentele
care le-au fost atașate devin proprietatea
Municipiului Cluj-Napoca.
Observații:
- În cazurile în care au fost depuse
proiecte cu același obiect sau obiecte similare, conform Regulamentului procesului de BP, în etapa de analiză specialiștii
primăriei vor comasa aceste tipuri de propuneri și le vor supune la vot ca proiect
unic, cu înștiințarea prealabilă a
deponenților.
- Comisia tehnică va analiza fiecare
propunere și va încerca să găsească cea
mai bună formulă de îmbunătățire a propunerii de proiect, astfel încât să poată să
fie supus la vot.

- Foarte multe proiecte vizează aspecte legate de trafic și mobilitate: înființare
sensuri unice, construire de pasaje subterane și supraterane, restricționarea accesului auto în zona centrală, pietonalizarea
diferitelor străzi din zona centrală, ceea ce
evidențiază faptul că principala problemă
a clujenilor rămâne traficul. Multe dintre
aceste propuneri depășesc bugetul de
150.000 euro (TVA inclus), dar vor rămâne în analiza primăriei.
La finalul perioadei de analiză vor fi publicate mai multe informații, odată cu lista
proiectelor supuse votului. Prima etapă de
vot începe luni, 2 octombrie 2017.
Pentru detalii suplimentare legate de
procesul Bugetare participativă ClujNapoca 2017, puteți accesa www.bugetareparticipativa.ro, pagina http://facebook.
com/BugetareParticipativa sau transmite
un email la adresa bugetareparticipativa
@primariaclujnapoca.ro.
Platforma www.bugetareparticipativa.ro
a fost realizată de Primăria Cluj-Napoca
în parteneriat cu compania Evozon, prin
iTech Transilvania Cluster, sub egida
Consiliului
Consultativ
pentru
Antreprenoriat și Inovare în IT.

7

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Nr. 89 / 2017

S-a lansat „Ghidul tranzacțiilor
imobiliare din Cluj-Napoca”
Acesta este un proiect unic în România, care oferă o oglindă fidelă a realității tranzacțiilor
pe una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din țară
Echipa de evaluatori membri ai
ANEVAR coordonată de Adrian Vascu,
Senior Partner al companiei de consultanță Veridio, în parteneriat cu Primăria
și Consiliul Local Cluj-Napoca, anunță
publicarea celui de al patrulea ghid realizat pe baza tranzacțiilor imobiliare încheiate între vânzători și cumpărători pe raza
municipiului, în anul 2016.
Acest proiect unic în România se realizează anual cu sprijinul Direcției Taxe și
Impozite Locale a Primăriei din ClujNapoca, în baza informațiilor oficiale din
contractele de vânzare-cumpărare înregistrate și conține date privind volumul și
valoarea
totală
a
proprietăților
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tranzacționate, repartizarea acestora pe tipuri de proprietăți (apartamente, case, terenuri, altele), prețurile medii pe metru
pătrat repartizate pe cartiere și pe întregul
municipiu, precum și multe alte cifre
relevante.
“Continuăm seria Ghidurilor de la
Cluj cu ediția a patra, o tradiție pe care o
dorim cât mai îndelungată. Și prin acest
demers, unic în România, Clujul dovedește că este orașul din România cu un nivel printre cele mai ridicate de proiecte
unicat, deschizătoare de drumuri. Sper în
continuare ca acest demers să fie replicat
și de alte localități din România pentru că
ține în primul rând de decizia autorităților locale”, a declarat Adrian Vascu, inițiatorul acestui proiect și Senior Partner al
companiei Veridio.
“Acest demers este extrem de important pentru noi din mai multe motive, de
la faptul că este un nou exemplu de implicare a specialiștilor în comunitate cu scopul de a crește calitatea vieții, până la
faptul că ne oferă un reper oficial, clar,
transparent, util în primul rând nouă,
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cetățenilor, dar și investitorilor care acționează pe piața imobiliară clujeană. Acest
ghid poate fi consultat liber pe site-ul primăriei, existând deja patru editții care
oferă o imagine de ansamblu asupra pieței
imobiliare locale, astfel încât orice decizie
se poate lua în cunoștință de cauză”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.
Câteva informații inedite pe care le
relevă acest studiu arată că:
Valoarea totală a tranzacțiilor imobiliare in anul 2016 a fost de aproape 457 mil.
EUR, față de 358 mil. EUR în 2015, respectiv 284 mil. EUR în 2014.
În anul 2016 valoarea totală a tranzacțiilor a crescut cu 28% față de anul precedent, respectiv cu 61% față de anul 2014
Ponderea cea mai semnificativă din
totalul de 457 mil. EUR au reprezentat-o
apartamentele, cu 63% din total.
Prețul mediu pe metru pătrat al apartamentelor tranzacționate în anul 2016 a
fost de 1.000 EUR/mp, față de 873 EUR/
mp în anul 2015 și 836 EUR/mp în anul
2014.

