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Trei noi cluburi pentru
pensionarii clujeni
Primăria municipiului Cluj-Napoca a oferit în dar
clujenilor de vârsta a treia, în cartiere, noi cluburi
pentru pensionari, în care să se întâlnescă cu
prietenii, să se simtă bine, şi să petreacă timp liber.
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Pr i mu l c i n emato gra f grat u i t
d i n Ro mâ n i a

18

În timp ce în majoritatea ocaziilor se discută la conferinţe culturale despre
importanţa creşterii accesului maselor la cultură, Primăria clujeană este prima adminsitraţie publică locală care le oferă cetăţenilor săi acces gratuit la
filme, spectacole de teatru sau alte evenimente culturale, în incinta renovată şi
modernizată a Cinematografului Mărăşti.
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Primăria Cluj-Napoca
a depus până în acest
moment proiecte care
acoperă 90% din valoarea
sumelor disponibile pentru
polul de creştere ClujNapoca. Dintre acestea au
fost contractate până în
acest moment peste 50%
din valoare, proiectele fiind
deja în implementare.

10 Mai multe burse pentru elevii
clujeni în anul şcolar 2011-2012

16 Preţul gigacaloriei se menţine la
165 lei, nivelul din ultimii ani
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www.primariaclujnapoca.ro

Burse mai mari, gala excelenţei
şi strategie pentru şcolarii clujeni
Anul 2011 a adus pe agenda publică unul dintre cele mai
importante subiecte pentru dezvoltarea sănătoasă şi durabilă
a comunităţii noastre: educaţia. Cu o nouă lege de aplicat în
şcoli, mai multă responsabilitate locală şi aducerea deciziei la

22 Arbori seculari, specii rare şi trasee botanice pentru descoperirea
Clujului verde

27 Promovare turistică din bani
europeni

23 Un parc nou pentru clujeni Parcul
Mănăştur 2 “Unirea”

30 Trei noi piaţete la Cluj-Napoca

24 Eveniment în capitala Ardealului

31 Raportul de activitate al medicilor şcolari pentru anul şcolar
2010-2011

25 Podul Elisabeta redat publicului
26 Concurs de fotografie pentru
clujeni

34 Tinerele talente clujene au
susţinut concerte în serile de
vară
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nivelul şcolilor, Cluj-Napoca are astăzi şansa de a deveni un
reper în adaptarea la nevoile actuale şi reale ale pieţei muncii
a actului de educaţie şi a califcărilor oferite de liceele şi şcolile
din municipiu. Pe lângă o strategie pe termen lung în privinţa
direcţiei de dezvoltare a educaţiei lor, elevii clujeni
vor avea din acest an şcolar burse mai mari, competiţii
şcolare sportive şi o nouă ediţie a galei excelenţei „10
pentru Cluj – Juniorii Clujului, Speranţele Cetăţii” în
care comunitatea va celebra efortul şi performanţele
actuale ale generaţiei de mâine.
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Stadiul lucrărilor la Sala
Multifuncțională de Sport

S-au montat peste 150 de stâlpi
din beton şi grinzile care fac
legătura între aceştia. S-au realizat
branşamentele de apă şi sunt în
execuţie racordurile la electricitate
şi gaz. Subsolul, care cuprinde
parcarea şi sala de antrenament, a
fost finalizat în proporţie de 75%, în
proiect fiind prevăzute 445 locuri de
parcare. Lucrările care se realizează
în prezent se referă la montarea
stâpilor prefabricaţi între subsol şi
parter, a grinzilor prefabricate la
planşee şi gradene, acestea din urmă
fiind înclinate la parter şi etajul
întâi şi pentru tribune. Totodată se
execută lucrări de cofrare, armare,
turnare a elementelor monolite.
Şantierul construcţiei este dotat
cu toate echipamentele necesare
pentru executarea lucrărilor la

capacitate maximă: 3 macarale turn,
cele mai performante din România,
1 macara pe şenile de mare
capacitate 110 tone, 3 macarale de
35 tone pe pneuri, braţe articulate,
nacele autoridicatoare, macara
telecomandată, autobetoniere,
autopompă de beton etc. , toate
acestea contribuind la execuția
lucrărilor în ritm susţinut.
Sala polivalentă se realizează
din bugetul local al municipiului
Cluj-Napoca, investiţia fiind de
50.926.063,83 lei. Sala va fi construită
la standarde internaţionale, cu
respectarea normelor în domeniu,
care să permită omologarea la
standarde naţionale şi internaţionale
şi care să asigure organizarea unei
mari varietăţi de competiţii sportive
şi activităţi.

Turism în creştere la Cluj-Napoca

Lucrări avansate la Sala Polivalenta
4

Centrul de Informare Turistică din
cadrul Primăriei a fost vizitat de
aproximativ 8.000 de persoane în
primele 9 luni ale anului, din care
5.500 străini şi 2.500 români. Turnul
Croitorilor a avut aproximativ 22.000
de vizitatori în primele 9 luni ale anului
din care 17.000 români şi 5.000 de
străini. Aceste obiective au înregistrat
astfel o creştere cu aproximativ 6%
faţă de anul trecut.
www.primariaclujnapoca.ro

540 de biciclete gratuite pentru
deplasarea prin oraş
Primăria municipiului Cluj-Napoca
a semnat în data de 1 octombrie
contractul de finanţare din fonduri
europene pentru realizarea unei
reţele de staţii self-service.
Contractul a fost semnat public de
primarul Sorin Apostu alături de
ministrul Dezvoltării Elena Udrea, în
prezenţa premierului Emil Boc.
Re ţ e a u a d e s t a ţ i i s e l f - s e r v i ce d e
închiriere de biciclete reprezintă
o a l te r n a t i v ă l a t r a n s p o r t u l î n
comun, folosirea bicicletelor fiind
încurajată şi prin faptul că serviciul
va fi gratuit. În cadrul proiectului
vor fi amenajate şi reţele coerente şi
funcţionale de piste şi trasee pentru
biciclişti în lungime totală de 59,75
km din care 15,45 km de piste noi.
Acest proiect european va permite
oricărui clujean să ajungă rapid
din orice punct către destinația
dorită cu ajutorul bicicletei, în cel
mai scurt timp şi fără să dăuneze
mediului înconjurător.
Va l o a r e a p r o i e c t u l u i e s t e d e
17.646.598,87 lei din care 13.417.130,56
lei suma nerambursabilă solicitată.
Proiectul a fost accesat pe POR, AXA 1
Infrastructura urbană şi are durata de
implementare 18 luni de la semnarea
contractului.
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Revitalizarea clădirilor, la îndemâna
proprietarilor
Proprietarii clujeni care înţeleg să
îşi asume obligaţia de a-şi întreţine
imobilele istorice în stare bună de
conservare pot beneficia de prevederile
legii 153/2011. Ei pot beneficia de credite
bancare cu garanţie guvernamentală şi
cu dobândă subvenţionată 100%, pentru
executarea lucrărilor de intervenţie la
anvelopa clădirilor de locuit deţinute.
Perioada de rambursare a creditului
este de maximum 5 ani de la data
recepţiei la terminarea lucrărilor. Un
astfel de credit poate fi contractat
atât de către asociaţiile de proprietari
(prin hotărârea a minimum 90% dintre
membrii asociaţiei de proprietari), cât şi
de proprietarii de locuinţe unifamiliale.
Primăria municipiului Cluj-Napoca
a demarat o campanie de informare
a cetăţenilor cu privire la beneficiile
acestui program, sperând că locuitorii
oraşului care se încadrează în
prevederile actului normativ vor
înţelege că acest program le oferă cele
mai mici costuri și condiţii accesibile
de a-şi reabilita imobilele, cu atât mai
mult cu cât, în această perioadă de criză
economică preţurile la manoperă şi
materialele de construcţii necesare sunt
la cel mai scăzut nivel din ultimii ani.
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Ce documente sunt
necesare pentru
accesarea creditului?
În vederea obţinerii creditului
garantat de stat cu dobândă
subvenţionată pentru executarea
lucrărilor de reabilitare, beneficiarul
de credite trebuie să prezinte
băncilor următoarele documente:
• statutul asociaţiei de proprietari şi
acordul de asociere, din care trebuie să
rezulte calitatea de reprezentant
al preşedintelui, în cazul în care
beneficiarul de credite este o asociaţie de
proprietari, sau actul de identitate, titlul
de proprietate şi/sau extrasul de carte
funciară, în cazul în care beneficiarul de
credit este persoană fizică;
• hotărârea Adunării Generale a
Asociaţiei de Proprietari pentru
executarea lucrărilor de intervenţie şi,
respectiv, hotărârea de contractare a
unui împrumut bancar, respectiv acordul
scris, în cazul în care beneficiarul de
credit este persoană fizică;
• documentaţia tehnică în copie (nota
tehnică de constatare, proiectul tehnic,
autorizaţia de construire, contractul
încheiat cu constructorul, convenţiile
de fidejusiune, dovada constituirii
contribuţiei proprii de minimum 10%

din valoarea de execuţie a lucrărilor de
intervenţie, devizul pentru executarea
lucrărilor).
Plafoanele maxime ale unui credit
acordat de către instituţiile finanţatoare
sunt:
• echivalentul în lei, inclusiv TVA, a
1.100 EUR/cameră de locuit conform
datelor înscrise în lista proprietarilor,
pentru credite solicitate de asociaţiile
de proprietari;
• echivalentul în lei, inclusiv TVA, a
4.400 EUR pentru clădirea-locuinţă
unifamilială.
Dacă lucrările prevăd şi măsuri de
reabilitare termică ale imobilului,
plafoanele maxime sunt:
• echivalentul în lei, inclusiv TVA, a
1.850 EUR/cameră de locuit conform
datelor înscrise în lista proprietarilor,
pentru credite solicitate de asociaţiile
de proprietari;
• echivalentul în lei, inclusiv TVA, a
7.400 EUR pentru clădirea-locuinţă
unifamilială.
Pentru anul 2011, plafonul total al
garanţiilor care pot fi emise de Guvern
pentru lucrări de acest tip este de 100
milioane lei, iar alocarea se face pe
principiul ”primul venit, primul servit”.
www.primariaclujnapoca.ro

Clujenii sunt primii
la reabilitarea termică prin credit
Ordonanţa Guvernului României
69/2010, le oferă proprietarilor de locuinţe
construite până în anul 2000 posibilitatea
să îşi transforme proprietatea imobiliară
în locuinţe eficiente termic, folosind
credite bancare în lei, cu garanţie
guvernamentală şi cu dobandă
subvenţionată de stat.
Pentru a face din acest program de
reabilitare unul funcţional, cele
două instituţii bancare acreditate de
Guvern pentru a realiza finanţările, CEC
Bank şi BCR Bank, au ales un manager
de proiect, PROGRAM TERMOSISTEM,
care funcţionează în baza sloganului
“Implică-te, reabilitează, beneficiază!
Acum ai controlul banilor tăi!” asigurând
suportul necesar în vederea realizării
reabilitării termice, în mod exclusiv
GRATUIT, pornind de la activitățile de
informare şi prezentare a proiectului,
la cele de verificare a eligibilităţii
aplicantului şi acordarea suportului
tehnic necesar, până la implementarea
efectivă a lucrării. Rolul programului
este acela de a asigura o creştere
a eficienţei energetice a clădirilor,

de reducere a cheltuielilor la
nivelul proprietarilor şi nu în
ultimul rând, de îmbunătăţire a
aspectului urbanistic al clădirilor,
dar şi al localităţilor în ansamblu.
Procedura şi avantajele reabilitării
termice au fost redate şi de către
dl. Dan Andruşca, reprezentant
manager de proiect reabilitare
termică prin OUG nr. 69/2010,
Program Termosistem, în declaraţia
acestuia cu privire la primul bloc
reabilitat din oraşul Cluj-Napoca,
Asociaţia Primăverii 2: “Pentru a vă
face o idee despre timpul presupus
de acest proiect vă putem spune că
au luat decizia în cadrul asociaţiei
la finalul lunii martie 2011, iar în
perioada aprilie – iulie au aşteptat
adoptarea documentaţiei pentru
creditare (nu va mai dura pentru
restul atât întrucât o dată cu
procesarea acestui dosar băncile şiau putut face o evaluare a modului
de implementare a proiectului şi vor
face optimizări ale acestuia pentru a
reduce durata de analiză a dosarului

la câteva zile). Acum se află în faza
de execuţie a lucrărilor, pe care le
realizează o companie de construcţii
clujeană, aleasă de asociaţie cu
suportul managerului de proiect.
Această companie le oferă garanţie
la lucrare timp de 36 de luni, pe baza
unei scrisori de garanţie bancară.
După cum am mai spus-o, reducerile
la factura de încălzire care se obţin
prin reabilitarea termică sunt în jur
de 40%, în destule cazuri chiar peste”.

