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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014
EMIL BOC - PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Stimaţi clujeni,
Încheiem împreună 2014, un an caracterizat prin finalizarea unor proiecte importante pentru
Cluj-Napoca, precum şi începerea ori continuarea altora. Am trăit în 2014 momente de referinţă
pentru comunitatea clujeană, cum ar fi inaugurarea celei mai moderne săli polivalente din România
sau finalizarea sălii de sport a Liceului „George Coşbuc”. De asemenea, am continuat lucrările de
modernizare a infrastructurii locale şi proiectele multianuale de dezvoltare a oraşului.
Pe tot parcursul anului, ne-am desfăşurat activitatea de reprezentanţi ai municipalităţii clujene
ţinând cont de nevoile comunităţii locale, cu care ne-am consultat în mod periodic, prin dezbateri
publice, întâlniri cu locuitorii şi dialog permanent cu sprijinul noilor tehnologii. Am ascultat
propuneri, iniţiative şi critici şi am încercat să le integrăm în proiectele municipalităţii.
Vă prezentăm în continuare câteva dintre proiectele realizate în anul 2014:
Taxele şi impozitele locale nu s-au majorat în 2014 şi vor fi păstrate la acelaşi nivel şi în
anul 2015
Impozitele si taxele locale nu au fost majorate în anul 2014 şi vor fi păstrate la acelaşi nivel
şi în 2015. Primăria municipiului Cluj-Napoca a acordat şi va acorda şi anul viitor bonificaţia de
10% clujenilor care-şi achită integral impozitele până în 31martie.
Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice au un sprijin real la Cluj-Napoca prin
politicile fiscale pe care le promovăm, iar faptul că avem o bună colectare la bugetul local dovedeşte
încrederea pe care clujenii o au în proiectele asumate de municipalitate.
În 2014, Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a-şi achita
impozitele şi taxele locale prin dispozitive mobile. Fiecare clujean a primit, potrivit legii, o
înştiinţare de plată prin care i se comunică obligaţiile bugetare. Începând din 2014, Primăria ClujNapoca a inclus pe fiecare înştiinţare şi un cod QR, astfel încât, printr-o simplă scanare cu un
smartphone sau tabletă, cetăţenii să poată achita online taxele şi impozitele. Codul QR este unic,
personalizat pentru fiecare cetăţean şi prin scanare duce la portalul de plată online a obligaţiilor
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bugetare. Poate fi utilizat orice card bancar care permite plăţi prin internet, fără a mai fi necesar
vreun drum la Primărie. Este o procedură sigură, iar tranzacţiile sunt securizate.
Primăria oferă şi opţiunea de plată prin intermediul website-ului Primăriei, secţiunea "Taxe şi
impozite". Clujenii au la dispoziţie online plata taxelor şi impozitelor locale, plata amenzilor, plata
taxelor pentru evidenţa populaţiei, plata şi eliberarea autorizaţiilor de liberă trecere, cereri online
pentru locuri de parcare şi programarea online a orei şi datei căsătoriei civile.

Sala Polivalentă, noua bijuterie a Clujului
Cea mai modernă sală polivalentă din România a fost inaugurată la Cluj-Napoca în
data de 27 octombrie. Nume mari ale sportului clujean au tăiat simbolic panglica de inaugurare:
Simona Richter, laureată a Jocurilor Olimpice la judo; Ciprian Porumb, căpitan al echipei de tenis de
Cupa Davis a României; Mircea Barna, sportiv care a înregistrat 50 de selecţii în naţionala de baschet
a României; Eva Zorgo, multiplă campioană la atletism şi Remus Câmpeanu, fotbalist care a purtat
zece ani banderola de căpitan al "U" Cluj.
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Clujul are acum cea mai frumoasă, performantă şi dotată sală sportivă din România,
comparabilă cu cele mai importante săli din Europa. Astfel, am reuşit să punem municipiul
nostru pe harta competiţiilor sportive naţionale şi internaţionale. Este o dovadă a capacităţii Clujului
de evoluţie şi dezvoltare axată pe calitate şi excelenţă.
Sala are un regim de înălţime 1S+P+3E şi un număr de 7.308 locuri, cu anexele sportive şi
tehnice aferente (inclusiv sală separată de antrenamente), un parking pe un nivel cu 445 de locuri şi o
piaţetă pentru intrarea publicului dinspre Splaiul Independenţei, fiind construită astfel încât să poată
găzdui competiţii sportive la standarde naţionale şi internaţionale.
Dispune de o pardoseală demontabilă (în urma experienţei organizării Cupei Davis la Cluj am
decis să îmbunătăţim acest aspect faţă de proiectul iniţial pentru a oferi posibilitatea de a organiza
orice fel de competiţie sportivă, indiferent de terenul pe care îl necesită, de la baschet, handbal la
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gimnastică, box sau tenis pe zgură); videobox central pentru afişaj la standarde internaţionale; o
faţadă translucidă din policarbonat care integrează ansamblul arhitectural de la Sala Polivalentă cu
stadionul Cluj Arena, conferind zonei o dimensiune modernă.

Sala găzduieşte nu doar evenimente sportive, ci şi evenimente culturale şi educaţionale.
În această toamnă aici s-au desfăşurat evenimente din cadrul Transylvania International Music and
Art Festival - TiMAF şi din cadrul celui mai mare proiect de învăţare nonformală al anului 2014 din
Europa întitulat Connector (care a adus la Cluj-Napoca peste 300 de pasionaţi de învăţare
nonformală din 36 de ţări - formatori, profesori, facilitatori, persoane implicate în educaţie).
Odată cu realizarea Sălii Polivalente, Primăria a reabilitat întreaga zonă, inclusiv cele 2 alei Aleea Stadion şi Uzinei Electrice, pe care s-a reabilitat carosabilul, trotuarele, zonele de acces auto şi
s-au realizat piste pentru biciclişti.
De asemenea, în 2014 s-au majorat sumele alocate pentru activităţile sportive de la 3,8
milioane de lei la 4,2 milioane de lei. Aceste fonduri nu au fost destinate echipelor de fotbal, ci
cluburilor sportive, pentru o varietate de sporturi - baschet, handbal, judo ş.a.m.d. Prin creşterea
acestor alocări, urmărim să stimulăm dezvoltarea sportului clujean, care are acum la dispoziţie cea
mai modernă Sală Polivalentă din România.

PUG-ul - o nouă abordare în urbanismul clujean
În acest an am realizat demersurile necesare pentru a avea un nou Plan Urbanistic General al
municipiului. Acesta reprezintă o nouă abordare în urbanismul clujean, impune restructurări urbane,
impune crearea de drumuri cu ampriză corespunzătoare pentru un oraş şi refuncţionalizarea unor
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zone urbane degradate. Noul PUG trasează reguli de dezvoltare a oraşului pentru următorii 10 ani şi
presupune realizarea de 3 parcuri noi: Parcul care va cuprinde zona Hoia şi Muzeul Etnografic (50
ha); Parcul Mănăştur Sud (20 ha); Parcul din zona lacurilor din Gheorgheni (20 ha).
De asemenea, sunt prevăzute câteva variante de ocolire a municipiului: 1. Inelul SUD –
porneşte de la Nodul N - Calea Turzii - Borhanci - giraţia Vâlcele - Apahida pentru fluidizarea
traficului (va avea ramificaţii înspre oraş şi va ocoli oraşul). 2. Centura ocolitoare la Nord de Someş
spre Floreşti şi autostradă - corelată cu PUG Floreşti (8,7 km). 3. Centura de la Baciu - dinspre
Rădaia (nodul de autostradă) - Baciu - Tăietura Turcului. Traseul este paralel cu linia ferată - se va
face o supratraversare a căii ferate.

40 de autobuze noi pentru clujeni
Primăria muncipiului Cluj-Napoca urmăreşte în permanenţă tendinţele de dezvoltare ale
oraşului şi sprijină extinderea constantă a transportului public pentru a acoperi toate nevoile de
deplasare ale clujenilor. În 2014, Primăria a achiziţionat prin licitaţie publică 40 de noi autobuze
pentru Compania de Transport Public din municipiu.
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Compania producătoare este Solaris Bus & Coach Polonia şi au fost impuse condiţii precum:
standard Euro 6 - potrivit directivei europene cu privire la standardele de poluare; perioadă de
garanţie de minim 3 ani de zile; durată de funcţionare de minim 15 ani; dotări: aer condiţionat,
camere video pentru siguranţa călătorilor, podea joasă, rampă de acces pentru cărucioare şi persoane
cu dizabilităţi, loc pentru fotoliu rulant, uşi de acces duble cu sistem de protecţie a călătorilor
(autobuzul să nu se poată deplasa cu uşile deschise), sistem de numărare a călătorilor, sisteme de
transmitere de date (radio, GPS), validatoare pentru cardurile de călătorie etc.
De asemenea, Compania de Transport Public a demarat licitaţia pentru alte 10 autobuze
- care vor ajunge în oraş în 2015.
Primăria a realizat studiile necesare şi a depus o cerere de finanţare pentru achiziţia de
autobuze electrice, în cadrul programului de cooperare româno-elveţian (proiectul se află în evaluare
tehnico-economică la partea elveţiană).
Bilete pentru transportul în comun achiziţionate prin SMS
Îmbunătăţirea condiţiilor de transport în comun rămâne o prioritate a Primăriei municipiului
Cluj-Napoca. Pe lângă noile autobuze, am realizat introducerea sistemului de plată prin SMS. Cu
un simplu SMS la numărul 7479, clujenii şi orice persoană care vizitează Clujul pot achita
contravaloarea biletelor sau abonamentelor pentru transportul în comun, din municipiu sau zona
metropolitană. Există o serie de opţiuni dintre care călătorii pot alege, de la o călătorie pe o linie în
municipiu până la abonament pe toate liniile metropolitane pentru 24 de ore.

Transport în comun pentru toate comunele din jurul municipiului
Modernizarea continuă a sistemului de transport în comun a reprezentat o preocupare
constantă a municipalităţii în ultimii zece ani. În acest context, extinderea spre zonele limitrofe a
reprezentat un pas firesc, în condiţiile în care numărul locuitorilor din comunele învecinate şi care
lucrează la Cluj-Napoca a crescut semnificativ în ultimii ani, iar tendinţa se păstrează.
Municipiul Cluj-Napoca a realizat o asociere cu comunele limitrofe (Asociaţia de Dezvoltare
Intracomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj”) şi a realizat toate demersurile
legale necesare pentru extinderea serviciilor de transport oferite de Compania de Transport Public
(fostă RATUC) către toate comunităţile din primul inel al zonei metropolitane.
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Ca urmare, locuitorii tuturor comunelor limitrofe Clujului beneficiază astăzi de servicii de
transport public, iar în acest fel am crescut mobilitatea urbană şi şansele dezvoltării unitare a zonei
metropolitane. Abonamentele includ şi o linie de transport în municipiul Cluj-Napoca.
Gratuităţi şi facilităţi la transportul în comun
Pentru noi, clujenii, transportul în comun reprezintă o modalitate de a ne consolida
comunitatea. Prin susţinerea acestui serviciu esenţial, Primăria vine în întâmpinarea nevoilor
locuitorilor şi asigură condiţii optime de mobilitate pentru toată lumea. Seniorii oraşului se pot
deplasa în mod gratuit, iar elevii şi studenţii beneficiază de gratuităţi şi reduceri.
S-a menţinut gratuitatea pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice, o
măsură de care beneficiază peste 50.000 de clujeni care merită să fie respectaţi după o viaţă de muncă.
De asemenea, elevii şi studenţii beneficiază de abonamente gratuite. Studenţii dispun de două linii
gratuite pe mijloacele de transport în comun din oraş, în loc de una, iar începând cu 1 martie 2014,
elevii clujeni beneficiază de abonamente gratuite pentru două linii de transport în comun.