Achiziţiile imobiliare finanțate din
credite bancare în anul 2016 au fost de
17% din valoarea totală tranzacționată,
față de 26% în anul 2015, respectiv 16% în
anul 2014.
Strada Bună Ziua este strada cu cele
mai valoroase tranzacții (~14,8 mil. EUR).
Cele mai multe tranzacții, precum și
cea mai mare valoare lunară a tranzacțiilor s-au înregistrat în luna septembrie,
aprox. 48 mil. EUR
Cea mai scumpă casă tranzacționată
este localizată în centru, în zona străzii
Avram Iancu, tranzacția fiind încheiată la
1,4 mil. EUR
Achizițiile persoanelor juridice reprezintă 17,8% din valoarea tranzacțiilor
Mănăștur a fost cartierul cu cele mai
multe tranzacții (1.195 tranzacții), precum și cartierul cu cele mai valoroase
tranzacții (~60,1 mil. EUR)
Ghidul este accesibil în limba română
tuturor celor interesați pe site-ul oficial
www.primariaclujnapoca.ro și în limba
engleză pe site-ul www.clujbusiness.ro.
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Cluj-Napoca, pe primul loc în topul
orașelor cu cea mai mare creștere
turistică în semestrul I 2017

Municipiul Cluj-Napoca conduce detașat în topul orașelor cu cea mai mare creștere turistică
(28,15%) în primul semestru al anului 2017, reprezentând aproape triplul mediei naționale.

Sosiri
2016
2017

Ian
18108
24923

Feb
23097
27054

Mar
27615
36618

Apr
21014
38988

Mai
36056
46029

Iun
34713
45031

Total
170603
218643

%
28,15%

De asemenea, în primele șase luni ale anului 2017, în județul Cluj s-a înregistrat o creștere semnificativă
a numărului turiștilor străini, comparativ cu primul semestru al anului 2016.
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Înnoptările turiștilor
în semestrul I 2017
În primele șase luni ale anului 2017 se
observă o creștere a numărului de înnoptări la nivelul municipiului Cluj-Napoca
(cu 24.51% față de aceeași perioadă a
anului 2016).
De asemenea, solicitările adresate
Centrului de Informare Turistică ClujNapoca au înregistrat o creștere record în
primele 6 luni ale anului 2017 (cu 50,78%
față de lunile ianuarie-iunie 2016).
Datele cu privire la numărul de sosiri
şi numărul de înnoptări ale turiştilor sunt
oferite de Institutul Naţional de Statistică
- Direcţia Judeţeană Cluj.
În anul 2016, în municipiul ClujNapoca, s-au înregistrat 369.975 turişti,
cu 15,90% mai mulţi decât în 2015. De
asemenea, numărul înnoptărilor a crescut de la 608.620 la 702.634 (+15,45%),
conform datelor furnizate de INSSE.
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Peste 100.000 de utilizatori
la Baza Sportivă Gheorgheni