AVANTAJELE REABILITĂRII TERMICE
Reduce ponderea costurilor de încălzire în
bilanţul energetic anual
Creşte eficienţa energetică a instalaţiilor
interioare de încălzire şi alimentare cu apă
caldă de consum
Este un factor de protejare a mediului
înconjurator prin reducerea consumului de
combustibili
Reduce degajarea de bioxid de carbon şi alte
noxe în atmosferă
Izolarea termică este partea esenţială a
sistemului de încălzire şi răcire
Eficientizarea consumului de energie cu peste 35%
Protejarea şi prelungirea perioadei de
exploatare a clădirilor
asigurarea unui ambient sănătos
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PREVEDERILE O.U.G. 69/2010
Proprietarul contribuie cu numai 10% din valoarea
totală a lucrărilor, 90% din sumă fiind oferită în
baza unui contract de credit de către una dintre
băncile agreate în program, CEC Bank sau BCR.
Guvernul suportă toate costurile adiţionale ale
creditului, respectiv dobânda, comisoanele...
Guvernul oferă garanţii pentru aceste credite,
astfel încât beneficiarul nu trebuie să aducă
garanţii sau să instituie ipotecă pe bunurile sale.
Nu sunt excluşi din acest program nici
pensionarii sau şomerii care îşi doresc
reabilitarea blocului în care locuiesc, întrucât
veniturile nu sunt criterii de acordare a
creditului.
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Clujul lucrează cu gândul la titlul de
Capitală Culturală Europeană
Cluj-Napoca se pregăteşte de pe
acum să devină Capitală Culturală
Europeană în anul 2020, o distincţie
care înseamnă recunoaşterea vieţii
culturale a oraşului. Autorităţile
locale, societatea civilă şi mediul
economic şi-au dat mâna pentru a
face posibilă această dorinţă a
clujenilor, iar un pas important în
acest sens va fi făcut luna viitoare,
când are loc o nouă Adunare Generală
a membrilor Asociaţiei „Cluj-Napoca
2020 - Capitală Culturală Europeană”.

Vasile Puşcaş, coordonatorul
grupului de relaţii europene al
Asociaţiei
Pr ofe s o r u l Va s i l e Pu ş c a ş a
devenit oficial coordonatorul
grupului de relaţii europene al
Asociaţiei.
Cu o bogată experienţă diplomatică
şi a lucrului cu instituţii europene,
sprijinul profesorului Puşcaş va
creşte vizibilitatea candidaturii
Clujului şi poate atrage susţinere din
partea personalităţilor culturale
din diverse capitale europene şi
de la Bruxelles.

„Ne arătăm iubirea
faţă de Cluj”
Asociaţia a fost înfiinţată anul
trecut, în urma demersurilor comune
ale Primăriei, mediului universitar şi
societăţii civile, şi are în componenţă
reprezentanţii a peste 50 de instituţii
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de învăţământ, cultură, ONG-uri şi viitoare, cu ocazia următoarei Adunări
mediul de afaceri. Are şapte comisii Generale a membrilor. Se va discuta
sectoriale, formate din grupuri de atunci şi strategia de candidatură a
specialişti. Comisiile au şedinţe Clujului, precum şi potenţialii parteneri
periodice, în cadrul cărora se din ţară şi străinătate.
pregăteşte strategia şi documentele Între timp, Primăria lucrează de zor
pentru candidatura Clujului. la infrastructura culturală a oraşului.
Asociaţia
este
Toți membrii asociației Bastionul Croitorilor,
deschisă tuturor
reabilitat şi introdus
”Cluj-Napoca 2020clujenilor şi cei
de municipalitate în
Capitală Culturală
care doresc să
circuitul cultural şi
facă parte din ea Europeană”, așteptați la social al oraşului, a
sau să-i sprijine
devenit un loc preferat
întâlnire luna viitoare
activitatea
pentru desfăşurarea
pot să contacteze secretariatul evenimentelor culturale, de la expoziţii
Asociaţiei prin intermediul site-ului: şi lansări de carte, la recitaluri şi
www.clujnapoca2020.eu sau la dezbateri pe teme culturale. Este în
numărul de telefon 0264.591.273.
derulare proiectul din fonduri europene
„Proiectul Cluj-Napoca 2020- „La pas prin oraşul comoară”, care
Capitală Culturală Europeană este urmăreşte promovarea turismului în
o prioritate de suflet a mea şi mă Cluj-Napoca şi punerea în valoare a
bucur să văd că atât de mulţi oameni obiectivelor culturale ale oraşului.
Tot din fonduri europene se derulează
valoroşi ai oraşului s-au implicat
benevol să ne ajute, cu timpul şi şi proiectul de restaurare a ansamblului
experienţa lor, în acest demers. Am monument istoric Parcul „Simion Bărnuţiu”
început din timp şi cred că vom reuşi şi clădirea Cazino, care va readuce
în cei opt ani pe care îi mai avem farmecul începutului de secol XX şi va
la dispoziţie să facem din Cluj- îmbogăţi oraşul cu un spaţiu cultural
Napoca într-adevăr oraşul-comoară deosebit, în inima parcului.
Noua sală polivalentă care va fi gata
care ştim cu toţii că poate fi. Este
o modalitate prin care ne arătăm în 2012, cu o capacitate de peste 7.000
iubirea faţă de Cluj”, a declarat de locuri, va putea şi ea să găzduiască
nu doar manifestări sportive, ci şi
primarul Sorin Apostu.
evenimente culturale de amploare.
Infrastructură destinată Continuă demersurile şi pentru
realizarea Centrului cultural „Transilvania”, care
culturii
va oferi un sediu
la
standarde
Primele rezultate ale muncii celor e u r o p e n e pentru filarmonică şi instituții
implicaţi în comisii şi grupuri de de cultură.
lucru vor fi prezentate public luna

www.primariaclujnapoca.ro

Primul cinematograf gratuit din România
s-a deschis în Mărăşti
Primăria Cluj-Napoca a deschis în
luna octombrie primul cinematograf de
cartier din municipiu, Cinematograful
Mărăşti. Accesul în această instituţie
a comunităţii este gratuit, iar filmele
proiectate sunt atât din categoria celor
care au intrat în istoria cinematofgrafiei,
cât şi producţii de ultimă oră, în sistem
clasic sau chiar 3D.
Imobilul a fost recompartimentat,
astfel încât să aibă mai multe
destinaţii. Primăria a transformat sala
mică a cinematografului într-un club
al pensionarilor, iar la etaj a amenajat
un dispecerat al Poliţiei Comunitare,
oferind astfel locuitorilor cartierului
Mărăşti un centru comunitar integrat,
care oferă atât servicii comunitare cât
şi siguranţă publică şi acces gratuit la
cultură. Sala mare a cinematografului
a fost modernizată şi este destinată
cinefililor, aproape 200 de locuri fiind
amenajate pentru aceştia.
Reamenajarea cinematografului a
demarat la începutul lunii noiembrie
2010, iar valoarea lucrărilor efectuate a
fost de 600.000 lei. Cinematograful este
dotat cu aparatură modernă, respectiv
videoproiectoare de tip PANASONIC
DLP, iar ecranul este de tip SILVER 3D
de dimensiuni 7,2 X 4 metri.

Cinematograf pentru
educaţie de calitate
Una dintre modalităţile în care
municipalitatea intenţionează să
valorifice acest cinematograf este
p e n t r u r eco m p e n s a r e a t i n e r i l o r
elevi clujeni cu rezultate bune la
şcoală. „Dorim să creăm un sistem
de recompense împreună cu dascălii
clujeni, care le vor putea oferi ca
stimulent elevilor merituoşi acces

la filme de ultimă oră, în mod
gratuit, ca răsplată pentru
efortul de a fi silitori” a explicat
primarul Sorin Apostu.
Primăria a primit şi propuneri
de parteneriat care solicită sala
de la Cinematograful Mărăşti.
Primul spectacol, a avut loc în 27
octombrie, o comedie susţinută de
trupa de teatru „Audienţă Generală”
formată din elevi din patru licee
diferite, de la Lucian Blaga, Liceul
de Informatică „Tiberiu Popoviciu”,
Liceul Onisifor Ghibu şi Nicolae
Bălcescu. Cei 10 elevi actori sunt
coordonaţi de cunoscutul profesor
de limba şi literatura română
Adrian Mureşan, care este şi autorul
scenariului şi regiei. Piesa se
numeşte „Revelion cu scântei sau
Istoria comunismului povestită de
Toma Caragiu” şi este inspirată din
texte după Dan Mihăescu, Octavian
Sava, Grigore Pop.
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Alte proiecte de amenajare de
cinematografe
Pr i n t r e s ă l i l e d e p r o i e c ţ i e
preluate de la RADEF se numără
şi Cinematograful Victoria, de
pe bulevardul Eroilor şi Cinema
Dacia din cartierul Mănăştur.
Dacă pentru cinema Dacia
municipalitatea intenţionază
un proiect similar celui din
Mărăşti, cinematograful Victoria
va fi administrat în baza
unei asocieri timp de 10 ani
cu Asociaţia Victoria Film în
vederea asigurării activităţii de
difuzare film. Asociaţia Victoria
Film a fost creată special
în acest scop de către cele
două organizaţii care asigură
desfăşurarea celor două
festivaluri de film din ClujNapoca, TIFF şi Comedy Cluj.
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Mai multe burse pentru elevii clujeni în anul
şcolar 2011-2012
2.894 de elevi vor beneficia
anul acesta de astfel de
burse, cu 43% mai mulţi
decât anul trecut.
Primăria Cluj-Napoca va acorda în acest
an şcolar burse de merit pentru 330 de
elevi, burse de studiu vor primi 495 de elevi,
iar de ajutor social vor beneficia 2.069 de
copii. Suma totală la care se ridică aceste
burse este de 1.300.000 de lei.
Bursele de studiu şi de merit se acordă
pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv
pe timpul susţinerii evaluărilor naţionale,
iar bursele de ajutor social se acordă şi în
perioada vacanţelor.
Bursele de merit se pot acorda pentru
maxim 1% dintre elevi, iar cele de studiu,
pentru maxim 1,5% dintre elevi.
În municipiul Cluj-Napoca există în prezent
33.006 de elevi. Dintre aceştia, 8.995 fac
parte din învăţământul primar, 8.797din cel
gimnazial, iar 15.214 învaţă la liceu.

Burse de merit
Primesc burse de merit elevii care se
încadrează în cel puţin unul din cazurile:
- elevilor cu rezultate deosebite la
învăţătură, a căror medie generală
este de cel puţin 8,50 şi nota 10 la
purtare;
- elevilor care obţin locurile I, II, III, la
etapele judeţene ale olimpiadelor şi
concursurilor cuprinse în calendarul
competiţiilor finanţate de minister;
- elevilor cu performanţe culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu
caracter tehnico-ştiinţific, în cadrul
unor manifestări interne recunoscute
de minister.

Burse de studiu
Bursa de studiu se acordă elevilor cu o
situaţie materială precară a familiei, respectiv
a căror familie nu realizează pe ultimele
3 luni un venit lunar mediu pe membru de
10

familie mai mare decât salariul minim
pe economie, şi care au media generală
peste 7,00 şi nota 10,00 la purtare.

Burse sociale
Bursele de ajutor social se acordă
categoriei de elevi înscrişi la cursurile
cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat şi care nu
beneficiază de „Subvenţia Pro Studium”.
Este vorba despre orfani, bolnavi de TBC
şi care se află în evidenţa dispensarelor
şcolare, cei care suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie
grave, insuficienţe renale cronice,
astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom,
miopie gravă, boli imunologice, cei
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi
de SIDA, cei care suferă de poliartrită
juvenilă, spondilită anchilozantă
sau reumatism articular, handicap
locomotor.
Acordarea burselor pentru motive
medicale se face cu avizul medicului,
numai după efectuarea unor anchete
sociale pentru a se analiza starea
materială a familiei. Burse sociale se
acordă şi elevilor din mediul rural,
şcolarizaţi într-o altă localitate (care

nu au posibilitatea să studieze într-o
unitate de învățământ din localitatea
de domiciliu), precum şi elevilor
proveniţi din familii care îndeplinesc în
mod cumulativ următoarele condiţii: nu
realizează un venit net mediu lunar, pe
ultimele 12 luni, pe membru de familie,
mai mare de 50% din salariul minim
net pe economie şi totodată nu deţin
terenuri agricole cu o suprafaţă mai
mare de 20.000 mp în zonele colinare
şi de şes şi de 40.000 mp în zonele
montane.

www.primariaclujnapoca.ro

Atelier şcoală pentru elevii de la
Colegiul de Transporturi
Începând din acest an şcolar, elevii specializărilor de automatizări
din cadrul Colegiului Tehnic de Transporturi “Transilvania” au la
dispoziţie un atelier auto cu aparatură de ultimă generaţie, în care
pot învăţa practic cum se verifică şi repară autoturismele într-un
service auto, la nivelul la care se face această meserie în acest
moment. Atelierul, realizat cu sprijinul companiei Skoda este
dotat cu tot ceea ce este necesar pentru ca cei care îşi desfăşoară
cursurile în acest loc să poată deveni profesionişti adevăraţi.
Atelierul auto a fost amenajat pe o suprafaţă de aproximativ 500
mp, în locul fostei centrale termice, care a fost dezafectată iar
Primăria a reamenajat clădirea pentru a putea găzdui activitatea
de service.