Urmărim să sprijinim prin acest program activităţile educative de orice fel astfel că, în cazul
în care elevii nu au nevoie de transport pentru mersul la şcoală (dacă studiază la o şcoală de cartier,
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de exemplu), pot beneficia de gratuitate dacă participă la o activitate educativă extraşcolară. Peste
19.000 de elevi clujeni au beneficiat de gratuitate la transport în comun pentru deplasarea la şcoală
sau activităţi extracurriculare.
Pe de altă parte, dacă la sfârşitul acestui an şcolar un elev are nota scăzută la purtare, el nu va
mai beneficia de gratuitate la transport în următorul an. Astfel, prin această măsură, municipalitatea
urmăreşte să încurajeze elevii să meargă la şcoală.
De asemenea, elevii care nu intră în niciuna din categoriile de mai sus au 50% reducere la
transportul în comun, iar toţi elevii care doresc beneficiază de 50% reducere pe o a treia linie.
Primăria subvenţionează transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânaţelor şi Colonia
Pata Rât spre şcolile din oraş. Tinerii nedeplasabili cu dizabilităţi neuromotorii beneficiază de
transport cu microbuze special dotate pe trasee stabilite de comun acord de municipalitate şi o
serie de ONG-uri partenere. De asemenea, pe perioada şcolii, există curse speciale pentru elevi cu
plecări din cartiere spre zona centrală la orele 7,25 şi reîntoarcerea la orele 14,10. Aceste programe
vor fi menţinute şi în viitor.
Modernizarea staţiilor de transport în comun şi introducerea unui sistem de ticketing
Am început implementarea proiectului european de modernizare a 87 de staţii de transport în
comun din oraş şi realizarea unui sistem modern de cumpărare de bilete şi abonamente, la orice oră
din zi sau noapte (sistem de ticketing).
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De anul viitor, vom introduce sistemul de ticketing, iar clujenii vor putea ajunge mai uşor la
destinaţie folosind principiul implementat în cele mai multe ţări europene şi care are la bază durata
deplasării şi nu numărul de autobuze, troleibuze sau tramvaie folosite. Biletele vor fi valabile pe toate
mijloacele de transport pentru anumite intervale orare - o oră, două ore, o zi etc.
Proiectul include: 87 de staţii modernizate; 1.130 mp suprafaţă a spaţiului public
modernizată; 94 de copertine dotate cu băncuţe, coşuri de gunoi, panouri publicitare care vor conţine
informaţii de interes public; 74 de panouri de afişaj; modernizarea sistemului de iluminat pentru 35
de staţii; 61 de automate de eliberare a legitimaţiilor de călătorie. Proiectul este realizat în proporţie
de peste 80%, urmând să fie finalizat în anul 2015, conform contractului de execuţie.
În dezvoltarea sistemului de transport în comun, am ţinut întotdeauna cont de nevoile
cetăţenilor, iar acest principiu rămâne baza colaborării dintre municipalitate şi Compania de
Transport Public, care în 2014 a împlinit 65 de ani de existenţă şi 55 de ani de când foloseşte
troleibuzul. Vom continua să testăm noi rute, acolo unde este nevoie; vom sprijini iniţiativele
cetăţeneşti ce implică reţeaua de transport public; vom continua procesul de înnoire a parcului auto,
precum şi asigurarea celor mai bune condiţii de deplasare pentru toţi cei care locuiesc, lucrează ori
vizitează Cluj-Napoca. Împreună, vom continua să asigurăm condiţii moderne de transport pentru
comunitatea clujeană.
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Lucrări

de

investiţii

pentru

arterele importante ale oraşului
Municipalitatea a avut între priorităţi
lucrările de reabilitare a străzilor, de asfaltare
a aleilor şi trotuarelor dintre blocuri şi de
modernizare a unor artere importante din
oraş. Astfel, între obiectivele realizate s-au
numărat străzile Calea Turzii, Mehedinţi
(una dintre priorităţile stabilite de cetăţeni
prin proiectul pilot de bugetare participativă),
Traian Vuia, Donath, Calea Baciului
(aceasta din urmă printr-un proiect european),
B-dul 1 Decembrie (nod N - magazin Cora)
şi strada Bucium.
Pe lângă acestea au fost realizate
lucrări de investiţii pe străzile: Aleea
Stadionului, Atelierului, Banatului, Barbu
Lăutaru, Bistriţei, Ciprian Porumbescu,
Constantin Brâncoveanu, Croitorilor, Daniil P. Barceanu, Dobrogei, Dropiei, Fabricii de Zahăr
(tronsonul cuprins între Fabricii şi Ialomiţei), Gheorghe Dima şi alei adiacente, Harghita, Iuliu
Haţieganu, Jiului, Livezeni, Meşterul Manole, Metalului, Munteniei, Porumbeilor, Povârnişului,
Războieni, Soarelui, Sportului, Strungarilor, Timişoarei, Trandafirilor, Uzinei Electrice.
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De asemenea, s-a demarat modernizarea străzilor Antonio Gaudi nr. 1-45, Bisericii Ortodoxe,
Câmpeni, Castanilor şi alei adiacente, Cioplea, Dacia, Gurghiu, Mioriţei, Moldovei, Nicolae
Bălcescu, Peana şi alei adiacente, Prof. Gh. Marinescu, Romul Ladea.
La acestea se adaugă lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, trotuare, alei, platforme, parcări,
alveole staţii de autobuz pentru alte 95 de obiective. În total, s-a reabilitat o suprafaţă de aproximativ
420.000 mp. În ceea ce priveşte intervenţiile punctuale, s-au executat lucrări la un număr de
aproximativ 200 de obiective, cu o cantitate de aproximativ 1500 de tone asfalt, cu reparaţii locale
acolo unde a fost necesar.
Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială
Cel mai de anvergură proiect de
infrastructură aflat în derulare îl
reprezintă

modernizarea

tramei

stradale de acces la zona industrială
din fonduri europene. Valoarea totală a
acestui proiect se ridică la aproximativ 60
de milioane de lei şi presupune 111.750
mp de străzi modernizate şi 55.000 mp de
trotuare reabilitate, mai precis 4 poduri
(Valea Chintăului, Nadăş, canalul Morii
şi Podul Horea) şi 15 străzi importante
din oraş: Baciului, Primăverii, Plopilor,
Splaiul Independenţei, George Bariţiu,
Horea, Gării, I.L. Caragiale, Căii Ferate, Decebal, Oaşului, Bulevardul Muncii, la care se adaugă,
parţial, urmând calea de rulare a tramvaiului, străzile Emil Isac, Regele Ferdinand şi Cpt. Grigore
Ignat. Modernizarea străzilor include şi iluminatul stradal şi mobilierul urban. Un total de 14,052 km
de drum modernizaţi, 11.640 mp de spaţii verzi reamenajate, 208 rampe de acces pentru persoanele
cu dizabilităţi.
În 2014, s-au realizat cele 4 poduri, astfel că s-a putut relua circulaţia tramvaiului. Au fost
modernizate străzile Căpitan Grigore Ignat şi Calea Baciului. De asemenea, au fost efectuate lucrări
importante pe Bulevardul Muncii şi pe strada Oaşului.
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A demarat proiectul de refacere a infrastructurii „Oraşului Comoară”
În toamna anului 2014 au început lucrările de modernizare a străzii I.C.Brătianu, lucrări
care fac parte din proiectul „Refacerea infrastructurii Oraşului Comoară, modernizare căi de acces
spre centrul istoric”, finanţat din fonduri europene cu peste 16 milioane de lei. Concomitent cu
lucrările de modernizare a străzii, s-au efectuat şi cele de înlocuire a reţelei de gaze naturale şi de
realizare a canalizaţiei pentru relocarea cablurilor aeriene în subteran. I.C. Brătianu este prima stradă
din acest proiect care este modernizată, urmând să se reabiliteze în 2015 şi alte trei artere importante
din centrul oraşului: Memorandumului, Calea Moţilor şi Avram Iancu, un total de 2.820,11 ml străzi
modernizate şi 3.121 ml de piste de biciclete amenajate.

Program de reabilitare a podurilor
În urma expertizei de specialitate, s-a
luat decizia de a construi două poduri noi
pentru Cluj-Napoca, în locul podului Traian şi
al podului Garibaldi. Cele două noi poduri,
Traian şi Garibaldi, vor avea câte patru benzi
de

circulaţie

şi

piste

pentru

biciclişti.

Specialiştii estimează o rezistenţă de 70 de ani
pentru

noile

poduri.

Proiectele

au

fost

finalizate, acum derulându-se faza de achiziţie
publică a lucrărilor de execuţie. Lucrările vor fi programate gradual, astfel încât să nu se lucreze
simultan la ambele poduri, pentru a evita blocajele de trafic.
Primăria a preluat în domeniul public podul de pe strada Porţelanului, peste râul Nadăş,
acesta urmând să fie refăcut. Importantă arteră de legătură între centrul oraşului şi cartierul Iris, noul
pod va avea două benzi de circulaţie, decongestionând astfel traficul din zonă şi eliminând
ambuteiajele datorate lăţimii înguste a actualului pod. În acest moment, noul pod este în faza de
achiziţie publică pentru realizarea expertizei şi proiectului tehnic.
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Trecerea cablurilor în subteran
Până în prezent, CFO Integrator a finalizat lucrările necesare pentru trecerea cablurilor în
subteran pe 96 de străzi din municipiul Cluj-Napoca. Dintre acestea, pe 44 de străzi cablurile au fost
introduse în totalitate în subteran. Amintim doar câteva obiective importante din oraş pe care nu mai
există aceste cabluri: Calea Turzii, Calea Baciului, Liviu Rebreanu, Islazului, Donath (parţial) sau
Aleea Stadion. Pe 19 străzi cablurile au fost trecute parţial în subteran, iar pe celelalte străzi care au
infrastructura necesară urmează ca acestea să se introducă în sistemul de canalizaţie subteran, pe
măsură ce proprietarii lor vor da curs notificărilor.

Pasajul pietonal subteran din Piaţa Gării a fost modernizat
Prima etapă din proiectul de modernizare a pasajelor subterane din zona Gării a fost
încheiată, pasajul pietonal existent fiind reabilitat. Acest pasaj nu a mai fost reparat din 1987.

Cele două obiective ale investiţiei realizate au fost creşterea siguranţei pietonilor şi
fluidizarea traficului. Am urmărit să creştem siguranţa cetăţenilor care traversează aceste pasaje
pentru că oamenii nu aveau curaj să le folosească, însă acum sunt în deplină siguranţă. Au fost
instalate 7 camere de supraveghere şi un sistem performant de iluminat. Pasajul are 5 accese, cel de13
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al 6-lea fiind închis deoarece urmează să facă legătura cu pasajul care aparţine Regionalei CFR, iar
când ies din gară cetăţenii să poată ajunge confortabil oriunde, la staţia de troleibuz, tramvai sau
autobuz. Noul sistem de iluminat este dotat cu programator, astfel că pe timp de noapte funcţionează
toate cele 41 de lămpi, iar în timpul zilei sunt pornite 9 astfel de aparate de iluminat.
După modernizarea pasajului pietonal subteran din Piaţa Gării urmează unirea acestuia cu
pasajul subteran al Gării CFR, astfel încât cetăţenii să poată traversa toată zona, în siguranţă. S-a
realizat deja procedura de licitaţie publică şi lucrarea este în prezent în faza de proiectare, urmând să
fie executată şi finalizată în 2015.

Calea Turzii a fost reabilitată complet şi a fost implementat un proiect pilot de
telegestiune a iluminatului
Calea

Turzii

a

fost

modernizată

în

întregime, carosabil şi trotuare, pe toată lungimea
(aproape 2.000 m) şi cu această ocazie a fost
modernizat şi iluminatul public.
Proiectul

care

a

vizat

modernizarea

şi

extinderea iluminatului public pe Calea Turzii a
presupus înlocuirea şi trecerea în subteran a reţelei de
alimentare, modernizarea a 134 de stâlpi de iluminat şi
realizarea unei benzi mediane de separare a sensurilor
de mers pe tronsonul dintre intersecţiile cu străzile
Observatorului şi Făget care include noul sistem. Cu
această ocazie am demarat un proiect pilot de
telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat în parte.
Acest sistem permite obţinerea de semnificative
economii de energie datorită posibilităţii de a regla
fluxul luminos exact pe nivelul impus de calculul luminotehnic, adaptarea nivelului de iluminare la
particularităţile de trafic de pe anumite intervale orare şi compensarea deprecierii fluxului luminos pe
durate lungi de funcţionare. Extinderea sistemului de telegestiune va continua în Piaţa Ştefan cel
Mare şi pe Calea Dorobanţilor.
14
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De asemenea, pe Calea Baciului alimentarea a fost trecută în subteran şi a început
modernizarea stâlpilor de iluminat.
Pe Aleea Stadion şi strada Uzinei Electrice am modernizat sistemul de iluminat folosind 68
de noi aparate de iluminat LED, iar pe strada Brătianu au fost montate 36 de noi aparate de iluminat
cu LED-uri.
În cadrul proiectelor finanţate din fonduri elveţiene a fost elaborat Planul de Acţiune pentru
Energie Durabilă (PAED) al municipiului Cluj-Napoca în cadrul căruia este subliniată importanţa
unor măsuri privind un iluminat ecologic. Am pregătit documentaţia necesară şi în acest moment se
află în evaluare la partea elveţiană un proiect de iluminat ecologic cu LED-uri vizând două clădiri ale
Primăriei şi 22 de străzi din oraş.

Florarii din Piaţa Lucian Blaga beneficiază de chioşcuri moderne
Primăria a pus la dispoziţia florarilor clujeni din Piaţa Lucian Blaga chioşcuri moderne,
utilate corespunzător, cu scopul de a schimba imaginea oraşului şi de a fluidiza circulaţia pe trotuarul
din faţa Casei de Cultură a Studenţilor.
Primăria a luat decizia de a moderniza spaţiul de vânzare a florilor din faţa Casei de Cultură a
Studenţilor şi a achiziţionat 9 chioşcuri unde au fost mutaţi florarii. Am discutat cu florarii şi i-am
lăsat să tragă la sorţi chioşcurile. Valoarea acestora va fi amortizată în 20 de ani. Primăria a pus
preţurile cele mai mici cu putinţă pentru a putea fi amortizate în termenul prevăzut de lege, pentru că
obiectivul nostru a fost să modernizăm acea zonă.