Baza Sportivă Gheorgheni singura din România care oferă
acces public gratuit tuturor
beneficiarilor, pentru toate
terenurile de sport, indiferent
de disciplina sportivă – a ajuns
la un număr record de peste
100.000 de utilizatori în mai
puțin de un an de la
inaugurare.
De la începutul anului, au fost eliberate aproape 13.000 de carduri de acces, iar
pe platforma de rezervări online www.
complexsportivgheorgheni.ro au fost înregistrați peste 16.000 de utilizatori. De
asemenea, și cardurile ClujBike pot fi folosite pentru acces și rezervări la Baza
sportivă. În anul 2017, au fost înregistrate
în jur de 28.000 de programări la terenurile din cadrul bazei sportive Gheorgheni.
Având în vedere faptul că majoritatea
sporturilor sunt de echipă, numărul de
beneficiari real al acestor rezervări este
mult mai mare. Acestora rezervări li se
mai adaugă utilizatori ai aparatelor de fitness în aer liber, alergători, bicicliști,
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patinatori pe role, copii la locurile de joacă și alți vizitatori ai întregului complex.
În weekend-urile cu vreme bună, mii
de oameni vizitează zilnic complexul
sportiv din Gheorgheni.
Reamintim faptul că Primăria ClujNapoca și-a asumat administrarea bazei
sportive în așa fel încât să permită 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.
Dotările sportive ale bazei sunt
următoarele:
Terenuri în aer liber: - Mini fotbal - 3
terenuri sintetice de mini fotbal, cu nocturnă și acces prin rezervare prealabilă;
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- 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.
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. Zone exterioare: 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 - 400 m; - Pistă biciclete/role agrement- 700 m; - Pistă role viteză - 400 m; - 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.
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Competiții naționale de patinaj
La Baza Sportivă Gheorgheni a avut loc în perioada 18-19 august - Campionatul
Național la Patinaj - viteză role. La competiție au participat sportivi ai cluburilor din
Braşov, Cluj-Napoca, Ploieşti şi Sibiu la 7 categorii de vârstă atât băieţi, cât şi fete.
De asemenea, în perioada 15-16 august, s-a desfășurat și Cupa României la patinaj viteză.
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Sala Polivalentă din Cluj-Napoca,
pregătită pentru EuroBasket 2017
În data de 21 august 2017 au fost finalizate lucrările de extindere a capacității Sălii
Polivalente, după 7 luni de la începerea lor.
În vederea asigurării capacității de 9300 de
locuri au fost executate lucrări în interiorul
sălii pentru a pune la dispoziția organizatorilor spațiile și facilitățile necesare conform
manualului FIBA EuroBasket 2017.
Valoarea totală a investiției este de
16.209.219 lei fără TVA. Lucrările au fost
realizate de Asocierea formată din SC
Con-A SRL – S.C. Dico și Țigănaș Birou de
proiectare S.R.L.
”S-a extins capacitatea sălii la 9300 de
locuri, s-a fixat un ecran pentru transmiterea și vizionarea de afară a meciurilor din
sală, s-au instalat ledurile pentru publicitate
și cele care înconjoară terenul, s-au modernizat vestiarele, sălile de fitness, zona VIP și
zona presei. Toate acestea ne fac să concluzionăm că municipiul Cluj-Napoca are cea
mai modernă Sală Polivalentă din România
și una dintre cele mai frumoase din Europa”,
a declarat primarul Emil Boc.
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Detalii tehnice:
La etajul 3 s-au amplasat pe laturile lungi ale sălii patru rânduri de scaune, din care
două rânduri vor sta în consolă, sub nivelul
planșeului (cota +14,57m), iar celelalte
două rânduri sunt amplasate peste planșeu.
Pentru permiterea accesului la locurile
adiționale, s-au amplasat două scări de acces care pornesc de la nivelul etajului doi și
urcă la nivelul trei, accesul fiind pe terasă,
unde sunt închise cu o structură metalică
ușoară.
O intervenție s-a realizat și la etajul 2
unde s-a montat un inel perimetral de panouri LED, montate pe parapet și având o
înălțime de 96 cm, pe o lungime de 220m.
În ceea ce privește zona de hospitality
pentru VIP, aceasta s-a mărit. pentru a asigura destul spațiu si pentru noile locuri
adăugate la această categorie. Astfel, s-au
alocat spații adiacente lojei VIP de la etajul
2, precum sălile de ședință și birourile, care
au fost reamenajate conform cerintețor, cu