Truse educaţionale
în toate grădiniţele din Cluj-Napoca
Toţi micuţii clujeni care învaţă în grădiniţele de stat din municipiul
Cluj-Napoca vor avea ocazia de a deprinde noţiuni de bază despre
legile fizicii, anatomie, sau ştiinţe în mod practic, experimentând în
mod agreabil şi facil aceste noţiuni cu ajutorul unor instrumente
conţinute în truse de experimente educaţionale. Grupând diferite
materiale, desfăşurând experiemente şi descriindu-le, copiilor
le sunt dezvoltate şi capacităţile motrice, abilităţile lingvistice
şi aptitudinile intelectuale. Discovery Box a fost creată de către
Science-Lab, Germania, un pionier în educaţia ştiinţifică a copiilor
mici. Discovery Box este folosit în întreaga lume în cadrul unor
proiecte regionale, la scară mai mare, alături de alte instituţii nonprofit. Trusele au fost donate în luna septembrie de către Fundatia
caritabilă Siemens Stiftung. „Cred că este cel mai potrivit mod de a
începe educaţia copiilor, care, ulterior va fi perfecţionată în şcoală”
a declarat Radu Moisin, viceprimar al municipiului Cluj – Napoca.

Transport subvenţionat pentru studenţi masteranzi şi doctoranzi
Odată cu începerea anului universitar 2011-2012,
RATUC anunţă acordarea gratuităţilor pe mijloacele
de transport în comun pentru studenţi şi doctoranzi,
în conformitate cu Legea nr. 1/2011 şi HCL 250/2011.
Studenţii şi masteranzii de la universităţile de stat şi
particulare acreditate, înscrişi la formele de învăţământ
la zi la buget şi taxă, precum şi studenţii orfani, posesori ai
unuia din cardurile nebancare EURO 26, ISIC, STUDCARD
sau OMNIPASS, cu vârsta de maxim 26 ani, vor beneficia
de gratuitate sau reducere de 50% la transportul în
Ziar de informare cetățenească Nr.57 Septembrie-Noiembrie 2011

comun, pe una, două sau pe toate liniile, în funcţie de
bugetul alocat de fiecare universitate. De asemenea,
doctoranzii pe locuri bugetate, cu vârsta de maxim 35
ani, vor beneficia de abonamente cu reducere de 50% pe
o singură linie. Cei care se încadrează în aceste categorii
sunt rugaţi să se prezinte la birourile de abonamente
RATUC, cu carnetul de student, legitimaţia de reducere
pentru transport vizate pe anul universitar 2011 - 2012,
cartea de identitate şi unul din cardurile nebancare.
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10 pentru Cluj
Încep înscrierile pentru
gala excelenţei elevilor
clujeni din anul 2011
Elevii clujen i cu rezultate
extraordinare la anumite materii şi care
fac performanţă în domeniul în care se
pregătesc se pot înscrie pentru cea de
a treia ediţie a premiilor comunităţii,
Gala „10 pentru Cluj - Juniorii Clujului,
Speranţele Cetăţii” aflată la a treia
ediţie. Primăria Cluj-Napoca, alături de
partenerii săi, companii implicate în
viaţa comunităţii clujene îi vor premia
pe care care vor fi desemaţi şi în acest
an, câştigători la una dintre cele 10
categorii ale competiţiei.
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Gala va avea loc în data de 14
decembrie 2011 în Casa de Cultură
a Studenţilor, când tinerii desemnaţi
câştigători vor fi premiaţi la cele 10
secţiuni ale competiţiei. Acestea sunt:
Ambasador pentru Cluj, Social, Arte
- ansambluri, Arte - individual, Sport
de echipă, Sport individual, IT, Ştiinţe,
Mediu, Inovaţie.
De asemenea pentru a permite
egalitatea de şanse tinerilor elevi
clujeni, competiţia este împărţită pe 3
secţiuni, în funcţie de vârstă:
- Secţiunea A: Tineri cu vârsta cuprinsă
între 14-18 ani (liceu);
- Secţiunea B: Tineri cu vârsta cuprinsă
între 10-14 ani (gimnaziu);

-Secţiunea C: Tineri cu vârsta cuprinsă
între 3-10 ani (ciclul preşcolar şi
primar). În cadrul acestei secţiuni
intră şi categoria „Prichindeii cetăţii”,
adresată micuţilor clujeni din grădiniţe,
care au participat la concursuri şi
competiţii specific vârstei lor.
Se va continua tradiţia, începută
anul trecut, de acordare a unui Premiu
de excelenţă unui cadru didactic la
categoria „Formatorul anului”. Astfel
vor intra în competiţie toţi profesorii
coordonatori ai elevilor înscrişi
în concurs, criteriul de desemnare
al formatorului fiind cel cantitativ,
întrucât se doreşte încurajarea
profesorilor de a-şi promova elevii.
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Juniorii Clujului,
Speranţele Cetăţii – ediţia a III-a
Juriul concursului va fi format din
reprezentanţi ai Inspectoratului
Şcolar Judeţean Cluj, ai ONG-urilor
şi ai sponsorilor concursului.
Site-ul www.10pentrucluj.ro aduce noi
informaţii cu privire la elevii premiaţi
la cea de-a doua ediţie a galei din 2010.

Clujul pe harta tenisului
mondial – locul 300 în
lume la numai 15 ani
Campania de promovare a Galei
Excelenţei elevilor clujeni îl are în
centru în acest an pe unul dintre
tinerii clujeni care a înregistrat cele
mai mari performanţe în munca sa.
Este vorba de tenismanul clujean
Patrick Ciorcilă, care la vârsta de
doar 15 ani s-a dovedit a fi cel mai
bun jucător de tenis din România şi
printre primii jucători din Europa la
categoria sa. A câştigat numeroase
turnee naţionale şi internaţionale.
Deţine 8 titluri de Campion Naţional
al României, ultimul obţinut în luna
mai 2011.
Din vara aceasta, Patrick Ciorcilă
şi-a
îndreptat
eforturile
spre
competiţiile de nivel mondial ITF
(International Tennis Federation)
la categoria 18 ani. În doar 5 luni,
Patrick a participat la 9 competiţii
ITF în toată lumea, câştigând două
dintre ele, respectiv turneul ITF din
Macedonia în luna august 2011 şi
turneul ITF 18 ani de la Cairo, în luna
octombrie, victorie care l-a propulsat
pe locul 307 ITF în lume la 18 ani.
Planurile sale de viitor includ două
dintre cele mai importante turnee
ale tenisului mondial de junori: Edie
Herr şi Orange Bowl, ambele în SUA,
primul în luna noiembrie, iar al doilea
in decembrie 2011.
Patrick Ciorcilă
Ziar de informare cetățenească Nr.57 Septembrie-Noiembrie 2011
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Liga liceelor la fotbal şi la baschet
Prima ediţie a competiţiilor de fotbal şi baschet în unităţile şcolare clujene
reuneşte 12 echipe de fotbal şi alte 8 de baschet, care s-au înscris la
campionatul şcolar prin care Primăria doreşte încurajarea practicării sportului
de masă în municipiu.
Startul Ligii liceelor la fotbal a fost dat
în 19 octombrie 2011 în Baza Sportivă
Unirea, unde s-au disputat primele două
meciuri, unul din grupa A, Colegiul Tehnic
“Napoca” - Liceul Teoretic ,,Eugen Pora’’ şi
unul din grupa B, Liceul „Victor Babeş” Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin
Maior”. Tot în aceeaşi zi s-a disputat meciul
dintre Colegiul Naţional „George Bariţiu” şi
Liceul Teoretic „Bathory Istvan” - pe terenul
de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”.
La fotbal, cele 12 echipe au fost împărţite în
două grupe. Din grupa A fac parte echipele:
Liceul Teoretic “Eugen Pora”, Grup Şcolar
Industrial Tehnofrig, Liceul de Informatică
“Tiberiu Popoviciu”, Grupul Şcolar Protecţia
Mediului, Grupul Şcolar SAMUS, Colegiul
Tehnic NAPOCA, iar în grupa B s-au

înscris echipele Colegiul Tehnic de
Comunicaţii, Colegiul Naţional “G.
Bariţiu”, Liceul Tehnic Energetic, Şcoala
Internaţională, Liceul Teoretic “Bathory
Istvan”, Liceul “Victor Babeş”. Turul Ligii
Liceelor la fotbal se va desfăşura pe
parcursul a 5 etape, până în data de 20
noiembrie, urmând să se reia începând
din luna martie a anului viitor.

Liceenii îşi dispută
cupa la baschet
Liga Liceelor la baschet a debutat în
25 octombrie, cu partida dintre Liceul
Teoretic “Mihai Eminescu” şi Liceul de
Informatică “Tiberiu Popoviciu”, ce s-a

disputat în sala de sport a Colegiului
Tehnic de Construcţii “Anghel Saligny”
şi cu cea dintre Liceul Teoretic
“Bathory Istvan” şi Liceul Teoretic
“Onisifor Ghibu”, care a avut loc în Sala
de Sport a Liceului Onisifor Ghibu. La
baschet s-au înscris 8 echipe, care de
asemenea, au fost împărţite în două
grupe. Acestea se vor juca 3 etape
în tur, până pe data de 8 noiembrie,
urmând ca returul să se reia în
primăvara anului viitor. În Grupa A
se vor întrece Colegiul Naţional “G.
Bariţiu”, Şcoala internaţională, Liceul
Teoretic “Bathory Istvan”, Liceul
Teoretic “Onisifor Ghibu”, în timp ce
Grupa B este alcătuită din Colegiul
Tehnic de Comunicaţii, Liceul de
Informatică “Tiberiu Popoviciu”, Liceul
Tehnic Energetic, Liceul Teoretic
“Mihai Eminescu”.
Liga liceelor la baschet şi la
fotbal sunt competiţii organizate de
Primăria municipiului Cluj-Napoca în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Cluj, Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret Cluj, Asociaţia
Judeţeană de Baschet, Asociaţia
Judeţeană de Fotbal şi Fundaţia
CIVICA şi îşi propun reînvierea unei
vechi tradiţii a sportului şcolar.
Meciurile la fotbal se vor desfăşura
pe Baza Sportivă Unirea I, Baza
Sportivă Unirea II, pe terenurile de
sport de la liceele “Gh. Şincai”, “Lucian
Blaga”, Energetic, ,,Eugen Pora’’,
Baza Sportivă Farmec.
Meciurile la baschet se vor desfăşura
în sălile de spor t ale liceelor
“A. Saligny”, Energetic şi “Tiberiu
Popoviciu”.
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Model clujean de bune practici în
învăţământul preuniversitar
* Cluj-Napoca - singurul oraş din România pregătit pentru reformarea
educaţiei * Întreaga comunitate invitată să se implice în funcţionarea şcolilor
Pentru a răspunde importantelor
schimbări de politici publice în
domeniul educaţiei, declanşate
prin intrarea în vigoare noii legi a
educaţiei, Primăria municipiului ClujNapoca a iniţiat organizarea unui
grup de lucru interdisciplinar format
din reprezentanţi ai tuturor factorilor
implicaţi în procesul educativ.
Reprezentanţi ai părinţilor – prin
Asociaţia Judeţeană a Părinţilor din
Învăţământul Preuniversitar Cluj, ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj,
ai ONG-urilor locale – prin Fundaţia
Părinţi Clujeni, ai mediului de afaceri–
prin Camera de Comerţ şi Industrie
Cluj, ai instituţiilor de învăţământ
superior – prin Universitatea Tehnică
Cluj-Napoca, ai învăţământului
privat – prin Şcoala Internaţională
Cluj şi administraţiei locale – prin
reprezentanţi ai Primăriei şi ai
Consiliului local Cluj-Napoca.
“Vreau să le mulţumesc tuturor
celor care au participat la creionarea
unui plan-cadru pentru actualizarea şi
optimizarea strategiei de dezvoltare a
municipiului Cluj-Napoca în domeniul
învăţământului preuniversitar. Ceea
ce am făcut până acum este doar un
prim pas. Nu trebuie să ne oprim aici” a
declarat primarul Sorin Apostu.