Noi parkinguri şi locuri de parcare
În cursul anului 2014, municipalitatea a creat 881 de noi locuri de parcare în toate cartierele
oraşului, prin identificarea şi amenajarea potrivită a locurilor virane, reorganizarea spaţiilor existente,
cu protejarea spaţiilor verzi şi amenajarea zonelor de acces, instituirea de sens unic pe anumite străzi.
În această perioadă s-au aplicat marcaje pentru peste 13000 de locuri de parcare.
Am continuat demersurile pentru realizarea de parkinguri de cartier şi în alte zone aglomerate
ale oraşului şi am continuat lucrările la parkingul Negoiu - Mehedinţi, care va avea 376 de locuri
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de parcare şi va fi organizat în demisol, parter şi cinci etaje. Acesta urmează să fie finalizat în cursul
anului 2015.
De asemenea, alte două proiecte au fost demarate. Au fost realizate studiile necesare pentru
realizarea unui nou parking în Haşdeu, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” şi este în
curs de realizare proiectul. Iar în cartierul Mănăştur, pe strada Primăverii nr. 20, a fost identificată
o zonă de aproximativ 2.000 m unde e posibilă construcţia unui nou parking suprateran, iar Primăria
a demarat procedurile legale necesare şi suntem la faza de realizare a proiectului.
În parkingul existent de pe strada Primăverii au fost executate lucrări de modernizare şi 34 de
locuri situate la demisol au fost trecute în regimul de plată orară, pentru a asigura şi accesul
vizitatorilor.
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Siguranţa şi fluidizarea circulaţiei
Activităţile de asigurare a unui trafic modern, în condiţii de siguranţă, au mai inclus montarea
a peste 880 de indicatoare reflectorizante noi (cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp - clasa
II), a peste 1.700 stâlpişori metalici, a 130 de bucăţi de garduri de protecţie şi a 1115 ml parapeţi de
protecţie semigrei. Pentru sporirea vizibilităţii în intersecţii s-au montat 8 noi oglinzi parabolice.
Pentru creşterea siguranţei circulaţiei, au fost realizate 18 praguri de sol, în urma solicitărilor venite
din partea cetăţenilor.
S-au continuat, prin Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, lucrările de
întreţinere a mobilierului rutier şi stradal existent pe domeniul public ori de amplasare de mobilier
rutier şi stradal nou. Au fost îndreptate sau replantate ţevi suport ale indicatoarelor rutiere, au fost
refixate, poziţionate corect ori îndreptate indicatoare rutiere, oglinzi parabolice, au fost înlocuite
oglinzi parabolice sparte, stâlpişori metalici rupţi, jardiniere din beton ori separatoare de sensuri de
circulaţie distruse, au fost reparate de mai multe ori barierele limitatoare de înălţime distruse de pe
străzile Tăietura Turcului, C.A. Rosetti şi Rahovei, au fost reparate garduri metalice de protecţie,
parapeţi de protecţie, stâlpişori.
Au fost aplicate marcaje rutiere atât cu produse clasice (vopsea, microbile), cât şi cu produse
speciale cu durată mare de viaţă, inclusiv covoare roşii la trecerile de pietoni din zonele unităţilor de
învăţământ. Astfel, cu produsele clasice s-au aplicat 16.400 mp marcaje longitudinale, 10.340 mp
marcaje transversale şi 3.490 mp marcaje diverse. Pe străzile recent modernizate, au fost aplicate
marcaje cu produse speciale cu durată de viaţă mai mare: 5.030 mp marcaje longitudinale, 2.357 mp
marcaje transversale, 2.343 mp marcaje diverse şi 2.037 mp covoare antiderapante.
Pentru lucrările la reţelele edilitare subterane (intervenţii, branşamente, investiţii) executate în
trama stradală s-a urmărit respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de spargere, precum şi
diminuarea perioadelor de execuţie şi minimizarea deranjului produs de aceste lucrări. Au fost
eliberate 1.476 de autorizaţii de spargere pentru reţelele edilitare.
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Cluj-Napoca - exemplu de bune practici în domeniul fondurilor europene
Atragerea fondurilor europene reprezintă una dintre principalele preocupări ale administraţiei
clujene, deoarece resursele europene sunt esenţiale pentru realizarea proiectelor pe care le aşteaptă
locuitorii municipiului. Municipiul a contractat proiecte care aduc fonduri nerambursabile în valoare
de aproximativ 490 milioane de lei.
În anul 2014, municipiul Cluj-Napoca a fost nominalizat de către AM POR, în urma
evaluării Interim a POR, ca şi exemplu de bune practici la categoria Poli de Creştere, datorită
portofoliului de proiecte finanţate şi a impactului acestora în dezvoltarea oraşului. Până în
prezent, valoarea sumelor rambursate către municipiu se ridică la valoarea de 191 milioane de lei.
"Clujul este printre campionii aderării la U.E. - sper ca experienţa Clujului în materie de
absorbţie a fondurilor europene să reprezinte o sursă de inspiraţie şi pentru alte zone din România", a
declarat doamna Angela Filote, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, la finalul vizitei
sale la Primăria Cluj-Napoca din data de 14 mai.
Cluj Innovation City începe cu CREIC şi TEAM ZMC
Cluj Innovation City este un proiect care vizează dezvoltarea oraşului pe următorii 20 de
ani. Primăria Cluj-Napoca are 202 hectare de teren în zona Lombului, unde am identificat potenţialul
amplasament al viitorului Cluj Innovation City şi a început deja construcţia unor centre dedicate
mediului de afaceri, industriilor creative şi tinerilor clujeni cu iniţiativă prin proiecte cu finanţare
europeană despre care putem spune că sunt „prima cărămidă” a viitorului oraş.
Cluj Innovation City va fi un ansamblu de componente care funcţionează integrat,
componente asigurate de către fiecare partener, Primăria municipiului Cluj-Napoca, clusterul Cluj
IT, Consiliul Judeţean Cluj şi cele 6 universităţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Universitatea de Artă şi Design,
Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.
Cele patru direcţii strategice identificate: sănătate, bioeconomie, IT, energie regenerabilă şi
mediu se bazează pe o dezvoltare a educaţiei, care pleacă de la educaţia primară, incluzând studiile
superioare, studiile vocaţionale şi reconversia profesională, se bazează pe transferul tehnologic, pe
colaborarea între institutele de cercetare aplicată şi partenerii industriali, cu efecte în economia reală,
pe dezvoltarea antreprenoriatului.
18

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-592.301; Fax: +40-(0)264-599.329

Există trei importante componente ale proiectului care au început deja să fie dezvoltate:
Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative (CREIC), Centrul de sprijinire a
afacerilor Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi - Zona Metropolitană Cluj
(TEAM-ZMC) şi drumul de acces din strada Oaşului spre zona Lomb, toate trei proiectele fiind
realizate de municipalitate cu ajutorul finanţărilor europene nerambursabile.
Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative (CREIC) se află în faza de execuţie
(4 corpuri de clădire în zona Lomb, 11.000 mp suprafaţă construită, 110.000 mp teren amenajat, un
amfiteatru verde pentru manifestări în aer liber), fiind realizate peste 60% din lucrări şi urmează să
fie finalizat în 2015.

În contextul proiectului CREIC, dorim să fim primul oraş din ţară care lansează un fond de
dezvoltare locală dedicat producţiei de film. Municipalitatea doreşte să încurajeze tinerele talente să
nu părăsească oraşul, să producă filme şi conţinut video aici. La Cluj-Napoca există potenţial pentru
a crea o puternică industrie a filmului locală, producţie de film şi servicii de post-producţie.
Centrul de sprijinire a afacerilor Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi Zona Metropolitană Cluj (TEAM-ZMC) este un parc tehnologic dezvoltat pentru activităţi de
producţie şi microproducţie, existând atât corpuri administrative, cât şi hale de producţie destinate
IMM-urilor. Scopul investiţiei este dezvoltarea antreprenorilor şi facilitarea transferului tehnologic
între sectoarele de business şi mediul academic. El este realizat în proporţie de peste 25% şi urmează
să fie finalizat în 2015.
De asemenea, în prezent se află în faza de contractare proiectul european al drumului cu 4
benzi spre zona din Lomb în care se construieşte Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii
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Creative (CREIC). Drumul de acces cu lungime de 1,66 km va avea patru benzi şi va porni de la
strada Oaşului, reţeaua de apă şi canalizare având conductele amplasate pe partea necarosabilă a
drumului, sub trotuar (conducta de alimentare cu apă) şi sub zona verde dintre cele două sensuri de
circulaţie (conducta de canalizare). Sistemul de iluminat public propus se va întinde pe toată
lungimea drumului. În total, se vor realiza 25.578 mp de carosabil, 4.980 mp de trotuare, 3.263 mp
de piste pentru biciclişti şi se vor amenaja 32.513 mp de spaţii verzi.

Proiecte de reabilitare termică din fonduri europene
Până în prezent, în acest an, prin proiecte de reabilitare realizate pe fonduri europene s-au
finalizat 6 blocuri cu 168 de apartamente. De asemenea, la ora actuală se află în diverse faze de
execuţie a lucrărilor alte 30 de blocuri cu 1.163 de apartamente.
Alte două proiecte europene, unul cuprinzând 5 blocuri cu 183 de apartamente şi altul
cuprinzând 3 blocuri cu 103 de apartamente, au fost câştigate şi sunt în faza de achiziţie publică,
astfel că în diverse etape de implementare se află un total de 44 de blocuri.
Alte 3 proiecte au fost deja depuse şi se află în faza de evaluare la ADRNV. Acestea vizează
20 de blocuri cu 924 apartamente.
În total, Primăria a pregătit pentru programul de reabilitare termică din fonduri europene 64
de blocuri cu 2.541 de apartamente.
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Preţul gigacaloriei a rămas neschimbat
Preţul gigacaloriei pentru populaţie s-a menţinut la 165 de lei. Pentru a menţine acest
preţ, municipalitatea a trebuit să suporte o parte din costurile de producţie ale energiei termice.
Considerăm că astfel le-am oferim locuitorilor noştri condiţii de trai cât mai bune. Această strategie
este posibilă deoarece la Cluj-Napoca am investit din timp în crearea unui sistem performant de
cogenerare, în modernizarea centralelor termice din toate cartierele şi în modernizarea sistemului de
transport şi distribuţie a apei calde şi a agentului termic. Regia Autonomă de Termoficare desfăşoară
în fiecare an o amplă activitate investiţională care are ca scop modernizarea centralelor şi punctelor
termice, precum şi înlocuirea reţelelor termice.
Au fost reabilitate tronsoanele de reţele termice de agent termic primar şi secundar cu grad
avansat de uzură care se suprapun cu programul de reabilitare al străzilor. S-au modernizat reţelele
de pe străzile: Fabricii de Zahăr, Jiului, Bistriţei, Aleea Peana, Plopilor, Negoiu. S-au reabilitat reţele
de agent termic secundar prin înlocuirea a cca. 2 km de reţele de transport şi distribuţie ale agentului
termic pentru încălzire şi apă caldă de consum.
În cursul anului 2014, Regia de Termoficare a preluat în administrare 18 instituţii de
învăţământ din Cluj-Napoca. Aceasta presupune activităţi de furnizare a energiei termice,
automatizare, monitorizare, dispecerizare, asigurarea confortului termic din interiorul. La centrala
care deserveşte Colegiul Tehnic Energetic, RAT Cluj-Napoca a realizat un proces de implementare a
unui sistem de Management Integrat al Clădirilor (Building Management System) printr-un proiect
de soluţii complete de conservarea resurselor, minimizarea emisiilor de CO2, montarea senzorilor de
monitorizare a căldurii pe fiecare nivel al clădirii, rezultând astfel un sistem dinamic, independent,
care permite raportari în timp real şi intervenţia online din dispecerat.
A fost luată în considerare eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei
termice prin implementarea unor unităţi de micro-cogenerare sau prin utilizarea resurselor
regenerabile: energia solară pentru producerea energiei electrice la centralele termice. În prima etapă
s-a realizat un studiu de fezabilitate pentru centralele termice 4 Grigorescu, 24 Mănăştur. În etapa a
doua s-au elaborat documentaţiile: proiect tehnic, caiet de sarcini, documentaţie de detalii de execuţie
la CT 4 Grigorescu pentru implementarea soluţiei recomandate de studiul de fezabilitate: amplasarea
unui număr de 124 module fotovoltaice cu o putere totală de 36,58 kW pe acoperişul tip terasă al
Centralei Termice nr. 4 din cartierul Grigorescu.
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Sală de sport nouă la Colegiul Naţional "George Coşbuc
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Sala de sport a Colegiului Naţional "George Coşbuc" a fost finalizată şi dată în folosinţă. Cea
mai modernă sală de sport pentru învăţământul preuniversitar este destinată practic mai multor
şcoli clujene, aici putând să-şi ţină orele de sport şi celelalte licee din zonă.
Clădirea nou construită are practic două săli de sport: sala aflată la nivelul inferior cuprinde
teren de baschet, volei, handbal, tenis şi tribune pentru spectatori, iar sala de la etajul retras este
pentru gimnastică.
Pe lângă cele două săli de sport au fost amenajate şi spaţii anexă, care cuprind vestiare pentru
sportivi, grupuri sanitare, cabinet profesori, cameră prim ajutor, depozit pentru material sportiv.
Suprafaţa interioară a sălii de sport propriu-zise este de 705,50 mp, iar suprafaţa utilă a
spaţiului amenajat pentru practicarea sportului este de 644,67 mp.