Sala Polivalentă
din Cluj-Napoca
va găzdui, în perioada
1-7 septembrie 2017, meciurile
din cadrul Grupei C a FIBA
EuroBasket 2017. La competiție
vor participa reprezentativele de
seniori ale Spaniei, Croației,
Ungariei, Muntenegru, Cehiei
şi României.
zone de mese și fotolii. Spațiile s-au dotat cu
televizoare LED, videoproiectoare și panouri de proiecție.
La etajul I, pe tribunele B și D, în zona
platformelor existente de cameră, s-a suplimentat numărul de scaune cu câte 9 locuri
pe fiecare tribună.
La parter, gradenele retractabile de 3
rânduri, respectiv cele de 12 rânduri, s-au
strâns sub gradenele de beton, iar în locul
lor s-au instalat alte gradene fixe, dar demontabile, pe structură metalică, cu mai
multe rânduri și implicit un alt unghi mai
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mic, de la gradena de beton până la marginea terenului de baschet. Extinderea s-a
desfășurat pe o suprafață de aproximativ
1.165m2.
În zona media workroom a fost amenajată zona de lucru pentru presă, care constă
in birouri de 70x100 cm pentru fiecare poziție de lucru, fiind asigurate 79 de locuri.
S-au amplasat doi turnicheți suplimentari în zona intrării pentru public, astfel încât să permită accesul spectatorilor în urma
suplimentării capacității sălii.
Au fost amenajate 4 săli de fitness, câte
una pentru fiecare vestiar.
Pe marginea terenului de joc, s-a montat un inel de panouri LED, cu o înălțime de
80cm și o lungime de 128cm.
S-a suplimentat sonorizarea din sala de
sport în vederea unei acustici mai bune.
De asemenea, s-a lucrat la îmbunătățirea sistemului folosit la cubul media,
prin furnizarea unui calculator nou cu
trei video output, două ecrane de 21 inch,
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un software nou conectat și la masa oficialilor și un video mixer pentru control și
navigație. Tot pentru cub, s-au montat un
set de convertoare pentru conectare la carurile TV și la cameră, un software nou
pentru controlul reclamelor video și un
set de imagini și design graphic pentru
evenimentele sportive. Mai mult, s-a realizat un full support online, adus în același timp la standardele cerute de FIBA.
Între Sala Polivalentă și stadionul Cluj
Arena a fost amplasat un turn media, pe
care vor fi transmise meciurile ce se vor desfășura în interiorul sălii. Acesta este rezemat
pe un radier prevăzut cu patru cuzineți, radierul având dimensiunile în plan 4,00m x
4,00m și o grosime de 60 cm.
Pentru zona de parking, s-a îmbunătățit sistemul de plată, prin completarea
echipamentelor adiționale la sistemul automat de parcare (precum interfon, case
automate, cititor carduri de proximitate,
o licență server pentru administrare carduri, cititor de tichete cu cod de bare, dispencer bancnote și eliberare rest).
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8.000 de clujeni la „Someș sunt Riveran”
8.000 de riverani și 20 de activități au
animat râul Someșul Mic, în cadrul celei
de a doua ediții a festivalului „Someș –
Sunt Riveran”, care s-a desfășurat în perioada 11-13 august 2017 la Cluj-Napoca.
Printre atracțiile celor trei zile de evenimente s-au numărat: plaja Grigorescu regândită de Urbannect, plimbările pe râu
oferite de Someș Delivery, inaugurarea de
către Clubul Impact Ghibu a primelor
planșe turistice tactile și tururile cu double-decker-ul de-a lungul râului propuse
de Centrul Cultural Clujean și însuflețite
de Cluj Guided Tours.
Mii de oameni s-au bucurat de Plaja
Grigorescu în zilele de festival. Asociația
Urbannect a regândit întreaga zonă, amenajând piscine și umbrare, instalând o tiroliană deasupra râului și amenajând spații
pentru concerte și activități. Pe scena de pe
Plaja Grigorescu au urcat Luna Amară,
Cuantune și The Glass Fish, iar atelierele au
fost oferite de Muzeul Național de Istorie al
Transilvaniei și Clubul Impact Ghibu.
Someș Delivery a amenajat un debarcader și a un ponton între podurile Zodiac și
Garibaldi. Mai multe bărci și hidrobiciclete
au putut fi închiriate gratuit de la cele două
platforme amenajate pe un mal și pe celălalt
al râului, în zona Sălii Sporturilor, iar sute de
clujeni au ales să profite de această șansă.
Zona ștrandului Sun, mai multe poduri
de peste Someș și mai multe trasee de plimbare de-a lungul râului au găzduit, la rândul lor,
evenimente și activități variate: Scena Urbană
a organizat dezbaterile „Poveștile apei”, Cluj
Guided Tours a propus două tururi tematice,
iar Casa de Cultură a Municipiului ClujNapoca a invitat comunitatea epigramiștilor
din Cluj să își scrie și recite catrenele pe podurile Napoca, Horea, Garibaldi, Feroviarilor,
Baraj-Grigorescu și Zodiac.
Unii dintre cei care au văzut pentru prima
oară Parcul Feroviarilor au ajuns acolo cu
double-decker-ul pus la dispoziție de către
Centrul Cultural Clujean. Autobuzul cu etaj a
făcut sâmbătă ture de câte o oră și jumătate, de
dimineață până seara, între Plaja Grigorescu și
Parcul Feroviarilor, oferind participanților o
nouă perspectivă asupra râului și asupra
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orașului. Ghizii de la Cluj Guided Tours au
oferit informații pe toată durata tururilor, care
vor fi reluate cu ocazia proiectelor de toamnă
ale Centrului Cultural Clujean.