Acest proiect conţine câteva ţinte
strategice şi câteva obiective pe
termen scurt şi el va trebui reactualizat
periodic. Ţintele strategice prevăd
asumarea de către conducerile
unităţilor de învăţământ preuniversitar
din municipiul Cluj-Napoca a ideii
şi angajamentului că învăţământul
clujean trebuie să fie unul de
performanţă la nivelul excelenţei,
aşa cum sunt definite acestea în
documentele MECTS, prin organismul
său specializat: Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar (ARACIP). Adaptarea
ofertei educaţionale (curriculum la
decizia şcolii) la specificul local, ca
răspuns la cerinţele pieţei forţei de
muncă/ofertei de locuri de muncă. Se
impune astfel, constituirea unui model
clujean de bune practici în elaborarea
şi aplicarea curriculumului în serviciul
comunităţii.
Viitoarele consilii de administraţie
vor trebui să asigure, să organizeze
şi să monitorizeze schimbarea de
curriculum. Să poarte un dialog cu
elevii, cu părinţii şi cu mediul de afaceri,
cu unităţile economice partenere. Este
nevoie de un curriculum îndreptat spre
competenţe şi nu spre memorarea de
cunoştinţe.

Strategia prevede asigurarea unui
management educaţional performant,
prin constituirea şi funcţionarea consiliilor
de administraţie din şcoli în conformitate
cu noile reglementări legale. Mandatul
reprezentanţilor primarului şi ai consiliului
local trebuie să fie foarte clar: să pregătească
aplicarea noii legislaţii, plecând de la o
bună cunoaştere a stării de fapt a şcolilor.
În acelaşi timp, deoarece creşte foarte mult
numărul reprezentanţilor administraţiei
locale în licee, reprezentanţii primarului
şi ai consiliului local pot să fie din rândul
asociaţiilor de părinţi, din mediul de afaceri,
în particular din rândul agenţilor economici
cu care şcoala are parteneriate, pot să fie din
mediul universitar.

Consilii de adminsitraţie
puternice
Principala provocare pe care o aduce
noua lege pentru comunitatea locală este
creşterea puterii decizionale a consiliilor de
administraţie din şcoli şi grădiniţe de aceea
este importantă realizarea unui parteneriat
eficient şi performant pentru educaţie la nivel
local şi regional, prin implicarea principalilor
actori educaţionali, economici, sociali şi
culturali din municipiul Cluj-Napoca şi din
aria sa metropolitană.
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La Cluj-Napoca, în iarna 2011-2012 încălzirea NU se scumpește

Preţul gigacaloriei se menţine la 165 lei,
nivelul din ultimii ani
*Beneficiarii sunt cele 35.670 de familii care se încălzesc peste iarnă prin
sistemul centralizat de termoficare oferit de reţeaua RAT * Avantajele
Primăriei sunt investiţiile făcute în ultimii ani şi statutul de bun platnic al
furnizorilor * La Cluj-Napoca se menţine preţul din 2009, care este mai mic
chiar decât cel din 2008.
Deşi în majoritatea oraşelor din
România preţul gigacaloriei a crescut
în această iarnă, clujenii vor avea
facturi de încălzire nemajorate în
lunile reci care se apropie. Mai mult,
unii dintre aceştia, vor înregistra chiar
scăderi la plata facturii, indiferent
dacă sunt legaţi la sistemul centralizat
de termoficare, sau deţin centrale de
apartament. Acest lucru se datorează
creşterii plafonului minim pentru a
beneficia de ajutoare de încălzire.
Datorită faptului că Primăria a
prevăzut în bugetul alocat pentru
cheltuielile din 2011 cu termoficarea,
toate sumele necesare acoperirii
costurilor cu încălzirea pentru
populaţie pe lunile de iarnă, ultimele
modificări legislative din România nu
se vor resimţi în bugetele familiilor
de clujeni care beneficiază de
încălzire prin sistemul centralizat
de termoficare. Practic, diferenţa
dintre preţul real al gigacaloriei,
care este de 354 de lei şi cel facturat
către populaţie, de 165 de lei va fi
acoperită în întregime de la bugetul
local. Până în acest an, diferenţa era
suportată, atât de către Guvern, prin
acordarea unor subvenţii, cât şi de
către bugetul local, însă cadrul legal

s-a modificat Guvernul decizând
tăierea subvenţiilor din fonduri de la
bugetul central.
“Din 2007, ne-am făcut un obicei de
a prinde în bugetul local şi valoarea
subvenţiei Guvernului, pentru că
aceasta se plătea cu întârziere şi
nu am vrut să punem în dificultate
ritmul de plată a facturilor la
furnizori – principalul nostru
argument în negocierea preţului
gazelor, astfel încât prevederile
austere ale Ordonanţei Guvernului
ne prind pregătiţi să putem acoperi
toate costurile, fără a mai aloca bani
suplimentar de la bugetul local” a
declarat primarul Sorin Apostu.

Investiţiile aduc
economii
Mai mult, Primăria a susţinut
programul de investiţii al Regiei
Autonome de Termoficare Cluj-Napoca
în ultimii ani, pentru că acestea sunt
generatoare de economii pe termen
lung. Realizarea acestor investiţii a dus
la scăderea cheltuielilor de producere,
transport şi distribuţie a energiei,
la reducerea pierderilor şi creşterea
randamentului instalaţiilor, astfel că
astăzi avem economii anuale de peste

Costul gigacaloriei facturate populaţiei în alte oraşe:
Timișoara
Craiova
Târgu Mureș
Brașov
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252 lei/gcal
194 lei/gcal
231 lei/gcal
192 lei gcal

15 milioane lei faţă de anul 2005.
Consumul de gaz metan este cu 30%
mai mic, de energie electrică cu 25%
mai mic, avem consumurile de apă
cu 10-15% mai mici şi consumurile
de manoperă cu cel puţin 40% – faţă
de acum 6 ani.
Una dintre cele mai importante
dintre investiţii s-a făcut pentru
extinderea sistemului de cogenerare
al centralei de pe strada Plevnei nr.
70, prin instalarea a două cazane
de apă fierbinte de 16, respectiv 24
MW, investiţie de peste 10 milioane
de lei, care are ca efect o economie
de peste 4,3 milioane de lei/an în
producerea energiei termice. Astfel,
nu numai că se produce agent termic
la un cost mult scăzut, dar, în plus,
RAT vinde energia electrică obţinută
în paralel, prin acest sistem de
cogenerare, eficientizând producţia
şi prin acest mijloc.
De asemenea, finalizarea lucrărilor
la centralele termice de cartier CT
24 Mănăştur, de pe str. Ion Meşter
şi CT Taberei, investiţie de aproape
1,6 milioane de lei şi reabilitarea
şi înlocuirea reţele de transport pe
aproximativ 1 km, lucrări de peste 1
milion de lei au permis menţinerea
costurilor cu încălzirea în ciuda
condiţiilor economice actuale.

“Pentru cine a fost interesat să îşi construiască o strategie
pe termen lung, tăierea subvenţiei nu este o noutate,
încadrându-se în legislaţia europeană privind ajutoarele
de stat. De aceea noi am investit în crearea unui sistem
performant de cogenerare, care astăzi, ne aduce 4,3 milioane
de lei pe an, sau în programe de reabilitare termică, care scad
simţitor consumul de energie” a spus primarul Sorin Apostu.
www.primariaclujnapoca.ro

Ajutoare la încălzire pentru mai mulţi clujeni
Primăria municipiului Cluj-Napoca a început
distribuţia de formulare pentru ajutoarele la
încălzire. Acestea se pot ridica de la primăriile de
cartier, de la Centrul de Informare pentru Cetăţeni
de pe str. Moţilor nr. 7, de la sediul Regiei Autonome
de Termoficare (str. 21 Decembrie) şi de la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală (str. Şt. O.
Iosif) sau pot fi descărcate de pe site-ul primăriei,
www.primariaclujnapoca.ro.
După completarea şi obţinerea actelor
doveditoare solicitate în fiecare dintre cazurile de
solicitare pentru ajutoare, cetăţenii pot să depună
aceste cereri la sediul RAT (pentru asociaţiile de
proprietari, luni-joi orele 8-15, vineri, orele 8-13), la
primăriile din cartierul unde locuiesc şi la Centrul
de Informare pentru Cetăţeni (aici doar între orele
12 şi 14 pentru a nu bloca activitatea registraturii).
Cererile pentru ajutorul pe luna noiembrie se
pot depune până la data de 20 a fiecărei luni, între
noiembrie şi martie, perioada pentru care se acordă
ajutor, potrivit legii, urmând ca intrarea în plată să
se realizeze cu luna următoare.
Pentru a asigura accesul la acest program social
numai pentru categoriile cărora le este destinat
Primăria Cluj-Napoca a creat un program informatic
care va procesa toate aceste date şi le va compara
cu alte baze de date ale administraţiei locale, pentru
a identifica situaţiile în care persoane incompatibile
conform legii încearcă să ceară aceste ajutoare.
Ajutorul la încălzire este o subvenţie acordată
de Guvern, care acoperă contravaloarea facturii la
încălzire a beneficiarului într-un procent cuprins
între 10% şi 90%, în funcție de veniturile pe
membru de familie ale solicitanţilor. În acest an
au fost adăugate două categorii speciale, respectiv
pentru familiile cu venituri medii între 615,1 lei 786 lei, care primesc o subvenţie de 5% şi pentru
persoanele singure, cu venituri între 786 lei - 1082
lei, care în această iarnă pot primi la cerere un ajutor
de 10% din factura la încălzire.
Prin modificarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor
de încălzire, un număr mai mare de clujeni vor putea
beneficia de dreptul legal de a primi acest ajutor de
încălzire.

Cum se acordă ajutorul la încălzire pentru cei care sunt
legaţi la sistemul centralizat de termoficare:
AJUTOARE DE LA BUGETUL DE STAT PRIN BUGETUL M.M.F.P.S.
COMPENSARE DIN VALOAREA
VENITURI
EFECTIVĂ A FACTURII
PERS. SINGURĂ
FAMILIE

până la
155,1
210,1
260,1
310,1
355,1
425,1
480,1
540,1
615,1
786,1

155
210
260
310
355
425
480
540
615
786
1082

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%
0%

Cum se acordă ajutorul la încălzire pentru persoanele care
utilizează pentru încălzirea locuinţei: gaze naturale, lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri:

VENITURI/PERS.

Cuantumul ajutorului
LEMNE, CĂRBUNI,
Cuantumul ajutorului*
COMBUSTIBILI
GAZE NATURALE
PETROLIERI
NATURALE
PERS. /FAMILIE
PERS. + FAMILIE

până la 155
262 lei
155,1
210
162 lei
210,1
260
137 lei
260,1
310
112 lei
310,1
355
87 lei
355,1
425
62 lei
425,1
480
44 lei
480,1
540
31 lei
540,1
615
19 lei
Beneficiarii de ajutor social **

54 lei
48 lei
44 lei
39 lei
34 lei
30 lei
26 lei
20 lei
16 lei
58 lei

Cifre
În iarna trecută la Cluj-Napoca, numărul total al cererilor a
fost de 9.009 cereri, au fost acceptate 8.358 (88%) şi s-au
alocat 1.520.827 lei pentru peste 23.000 de beneficiari.
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Un cadou din partea comunităţii cu ocazia Zilei Intenaţionale a Vârstnicilor

Trei noi cluburi pentru pensionarii clujeni
Primăria
Cluj-Napoca a
inaugurat în data
de 1 octombrie
trei noi cluburi
pentru vârstnicii
clujeni
Peste 2000 de pensionari au
frecventat până în acest an cele
2 centre de zi şi cele 3 cluburi ale
pensionarilor care funcționau în
municipiu, astfel că, începând din
luna octombrie, vârstnicii clujeni au
la dispoziţie, în total, opt astfel de
locuri unde îşi pot petrece timpul
liber. Cele trei cluburi noi au fost
amenajate pe strada Arinilor nr.
11, Horea nr. 108 şi pe Aurel Vlaicu
nr. 3A, în imediata apropiere a
Cinematografului Mărăşti. Aceste
cluburi sunt o soluţie de socializare
şi activităţi agreabile, în special
pentru lunile reci, când parcurile nu
mai sunt o destinaţie potrivită pentru
părinţii noştri din cauza riscurilor de
îmbolnăvire.