Creşe şi grădiniţe noi
În 2014 au fost realizate lucrările la cea mai mare clădire din oraş în care se amenajează creşă
şi grădiniţă, prin proiectul de modernizare şi reconversie a spaţiului de pe strada Moţilor nr. 58.
Clădirea este pregătită să primească 295 de copii (175 la grădiniţă, 120 la creşă). Noua grădiniţă are
o suprafaţă de peste 1.500 mp şi o capacitate de 175 de copii: 7 săli de grupă, 3 săli de masă, cabinet
medical, logoped, metodic, diverse spaţii auxiliare şi administrative. Creşa funcţionează pe o
suprafaţă de aproximativ 1.000 mp şi are 6 săli de joacă cu 6 dormitoare, cabinet medical, precum şi
diverse spaţii auxiliare şi administrative.
De asemenea, a început lucrul la
realizarea unei noi creşe pe strada Episcop
Nicolae Ivan. Aceasta va avea 6 grupe cu
cameră de joacă, dormitor şi grup sanitar
individual, un bloc alimentar şi 3 oficii
pentru primirea alimentelor, un cabinet
medical
uscătorie,

şi

un

izolator,

călcătorie

şi

spălătorie,
alte

spaţii

adiacente, fiind pregătită să primească 120
de copii în luna mai 2015.
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Proiecte de reabilitare şi creştere a eficienţei energetice pentru şcolile şi liceele clujene
Primăria municipiului Cluj-Napoca a pregătit documentaţiile necesare unor noi investiţii
pentru reabilitarea şi creşterea eficienţei energetice pentru şcolile şi liceele clujene. Astfel, este în
faza de licitaţie publică proiectul privind modernizarea şi consolidarea clădirii din str.
Memorandumului nr. 22, unde se vor realiza 14 săli de clasă şi două laboratoare, grupuri sanitare,
spaţii tehnice, pentru Colegiul Economic „Iulian Pop” şi Şcoala „Ioan Bob”.
De asemenea, s-au realizat proiecte pentru 5 instituţii de învăţământ preuniversitar din ClujNapoca prin finanţări obţinute din fonduri europene (Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul
Teoretic „Avram Iancu” şi Şcoala „Ion Agârbiceanu”) şi prin fondul de cooperare elveţiano-român
(Colegiul Naţional „George Coşbuc” şi Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”). Proiectele prevăzute
a fi realizate din fonduri europene au ajuns în faza de licitaţie publică, iar cele din cadrul programului
de cooperare româno-elveţian se află în evaluare tehnico-economică la partea elveţiană.
Reparaţii anuale la toate unităţile de învăţământ preuniversitar
Primăria efectuează în fiecare vară lucrări de reparaţii la toate unităţi de învăţământ
preuniversitar din oraş care necesită astfel de intervenţii, creşe, grădiniţe, şcoli şi licee. Lucrăm în
fiecare an pentru a asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite elevilor şi
dascălilor să înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune. Primăria Cluj-Napoca a efectuat în
această vară lucrări de reparaţii şi întreţinere la 84 de unităţi şcolare, în valoare de peste 5,8 milioane
de lei. Dorim să fim cel mai bun oraş din ţară în materie de educaţie preuniversitară, de la sprijinirea
materială a şcolilor, la reparaţii, până la susţinerea burselor şi a calităţii actului educaţional.

Burse pentru 15.000 de elevi clujeni
Primăria Cluj-Napoca a crescut constant numărul burselor acordate elevilor clujeni, astfel că
un total de 14.961 de elevi au beneficiat de acest sprijin, efortul financiar al bugetului local fiind de
aproximativ 10 milioane de lei.
Ne-am propus să acordăm burse de merit tuturor elevilor clujeni care au medii peste 8,50. De
asemenea, am suplimentat bursele pentru performanţă de la 90 de lei, la 120 de lei pentru elevii
premiaţi la concursurile naţionale, în urma discuţiilor cu Inspectoratul Şcolar, cu părinţi şi profesori.
Avem încredere că putem fi pe primul loc în ţară în ceea ce priveşte calitatea actului educaţional.
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Cuantumul burselor este: 120 de lei - bursă de performanţă, 90 de lei - bursă de merit, 70 de
lei - bursă de studiu şi 60 de lei - bursă socială.
Premii pentru elevii cu performanţe deosebite
Educaţia preuniversitară este o prioritate majoră pentru municipalitate - urmărim să creştem
calitatea actului educaţional, să încurajăm prezenţa la cursuri, la activităţi extracuriculare şi
participarea la competiţiile şcolare.
În fiecare an, municipalitatea premiază elevii cu performanţe deosebite la concursurile
şcolare sau la alte competiţii sau examene, pentru că este important să le transmitem copiilor noştri
că munca, seriozitatea şi perseverenţa sunt răsplătite, că la baza viitorului lor este cartea şi că aici, la
Cluj-Napoca, îşi pot construi viitorul aşa cum şi-l doresc.
Astfel, şi în 2014, Primăria i-a premiat pe elevii care au promovat examenul de bacalaureat cu
media 10 (şapte elevi absolvenţi de la Liceul Teoretic "Gheorghe Şincai", Liceul Teoretic "Onisifor
Ghibu” şi Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"), pe elevii clujeni cu rezultate deosebite la olimpiadele
şcolare (32 de elevi clujeni care au câştigat locul I la olimpiadele naţionale), precum şi pe cei 40 de
elevi, câştigători ai locului I la olimpiadele
şcolare sportive. Premiul este unul simbolic câte 1.000 de lei pentru fiecare elev, un buchet
de flori şi o diplomă de excelenţă din partea
municipalităţii. Mai importantă însă este
recunoaşterea

comunităţii

clujene

pentru

performanţa şi efortul lor.
De asemenea, Primăria organizează,
împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj şi cu alte instituţii sau ONG-uri, o serie de acţiuni care urmăresc premierea copiilor clujeni cu
realizări deosebite în domenii diverse, creşterea interesului elevilor pentru implicarea în comunitate
şi protecţia mediului, încurajarea alimentaţiei sănătoase, dezvoltarea activităţilor sportive şi
valorificarea abilităţilor creative. În 2014 a fost organizată cea de a şasea ediţie a Galei de excelenţă
„10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, Speranţele Cetăţii”, în cadrul căruia sunt premiaţi clujeni cu
vârste cuprinse între 5 şi 18 ani. 35 de premii au recompensat performanţele elevilor clujeni, realizări
individuale sau ale unor echipe, în mai multe domenii: ştiinţe, IT, social, arte, sport.
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„Şcoală după şcoală”- o nouă şansă pentru 120 de copii defavorizaţi
Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM),
alături de United Way România şi de Fundaţia Creştină Diakonia a relansat proiectul „Şcoală după
Şcoală”. 120 de copii care provin din familii defavorizate din Cluj-Napoca au fost incluşi în
programul „Şcoală după şcoală” prin care li se asigură cadrul necesar să poată studia şi după orele de
curs. Cei 120 de copii frecventează şcolile „Traian Dârjan” din cartierul Someşeni şi „Nicolae Iorga”
din cartierul Iris. Anul trecut, cei trei parteneri din proiect, respectiv Primăria municipiului ClujNapoca, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală şi fundaţiile United Way şi Diakonia au
coordonat un proiect-pilot pentru a testa dacă această formulă de ajutor funcţionează cu efectele
dorite. Statisticile arată că, în România, doar 33% dintre copiii care provin din familii dezavantajate
reuşesc să finalizeze studiile gimnaziale. În urma proiectului pilot implementat la Cluj-Napoca, toţi
copiii înscrişi au reuşit să-şi continue studiile, iar 70% dintre aceştia şi-au îmbunătăţit frecvenţa
şcolară, diminuându-se, în paralel, cu până la 40% absenteismul şi riscul abandonului şcolar. De
asemenea, 44% dintre copii au avut rezultate mai bune la şcoală.
Copiii primesc în fiecare zi, după terminarea orelor de curs, o masă caldă asigurată de către
Primăria municipiului Cluj-Napoca, apoi sunt preluaţi de profesorii implicaţi în program care stau
alături de ei şi îi ajută la teme sau realizează alte activităţi educative împreună. În paralel, se asigură
asistenţă socială pentru familii: părinţii sunt ajutaţi să rezolve problema documentelor de identitate
care, lipsind, împiedică de multe ori copiii să aibă acces la ajutoarele oferite de stat sau la asistenţă
medicală, îi învaţă pe părinţi cum pot să îşi găsească un loc de muncă astfel încât copiii să nu
trebuiască să aibă o contribuţie prin muncă proprie şi să se poată concentra pe studiu.

Rechizite pentru 450 de copii clujeni din familii defavorizate
450 de copii din familii cu situaţie materială foarte dificilă au primit în toamna anului 2014
ghiozdane echipate cu rechizite şcolare. La fel ca în fiecare an, am avut grijă de copiii care sunt în
evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru ca să poată începe şcoala în condiţii optime.
37 de copii şi tineri cu suferinţă renală cronică au mers în vacanţă la mare
Primăria municipiului Cluj-Napoca a alocat suma de 33.000 de lei pentru susţinerea unui
proiect prin care 37 de copii şi tineri cu suferinţă renală cronică au mers în vacanţă la mare. Copiii şi
tinerii provin din 9 centre de dializă de pe teritoriul României.
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Acest proiect are un caracter extraordinar, unic la nivel naţional, prin faptul că a permis unor
copii şi tineri care provin din diferite zone ale ţării şi a căror viaţă depinde de aparatele de dializă, să
petreacă împreună zile de vacanţă deosebite, asigurându-li-se şi asistenţa medicală necesară.
Condiţii mai bune pentru copiii de la Centrul „Ţara Minunilor”
Centru multifuncţional de servicii sociale integrate „Ţara Minunilor” beneficiază de o
investiţie din fonduri europene pentru extinderea şi dotarea centrului existent în vederea furnizării de
servicii sociale îmbunătăţite şi acces pentru un număr cât mai mare de beneficiari. Lucrările au
început în acest an şi urmează să se finalizeze în 2015.
Beneficiarii programelor de educaţie oferite de Centrul de zi „Ţara Minunilor” sunt copii
proveniţi din familii defavorizate. Sediul centrului de zi se află pe strada Branului, iar pentru copiii
care locuiesc în zone din oraş unde încă nu există o linie de transport public directă, Direcţia de
Asistenţă Socială le pune la dispoziţie transport, acest serviciu fiind parte din măsurile de prevenire a
riscului de abandon şcolar.
Principalele rezultate preconizate ale proiectului sunt: o clădire reabilitată, modernizată,
extinsă şi dotată pentru a fi oferite servicii sociale de calitate. Indicatorii investiţiei sunt: 734,01 mp suprafaţa

utilă

reabilitate,

a

clădirii

modernizate

şi

extinse, pregătită pentru servicii
sociale de calitate; o rampă de
acces pentru persoanele cu
dizabilităţi;

77,45

mp

alei

pietonale amenajate; un loc de
joacă amenajat.
Odată

cu

reluarea

activităţilor în noua locaţie,
Centrul de zi „Ţara Minunilor”
va putea oferi servicii pentru un număr de 35 de copii şi familiile acestora, în vederea integrării
preşcolare (acces la grădiniţele din comunitatea locală), şcolare şi oferirea de servicii pentru părinţi,
în vederea optimizării abilităţilor parentale.
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Politici publice orientate spre dezvoltarea durabilă şi crearea de noi de locuri de muncă
Municipalitatea clujeană urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice
prin stimularea investiţiilor private care creează noi locuri de muncă şi valorifică eficient potenţialul
local, esenţial pentru dezvoltarea comunităţii noastre.
Un exemplu concret în acest sens îl reprezintă scutirile la plata impozitului pe clădiri pe
următorii 5 ani pentru investitorii din parcurile industriale, companii beneficiare ale prevederilor
Ordinului 2980/2013, ajutor de minimis şi ajutor de stat regional, în valoare de aproximativ 2
milioane de euro, toate cu posibilitate de prelungire potrivit prevederilor legislaţiei speciale în
materie şi a celei europene în vigoare.
O altă pârghie de susţinere a investitorilor este acordarea de facilităţi fiscale prin schemă de
ajutor de minimis pentru investitorii din parcurile industriale care nu beneficiază de prevederile
Ordinului 2980/2013 (66.842 euro pe anul 2014, cu posibilitate de prelungire, astfel încât pe 3 ani
consecutivi să nu depăşească 200.000 euro).
Primăria acordă sprijin şi companiilor din parcuri industriale care nu îndeplinesc condiţiile
necesare pentru a beneficia de ajutoare de acest tip, prin stabilirea celui mai mic impozit posibil în
condiţiile legii, respectiv 0,25%.
De asemenea, o altă pârghie de susţinere a investitorilor aplicată la Cluj-Napoca prevede o
reducere la impozit pentru clădirile „verzi”, certificate ca atare, măsură care a fost apreciată şi de
către Romania Green Building Council.
Astfel, în anul 2014 s-au acordat următoarele facilităţi fiscale - scheme de ajutor de stat
regional sau minimis: scutiri la plata impozitului pe clădirile/terenurile situate în parcurile industriale
în valoare de 1.188.863 lei; scutiri pe clădiri aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare
oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” - în
valoare de 600.000 lei, urmând ca pentru 2015 acestea să fie de 800.000 de lei.