Someș – Sunt Riveran 2017 este organizat de Centrul Cultural Clujean, fiind finanțat de Primăria Municipiului
Cluj-Napoca.
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Orașul accesibil pentru mai mulți –
planșe tactile pentru nevăzători

Elevii din Clubul de Inițiativă
Comunitară al Liceului „Onisifor Ghibu”
au creat și au montat primele planșe tactile din oraș, care înfățișează, tipărite în relief, diferite obiective turistice: Podul
Elisabeta, Biserica Sf. Mihail, Catedrala
Ortodoxă, Primăria, Opera Maghiară și
Biserica Franciscană. Una dintre planșe a
fost montată pe Cetățuie, chiar în punctul
de observare cu deschidere largă asupra
Someșului. Aceasta permite persoanelor
cu deficiențe de vedere să identifice, prin
pipăirea contururilor, formele obiectivelor turistice incluse în proiect. Proiectul a
fost realizat în cadrul evenimentului
”Someș - Sunt Riveran” 2017.
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Zeci de mii de tineri au venit
la Cluj-Napoca pentru
cel mai mare festival din România,Untold

Untold 2017 a însemnat în toate cele patru zile de festival peste 330.000 de participanți, veniți atât din țară, cât și din toate
colțurile lumii, care au luat parte la concertele
de pe mainstage, dar și la celelalte scene, au
transmis organizatorii festivalului.
Cea de-a treia zi a festivalului Untold,
ziua în care Armin Van Buuren a urcat pe
scena principală, a adus un număr record de
participanți - 90.000. Dj-ul olandez, atât de
mult iubit de fanii din România, Armin van
Buuren a stat pe scenă aproape 5 ore, iar la
finalul show-ului s-a închinat în semn de respect în fața participanților care au rămas
până la ora 8 dimineața pe stadion și le-a spus
în limba română “România, vă iubesc!”.
Show-ul lui Armin van Buuren a fost transmis live integral pe pagina de facebook a festivalului Untold, dar și pe pagina artistului,
unde peste 30 de milioane de oameni din intreaga lume l-au urmarit pe artisul olandez,
in direct, pe scena de la Cluj.
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Peste 86.000 de participanți au fost
prezenți la festival și în ce-a de-a patra zi
a festivalului. Cel mai așteptat artist al zilei, dj-ul numărul unu al lumii, Martin
Garrix a urcat pentru a doua oară pe
Dragon’s Nest și le-a declarat fanilor că a
fost nerăbdător să se întoarcă la Cluj.
Artistul de doar 21 de ani, Martin Garrix
a declarat recent într-un interviu că are
trei festivaluri preferate în an și că printre
ele se află festivalul Untold din România.
Menționăm faptul că numărul total de
participanți raportat de organizatorii festivalului înseamnă traficul de persoane pe
toate cele patru zile ale evenimentului.
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Zilele Culturale
Maghiare din Cluj
Anul acesta, festivalul s-a extins în Parcul Central

Zilele Culturale Maghiare din Cluj –
ediția a VIII-a, au avut loc între 13 și 20
august. Ediția din acest an a stat sub semnul „transylvanicum-ului”, sintagmă care
descrie valorile materiale, culturale și spirituale specific ardelenești.
Pe lângă locurile deja consacrate precum Piața Unirii, strada Mihail
Kogălniceanu, strada Potaissa, în acest an,
Zilele Culturale Maghiare s-au desfășurat și
în Parcul Central, care a găzduit concerte, o
zonă de relaxare, standuri de bere și de vin,
o zonă destinată activităților pentru copii,
precum și “Dansul lingurilor de lemn”,
competiția anuală de gătit organizată în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.
De asemenea, pe lacul din Parcul Central
au avut loc plimbări cu o barcă medievală.
În cadrul Zilelor Culturale Maghiare
din Cluj au avut loc în acest an peste 30 de
concerte. Pe scena principală din Piața
Unirii au susținut concerte Charlie, Hobo și
Deák Bill Gyula, Szikora Róbert și R-Go,
Ghymes. Zilele Culturale Maghiare s-au încheiat cu spectacolul de operetă Silvia de
Emmerich Kálmán. Spectacolul este regizat
și interpretat de artiștii Teatrului de Operetă
din Budapesta cu acompaniamentul artiștilor orchestrei Operei Maghiare din Cluj.
Producția, o premieră în Ardeal, este una de
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mare anvergură, cu 120 de artiști pe scenă.
Pe lângă concerte, Zilele Culturale
Maghiare din Cluj au însemnat câteva
sute de evenimente de diverse tipuri, precum: expoziții, recitaluri de muzică clasică, spectacole de dans, proiecții de film,
spectacole de teatru, competiții sportive,
activități pentru copii, evenimente

gastronomice, degustări de vin, târg meșteșugăresc, jocuri medievale, petreceri.
Zilele Culturale Maghiare din Cluj,
ediția a opta, au fost organizate de
Asociația Clujul Comoară și co-organizate de Asociația Zilele Culturale Maghiare
din Cluj, cu sprijinul Primăriei și
Consiliului Local Cluj-Napoca.
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Transylvania
History Days 2017