„Prin intermediul acestor cluburi
încercăm să le facem viaţa mai
frumoasă acestor oameni, care au
trăit vremuri grele. Cred că ei vin cu
mare drag în aceste cluburi, în care au
ocazia să se întâlnească cu persoane
de vârsta lor, să lege prietenii şi să
depene împreună amintiri. În plus,
dânşii au posibilitatea să desfăşoare
aici mai multe activităţi. Pot juca
şah, scrable, au ocazia să citească, să
vizioneze programe TV şi chiar să-şi
serbeze ziua de naştere cu colegii
de club”, a afirmat primarul Sorin
Apostu la inaugurarea clubului de pe
strada Arinilor. Tot cu această ocazie,
primarul a oferit premii pentru 105
cupluri care au aniversat în acest an
50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Un număr de 25 de cupluri, care
locuiesc în apropierea noului club al
pensionarilor de pe strada Arinilor
au fost invitaţi atât pentru premiul
pentru exemplul de convieţuire
dat comunităţii, cât şi pentru a li se
prezenta noul club. În amplasamentul
de pe strada Horea nr. 108 au fost
felicitate şi premiate alte 33 de
perechi, iar la cel de pe strada Aurel
Vlaicu nr. 3A au fost premiate alte 47
de cupluri longevive.

În Cluj-Napoca există următoarele Centre de zi şi Cluburi ale pensionarilor:

Centrul de zi de pe strada Decebal nr. 21
Centrul de zi de pe strada Şt. O. Iosif nr. 1-3
Clubul pensionarilor de pe strada Pasteur nr. 77
Clubul pensionarilor de pe B-dul 21 Decembrie nr. 108
Clubul pensionarilor de pe strada Traian Vuia, nr. 41
Clubul pensionarilor de pe strada Arinilor nr. 11
Clubul pensionarilor de pe strada Horea nr. 108
Clubul pensionarilor de pe strada Aurel Vlaicu nr. 3A
18
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Ce oferă cluburile şi
centrele de zi
În centrele de zi și cluburile pentru
vârstnici sunt implicate 6 persoane:
psiholog, kinetoterapeut, personal
administrativ și coordonatori cluburi. În
centrele de zi şi cluburi sunt oferite servicii
gratuite,asistare şi suport pentru asigurarea
unei vieţi autonome şi active persoanelor
de vârsta a treia, acţiuni de implicare activă
a comunităţii în problematica persoanelor
de vârsta a treia, socializare şi petrecere
a timpului liber, terapie ocupatională,
consiliere psihologică şi socială, activităţi
de educaţie pentru sănătate, kinetoterapie,
precum şi organizarea de programe
culturale şi competiţii.

Investiţii pentru părinţii
noştri
Lucrările realizate la spaţiile de pe
Arinilor nr. 11 şi Horea nr. 108 au constat
în recompartimentare, astfel că, fiecare
spaţiu este acum alcătuit dintr-o sală de
activităţi, bucătărie, birou şi grup sanitar.
Au fost zugrăvite imobilele, s-au refăcut
tencuielile, tâmplăria, pardoselile din
gresie, instalaţiile electrice şi de încălzire
şi a fost montată câte o centrală termică
la fiecare centru. Amenajarea celor două
spaţii a costat aproximativ 430.000 lei.
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Piețele volante, succesul toamnei
Gospodinele
și-au pregătit
conservele de
iarnă cu legume și
fructe din piețele
volante
Programul piețelor volante, inițiat
de Primărie în luna august și extins
rapid la șase cartiere din oraș, le-a
venit în ajutor clujenilor tocmai
când aveau mai multă nevoie: la
pregătirea conservelor de iarnă.
Oamenii profită de prețurile corecte,
dar mai ales de faptul că pot cumpăra
legume și fructe proaspete direct de
la producători locali și din apropiere,
fără intermediari și speculanți. Astfel,
știu că pot pune pe masă alimente
proaspete, sănătoase și gustoase.
P i a ț a d i n M ă n ă ș t u r, ce a d i n
Grigorescu și cea de pe platoul Sălii
Sporturilor se bucură de cel mai
mare succes până acum, dar nici în
celelalte piețe volante producătorii
nu se pot plânge că ar duce lipsă
de clienți. Pentru locuitorii din
Zorilor, piața săptămânală vine ca o
completare fericită la piața de cartier
modernizată în urmă cu trei ani,
deoarece aduce și produse mai greu

de găsit. Pe viitor, Primăria studiază
și alte locuri unde se poate extinde
proiectul – o variantă luată în calcul
o reprezintă zona studențească,
„reanimată” odată cu începerea
anului universitar. „Proiectul este
inspirat din piețele volante care
funcționează în alte orașe europene
– piețe de scurtă durată, unde
vin direct producătorii și le oferă
clienților posibilitatea de a alege
produse proaspete, aduse direct din
grădină, la prețuri accesibile. Dorim
să dezvoltăm proiectul și pentru anul
viitor pregătim deja câteva surprize
pentru clujeni”, a declarat primarul
Sorin Apostu.
Până atunci, piețele volante vor
continua atâta timp cât vremea o
va permite, rămânând o alternativă
diversificată la piețele clasice din oraș.

Programul piețelor volante

- Piața Ion Agârbiceanu (fostă Engels) – luni, de la 15.00 la 19.00
- Cartierul Grigorescu, Piața 14 Iulie – marți, între orele
15.00 și 19.00
- Cartierul Zorilor, str. Ceahlău – str. Cireșilor – miercuri,
de la 15.00 la 19.00
- Cartierul Gheorgheni, capătul liniei 3 – joi, între orele
15.00 și 19.00
- Cartierul Mănăștur, str. Bucium f.n. – vineri, de la 15.00 la 19.00
- Platoul Sălii Sporturilor – sâmbătă, între orele 7.00 și 15.00
20

Peste 100 de tone de
produse agricole vândute
de Ziua Recoltei
Mii de clujeni au participat, în 1 și 2
octombrie, la prima ediție a Zilei Recoltei,
care s-a desfășurat pe platoul Sălii
Sporturilor. 120 de producători au umplut
în prima zi standurile puse la dispoziție de
primărie, în timp ce în cea de-a doua zi 80
de producători și-au comercializat cu succes
produsele.
Clujenii au cumpărat direct de la
producători legume și fructe,produse lactate,
produse tradiționale din carne, păstrăvi vii,
pâine și produse de panificație, ouă, miere
și produse apicole, precum și must și vin. În
plus, cei care au venit sâmbătă, în prima zi a
festivalului, au asistat la spectacole oferite
de 8 ansambluri folclorice din Cluj-Napoca
și împrejurimi.
Producătorii au fost premiați pentru
calitatea produselor oferite. Premiul pentru
cel mai mare produs expus a fost câștigat
de Viorica Rus, din Bonțida, cu un dovleac
de aproape 100 de kilograme. În total, pe
parcursul celor două zile au fost vândute
peste 100 de tone de produse agricole.
Primăria Cluj-Napoca își propune ca acest
eveniment să devină o tradiție în oraș și îl va
organiza în fiecare an, în perioada recoltei,
pentru a promova produsele, tradițiile și
obiceiurile românești, mai ales a celor din
zona Clujului.

www.primariaclujnapoca.ro

Ajutoare alimentare pentru
persoanele defavorizate
Primăria municipiului Cluj-Napoca
a demarat distribuirea alimentelor
furnizate în cadrul programului
PEAD 2011, potrivit H.G. nr. 600/2009
privind stabilirea beneficiarilor de
ajutoare alimentare care provin din
stocurile de intervenţie comunitare
destinate categoriilor de persoane
cele mai defavorizate din România
şi atribuţiile instituţiilor implicate
în planul european. Distribuirea se
va face prin Direcţia de Asistenţă
Socială şi Medicală, iar categoriile
de persoane, strict prevăzute de lege,
vor putea ridica alimentele de la
următoarele puncte de distribuţie din
urmatoarele centre: pensionarii cu
pensii cumulate până la 400 lei/lună
de pe str. Decebal nr. 10, după orarul:
luni, marţi, miercuri:
8,30 -15,00,
joi: 8,30 – 16,30, vineri: 8,30 – 13,00.
Şomerii, beneficiari de indemnizaţie
de şomaj potrivit prevederilor Legii nr.
76/2002, persoanele cu handicap grav
şi accentuat, adulţi şi copii, precum
şi cele neinstituţionalizate vor ridica
ajutoarele alimentare de la Centrul
Expoziţional Expo Transilvania,
str. Aurel Vlaicu f.n., orarul fiind luni,
marţi, miercuri: 8,30 -15,00, joi: 8,30 –
16,30, vineri: 8,30 – 13,00. Persoanele
familiile şi persoanele singure
beneficiare de venit minim garantat
acordat în baza Legii nr. 416/2001
distribuirea se va face în funcţie de
planificarea efectuată de Serviciul
Protectie socială şi comunicată direct
beneficiarilor, str. Albert Einstein nr. 6.
Cantitatea de alimente de care
va beneficia fiecare persoană este:
făină albă – 14 kg, mălai – 9 kg, paste
făinoase– 2 kg, biscuţi – 1,1 kg, orez – 8
kg, lapte praf – 1,5 kg
La ridicare, titularul drepturilor
trebuie să se prezinte cu cartea de
identitate sau cu buletinul de

identitate în original. În situaţia în
care titularul este în imposibilitatea
de a se prezenta pentru a-şi ridica
drepturile, persoana împuternicită
în acest scop se va prezenta cu actul
de identitate propriu, precum şi cu
cel aparţinând titularului, ambele în
original.
Lista beneficiarilor acestor ajutoare
alimentare este publicată şi pe site-ul
instituţiei www.primariaclujnapoca.ro,
la secţiunea Anunţuri. Pentru relaţii
suplimentare, cei interesaţi se pot
adresa Direcţiei de Asistenţă Socială
şi Medicală de pe strada Şt. O. Iosif nr.
1-3, tel. 0264-563050 şi 0264-563055.

Ziar de informare cetățenească Nr.57 Septembrie-Noiembrie 2011

21

Arbori seculari, specii rare şi trasee botanice
pentru descoperirea Clujului verde
Primăria municipiului Cluj-Napoca a finalizat
un inventar al spaţiilor verzi pentru domeniul
public şi privat al statului, din care rezultă că
avem un total de 8.140.800 mp de spaţiu verde pe
domeniul public şi privat al statului.
Un topul al cartierelor în funcţie de suprafeţele
de spaţiu verde ne oferă cu siguranţă o serie de
surprize, mai ales în situaţiile în care, în percepţia
publică anumite zone se bucură de un renume de
zone cu multă verdeaţă şi nu sunt pe primele locuri,
iar altele, considerate vitregite demonstrează
în acest inventar că stau mult mai bine la metri
pătraţi de spaţiu verde, decât consideră locuitorii
cartierului. Totodată, anumite zone din cartiere,
care sunt într-o situaţie mai puţin fericită, vor fi
remediate în viitor pentru a oferi suprafeţe mai
mari de spaţii verzi clujenilor.
Printre cele mai înverzite cartiere ale oraşului se
numără Gruia, cu peste 2.4 milioane de metri pătraţi
de spaţii verzi, dar şi Gheorgheni, cu 2,2 milioane
de mp, Mănăştur, care depăşeşte 1.1 milioane de
mp de spaţii verzi, sau cartierul Zorilor, Mărăşti şi
Grigorescu. Nici celelalte zone nu sunt vitregite,
însă se caută soluţii pentru creşterea suprafeţelor
verzi care să fie oferite accesului public.