Municipiul Cluj-Napoca a câştigat premiul „Capitala economică a Transilvaniei”
Cluj-Napoca a câştigat premiul „Capitala economică a Transilvaniei”, decernat în cadrul
Galei „Forbes Romania – Best Cities for Business 2014”, distincţie acordată pentru excelenta
evoluţie economică a Clujului din ultimii ani. Oraşul nostru îşi dezvoltă o serie de avantaje
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competitive semnificative, în multiple domenii: mediu academic de excepţie, programe de
specializare la nivel înalt în orice domeniu, infrastructură bună, o administraţie locală deschisă, care
pune preţ pe transparenţă şi responsabilitate, oferă facilităţi pentru investitori.

Colaborarea cu mediul de afaceri
Municipalitatea are o colaborare excelentă cu mediul de afaceri, atât cu capital autohton, cât
şi cu capital străin, iar Primăria a primit în 2014 vizita a 21 delegaţii de investitori provenind din
Marea Britanie (2), Italia (1), Coreea de Sud (2), Germania (2), România (3), Ungaria (1), Olanda
(1), Spania (2), SUA (2), China (2), Franţa (1), Belgia (1), Japonia (1).
De asemenea, municipalitatea a fost partener în organizarea unor evenimente cum sunt
Forumul de afaceri româno-maghiar, Cluj Business Days, Festivalul de Toamnă al Economiei
Germane sau Cluj Innovation Days.
Proiectele Clujului au fost prezentate la unul dintre cele mai mari evenimente de promovare a
investiţiilor din Europa - Târgul Investiţional Internaţional Expo Real München 2014. Evenimentul a
fost organizat sub conceptul „Transylvania Evolution”, cu scopul de a susţine proiecte ale
comunităţii din sectorul public şi cel privat din Cluj-Napoca şi de a atrage noi investiţii în regiune.
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Standul Clujului a prezentat proiecte de dezvoltare ale Primăriei Cluj-Napoca, ale Consiliului
Judeţean Cluj, precum şi proiectul Cluj Innovation City (CIC), iniţiat de Cluj IT Cluster.
Primul ghid imobiliar local realizat pe baza tranzacţiilor reale efectuate în piaţă, lansat
în Cluj-Napoca
O echipă de evaluatori membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din
România în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca şi cu sprijinul companiei de audit
şi consultanţă KPMG a elaborat un ghid ce are la bază tranzacţiile imobiliare încheiate pe raza
municipiului Cluj-Napoca, în perioada mai - decembrie 2013.
În cadrul acestui demers, Primăria din Cluj-Napoca, prin intermediul Direcţiei de Impozite şi
Taxe Locale, a realizat în premieră o centralizare a tranzacţiilor imobiliare, pentru a servi unei
analize inedite a pieţei imobiliare clujene.
Existenţa acestui raport, actualizabil anual, va permite de acum înainte ca acest tip de
informaţie să fie accesibilă tuturor şi va aduce un plus de siguranţă cetăţenilor care decid să facă
achiziţii imobiliare. Este o măsură prin care creştem pe termen lung calitatea vieţii şi prin care
împiedicăm eventuale încercări de speculaţii imobiliare.
”Iniţiativa noastră de la Cluj-Napoca este un proiect pilot pe care îl vedem replicat la nivelul
tuturor oraşelor din România, într-un efort de a transparentiza piaţa imobiliară din România”, a
declarat Adrian Vascu, Preşedintele ANEVAR.
Acorduri de funcţionare pentru societăţi comerciale
În această perioadă au fost întocmite, în urma analizei documentaţiilor depuse şi aprobării
acestora în comisia de profil, un număr total de 853 acorduri de funcţionare pentru societăţi
comerciale ce deţin puncte de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca. Au fost întocmite şi un număr
de 159 acorduri de funcţionare noi ce modifică acorduri deja existente, în baza solicitării formulate
de către societăţi comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
Privitor la comerţul stradal desfăşurat cu ocazia diverselor sărbători (1 martie, sărbători
pascale, 1 noiembrie, sărbători de iarnă), respectiv cu produse agricole de sezon au fost întocmite un
număr de 1147 de abonamente pentru desfăşurarea comerţului stradal.
De asemenea, în această perioadă au fost verificate şi aprobate documentaţiile aferente
desfăşurării vânzărilor de soldare pentru un număr de 80 societăţi comerciale.
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Întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi
Crearea unui mediu cât mai sănătos pentru noi şi copiii noştri reprezintă una dintre priorităţile
administraţiei clujene. Primăria a continuat acţiunile anuale de întreţinere a spaţiilor verzi din oraş,
de toaletare şi înlocuire a arborilor de pe aliniamentele stradale şi de plantare de gard viu, în cadrul
cărora au fost plantate pe domeniul public peste 250.000 de fire de gard viu, peste 400.000 de flori şi
peste 800 de arbori.
Am continuat un proiect de suflet, „Un copil - un arbore”, ce urmăreşte dezvoltarea zonelor
verzi şi responsabilizarea familiilor pentru un mediu curat. Fiecare arbore este plantat în numele unui
nou-născut, iar în 2014 au fost plantaţi peste 1.500.
A continuat acţiunea de împădurire din zona Bulevardului Muncii, pe un teren degradat cu
peste 10.000 de puieţi plantaţi pentru „Pădurea clujenilor”. Le mulţumim şi cu această ocazie
voluntarilor care participă an de an la acest proiect de împădurire.
În cartierul Mănăştur, în urma priorităţilor stabilite de cetăţeni, a fost reabilitat Parcul
Primăverii: au fost confecţionate şi amplasate 3 foişoare din lemn natur mici şi un foişor mare (peste
groapa de nisip); au fost montate 8 bănci noi; au fost plantaţi 26 de arbori; a fost reparată cişmeaua şi
s-au făcut reparaţii la aparatele de joacă.
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În anul 2014 a continuat proiectul „Adoptă un spaţiu verde!”, prin care companiile clujene
care doresc să se implice în înfrumuseţarea oraşului pot să ia în grijă un spaţiu verde de pe domeniul
public. Printre spaţiile verzi astfel amenajate s-au numărat Piaţa Avram Iancu, sensul giratoriu de pe
strada Câmpului, sensul giratoriu strada Nicolae Titulescu cu strada Liviu Rebreanu etc.
La nivelul întregului oraş s-a finalizat o amplă acţiune de verificare a tuturor locurilor de
joacă şi pentru sport în aer liber, intervenindu-se acolo unde a fost cazul cu lucrări de reparaţii şi
înlocuire a dotărilor urbane în toate cartierele. A continuat acţiunea de montare de dale de cauciuc cu
peste 2.000 mp de dale, în funcţie de cererile cetăţenilor. Peste 300 de bănci au fost montate la
asociaţiile de proprietari şi pe domeniul public.
Primăria Cluj-Napoca a demarat realizarea unui nou complex sportiv şi de agrement în
cartierul Gheorgheni, pe strada Alexandru Vaida Voevod f.n. (zona fostului cartodrom), pe 9,4
hectare, iar în anul 2014 a fost realizat proiectul tehnic. Un complex în care clujenii să poată juca
fotbal, baschet, volei, tenis, să se poată bucura de un nou skatepark, o pistă pentru jogging, un perete
de escaladări, de un parc pentru plimbări sau de o zonă de picnic.
De asemenea, în cursul anului 2014, s-au efectuat lucrări de decolmatare pe pârâul Zapodie şi
pe Valea Chintăului, tronsonul cuprins între străzile Oaşului şi Sobarilor şi s-au efectuat lucrări de
igienizare şi întreţinere pe Canalul Morii şi pe pârâurile Nadăş, Murători, Becaş.
Cluj-Napoca, oraşul cu cel mai curat aer din Europa
În Cluj-Napoca se respiră cel mai curat aer din Europa, conform unui clasament al gradului
de poluare în cele mai mari 100 de oraşe europene. Timişoara ocupă locul 60 şi Bucureşti - locul 66.
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Clasamentul a fost publicat de Asociaţia Respire (www.respire-asso.org) în parteneriat cu
revista „We demain” şi a fost realizat folosind baza de date a Agenţiei Europene de Mediu, care
strânge înregistrările staţiilor europene de măsurare a calităţii aerului. Clasamentul a fost preluat şi
comentat de o serie de publicaţii, între care prestigiosul ziar „Le Monde”.
În general, printre oraşele cel mai bine clasate se află cele care practică o politică de
descurajare a traficului de autoturisme personale, dezvoltând o politică de mobilitate urbană
sustenabilă. Oraşele pilot ale mişcării 'Slow Cities', născută în 1999 cu scopul de a promova ritmurile
lente de circulaţie, sunt bine poziţionate: Edinburg (2), Bristol (12), Bonn (10), Utrecht (11),
Rotterdam (21), Valencia (20).
Participare record la Concursurile „Curăţenie generală” şi „Iubesc Clujul Curat”
Primăria a organizat două competiţii de protecţie a mediului, destinate clujenilor: „Curăţenie
generală” şi „Iubesc Clujul Curat”.
„Curăţenie

generală”

este

un

concurs între asociaţiile de proprietari,
care pot câştiga anual premii în valoare
totală de 135.000 de lei, sume ce pot fi
folosite pentru repararea,

amenajarea,

refaţadizarea blocului sau alte lucrări de
întreţinere a blocului şi a spaţiului verde
aferent. În anul 2014, s-au înscris la
concurs 297 de asociaţii, cu aproximativ 50% mai multe decât în anul 2013.
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„Iubesc Clujul Curat” a ajuns la cea de-a 11-a ediţie şi este menit să promoveze în rândul
elevilor clujeni spiritul civic de respect faţă de mediul înconjurător, utilizând puterea exemplului dat
chiar de către tineri. Fiecare unitate şcolară care se înscrie în competiţie desemnează un grup de elevi
pentru a asigura activităţi de întreţinere a spaţiilor din jurul şcolii sau a unui perimetru prestabilit şi
asumat spre a-l îngriji, în fiecare an participând mii de tineri de la zeci de şcoli şi licee. În 2014 s-a
înregistrat un record de participare, înscriindu-se la concurs 38 de şcoli cu peste 3.000 de copii.

Adăpost extins pentru câinii fără stăpân şi locuri pentru plimbat câinii cu stăpân
Centrul destinat câinilor comunitari de pe strada Bobâlnei din Cluj-Napoca a fost extins de la
140 la 200 de boxe. Centrul este pe măsura unui oraş european, care se respectă şi care îşi tratează
câinii comunitari în condiţii decente. Nici un câine nu a fost eutanasiat la Cluj-Napoca.
Cine doreşte poate adopta unul dintre câinii aflaţi la Centrul de ecarisaj. Sunt necesare o
adeverinţă de venit sau o copie după cuponul de pensie, o copie după contractul de casă şi o sumă de
40 de lei, contravaloarea microcipului.
De asemenea, s-au identificat şi s-au amenajat 37 de zone semnalizate şi cu coşuri de gunoi
speciale destinate plimbării câinilor cu stăpân. S-a constituit un grup de lucru care a elaborat o
propunere pentru un nou regulament pentru câinii cu stăpân, care urmează să intre în dezbatere
publică în anul 2015.