Legiuni romane, gladiatori, daci, ateliere
pentru copii și ateliere de meșteșuguri
antice, proiecție de film, lupte în arenă,
expoziții cu intrare liberă la Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei și o
istorie vie, toate au avut loc pe malul
Someșului în cadrul Transylvania
History Days 2017, între 18-20 august.
După o serie de lupte antice organizate
de trupe de reconstituire istorică,
festivalul Transylvania History Days s-a
sfârșit cu confruntarea finală dintre daci
și romani, laurii victoriei aparținându-le
romanilor.
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Seri de vară clujene – ediția 2017:
două noi locații, seri de folk pe plajă și
muzică live în Piața Muzeului

“Seri de vară în alte lumi” și “Seri de
vară în alte timpuri” au deschis șirul
Serilor de vară clujene din acest an, eveniment organizat de Primăria Cluj-Napoca.
Peste 1500 de persoane au participat la
evenimentele organizate la Amfiteatrul
de la Baza Sportivă Gheorgheni și în
Parcul de pe strada Dâmboviței din cartierul
Mărăști în serile de 11, respectiv 12 august 2017.
În cel de-al doilea weekend, vineri, 18
august și sâmbătă, 19 august, pe Plaja
Grigorescu au avut loc îndrăgitele seri de
folk, “Folk Happening on the Beach”. Pe
scena amenajată au urcat atât tineri folkiști, cât și nume consacrate ale genului,
care i-au încântat pe cei peste 3000 de clujeni care au ales să își petreacă serile pe
malul Someșului. Din peisaj nu a lipsit
nici tradiționalul foc de tabără.
Cea de-a VII-a ediție a evenimentului
“Seri de vară clujene” s-a încheiat în 2526 august cu spectacole în Piața Muzeului,
unde clujenii au putut să asculte concerte
de muzică live pe ritmuri de jazz, funk,
rock. Este vorba despre o nouă latură a
muzicii live, una acompaniată și de DJ,
care îi oferă o notă diferită față de cele cu
care ne-am obișnuit!
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eCo Tradiții
în Parcul Feroviarilor

Odată cu preluarea în domeniul public, Parcul Feroviarilor redevine punct
de atracție pentru clujeni. Fundația
AltArt și Asociația Cercul Social au organizat mai multe workshop-uri și dezbateri pentru a chema din nou comunitatea
să se bucure de acest loc care tocmai redevine al ei. Programul activităților din
parc a fost generos și a cuprins un picnic
al diversității, consultări cu cetățenii, ateliere pentru copii și oameni mari, muzică
și plimbări gratuite cu cargo-bicicleta,
teatru de păpuși și târguri hand-made, sesiuni de karaoke și ateliere Repair Cafe.
eCo tradiții e un festival al darurilor
de cartier, iniţiat în 2016 în Parcul
Armătura. Revitalizăm împreună spaţii
urbane şi construim tradiții ecologice și
comunitare pentru un viitor sustenabil al
clujenilor.
Festivalul eCo tradiții este o inițiativă
a Asociației “Cercul Social” Pentru
Dezvoltarea de Modele Reziliente şi
Colaborative de Economie Circulară.
Proiectul a fost realizat cu sprijinul
Primăriei și al Consiliului Local
Cluj-Napoca.
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Festival Internațional de Folclor
la Cluj-Napoca

Festivalul Internațional de Folclor Serbările
Transilvane, ediția a XVIII-a, a avut loc în Piața
Unirii din Cluj-Napoca, în perioada 28-30 iulie.
Alături de cei mai îndrăgiți intrepreți de muzică
populară din România și de ansamblurile
folclorice autohtone, pe scena din Piața Unirii
au urcat și numeroase ansambluri din alte țări
precum Ucraina, Slovacia, Bulgaria sau Grecia.
Festivalul a fost realizat cu sprijinul Primăriei și
Consiliului Local Cluj-Napoca.
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Pietonalizarea și modernizarea
Pieței Unirii se apropie de final
Până la acest moment, în
zona zero a orașului Piața
Unirii au fost efectuate lucrări
de modernizare pe laturile de
sud, est și vest. Pe lângă
partea carosabilă, lucrările au
inclus modernizarea zonelor
pietonale, de la trotuare până
la iluminat stradal, mobilier
urban și plantări de arbori, cu
amenajarea noii zone
pietonale pe latura vestică.
Pe latura de nord, au fost turnate
două straturi de asfalt și au fost executate
lucrări pentru amenajarea trotuarului.De
asemenea, modernizarea implică realizarea unui nou trotuar pe această latură,
adiacent parcării, ridicarea în cotă a căminele carosabile (gurile de canal) și turnarea stratului de uzură.
De asemenea, va fi finalizată alinierea
străzii Napoca cu Bulevardul Eroilor,
prin reconfigurarea bordurilor pe latura
de sud.
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Sportivul clujean nevăzător Alex
Bologa, campion european la judo