Clujul va avea un circuit turistic botanic
În cadrul proiectului de dezvoltare a potenţialului turistic la
Primăria municipiului va introduce în viitoarele circuite turistice
şi un circuit botanic în care turiştilor să le fie prezentate pe lângă
comorile arhitecturale, culturale şi artistice şi comorile botanice
pe care oraşul nostru le deţine. Astfel cu ajutorul profesorilor şi a
studenţilor din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară, care au realizat o hartă vegetală a oraşului, vom putea
identifica, păstra şi prezenta arborii seculari, adevărate comori
botanice.
În Cluj-Napoca există peste 250 de astfel de arbori seculari,
unii dintre ei putând fi consideraţi chiar arbori monumentali.
Aceştia se găsesc în Grădina Botanică, în Parcul Central, Cimitirul
Central, în Parcul sportiv Iuliu Haţieganu, dar şi în alte zone ale
municipiului. De pildă una dintrecele mai rare şi atipice specii
pentru Cluj-Napoca este un arbore de ginko biloba – care creşte
în cartierul Mărăşti. Mai mult decât atât, Cluj-Napoca are până
în prezent 15 arbori propuşi pentru statutul de “arbore ocrotit
monument al naturii”, de către Comisia Monumentelor naturii a
Academiei Române majoritatea având în jur de 200 de ani.
22
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Un parc nou pentru clujeni
Parcul Mănăştur 2 “Unirea”
Locuitorii din cartierul Mănăştur se pot bucura începând
din această toamnă de un nou şi modern parc, amplasat
în apropierea bazei sportive Unirea. Cei mici vor putea să
se distreze pe cele 3 complexe de echipamente de joacă.
Iubitorii de baschet au la dispoziţie 6 panouri de baschet
pentru a practica acest sport, dar nici cei care iubesc tenisul
de masă nu au fost uitaţi, deoarece au la dispoziţie o masă
de ping-pong. Pe lângă cele 6 panouri de baschet şi masa
de ping-pong, în acest parc au fost amplasate 5 aparate de
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fitness, astfel încât cei care nu-şi pot permite să plătească
un abonament la sala de fitness, pot folosi aceste aparate cu
încredere. Acest parc merită să fie frecventat şi de persoanele
vârstnice, prin urmare au fost montate 4 mese cu băncuţe şi
un foişor. Aleile parcului vor fi iluminate cu 11 lampadare,
foişorul cu o lampă, iar terenul de baschet va fi iluminat de
4 reflectoare. Suprafaţa parcului este de 4.600 mp. Spaţiul
verde nou creat de 3.200 mp. Valoarea totală a investiţiilor
realizate în acest parc s-a ridicat la suma de 583.387 lei.
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Eveniment în capitala Ardealului
Comorile
Bibliotecii
Academiei
Biblioteca Academiei, filiala Cluj în
parteneriat cu Primăria municipiului
Cluj-Napoca a iniţiat un proiect
cultural legat de excepţionalul fond
de carte din arhivele Bibliotecii.
Proiectul doreşte să scoată la iveală
obiectivele de interes, să atragă
atenţia opiniei publice asupra
valorilor bibliografice pe care le
găzduim de decenii.
În depozitul Bibliotecii Academiei,
există adevărate „nestemate”, cărţi cu
o vechime de sute de ani, începând
din secolele al XIII–lea şi al XIVlea. De asemenea, există numeroase
cărţi rare, cum sunt unele ediţii
istorice ale Bibliei. De asemenea,
există exemplare rare sau unicat, care
valorează cateva milioane de euro. În
această categorie se înscrie cartea lui
Copernic, în care este tratată teoria
heliocentrică, şi care a fost evaluată
la suma de 2,5 milioane de euro.
Experţii Bibliotectii consideră ca cel
mai valoros exemplar este Octoihul
lui Macarie, tipărit în anul 1510,
unicat şi a doua carte publicată pe
teritoriul actualei Românii, document
cu o valoare inestimabilă.
Începând din acest an, în baza
parteneriatului interinstituţional se

vor organiza expoziţii tematice, prima
fiind expoziţia aniversară: „Astra - 150
de ani de la înfiinţare”, care a avut loc în
perioada 26 septembrie - 2 octombrie.
Cea de-a doua ”, derulată în perioada
24-31 octombrie a fost o expoziţie
dedicată „Şcolii Ardelene”, iar în
perioada 25 noiembrie - 5 decembrie
va avea loc o expoziţie întitulată „ClujNapoca şi Marea Unire”.

Cea mai mică biblie
expusă la Bastionul
Croitorilor
Un alt eveniment a fost cel organizat
de Institutul de Studii Biblice “Sola
Scriptura” şi Florian Stoica, membru
al organizaţiei “Liga Bibliei” din
Germania, în parteneriat cu Primăria
municipiului Cluj-Napoca, care a
organizat în perioda 17-23 octombrie
la Turnul Croitorilor o expoziţie inedită

de carte, intitulată “Biblia – Cartea Vieţii”.
Pe parcursul a 7 zile ale expoziţiei clujenii
au putut admira peste 250 de exemplare
de Biblie de o valoare inestimabilă. Între
“nestematele” colecţiei s-a numărat Biblia
din anul 1701, în original, tradusă de Martin
Luther sau Biblia în limba maghiară, în
original, tradusă de Karoly Gaspar, tipărită în
1764. De asemenea “Biblia de la Bucureşti
“sau “Biblia lui Şerban Vodă Cantacuzino”,
tipărită în anul 1688 au putut fi admirate
în facsimil, iar excepţionala traducere
din Septuaginta redactată şi adnotată în
anul 2001 de către regretatul Bartolomeu
Valeriu Anania, mitropolit al Mitropoliei
Clujului Albei Crişanei şi Maramureşului
şi arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului
Feleacului şi Clujului a suscitat interesul
vizitatorilor. In inedita expoziţie a fost
prezentat şi unul dintre cele mai mici
exemplare din lume ale Bibliei, ale cărei
file se pot lectura doar cu ajutorul lupei.

Stiaţi că...

Biblioteca Academiei, filiala
Cluj este cea mai mare din ţară,
depăşind-o pe cea din Bucureşti.
Depozitul bibliotecii este de 50 km
liniari şi sunt ocupaţi cu cărţi până
în prezent 32 km liniari.
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Podul Elisabeta redat publicului
Primăria municipiului Cluj-Napoca
a reparat pasarela pietonală de
lângă Opera Maghiară, cunoscută
sub numelede podul Elisabeta.
Acest pod a fost curăţat de stratul
de grund şi de vopseaua veche,
după ce au fost înlocuite circa 40 de
profile de cornier, grinzile de stejar,
podeaua existentă. Ulterior podul a
fost vopsit în culoarea originală, un
anumit ton de gri.
Elementul de noutate se referă la
iluminatul acestei pasarele. Sistemul
de iluminat al podului de la Opera
Maghiară pune accent atât pe
iluminarea căii pietonale propriuzise, cât şi pe scoaterea în evidenţă
a podului dinspre exterior. Este un
sistem de iluminat inedit pentru ClujNapoca. Acesta va fi folosit şi pentru
iluminarea altor poduri pietonale şi/
sau rutiere din oraş, cu un design
adaptat la particularităţile podului
sau a zonei respective. Menţionăm
că atât aparatele de iluminare a
căilor pietonale cât şi aparatele de
iluminat arhitectural sunt echipate
exclusiv cu lămpi LED, ce nu vor
depăşi un consum de 1 kW pe oră.
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Concurs de fotografie pentru clujeni
Anul acesta Primăria municipiului
Cluj-Napoca organizează cea de a
doua ediţie a concursului de fotografie
“Cluj-Napoca - oraşul comoară”, destinat
tuturor iubitorilor de fotografie.
Competiţia va fi urmată în luna
decembrie de o expoziţie la Bastionul
Croitorilor cu cele mai reuşite lucrări.
Concursul se va desfăşura tot pe
două secţiuni: fotografii realizate
cu aparat foto digital şi fotografii
realizate cu telefoane mobile. Fiecare
concurent poate participa cu maxim 2
imagini la fiecare secţiune. Formularul
de înscriere şi regulamentul este
disponibil pe site-ul Primăriei.
Formularul de înscriere împreună
cu fotografiile vor putea fi
trimise online la adresa
concurs@primariaclujnapoca.ro sau
depuse la registratură (fotografiile pe
un CD).
Pr e m i i l e vo r co n s t a ş i a n u l
acesta în telefoane mobile şi aparate
de fotografiat.
Vom avea un premiu special “Ion
Petcu” în memoria cunoscutului fotoreporter clujean.
Lucrările înscrise în concurs sunt
apreciate după criteriile: creativitate,
originalitate, idee, estetica imaginii.

Calendarul concursului

Înscrierea participanţilor:
15 septembrie - 15 noiembrie 2011
Jurizarea si anunţarea
câştigătorilor:
15-20 noiembrie 2011
Expoziţia: decembrie 2011
Premianții de anul trecut:
Premiul 1: Andrei Giurgiuman;
Premiul 2: Emil Moritz;
Premiul 3: Horia Păroiu;
Premiul Special: Tothazan Ioanis Dan;
Menţiune: Muscan Ioana Simona
Foto Mobil:
Premiul 1: Criste Bogdan;
Premiul 2: Tegzeşiu Raluca;
Premiul 3: Tegzeşiu Mihaela
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Vizitează Parcul etnografic
„romulus Vuia”!

Visit the
„Romulus Vuia”
Promovare turistică din bani
europeni
ethnogRaphic paRk!

La pas prin
Oraşul Comoară,
Cluj-Napoca
Primăria municipiului Cluj-Napoca
a început derularea proiectului
european “La Pas Prin Oraşul
Comoară”. Prima etapă a acestui
proiect, evenimentele grupate sub
numele de „Zilele Centrului istoric”,
s-au derulat la începutul lunii
octombrie. Proiectul urmăreşte în
principal promovarea în România a
oraşului nostru şi cuprinde câteva
mari direcţii de acţiune, respectiv
organizarea unui eveniment de
promovare turistică, a unor campanii
publicitare şi promovarea oraşului
nostru în restul ţării. Astfel au fost
montate panouri iluminate de
promovare şi în zonele centrale
din Bucureşti, Braşov, Constanţa,
Timişoara şi Iaşi. Aceste panouri vor
rămâne în acele locaţii timp de un
an, cât timp se derulează proiectul.
Pe lângă partea de promovare
outdoor, s-au mai realizat inserţii
publicitare în două reviste de turism
şi în pagini web de specialitate,
promovări la târguri de turism şi la
televiziune. Proiectul “La Pas Prin
Oraşul Comoară” este finanţat prin
POR Axa 5.3, Dezvoltare durabilă
şi promovarea turismului şi este
în valoare de 244.438 euro din
care valoare nerambursabilă
193.421 euro.

Discover the living memory of
the Transylvanian village

Campaniile de promovare sunt susţinute de materialele de promovare turistică
structurate pe categorii:

•„Clujul de lângă noi” presupune realizarea unui Catalog al monumentelor
istorice, a două ghiduri turistice, unul general şi unul al traseelor tematice,
gotic, baroc etc.., a trei broşuri (Edificii religioase, Turnuri şi bastioane şi Pieţe
istorice şi zone pietonale), a nouă pliante (Situri arheologice antice, Cetăţuia,
Turnul Croitorilor, Cimitirul Central, Strada în oglindă,
Clujul verde, Palate, Ştiaţi că... şi Best of), precum şi a 10 tipuri de cărţi poştale.
•„Moştenire pentru viitor” - promovează muzeele din Cluj-Napoca.
Această secţiune presupune realizarea unei broşuri
•„Oaza din mijlocul oraşului „ – promoveată Grădina botanică „Alexandru Borza”
•„Memoria vie a satului transilvănean” – promovarea parcului Etnografic
„Romulus Via „
• 150 modele de afişe de promovare a oraşului
Descoperă Clujul de lângă noi – Piaţa Avram Iancu

• 10 modele de fluturaşi de promovare a oraşului.

piaţa simbol a
• Filme de prezentare - vorVizitează
fi realizate
până la sfârşitul anului
filmIancu
de Square!
Visit theun
Avram
românismului!
30 min, 4 clipuri de câte 1-3-5
min
şi
Piaţa Avram
Iancu(10 difuzări la RealitateaTV în prime-time)
Avram Iancu Square
gazda
Catedralei
hosts
the Metro1 spot de 10-30 secundeeste
(va
fi
difuzat
pe
Realitatea
TV,
70
de
difuzări
în
Ortodoxe Mitropolipolitan Orthodox
prime-time). Vor fi distribuite
2.000 de DVD-uri cu aceste filme.
tane. Totturiştilor
aici, „de la
Cathedral. Here, the
înălţime”, veghează
asupra Clujului,
liderul Revoluţiei de
la 1848, Avram Iancu.
În centrul pieţei este
amplasată o fântână
arteziană, iar vizavi de
piaţă găsim Teatrul
Naţional şi Opera
Română.

Statue of Avram
Iancu, the leader of
the Revolution of
1848, oversees the
sqare. In the center
of the square a water
fountain is set and,
opposite the square,
we can admire
The National Theatre
and The Romanian
Opera.

ca
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u
l
u
C
er cu Sq
cov
n
Dis am Ia
Avr
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Stadiul proiectelor europene din municipiu
Primăria Cluj-Napoca a depus până
în acest moment proiecte care acoperă
90% din valoarea sumelor disponibile
pentru polul de creştere Cluj-Napoca.
Dintre acestea au fost contractate până
în acest moment peste 50% din valoare,
proiectele fiind deja în implementare.
Aceste proiecte sunt cunoscute, este
vorba despre reabilitarea Parcului Central
şi a clădirii Casino, reabilitarea liniilor de
tramvai, locuinţele sociale de pe strada
Albac 21, proiectul de promovare “La
pas prin oraşul comoară” şi sistemul
informatic integrat, ”e-primărie”.
De asemenea, s-a semnat contractul
de finanţare pentru reţeaua de staţii self
service pentru închirere de biciclete, iar
alte proiecte importante sunt pe ultima
sută de metri în evaluare, cum este
cazul modernizării tramei stradale de
acces la zona industrială şi a Centrului
de Excelenţă pentru Industrii Creative.
În evaluare mai este şi proiectul de
ticketing, şi două proiecte sociale, pentru
edificarea unor alte locuinţe şi servicii.