Salubrizare stradală şi deszăpezire
Lucrările de salubrizare stradală s-au desfăşurat pe două sectoare pe un număr de 640 de
străzi, în baza contractelor de concesiune încheiate, Primăria urmărind zilnic lucrările executate şi
îndeplinirea indicatorilor de performanţă.
Comandamentul de deszăpezire funcţionează în fiecare an începând cu 15 noiembrie,
activitatea propriu-zisă de deszăpezire desfăşurându-se pe cele două sectoare în trei grade de urgenţă,
numărul total al străzilor pe care se intervine ajungând astfel la 678.
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212 puncte de colectare selectivă şi 7 campanii de colectare DEEE
În ceea ce priveşte salubrizarea menajeră, cei doi operatori au continuat programele de
modernizare a punctelor gospodăreşti şi de amenajare de noi puncte de colectare, aceste lucrări fiind
finalizate în proporţie de 90%. Referitor la implementarea colectării selective (PET, hârtie, sticlă), în
sectorul I sunt amenajate un număr de 68 de puncte de colectare selectivă cu 207 containere de tip clopot
(PET, hârtie, sticlă), 5 containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi
respectiv 5 containere de 16 tone pentru colectarea deşeurilor voluminoase. În sectorul II sunt amenajate
un număr de 144 puncte de colectare selectivă din care un număr de 95 sunt dotate cu containere tip
clopot (PET, hârtie, sticlă), iar 49 sunt dotate cu containere de 1,1 mc, respectiv 3 containere pentru
colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. De asemenea, în anul 2014 s-au organizat 7
campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE).

Pieţe volante în cartiere
Pieţele volante se bucură de un real succes la Cluj-Napoca, dovadă fiind numărul mare de
producători agricoli care aleg să îşi vândă produsele aici. La piaţa de pe Platoul Sălii Sporturilor
"Horia Demian" au participat în medie 100 de producători agricoli în fiecare săptămână, la cea de pe
strada Sigismund Toduţă din cartierul Grigorescu - 40 de producători, la cea de pe strada Unirii f.n.
(capătul liniei 3) - 75 de producători. La începutul fiecărei toamne (în acest an în 12-14 septembrie),
pe platoul Sălii Sporturilor se desfăşoară Ziua Recoltei, la care participă nu doar producători agricoli,
ci şi meşteri populari şi ansambluri folclorice din diferite zone ale judeţului Cluj, evenimentul
înregistrând succes printre clujenii de toate vârstele. Astfel, clujenii pot beneficia de produse de
calitate, la preţuri corecte.

O nouă cantină pentru clujeni - Cantina Hoia
Primăria Cluj-Napoca a inaugurat Cantina Hoia, situată pe strada Eremia Grigorescu nr. 134 şi
având o capacitate 50 de locuri. Modernizarea acestui imobil a fost demarată în martie 2014, iar prin
lucrările efectuate s-a încercat păstrarea farmecului de odinioară al acestei clădiri, construite în anul
1939. Reparaţiile şi amenajările au vizat, în principal, păstrarea elementelor decorative originale.
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Servicii sociale - pentru o comunitate unită
Pe parcursul întregului an, acţiunile de intervenţie comunitară s-au concentrat asupra
evaluării nevoilor comunităţii şi prevenirii situaţiilor de marginalizare socială. Au fost dezvoltate
acţiuni şi servicii sociale care vizează satisfacerea nevoilor de bază ale fiinţei umane (nevoia de hrană,
nevoia de locuire, nevoia de acces la servicii, facilităţi şi informaţii) şi s-a acţionat pentru identificarea
şi activarea resurselor comunitare în vederea soluţionării problemelor persoanelor, familiilor,
grupurilor defavorizate. Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală asigură asistenţa persoanelor cu
handicap, a celor vârstnice şi a tuturor categoriilor defavorizate sau aflate în nevoie.
Persoanele cu nevoi speciale beneficiază de consiliere, suport şi îndrumare. Persoanele cu
handicap grav beneficiază de îngrijirea şi asistarea din partea unui asistent personal (467 de asistenţi
personali) sau de indemnizaţii (1360 persoane); persoanele cu handicap gav, accentuat, însoţitorii şi
asistenţii personali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun (peste 3900 de
persoane) şi aproximativ 100 de persoane cu handicap beneficiază de transport cu două microbuze
special adaptate (de la domiciliu la şcoli, grădiniţe, centre de recuperare etc.); peste 2.000 de
persoane vârstnice beneficiază de activităţi de recreere şi petrecere a timpului liber prin intermediul
Centrelor de zi pentru vârstnici şi a Cluburilor de pensionari.
În 2014, Primăria a organizat o excursie la mănăstirea Nicula pentru 100 dintre vârstnicii cu
venituri reduse care participă la activităţile organizate în cluburi ale pensionarilor şi în centrele de zi
şi a organizat sărbătorirea Zilei Internaţionale a Vârstnicului şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor cu
Dizabilităţi.
Specialiştii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală au efectuat peste 1.000 de vizite la
domiciliul/reşedinţa copiilor care trăiesc în comunităţi aflate în risc de marginalizare socială sau au
nevoi speciale sau se confruntă din diverse motive cu pericolul separării de părinţi.
Aproximativ 450 de persoane beneficiază în fiecare lună de serviciile cantinei de ajutor social.
În cadrul Centrului de Servicii Sociomedicale pentru copii şi tineri cu dizabilităţi
neuromotorii, au beneficiat de terapie un număr cuprins între 66 şi 77 de pacienţi în fiecare lună. În
2014, clădirea Centrului a fost modernizată şi s-a reuşit încheierea unui parteneriat pentru ca centrul
să desfăşoare programe pilot de interes naţional şi internaţional şi colaborări cu centre de profil din
străinătate (programul MIRA - reabilitare medicală interactivă asistată prin softuri video adaptate
pentru copiii cu dizabilităţi prin colaborarea cu Senior Experten Service Bonn, Germania).
La nivelul municipalităţii, în parteneriat cu experţi din mediul academic şi cu ONG-uri, s-au
dezvoltat mai multe proiecte pentru incluziunea socială a grupurilor defavorizate, cu focalizare
asupra comunităţilor de la Pata Rât.
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În ceea ce priveşte investiţiile majore pentru asigurarea unor servicii sociale de calitate, care
să aibă un impact pozitiv, pe termen lung, Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate
pentru Persoane Vârstnice nr.1 (str. Ştefan Octavian Iosif nr. 1-3) şi Centrul Multifuncţional de
Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2 (str. Decebal nr. 21 şi B-dul 21 Decembrie
1989 nr. 108) au intrat în modernizare şi vor fi nu doar reabilitate, ci şi dotate cu echipamente
specifice de reintegrare a persoanelor vârstnice beneficiare ale serviciilor sociale oferite.
În ceea ce priveşte accesul categoriilor vulnerabile la servicii medicale, Primăria are în derulare
un program, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie, prin care sunt asigurate
tratamente stomatologice gratuite pentru persoanele cu venituri reduse. De asemenea, Policlinica fără
plată “Familia Sfântă”, care oferă de 20 de ani servicii medicale gratuite, a primit în acest an sprijin de
la bugetul local pentru cheltuielile de întreţinere.
Primăria Cluj-Napoca a sprijinit activitatea
fundaţiilor şi asociaţiilor care prestează servicii sociale.
32 de asociaţii şi fundaţii din municipiul Cluj-Napoca au
primit anul acesta alocări de la bugetul local în valoare
de peste 2,5 milioane de lei, activităţile lor având peste
5.000 de beneficiari.
Primăria a demarat proiecte de realizare a unor
locuinţe sociale din fonduri europene nerambursabile.
În acest an au fost realizate 46 de locuinţe sociale
printr-un proiect de reabilitare a unei clădiri degradate
de pe strada Iuliu Coroianu nr. 5.
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Programe pentru distribuţia de alimente
Autorităţile locale şi-au asumat responsabilitatea faţă de persoanele mai puţin norocoase, faţă
de oamenii cu probleme şi Primăria derulează două programe de distribuţie de alimente pentru
categorii defavorizate. Unul a fost finanţat din fonduri europene (aproximativ 15.000 de
beneficiari), iar celălalt a fost finanţat de la bugetul local (peste 25.000 de beneficiari). Printre
beneficiari se numără persoane cu handicap
grav si accentuat, persoane persecutate,
pensionari

cu

pensii

mici,

şomeri

indemnizaţi şi neindemnizaţi, precum şi
beneficiari de ajutor social.
Cel

mai

recent

program

de

distribuţie de alimente iniţiat de Primărie a
început în data de 2 decembrie 2014 şi se
desfăşoară între orele 8.30 şi 15.30 la
Cluburile pensionarilor şi la primăriile de cartier din Gheorgheni şi Iris.
Persoanele fără adăpost primesc îngrijire la Cluj-Napoca
În total, Primăria dispune de 150 de locuri pentru persoanele fără adăpost. Dintre aceste, 110
sunt disponibile în centrele Primăriei de pe străzile Dragoş Vodă şi Oaşului. Pe lângă acestea, mai
colaborăm cu Uniunea Creştină din România, care ne pune la dispoziţie 10 locuri în centrul de pe
strada Tutunului şi cu Prison Fellowship România, care dispune de alte 30 de locuri la adăpostul de
pe strada Sobarilor.
În aceste spaţii, cei fără adăpost beneficiază de cazare şi consiliere în obţinerea unor drepturi
de asistenţă socială (inclusiv obţinerea de locuri de muncă) şi în centrele primăriei de masă caldă.
Locuri de muncă pentru persoane defavorizate
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a finalizat implementarea proiectului POSDRU
„Împreună pentru un început sigur”, partenerii săi fiind Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă
Comunitară Arad, Consiliul Metropolitan Rotherham Marea Britanie, Asociaţia Caritas Eparhial
Greco-Catolic Cluj şi Institutul Intercultural Timişoara. Proiectul a fost centrat pe incluziunea socială
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a persoanelor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi, pe consiliere şi mediere pentru obţinerea
unui loc de muncă.
Rezultatele proiectului sunt următoarele: 4408 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
vizate de proiect (persoane de etnie roma şi persoane cu dizabilităţi) au beneficiat de informare,
consiliere şi mediere pe piaţa muncii, dintre care 3565 beneficiari persoane de etnie roma şi 943
persoane cu dizabilităţi; 28 de angajatori au angajat 475 de beneficiari; 113 persoane au fost angajate
în municipiul Cluj-Napoca, dintre care 96 sunt de etnie roma şi 17 sunt persoane cu dizabilităţi; 362
de persoane au fost angajate în judeţele Cluj, Arad, Timiş, Bihor, Sălaj, Maramureş, Satu-Mare şi
Bistriţa-Năsăud; 500 de persoane au beneficiat de programe de formare profesională, dintre care 80
de persoane la cursul de lucrător în comerţ, 112 de persoane la cursul de peisagişti, 36 de persoane la
cursul de camerist, 36 de persoane la cursul de îngrijitor vârstnici, 18 persoane la cursul de lucrător
în construcţii,18 persoane la cursul de montator cablaje (în total 300 de persoane de etnie roma) şi
200 de persoane cu dizabilităţi au participat la cursul de peisajist floricultor; 400 de persoane au
beneficiat de certificarea competenţelor dobândite în mod nonformal: 240 persoane de etnie romă şi
160 de persoane cu dizabilităţi; a fost înfiinţat Centrul de Informare şi Consiliere pentru Promovarea
Oportunităţilor de Ocupare pe strada Plevnei nr.158.

Campanie antidrog la Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca a susţinut o campanie de conştientizare a comunităţii clujene cu privire
la riscurile asociate consumului de droguri. Cu ocazia Zilei Internaţionale Antidrog (26 iunie 2014),
o expoziţie foto captivantă s-a desfăşurat în Piaţa Unirii. Fotografii de mari dimensiuni au ilustrat
obiecte aparţinând unor tineri consumatori sau foşti consumatori de droguri, reprezentative pentru
efectele negative cu care aceştia s-au confruntat. Fiecare fotografie a fost însoţită de „povestea” reală
a obiectului. Expoziţia a fost mobilă, fotografiile fiind expuse până la sfârşitul anului în diverse
locaţii publice din oraşul nostru, frecventate de tineri (şcoli, facultăţi, mall-uri, cafenele etc). Pe lângă
această expoziţie, voluntarii Asociaţiei Preventis au participat la o acţiune stradală - Clujenii spun:
„Eu nu consum droguri!”. Echipe de tineri voluntari ai Asociaţiei Preventis au mers în fiecare cartier
al oraşului, vorbind cu trecătorii despre consumul de droguri, invitându-i la expoziţia foto şi
încurajându-i să poarte un sticker cu mesajul „Eu nu consum droguri!”
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Finanţare europeană şi locală pentru ambulatoriu nou şi echipamente moderne la
Spitalul „Clujana”
Primăria municipiului Cluj-Napoca a câştigat un proiect cu finanţare europeană pentru
extinderea şi modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Municipal „Clujana” şi
dotarea cu aparatură medicală de specialitate. Proiectul are o valoare totală de peste 32 de milioane
de lei, fiind susţinut de la bugetul local cu aproximativ 4 milioane de lei, pentru cofinanţare şi
acoperirea cheltuielilor neeligibile.
Vor fi amenajate noi cabinete de Nefrologie, Radiologie şi imagistică medicală,
Reumatologie şi Analize medicale şi se vor achiziţiona 174 de echipamente, dintre care 15 sisteme
de consultaţie/tratament, 17 echipamente IT de uz medical şi 142 de echipamente medicale computer RMN, ecografe doppler 4D, băi galvanice cu uşă Rocher etc.
Pe lângă dotarea cu aparatură de specialitate, spitalul va avea practic un nou ambulatoriu,
modern, va fi realizată o supraetajare, iar spaţiul reamenajat va permite creşterea capacităţii de
diagnostic şi tratament, reducând astfel numărul internărilor şi durata medie pentru pacienţii
internaţi. Contractul de execuţie a construcţiei a fost semnat şi, până în luna iulie 2015, vor fi
modernizaţi prin proiect 3.014,18 mp de ambulatoriu, ceea ce va permite înfiinţarea a 4 cabinete
medicale noi: nefrologie; radiologie şi imagistică medicală; reumatologie; analize medicale.
Primăria Cluj-Napoca sprijină în fiecare an Spitalul Clinic Municipal „Clujana” cu
aproximativ 12 milioane de lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare.