Clujeanul Alexandru Bologa
este campion european la judo
pentru nevazători. Judoka Alex
Bologa, medaliat cu bronz la
Jocurile Paralimpice de la Rio
de Janeiro, a cucerit medalia de
aur în cadrul Campionatului
European de Judo Seniori
pentru Nevăzători din Walsall,
Marea Britanie. Sportivul
clujean l-a învins în finală prin
ippon pe ibericul Ibanez
Banon. Felicitări campionului
și antrenorilor săi!
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29 iulie - Ziua Imnului
Național al României
Manifestările organizate de Ziua
Imnului Național au debutat pe platoul clădirii Centrului de Cultură Urbană Casino
(din Parcul Central). Detaşamentul de
onoare, prezent la manifestări, a fost constituit din militari ai Regimentului 50 Rachete
Antiaeriene „Andrei Mureşianu”, ai
Regimentului 317 ISR „Vlădeasa”, ai
Batalionului 55 Comunicaţii şi Informatică
„Napoca”, ai Batalionului 7 Aruncătoare
Proiectile Reactive „General Vasile Danacu”,
ai Grupării de Jandarmi Mobilă ClujNapoca și ai Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Avram Iancu” al județului
Cluj, care au interpretat, alături de instrumentiştii Muzicii Militare a comandamentului din Cluj-Napoca, Imnul Naţional al
României. De asemenea, cu ocazia Zilei
Imnului Național, din ceasul din turnul sediului Primăriei de pe strada Petru Maior a
răsunat Imnul României, de patru ori în decursul zilei, fix la orele: 9.00, 12.00, 15.00 și
18.00. Melodia ”Deșteaptă-te Române!” a
fost compusă de Anton Pann, iar versurile
au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu.
Aceasta a devenit imn de stat al României
în anul 1990, iar în conformitate cu Legea
nr. 99/1998, ziua de 29 iulie a fiecărui an a
fost proclamată Ziua Imnului Național.
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175 de cupluri premiate
de Primăria Cluj-Napoca
la aniversarea a 50 de ani de căsnicie

În luna august, Primăria Cluj-Napoca a
premiat 175 de cupluri clujene care au
împlinit 50 de ani de căsnicie
neîntreruptă. ”În numele comunității
noastre, am oferit fiecărui cuplu un
premiu simbolic, mulțumindu-le
seniorilor pentru toată contribuția pe
care au adus-o de-a lungul timpului la
ceea ce este astăzi Clujul. La mulți ani!!”,
a transmis primarul Emil Boc.