Proiecte de 115% din
fonduri
“Cel mai important lucru în acest moment
este pentru noi să continuăm ritmul
de elaborare de proiecte şi depunerea
acestora, chiar dacă depăşim, valoarea
maximă pe care o putem solicita. În
acest moment avem în pregătire proiecte
europene pe care dorim să le depunem
până la finalul anului 2011 în procent de
115% din finanţarea care ne este destinată.
Dorim să depăşim valoarea alocată din
două motive: vrem să avem proiecte
mature, scrise, depuse pentru că fiind pe
primul loc în ţară, între polii de creştere din
punct de vedere al gradului de absorbţie,
putem în orice moment să beneficiem de
realocare banilor de la polii de creştere
care nu şi-au făcut treaba. Al doilea motiv
este unul strict de management intern,
prin economiile pe care le-am obișnuit
28

la licitaţiile de execuţie ale proiectelor
deja contractate, precum şi cele pe care
sperăm să le obţinem şi de acum încolo,
vom putea face din banii noştri, din cei
82 de milioane de euro alocaţi Clujului
mai multe proiecte decât am anticipat” a
explicat coordonatorul departamentului
din primărie care elaborează proiectele de
finanţare nerambursabilă,Ovidiu Câmpean.

Parcul Central
“Simion Bărnuţiu”
Aleile din Parcul Central au fost
asfaltate, iar pe deasupra se vor așterne
două straturi de piatră naturală. Este
pentru prima dată când astfel de
soluţie 100% ecologică este aplicată
în România şi constituie o soluţie
europeană pentru parcurile intens
circulate. Materialele permit un grad de
permeabilitate ridicat, nu se formează
bălţi şi nu inundă zonele adiacente.
www.primariaclujnapoca.ro

Reabilitarea liniei de
tramvai
Primul segment din noua linie de
tramvai a fost finalizat la sfârşitul
lunii septembrie, înainte de începerea
anului universitar şi venirea studenţilor,
respectiv pe strada Bariţiu, intens
circulată. Structura rutieră de bază are
şapte straturi de material, pregătitoare
pentru montarea şinelor, urmate de încă
patru straturi, două de beton şi două de
asfalt, peste şina montată. De asemenea
proiectul a prevăzut montarea unui
amortizor de talpă (galoş din cauciuc)
şi unor amortizoare laterale – care ne
scapă de zgomote şi vibraţii.
În acest moment se continuă lucrările
pe Spaiul Independenţei, începând
din zona Coşbuc - Napoca şi pe Strada
Primăverii. Tronsonul Mănăştur – Gară
are o lungime de 11,749 km cale simplă
de rulare tramvai (5,9 km cale dublă de
rulare).

Locuinţe sociale: 30%
din lucrări efectuate
Locuinţele sociale de calitate de
pe str. Albac nr.21 sunt edificate în
procent de 30%, şi astfel în 2012
municipalitatea va pune la dispoziţia
clujenilor încă 24 de locuinţe sociale
de calitate. Fiecare dintre cele 24 de
Ziar de informare cetățenească Nr.57 Septembrie-Noiembrie 2011

locuinţe sociale vor dispune de o
cameră de zi, precum şi de o baie şi
bucătărie individuale. De asemenea,
la parter va fi pusă în funcţiune o
centrală termică pentru asigurarea
încălzirii întregului imobil

Acces on-line la
serviciile Primăriei
Acest proiect, unic în România, este
fundamentul de mâine pe care se
construieşte pachetul de servicii online
oferit de către Primăria Cluj-Napoca
cetăţenilor. Începând de anul viitor, acest
portal extern numit “Sistem informatic
integrat pentru servicii online” va facilita
accesul clujenilor la serviciile primăriei
fără deplasarea de rigoare, toate acestea
într-o eră în care majoritatea tranzacţilor
au loc online. Practic, prin intermediul
unui portal informatic cetăţenilor li se va
oferi o alternativă la relaţiile cu publicul
clasice, la ghişeu. Acest lucru va duce
la o creştere a eficienţei administraţiei
publice locale şi eficientizarea furnizării
informaţiilor către cetăţenii şi mediul
economic, prin reducerea timpului
necesar elaborării documentelor
standard şi furnizării documentelor
către solicitanţi. Valoarea totală a
proiectului este de 6.678.570,36, din
care contribuţia Primăriei 1.178.571,24
de lei, iar partea nerambursabilă este de
5.499.999,12 de lei.
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Trei noi piaţete la Cluj-Napoca
Calitatea amenajării şi funcționalitatea spaţiului public sunt factori
majori ai calității vieții în orașe.
Prin proiectele în curs de
implementare se vor crea o serie
de spaţii publice în faţa unor clădiri
reprezentative, spaţii publice de
coagulare socială unde cetăţenii
oraşului pot găsi locuri de întâlnire
şi comunicare şi de familiarizare cu
patrimoniul construit al oraşului, cu
valorile acestuia.

Piaţetă în faţa
Sălii polivalente
Odată cu proiectul de construire a
Sălii se va crea un spaţiu amplu în faţa
acestuia, care va putea servi atât pentru
organizarea unor manifestări cât şi ca
loc de întălnire regrupare a turistilor şi
spectatorilor la meciuri si concerte.

Piaţete la
Opera Maghiară
şi la Gară
Aceste două piaţete fac parte dintr-un
proiect finanţat din bani europeni prin care,
care va fi implementat după finalizarea
lucrărilor de modernizare a liniei de
tramvai. Se doreşte asftfel reorganizarea
şi reamenajarea întregii zone prin care va
trece acest mijloc de transport în comun,
dar şi a străzilor adiacente.
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Proiectul propune modernizarea
tramei stradale din municipiul ClujNapoca, respectiv a următoarelor
obiective: Strada Calea Baciului,
Strada Primăverii, Strada Plopilor,
Splaiul Independentei, Strada Emil
Isac, Strada George Barițiu, Strada
Horea, Piața Gării, Strada I.L. Caragiale,
Strada Căii Ferate, Strada Decebal,
Strada Oașului şi Bdul Muncii, Strada
Cpt. Grigore Ignat, Strada Regele
Ferdinand, incluzând 4 poduri: Pod
Horea, Pod peste canalul Morii,
Pod peste Nadăş, Pod peste valea
Chintăului. Bugetul total al proiectului
este de 89.895.430,25 lei, din care
70.806775,14 lei reprezintă suma
nerambursabilă solicitată din cadrul
programului
În prezent, atât zona Operei
Maghiare, cât şi Piaţa Gării suferă de
disfuncţionalităţi la nivelul circulaţiei
autovehiculelor, dar şi la nivelul
contactului şi a parcursului pietonilor
spre puncte de interes major precum
Parcul Central, Opera Maghiară, Gara
centrală, staţiile de transport în
comun.
În faţa Operei Maghiare se creează
o piaţetă, aşa cum se şi cuvine la o
asemenea instituţie. Va fi astfel pusă
în valoare o clădire de o importanţă
arhitecturală şi culturală deosebită.
Prin amenajarea propusă, legătura cu
Parcul Central se va face direct, prin
intermediul unei treceri de pietoni,
care deserveşte şi refugiul de tramvai.

La Gară principalul impediment este
astăzi traficul de tranzit, nodul de
transport în comun şi corelarea cu
transferul intermodal, care sunt efectuate
confuz. De aceea, propunerea grupează
circulaţia auto şi tramvai, deplasează
liniile de tramvai pentru a separa
circulaţia publică de zona de aşteptare
din faţa gării. Astfel nu vom mai avea zone
conflictuale între circulaţia tramvaiului,
circulaţia auto şi cea pietonală. Şi aici în
faţa Gării se creează o zonă tipică multor
oraşe din Europa, unde există o parcare
pentru taxiuri.
Argumentele principale pentru
modificările structurale în Piaţa Gării
au în vedere tocmai apariţia unui
spaţiu public ale cărui calificări să
fie la nivelul unei pieţe. Structurarea
zonelor de parcaj public şi a staţiilor
de taxi reprezintă o prioritate a
amenajării propuse, inclusiv prezenţa
mobilierului urban destinat aşteptării.

Anticipăm că obţinem
următoarele rezultate:
14.052,03 km de drum
reabilitaţi şi modernizaţi
4 poduri reabilitate şi
modernizate
16.049,93 mp suprafaţă zone
verzi reamenajate
86 intersecţii amenajate
Facilități realizate pentru
persoane cu dizabilități:
147 de locuri de parcare și
208 rampe de acces
www.primariaclujnapoca.ro

Raportul de activitate al medicilor şcolari
pentru anul şcolar 2010-2011
Serviciul Cabinete Medicale Şcolare
şi Universitare din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Medicală a
realizat evaluările standard privind
starea de sănătate a tinerilor clujeni
din sistemul public de educaţie. Din
bilanţurile realizate în intervalul
octombrie 2010 – iunie 2011 a
rezultat 618 cazuri noi de vicii de
postură, 413 copii nou diagnosticaţi
cu vicii de refracţie, 342 de noi cazuri
de obezitate infantilă şi 27 de cazuri
de anemie severă. Aceste cazuri de
adaugă celor deja aflate în evidenţa
medicilor şcolari din anii trecuţi,
respectiv 4.771 cazuri de vicii de
postură sau deformări ale coloanei
vertebrale, 5.276 cazuri de vicii de
refracţie, 1.739 cazuri de obezitate.
De asemenea, în cabinetele
medicale şcolare sunt în evidenţă
specială copii cu alte afecţiuni

cronice, dintre care amintim 101
cazuri de epilepsie, 44 de cazuri de
diabet zaharat, 261 de malformaţii
congenitale cardiace şi 233 de cazuri
de afecţiuni renale cronice.
Consultaţiile efectuate în anul
şcolar 2010-2011 de către medicii
de medicină generală au fost în
număr de 51.231, iar consultaţiile
stomatologice gratuite efectuate
elevilor clujeni s-au ridicat la
numărul de 12.462. Incidenţa
cazurilor de îmbolnăvire în anul
şcolar 2010-2011 se prezintă astfel:
1.526 de boli endocrine, metabolism
şi nutriţie, 11.956 de boli ale căilor
respiratorii superioare, 10.510 de
boli ale aparatului digestiv, 6.496
de carii dentare, 2.196 de boli ale
aparatului genito- urinar şi 3.745 de
accidente şi traumatisme asistate
medical.