Sprijin pentru spitalele clujene şi pentru SMURD
Spitalul „Clujana” este singurul aflat în responsabilitatea municipalităţii; însă, după cum bine
ştim cu toţii, majoritatea unităţilor de stat au nevoie de fonduri suplimentare pentru funcţionare şi
alocările din partea municipalităţii sunt necesare. Este o formă de respect faţă de şcoala medicală
clujeană. Primăria susţine spitalele clujene în primul rând datorită performanţei pe care o au în
România şi a calităţii actului medical care se bucură de recunoaştere internaţională.
Astfel, la propunerea primarului, au fost sprijinite cu fonduri de la bugetul local (4 milioane
de lei) 10 instituţii medicale: Spitalul Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Urgenţă pentru Copii,
Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Spitalul Clinic de
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Recuperare, Institutul de Gastroenterologie-Hepatologie, Institutul Inimii „Nicolae Stăncioiu”,
Institutul de Urologie şi Transplant Renal, Spitalul CFR, precum şi Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Iuliu Haţieganu”.
De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a sprijinit Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare pentru asigurarea necesarului de combustibil pentru autospecialele SMURD Cluj,
pentru a asigura masa echipelor SMURD şi a dotat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
cu o autospecială de primă intervenţie. Maşina poate fi utilizată la mai multe tipuri de intervenţie:
stingerea incendiilor, descarcerare uşoară, salvări de persoane din diferite spaţii. Autospeciala este
eficientă şi necesară datorită posibilităţii rapide de deplasare şi accesului mai uşor pe străzile înguste
sau în zonele în care nu pot interveni maşinile existente.
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Siguranţa cetăţeanului - Poliţia locală
La nivelul Poliţiei locale a continuat implementarea unui management al siguranţei şi ordinii
publice, pe toate palierele de acţiune prevăzute de lege.
Poliţia locală a verificat şi a soluţionat peste 25.000 de sesizări ale cetăţenilor. În urma
acţiunilor specifice şi a verificărilor efecuate au fost aplicate 23.603 de sancţiuni contravenţionale.
Au fost identificate 498 autovehicule abandonate, din care 378 au fost îndepărtate de pe
domeniul public de către proprietari şi 26 au fost ridicate de RADP, pentru restul fiind în curs
procesul de identificare şi notificare a proprietarilor.
Au fost aplicate 855 sancţiuni pentru încălcarea normelor de convieţuire socială (tulburarea
liniştii publice, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aparţinând domeniului public, consum de
băuturi alcoolice), 697 de sancţiuni pentru abateri privind transportul de persoane în regim de taxi. Sau pus în aplicare 787 mandate de aducere şi 143 mandate de executare a muncii în folosul
comunităţii.
Poliţia locală a avut 1.070 participări la asigurarea ordinii şi liniştii publice în dispozitive
ordonate, cu ocazia evenimentelor publice, demonstraţii, acţiuni artistice, sportive, religioase,
precum şi transporturi speciale şi agabaritice care au avut loc pe toată raza municipiului, respectiv
peste 12.000 de misiuni de patrulare ordonate.
S-au aplicat 700 sancţiuni pentru nereguli privind protecţia mediului, 112 sancţiuni pentru
tăieri ilegale de arbori, 235 sancţiuni pentru lipsa contractelor de salubritate şi 83 sancţiuni pentru
depozitări ilegale de deşeuri, ca urmare a 24.989 verificări efectuate pe domeniul public sau privat al
municipiului. S-au efectuat 127 de măsurători sonometrice din care 80% au fost soluţionate prin
izolarea fonică sau reducerea nivelului de zgomot la sursă. De asemenea, pentru abateri de la
normele privind curăţenia pe drumurile publice la ieşirea din organizările de şantier, au fost încheiate
49 de procese verbale de constatare a contravenţiei.
În urma verificărilor legate de respectarea legislaţiei rutiere în vigoare, s-au aplicat 19.562 de
amenzi pentru parcări neregulamentare şi alte contravenţii la regimul circulaţiei şi 2.641 de
autovehicule au fost ridicate pentru opriri/staţionări neregulamentare.
De cel puţin două ori pe săptămână, s-au verificat activităţile comerciale din pieţele
agroalimentare, fiind încheiate 53 procese-verbale de constatare a contravenţiilor, respectiv au fost
aplicate un număr de 1.764 de sancţiuni pentru încălcarea regulilor de comerţ pe raza municipiului.
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S-au efectuat 2.628 verificări la construcţii edificate sau în curs de edificare. Au fost aplicate
71 de sancţiuni şi s-au făcut 49 de plângeri penale pentru lucrări de construire executate fără
autorizaţie de construire sau cu nerespectarea proiectului vizat spre neschimbare. S-a efectuat
inventarierea unui număr de 2.518 mijloace publicitare pe domeniul public şi privat al municipiului.
Au fost identificate 784 de cazuri de persoane care apelau la mila publicului, unele în mod
repetat. Acestea au fost transportate la Centrul de găzduire temporară sau - majoritatea - au fost
îndrumate spre localităţile de domiciliu din judeţele Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Iaşi, Braşov
etc. În cazul minorilor, aceştia au fost transportaţi la adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii
„Arlechino”.
A fost asigurată paza la un număr de 35 de obiective de interes public. Pentru asigurarea
măsurilor de ordine în zona unităţilor de învăţământ, în baza unui protocol încheiat între
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Cluj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca şi Primăria municipiului, Direcţia Poliţia
Locală are în grijă un număr de 24 unităţi de învăţământ preuniversitar, 20 de şcoli şi 4 grădiniţe.
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Cluj-Napoca 2015 - Capitală Europeană a Tineretului
Bazându-se pe un parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, municipiul Cluj-Napoca a
câştigat titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2015. În data de 25 aprilie 2014, în cadrul
Adunării Generale a European Youth Forum de la Bruxelles, a fost semnat Memorandumul de
Înţelegere între Municipiul Cluj-Napoca şi Forumul European de Tineret asupra titlului de Capitală
Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015.
Acest titlu a fost câştigat de municipiul ClujNapoca prin competiţia desfăşurată la nivel european
pe parcursul anului 2012. În competiţie au participat
12 oraşe din ţările membre ale Consiliului Europei,
iar „Youth@Cluj-Napoca 2015”, elaborat printr-un
parteneriat activ cu sectorul local de tineret, a fost
conceptul câştigător ales de juriul internaţional
alcătuit din reprezentanţi de marcă ai unor instituţii
europene. Cluj-Napoca va fi în 2015 a şaptea
Capitală Europeană de Tineret, după Rotterdam
(Olanda), Torino (Italia), Antwerpen (Belgia), Braga
(Portugalia), Maribor (Slovenia) şi Salonic (Grecia).
Credem că acest titlu aduce un plus de
dinamism şi o atenţie sporită asupra rolului tinerilor
în procesele de dezvoltare urbană. Pentru că este un
proiect al tinerilor, asociaţia care gestionează
implementarea programului este Federaţia Share,
care reuneşte 36 de asociaţii care desfăşoară
activităţi pentru tineret.
În cadrul programului pentru 2015, se vor
desfăşura aproximativ 1.500 de activităţi incluzând
manifestări culturale, artistice, educaţionale, profesionale, sportive, ecumenice, antreprenoriale şi
filantropice. Primul eveniment avea loc de Revelion, când în Piaţa Unirii va avea loc un concert al
trupei daneze The Asteroids Galaxy Tour.
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Între proiectele care se vor desfăşura în 2015 se numără şi cel al bugetării participative pentru
tineret, o premieră în România şi în Europa Centrală şi de Est. Bugetarea participativă îşi propune
implicarea cetăţenilor într-un proces democratic pentru stabilirea modalităţii optime de cheltuire a
unei părţi a bugetului public. Prin acest demers pot fi implicaţi cât mai mulţi tineri pentru ca să
propună iniţiative pentru 2015. Mai mult, tinerii vor decide care iniţiative vor fi acelea care vor fi
implementate, iar municipalitatea va asigura sprijin financiar pentru activităţile care vor fi realizate
cu ajutorul partenerilor din societatea civilă.
Cluj-Napoca 2015 este un program deschis tuturor. Cluj-Napoca 2015 oferă noi perspective
de participare la viaţa publică, dezvoltă mecanisme de solidaritate şi incluziune, încurajează dialogul
intercultural, generează colaborări şi parteneriate care aduc beneficii întregii comunităţi.

Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană
Proiectul Capitalei Culturale este un proiect apolitic, un proiect care reuneşte întreaga
comunitate. Prin susţinerea acestui proiect, clujenii demonstrează că acolo unde e vorba de obiective
majore putem fi uniţi şi putem susţine împreună o cauză ce va fi cu siguranţă în beneficiul nostru, al
tuturor şi al copiilor noştri.
Asociaţia „Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană” a anunţat în luna martie
încheierea procesului strategic de creionare a conceputului integrat pe care îl va avea în vedere la
depunerea aplicaţiei în competiţie. Conceptul propus este „East of West”, adică locul unde se
întâlnesc resursele, ocazia istorică de a ne descoperi unii pe alţii şi de a construi modele prin care să
îndeplinim această „maturizare”. De ce „East of West"? Pentru că existenţa Clujului la confluenţa
dintre Est şi Vest defineşte şi felul unic de a fi al oamenilor, dar e relevantă şi pentru procesele care
au loc azi în Europa, la est şi la vest, deopotrivă.
Motto-ul proiectului este „Servus 2021”. Termen de origine latină, „servus” s-a consacrat în
spaţiul cultural al Europei Centrale şi este o formulă de salut specifică clujenilor. Folosit şi de
români, şi de maghiari, este salutul celor care deja au devenit prieteni, al celor care se simt egali.
Înseamnă deschidere, familiaritate, disponibilitate de a te pune la dispoziţia celuilalt pe temeiul
încrederii şi al unui răspuns similar. Este sinteza întâlnirii dintre Est şi Vest.
În luna septembrie, Asociaţia Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană a anunţat
liniile de program ale proiectului de candidatură şi a lansat un apel de proiecte.
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În acest moment, Clujul este cel mai bine plasat în competiţia pentru titlul de Capitală
Culturală Europeană a anului 2021. Aceasta se datorează în primul rând echipei de proiect, dar şi
contribuţiei pe care o aduc cei implicaţi din spaţiul cultural, societatea civilă, mediul academic şi
diverse alte sectoare pe care Asociaţia a reuşit să le coaguleze în jurul proiectului.
Primăria susţine toate demersurile pentru candidatura municipiului la titlul de Capitală
Culturală Europeană în anul 2021. În anul 2014, suma alocată finanţării proiectelor culturale şi de
tineret a ajuns la peste 6,5 milioane de lei, mai mult decât dublu faţă de anul anterior. De asemenea, a
intrat în vigoare un nou regulament care creşte transparenţa întregului proces de alocare de fonduri şi
stabileşte criterii clare pentru toţi participanţii, modificările adoptate fiind cele cerute de către
operatorii culturali.
Strategia Primăriei presupune consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural din
Cluj-Napoca, astfel încât oraşul să fie recunoscut pe plan regional şi naţional ca o comunitate care
preţuieşte, sprijină şi dezvoltă cultura şi artele şi are un aport cultural valoros pe plan naţional şi
internaţional. Municipalitatea a crescut semnificativ finanţarea alocată activităţilor ONG-urilor şi
activităţilor culturale, ajungând la aproape 6,5 milioane de lei.