30

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Nr. 89 / 2017

Un nou tramvai colorat circulă
pe străzile Clujului

Primăria susține actul artistic și
creativitatea, într-un oraș plin
de talente și oameni creativi.
Al doilea tramvai colorat de artiști
circulă pe străzile din orașul nostru.
Primul proiect a fost realizat prin procesul participativ pentru tineret Com’ON
Cluj-Napoca 2016, ambele fiind realizate
în colaborare de artiștii Ocu și Kero.
”Am participat cu plăcere la lansarea
noului tramvai, ce a avut loc în spațiul
H33. I-am felicitat, în numele clujenilor,
pe artiști pentru implicare, munca depusă și pentru rezultat!Industriile creative
aduc valoare orașului în care trăim, iar
astfel de proiecte punctuale sunt un semn
al deschiderii comunității noastre și al încrederii pe care o avem în potențialul tinerilor noștri creativi”, a declarat primarul
Emil Boc.
Proiectele au fost sprijinite financiar de
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și
realizate în parteneriat cu Compania de
Transport Public Cluj-Napoca.
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Scările din zona Expo Transilvania
au fost reabilitate
Lucrările de reabilitare a scărilor
care leagă cartierul Aurel Vlaicu
de cartierul Bulgaria și Complexul
Studențesc Mărăști în zona Expo
Transilvania, s-au finalizat.
Lucrările au constat în consolidarea zidului de sprijin, montarea de borduri și pavaj pe
o suprafața aproximativă de 400 mp, montarea de balustrade metalice, precum și aplicarea de tencuieli decorative.
Scările au o lățime medie de 3,2m și lungimea de 62m. Lucrările au fost realizate de
RADP Cluj-Napoca, iar costul acestora a fost
de 174.300 de lei.
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FrieslandCampina România a inaugurat o nouă
linie de producție în fabrica din Cluj-Napoca,
în urma unei investiții de 1,3 milioane de euro
În prezența primarului Emil Boc,
FrieslandCampina România, producătorul brandului de lactate Napolact, a inaugurat o nouă linie de producție de brânză
telemea în fabrica din Cluj-Napoca, în
urma implementării unei investiții în valoare de 1,3 milioane de euro.
În urma finalizării investiției, fabrica
FrieslandCampina din Cluj-Napoca, centrul de producție pentru brânzeturi al
companiei, și-a triplat capacitatea de producție. Compania investește permanent
în echipamente și tehnologie în vederea
îmbunătățirii standardelor de calitate, a
adaptării capacităților de producție în
funcție de evoluția pieței de profil, a creșterii eficienței și în dezvoltarea permanentă a produselor.
“Prin această nouă linie de producție
susținem și creștem principalul brand din
portofoliu, Napolact, livrăm un produs
calitativ superior și autentic, realizat conform rețetelor tradiționale, în timp ce beneficiem de avantajele unui proces de
fabricație competitiv. Vom continua să
investim în această fabrică și în optimizarea proceselor pentru a putea susține inovația în ceea ce privește portofoliul de
produse”, a declarat Cornel Cărămizaru,
director general FrieslandCampina România.

Compania alocă anual peste 3 milioane
de euro pentru proiecte ce au ca scop eficientizarea și creșterea capacităților de producție din fabricile din Cluj-Napoca și
Târgu Mureș, optimizarea proceselor de fabricație și dezvoltarea de noi produse sub
principalul brand din portofoliu, Napolact.
FrieslandCampina România a înregistrat la finalul anului trecut afaceri de
331 milioane de lei, în creștere cu 4%
comparativ cu anul precedent, și a revenit

pe profit în urma finalizării programului
de consolidare a operațiunilor de producție și a implementării unui program de investiții extensiv în cele două fabrici din
Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Creșterea
rezultatelor comerciale a avut la bază orientarea consumatorilor către produse cu
rețete simple, apropiate de modul tradițional de fabricație și cu un nivel calitativ
ridicat, ceea ce s-a concretizat în creșterea
volumelor brandului Napolact.
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Wi-Fi gratuit în
18 zone din oraș

Primăria Cluj-Napoca continuă extinderea rețelei de WI-FI gratuit. Astfel, la ora actuală sunt
disponibile în municipiu 18 puncte cu acces Wi-Fi gratuit pentru clujeni și turiști.
Zonele cu WI-FI gratuit sunt următoarele:
Parcul Central (Casino)
Piața Unirii
Bd. Eroilor nr. 7 (Centrul de Informare Turistică) – cu acoperire până la Bd. Eroilor 43
Baza sportivă Gheorgheni (intrare)
Intersecția G. Barițiu – Splaiul Independenței (zona Operei Maghiare)
Piața Ștefan cel Mare (parcul din zona Operei Române);
Piața Mihai Viteazu/Hală
Piața Mihai Viteazu/Horea
Piața Gării (zona stației de biciclete Cluj Bike)
Parc Stadion
Piața 14 iulie (zona parcului)
Piața Muzeului
Splaiul Independenței (acoperă jumătate din Platoul Sălii Sporturilor și până la podul
Garibaldi)
Memorandumului 10 - acoperă din Piața Unirii până la Electrica
Moților 5 - acoperă de la Electrica până la Policlinica de stomatologie de pe Moților
Parcul Primăverii (lângă Primăria de cartier)
Piața Mărăști (în stația C.T.P. vizavi de piață)
str. Mirăslău (în zona pieței din cartierul Grigorescu)
Cele mai multe dintre aceste puncte au fost puse în funcțiune treptat pe parcursul ultimelor
săptămâni. În fiecare dintre aceste puncte se pot loga simultan până la 250 de utilizatori. În
cazul în care va exista interes crescut pentru folosirea acestora, se va putea suplimenta numărul maxim de utilizatori pe fiecare în parte.
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Primăria Cluj-Napoca a implementat banda dedicată pentru
transportul în comun pe axa Est-Vest,
pe Bulevardul 21 Decembrie 1989
(între stația Someșul și strada Memorandumului,
la intersecția cu strada Emil Isac).