Cifre

În cabinetele medicale şcolare,
studenteşti şi de stomatologie
din Cluj-Napoca îşi desfăşoară
activitatea 48 medici şi 93 de
asistente medicale, 2 îngrijitoare de
curăţenie, 2 registratori medicali
care supraveghează din punct de
vedere medical 8.459 preşcolari
şi 34.768 elevi, în 49 de grădiniţe
şi 62 şcoli şi licee si 63.000 de
studenţi.
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REVISTA PRESEI
1.712 noi locuri de parcare la Cluj-Napoca
Primarul Sorin Apostu a anunţat ieri că, pe parcursul
acestui an, la Cluj-Napoca au fost înfiinţate 1.712 noi locuri de parcare. De asemenea,
Primăria a încasat pe primele 9 luni ale acestui an aproximativ 5.800.000 de lei din taxe
de parcare, cu 300.000 de lei mai mult decît veniturile încasate pe tot parcursul întregului
an 2010.
‘’Aceşti bani provin din abonamentele de parcări din cartiere, din parcările din zona
centrală închise cu barieră, tichete de parcare, parcometre sau încasări numerar din
parkingurile primăriei. Apostu a menţionat că noile locuri de parcare au putut fi amenajate prin lucrările de reamenajare şi reabilitare realizate în cartiere. Astfel, în Mărăşti
s-au înfiinţat 545 noi locuri de parcare, în Mănăştur 382 de locuri, în Gheorgheni 300 de
parcări, în Grigorescu 275, în centru 192, iar în Dîmbul Rotund 18 noi locuri de parcare.
Primăria municipiului Cluj-Napoca are în execuţie în acest moment trei parkinguri de
cartier: parking Băişoara, în cartierul Gheorgheni, parkingul Fabricii în Mărăşti şi parking Mehedinţi în Mănăştur. Aceste investiţii vor aduce un plus de 784 de locuri de parcare în condiţii de siguranţă şi calitate. Practic, la finalul lucrărilor, 1.224 de clujeni vor
avea un loc pentru autovehicolele lor într-unul dintre parkingurile de cartier ale oraşului
(440 sînt deja la Minerva). (20 octombrie 2011)
Meniuri
sănătoase în
grădiniţe,
lansate pe
un site al
primăriei
Municipalitatea a lansat începând din această săptămână site-ul
www.viatalagradi.ro, pentru a promova alimentaţia sănătoasă în
grădiniţele clujene. Site-ul conţine reţete sănătoase marca bloggerului Adrian Hădean şi a nutriţioniştilor de la Centrul de Diabet
Cluj, informaţii privin programele sportive, dar şi alte activităţi
de interes pentru părinţii clujeni care au un copil la gădiniţele din
oraş. Managerii de grădiniţe vor fi instruiţi în următoarea perioadă
pentru a oferi copiilor o alimentaţie sănătoasă. Site-ul se înscrie în
proiectul primăriei de a promova o nutriţie sănătoasă în grădiniţele
din municipiul Cluj-Napoca, iniţiat în februarie anul acesta, în colaborare cu Centrul de Diabet Cluj şi bloggerul Adrian Hădean, şi
care a inclus controale în grădiniţe pentru evaluarea meniului care
se oferă preşcolarilor clujeni. Reţetele de pe site au fost elaborate
de Hădean şi de specialistul în nutriţie Nicolae Hâncu.”A fost o
încercare care a durat săptămâni la rând, timp în care am făcut sute
de porţii de mâncare”, explica Hădean. Reţetele au devenit, de ieri,
accesibile personalului din grădiniţe şi părinţilor, dar şi grădiniţelor
din restul ţării, care le vor putea prelua. Ingredientele pentru reţete
au fost calculate pentru ca preţul unei porţii să nu depăşească
suma de 7 lei. “Avem dovada că se poate face un meniu sănătos şi
atractiv cu mai puţin de 7 lei”, au explicat reprezentanţii primăriei.
Numărul reţetelor face ca acestea să fie rulate în grădiniţe în 40 de
zile consecutive pentru ca alimentaţia să fie una echilibrată. Potrivit
informaţiilor de pe site-ul www.viatalagradi.ro, reţetele propuse de
Adrian Hădean au fost create special, pe baza ghidului elaborat de
echipa de nutriţionişti a profesorului Nicolae Hâncu.
(11 septembrie 2011)

Undă verde pentru
cel mai important
proiect de promovare – “La pas prin Oraşul Comoară,
Cluj-Napoca”
A început derularea proiectului european “La Pas Prin
Oraşul Comoară”, care urmăreşte promovarea în sepecial
în România Clujului, a anunţat miercuri primarul Sorin
Apostu. „Până acum, a fost organizat evenimentul de
promovare turistică, „Zilele Centrului istoric”. Apoi sunt
campaniile publicitare de promovarea oraşului nostru
în Timişoara, Iaşi, Bucureşti, Braşov, Constanţa. Aceste
panouri vor rămâne în acele locaţii timp de un an, cât timp
se derulează proiectul. Pe lângă partea de promovare
outdoor, mai avem inserţii publicitare în reviste de turism
şi în pagini web de specialitate, promovări la târguri
de turism şi la televiziune”, a afirmat primarul Sorin
Apostu. Pliantele, ghidurile şi broşurile vor fi realizate
în 6 limbi, română, engleză, germană, maghiară,
franceză şi italiană. Proiectul iniţial presupunea numai
promovare internă, în ţară, de aceea, Primăria a venit
în completare traducând pliantele în engleză, franceză,
germană, maghiară şi italiană. Traducerile sunt realizate
cu sprjinul centrelor culturale (britanic, francez, german,
italian) şi a comunităţii maghiare. Toate aceste produse
de promovare sunt realizate de Centrul de Informare
Turistică în materie de text şi design al produselor.
(12 octombrie 2011)

Primaria ClujNapoca a absorbit
90% din fondurile
europene disponibile pe polul de crestere.
Primaria Cluj-Napoca a depus pana in acest moment
proiecte care acopera 90% din valoarea sumelor disponibile pentru polul de crestere Cluj-Napoca.
Dintre acestea au fost contractate pana in acest moment, aproape 50% din valoare, reprezentand 38 de
milioane de euro, si sunt in implementare. Intre acestea se numara reabilitarea Parcului Central si a cladirii
Casinoului, reabilitarea liniilor de tramvai, locuintele
sociale de pe strada Albac 21, La pas prin orasul comoara si sistemul informatic integrat, e-primarie.
In acest moment sunt aproape de a fi semnate proiectele pentru realizarea retelei de statii self service pentru inchirere de biciclete, modernizarea tramei stradale
de acces la zona industriala si Centrul de Excelenta
pentru Industrii Creative. In evaluarea mai sunt si
proiectele de ticketing si de construire a unor locuinte.

Clujul se „îmbogăţeşte” cu trei noi piaţete Piaţa
Gării, Opera Maghiară şi zona stadion-sala polivalentă
vor avea un aspect european. Trei noi piaţete vor apărea
în Cluj-Napoca începând de anul viitor în zona stadionului „Cluj Arena” şi a noii săli polivalente, dar şi la Opera Maghiară şi la Gară. Cele trei piaţete sunt parte ale
unui proiect european privind modernizarea tramei stradale, în valoare de aproape 90 de milioane de lei, din
care 98% reprezintă finanţare nerambursabilă. „În acest moment, proiectul aşteaptă avizul final de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Lucrările vor începe anul viitor, după ce se va finaliza linia de tramvai pe tronsonul Mănăştur– Gară”, a explicat ieri primarul Clujului, Sorin Apostu. Pe lângă cele trei piaţete,
proiectul mai presupune modernizarea tramei stradale din municipiul Cluj-Napoca. (20 octombrie 2011)
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Cinematograful Mărăşti este
deschis tuturor clujenilor
După o investiţie care a durat
timp de şapte luni, Primăria
Cluj-Napoca a inaugurat astăzi
noul Cinematograf Mărăşti.
Cele 180 de locuri ale cinematografului vor fi distribuite în mod gratuit la fiecare proiecţie către clujenii pasionaţi de film. Pentru încurajarea elevilor care obţin rezultate foarte bune la şcoală, 150 de locuri
ale cinematografului vor fi rezervate pentru aceştia, pentru ca restul
de 50 de locuri să fie acordate, tot cu titlu gratuit, în ordinea solicitării
lor către cetăţenii care manifestă o cerere în acest sens la Primăria
cartierului Mărăşti. Cinematograful are capacitatea de a proiecta şi
filme 3 D, primarul asistând în persoană la o demonstraţie de 3 minute, imediat după ce elevi de la mai multe şcoli din municipiu au
umplut sala. Primăria a achiziţionat în acest sens o licenţă pentru 140
de filme care vor rula pe marele ecran. (30 septembrie 2011)

Gala „10 pentru ClujJuniorii Clujului,
Speranţele Cetăţii“
Astăzi încep înscrierile
pentru gala excelenţei elevilor clujeni, „10 pentru Cluj“.
Elevii clujeni cu rezultate extraordinare se pot înscrie
pentru cea de a treia ediţie a premiilor comunităţii, Gala
„10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, Speranţele Cetăţii“.
Înscrierile elevilor se pot face la registratura primăriei, pe
strada Moţilor, sau la primăriile de cartier până la data de
18 noiembrie. Tinerii se pot înscrie la unul dintre cele zece
domenii ale competiţiei, în secţiunea aferentă vârstei. Mai
precis, tinerii pot participa la competiţia pentru Ambasador pentru Cluj, Social, Arte - ansambluri, Arte - individual, Sport de echipă, Sport individual, IT, Ştiinţe, Mediu
sau Inovaţie. Pentru a permite egalitatea de şanse tinerilor elevi clujeni, competiţia este împărţită pe 3 secţiuni,
în funcţie de vârstă: secţiunea A, pentru tineri cu vârsta
cuprinsă între 14-18 ani, secţiunea B, pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani şi secţiunea C, pentru tineri cu
; Anul 2, nr. 275 ; vineri, 16 septembrie 2011 ; 16 pagini ; tiraj: 1.920 exemplare ;preţ: 1 LEU ;
vârsta cuprinsă între 3-10 ani. (19 octombrie 2011)
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Capitala Transilvaniei intră în Europa pe repede înainte

Costumele medievale şi proiecţiile 3D cuceresc
Clujul la sfârşitul lunii. Paradă de costume medievale cu torţe în centrul istoric, o proiecţie 3D
nocturnă pe Casa Matia Corvin, dar şi secvenţe de
lupte medievale. Toate acestea vor anima centrul
istoric al Clujului, la sfârşitul lunii. Primăria Cluj-Napoca anunţă că,
între 30 septembrie şi 2 octombrie, va organiza “Zilele Centrului
COTIDIAn DE CLUJ în curs de auditare BRAT
Istoric”.
Potrivit comunicatului transmis de municipalitate, intenţia
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„

Succesul Clujului încinge spiritele
în celelalte oraşe ale României
„

Opoziţia de la Braşov a dat exemplul Clujului, care aplică cu succes pentru bani europeni nerambursabili,
în timp ce Braşovul ia credite pentru clientela politică. Şi atunci se întreabă: de ce poate primarul de la Cluj
Sebastian Dan, redactor-şef newsbv.ro
să facă de toate şi la noi nu? Apostu nu e supraom”

EVENIMENT Clujenii,
invitaţi să-şi umple
cămările

83
Zeci de producători de legume
şi fructe, precum şi de brânzeturi şi produse tradiţionale din
carne, vor participa în acest
weekend la a treia ediţie
a târgului „Produs de Cluj”
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Piatete noi in
Costumele medievale şi proiecţiile
Lucrarile
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Clujului, la sfârşitul lunii. Primăria Cluj-Napoca anunţă că, între 30 septembrie
Piata Garii, Opera Maghiara si Parcul Central - Cluj Arena şi 2 octombrie, va organiza “Zilele Centrului Istoric”. Potrivit comunicatului
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lângă linia de tramvai care în felul acesta va ajuta şi la reabilitarea întregii trame stradale şi se crează trei noi piaţete. Aş putea spune că
aceste piaţete deşi existau, niciodată nu şi-au îndeplinit rolul frumos şi urbanistic al oraşului. (19 octombrie 2011)
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Tinerele talente clujene au susţinut
concerte în serile de vară

Profumo di Tango

„Seri de vară clujene” s-a înscris
în acest an pe lista evenimentelor
culturale care au încântat publicul
clujean. Începând cu data de 12
august, Primăria Cluj-Napoca a
dat startul acestui eveniment unic,
destinat iubitorilor de cultură, artă,
muzică şi dans.
Atraşi în zilele de vineri şi
sâmbătă ale lunii august, dar şi în
primul week-end al lunii septembrie,
clujenii s-au putut bucura de
reprezentaţiile prilejuite cu ocazia
acestei manifestări. Prin muzică live,
intrumentală, folk, rock, pop sau
şlagărele româneşti, tinerele talente
ale urbei au redat Pieţei Muzeului
peisajul boem. De asemenea, atât
demonstraţiile de tango, cât şi
proiecţiile vizuale, au contribuit la

animarea oraşului, reuşind să încânte
publicul prezent deopotrivă, precum
şi trecătorii atraşi de acordurile
chitarelor.
Artişti clujeni consacraţi, dar
şi tineri aflaţi în plin proces de
ascensiune, sau poate chiar la
prima lor reprezentaţie, au reuşit
să creeze acea chimie între public
şi mesajul transmis prin varietatea
spectacolelor. Momentele deosebite
şi de calitate prezentate în cadrul
„Serilor de vară clujene” constituie
un element important în vederea
completării patrimoniului cultural
al Clujului, oraşul comoară din
inima Transilvaniei, înscris în cursa
candidaturii pentru titlul de Capitală
Culturală Europeană în 2020.

Artiști:

• Magda Puskas & Band
• Ioan Onişor & Ionuţ Mangu
• Trupa OM
• Elena Mîndru Quintet
• Adriana Andreica şi Claudiu Vintilă
• Liviu Bocănială & Band
• Mara and the loved ones
• Teodora Iacob & Eufonia String
Quartet

Publicul spectator

• Trupa No Remorse
• Trupa Synergis
• Trupa folk “Flori de măr”
• Origin Project & Matli MC
• Compania de Teatru “Viceversa”
• Compania de teatru „Audienţă
Generală”

• The Join Ventures & Vj Magda
• Rareş Bagyo şi Mădălina Ghiran
• Cătălin Pop şi Andra Iosip
• Profumo di Tango
• Patricia Labou
• Ioana Moldovan
• Anda Iosip şi Cătălin Pop
• Timea Antal şi Roxana Popescu
Trupa No Remorse
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