Primăria sprijină zeci de evenimente culturale de anvergură internaţională, între care
Festivalul Internaţional de Film „Transilvania” (TIFF), Festivalul Internaţional „Toamna Muzicală
Clujeană”, Festivalul de Jazz „Transilvania”, evenimentele culturale din cadrul Zilelor Municipiului
Cluj-Napoca (cum ar fi concertul reunit al Operei Române şi Operei Maghiare), „Seri de Vară
Clujene” (muzică live, dans, teatru şi proiecţii video desfăşurate în Piaţa Muzeului, dar şi în Piaţa
Unirii, pe strada Mihail Kogălniceanu şi în Mănăştur), evenimentele din cadrul Târgului de Crăciun
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din Piaţa Unirii, Noaptea Europeană a Muzeelor, Festivalul Internaţional de Film „Comedy Cluj”,
Festivalul Internaţional de Teatru „Interferenţe”, Zilele Culturale Maghiare, Festivalul „Colours of
Cluj”, Festivalul „Temps d'images”, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Transilvania,
Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Fabrica de Pensule, Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră
„SoNoRo”, Transylvania Music & Art Festival, Festivalul Internaţional al Filmului Studenţesc,
concursul anual de artă în spaţiul public „Oraşul vizibil” şi multe altele.
Între proiectele pe care municipalitatea le-a sprijinit în 2014 se numără expoziţia „Rembrandt
- Apogeul gravurii”, de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, eveniment organizat de Euro Art
Luxemburg în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei,
Consiliul Judeţean Cluj şi Ambasada Olandei la Bucureşti.
De asemenea, cultele religioase au fost sprijinite de Primărie (2,6 milioane de lei) pentru
finalizarea lucrărilor de construcţie ale noilor lăcaşuri de cult sau pentru renovarea celor existente.
Pentru stabilirea sumelor s-a ţinut cont de regulamentul aprobat anul trecut de Consiliul Local.
În contextul candidaturii, s-a lucrat în continuare la proiectul Centrului Cultural
„Transilvania”, ce va găzdui şi viitorul sediu al Filarmonicii clujene. Indicatorii tehnicoeconomici au fost aprobaţi de către Consiliul local şi este în curs de verificare proiectul tehnic. Este
un proiect multianual, de aproximativ 64 de milioane de euro, care va presupune realizarea unui
parking suprateran şi a cinci corpuri de clădire cu funcţiuni distincte: Sediul Filarmonicii, Clădirea
Sălilor de Concerte, Clădirea artelor plastice, Sediul Academiei de Muzică şi respectiv un hotel
(pentru hotel dorim să încheiem un parteneriat cu un investitor privat).
Cel mai bine vândut pictor român în viaţă, clujeanul Nicolae Maniu, a acceptat să devină
ambasador al candidaturii Clujului în competiţia pentru Capitală Culturală Europeană în 2021.
Primăria a sprijinit cel mai mare spectacol de operă organizat în aer liber în România
Sâmbătă, 5 iulie 2014, în Piaţa Unirii, s-a desfăşurat spectacolul AIDA, organizat de Opera
Naţională Română Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca. Evenimentul a fost o premieră
pentru România, având în vedere desfăşurarea de forţe antrenate: 55 instrumentişti, 60 corişti, 10
solişti, 40 de balerini, 20 tehnicieni. AIDA a fost cel mai mare spectacol de operă din ţară organizat
în aer liber. Ineditul la acest eveniment l-a constituit faptul că figuraţia spectacolului a fost asigurată
de clujeni. Este vorba despre 450 de figuranţi voluntari participanţi.
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Lecturi publice susţinute de autorii români de cărţi pentru copii
Primăria municipiului Cluj-Napoca a sprijinit un proiect al Asociaţiei Tinerilor CreştinOrtodocşi a Arhiepiscopiei Cluj care a organizat lecturi publice susţinute de autorii români de cărţi
pentru copii. Proiectul „Autorul trăieşte” s-a desfăşurat la Cabana Moţilor Mărişel cu lecturi publice
pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Pelaghia Roşu”, la Biserica Studenţilor (Campusul Haşdeu) cu
lecturi publice pentru elevii claselor pregătitoare şi întâi de la Colegiului Naţional Teologic şi copiii
de la Grădiniţa „Sfântul Stelian”, la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” cu lecturi publice
deschise pentru toţi copiii.
Evenimente în centrele culturale administrate de Primărie
Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca reprezintă brandul care reuneşte trei obiective aflate
în patrimoniul oraşului: Vechiul Casino din Parcul Central, Turnul Croitorilor şi Cinematograful
Mărăşti. Reabilitate de municipalitate, cele trei obiective găzduiesc astăzi o paletă largă de
evenimente: conferinţe şi colocvii, expoziţii şi vernisaje, concerte şi diverse momente artistice,
proiecţii de film, reprezentaţii de teatru şi dans, folclor şi artă urbană etc.
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Centrul de Cultură Urbană Casino a găzduit nu mai puţin de 200 de evenimente, din care
peste 120 de evenimente culturale, 35 de recepţii, 35 expoziţii inedite şi 10 festivaluri importante
pentru cultura clujeană. Dintre cele mai importante evenimente, amintim: Cinecult 2014, 5 Minutes
Speeches, Balul dansurilor de societate, concertele copiilor de la Ministar, O zi cu Instagram,
proiecţii de fotografii din cadrul festivalului Photo România, Alandala in the Park, Catwalk by
Ramona Mândru, Noaptea cercetătorilor, Seminarul internaţional IFES, Noaptea albă a creatorilor şi
designerilor de produs, Cupa de şah Pierre de Coubertin, Share Photography, Transylvania
International Design & Fashion Fair, Zilele REGIO. Pe lângă tradiţionalele Jazz in the Park, Tango
Cazino, Photo România, Bookfest sau Festivalul internaţional de chitară clasică Novum Generatio, în
acest an s-au dezvoltat noi proiecte ambiţioase precum Coolt Urban (festival de cultură urbană),
Cinecult 2014 (proiecţii de film), Transylvania History Days (festival dedicat reconstituirii istorice).
La Turnul Croitorilor, vechi bastion medieval de apărare a Cetăţii Clujului, s-au desfăşurat
aperoximativ 150 de evenimente. Dintre cele mai importante, amintim: ClujLife Awards, Seri de
Dans şi Artă Dramatică, Ziua Filosofiei, Târgul de Dragobete, Green Caffe, Re-create Your
Neighborhood, Wanted, concert TheBeat şi Ministar, Noaptea Europeană a Muzeelor, Festivalul
internaţional de Teatru de Păpuşi Puck, workshop-uri din cadrul TIMAF, Unifest, Gimini, Biblioteca
vie. Acestor evenimente li s-au adăugat diverse workshopuri şi seminarii, ateliere de creaţie şi foarte
multe expoziţii (de la pictură la ceramică, de la fotografie la costume populare şi de la unelte istorice
la mărţişoare).
La cinematograful „Mărăşti” s-au desfăşurat peste 354 proiecţii de film (cu aproximativ
19.600 de spectatori), precum şi alte aproximativ 80 de evenimente: festivaluri folclorice, de muzică
uşoară, teatru, dans, expoziţii de pictură şi fotografie, serbări organizate de grădiniţe şi şcoli generale,
manifestări privind sprijinul persoanelor cu dizabilităţi etc.
Cinematograful „Dacia” din Mănăştur - centru al comunităţii cu activităţi pentru toate
vârstele
Primăria a demarat procesul de reabilitare a cinematografului „Dacia” din Mănăştur. Aşa
după cum au cerut cetăţenii cartierului, acesta va deveni un spaţiu multifuncţional în care se vor
putea organiza diverse activităţi culturale şi educaţionale, activităţi pentru copii, întâlniri ale
cetăţenilor, un adevărat centru al comunităţii din zonă. Clădirea, dată în folosinţă în 1981, are o
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suprafaţă construită de 960 de metri pătraţi - subsol, parter şi etaj. În prezent, proiectul de reabilitare
este finalizat şi au început lucrările de execuţie.
Evaluarea situaţiei existente a clădirii a evidenţiat necesitatea realizării unor lucrări de
reabilitare exterioare şi interioare. Procesul de bugetare participativă desfăşurat de Primăria ClujNapoca a servit ca premisă determinantă în realizarea proiectului pentru finisarea şi cizelarea
funcţională a spaţiului. La nivelul parterului unde se găsesc cele două săli de cinema, proiectul
prevede o soluţie flexibilă, de amenajare a sălii mari de cinematograf astfel încât aceasta să poată
servi şi ca sală de spectacole şi teatru. Scena va fi fost extinsă, iar spatele scenei a fost prevăzut cu
spaţii destinate actorilor, respectiv cabine cu vestiare şi grupuri sanitare. Pereţii şi tavanul au fost
studiaţi din punct de vedere acustic şi s-a propus tratarea acestora cu material fonoabsorbant în
funcţie de coeficientul de reverberaţie existent al sălii. Sala mică - aflată într-o stare de degradare
majoră datorită incendiului - se va tranforma într-o sală cu pardoseală plată, fără gradene, de
asemenea pentru a se acorda flexibilitate mare în alegerea funcţiunilor. Astfel, în sala mică vor putea
avea loc o multitudine de evenimente din cele mai variate, de la conferinţe şi întruniri până la
concursuri şi serate de dans. Holul principal va fi destinat expoziţiilor de artă şi evenimentelor
sociale şi este prevăzut cu garderobă. Etajul va fi reorganizat integral, fiind prevăzută o
compartimentare semiflexibilă cu pereţi uşori.
Centrul istoric primeşte o faţă nouă
Primăria a iniţiat cel mai important proiect multianual de înfrumuseţare a oraşului:
refaţadizarea clădirilor din centrul municipiului, proiect ce se va desfăşura până în 2018.
Centrul Clujului are clădiri impresionante din punct de vedere arhitectonic, care merită puse
în valoare cu adevărat, atât pentru locuitorii oraşului, cât şi pentru turişti. Vorbim şi de riscuri pentru
cetăţeni: clădirile sunt vechi şi am avut deja câteva cazuri în care s-au desprins bucăţi din tencuială,
care au căzut pe trotuare (domeniu public). Primăria a realizat o primă acţiune de inventariere a
problemelor, iar proprietarii au fost notificaţi că au obligaţia de a-şi repara proprietăţile.
Primăria acordă facilităţi pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie la astfel de
clădiri. Astfel, proprietarii imobilelor degradate au posibilitatea de a realiza lucrările din resurse
financiare proprii, sau pot apela la sprijinul financiar rambursabil oferit de Primărie, practic un
program de împrumut cu rambursare eşalonată, în termen de 10 ani. Finanţarea rambursabilă se
realizează prin suportarea de către municipiul Cluj-Napoca a contravalorii documentaţiei tehnice,
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plus 20% grant pentru execuţie şi 80% sub formă de contribuţie financiară care trebuie restituită în
10 ani (cu condiţia îndeplinirii criteriilor şi cerinţelor din Legea 153/2011 şi din HCL 358/2013).
Până în prezent, trei imobile au documentaţia completă şi urmează să intre în reparaţii prin
programul Primăriei în cursul anului 2015, iar pentru alte 7 imobile s-au cerut autorizaţii de
refaţadizare pe cheltuiala proprie (spre exemplu, Academia de Muzică).

Monument pentru victimele Holocaustului, restaurarea statuii lui Donat şi reabilitarea
statuii Glorie Ostaşului Român
Primul monument din oraşul nostru ridicat în memoria victimelor Holocaustului a fost dezvelit
în data de 27 mai 2014. Monumentul amplasat în parcul I.L. Caragiale a fost realizat cu sprijinul
Primăriei şi proiectul îi aparţine regretatului artist plastic clujean Egon Marc Lövith, supravieţuitor al
Holocaustului. Monumentul a fost realizat cu sprijinul comunităţii evreieşti din Cluj-Napoca şi se
doreşte a fi un simbol pentru locuitorii actuali ai municipiului cu privire la greşelile umanităţii ce nu
trebuie uitate, pentru a nu exista riscul repetării acestora. Avem astăzi o datorie faţă de istorie să facem
cunoscut tinerilor noştri
tot ceea ce s-a petrecut în
urmă cu 70 de ani, astfel
încât aceştia să se asigure
că asemenea derapaje de
la raţiune şi umanitate nu
se vor mai întâmpla.
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Parcului Etnografic „Romulus Vuia”, a reabilitat monumentul „Glorie Ostaşului Român” şi a început
reparaţiile la statuia „Şcoala Ardeleană”.
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Acţiuni pentru promovarea turismului
În anul 2014, au apelat la serviciile Centrului de Informare Turistică peste 8.700 de turişti,
dintre aceştia aproximativ 77% fiind străini, majoritatea din Franţa, Germania, Spania, Polonia,
Italia, Ungaria, Marea Britanie, Israel, SUA, Olanda, dar şi din America de Nord şi de Sud, Asia şi
Australia.Informaţiile solicitate de turiştii români şi străini se referă la obiectivele turistice din oraş şi
din împrejurimi, programul de vizitare, posibilităţile de transport, cazare şi agrement, restaurante
tradiţionale, magazine de antichităţi şi artizanat, librării, teatre, operă, pieţe şi mall-uri, schimb
valutar, rent-a-car, tururi de o zi şi trasee montane, hosteluri, campinguri, programul evenimentelor,
orarul trenurilor şi autobuzelor etc. Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca pune
la dispoziţia turiştilor pliante şi broşuri informative, în mai multe limbi de circulaţie internaţională,
harta turistică a municipiului şi harta centrului istoric, precum şi acces gratuit la internet şi la baza de
date turistice cu hotelurile şi pensiunile din oraş, restaurante, cluburi, cafenele, agenţii de turism etc.
Centrul de Informare Turistică a participat la trei dintre cele mai mari târguri externe de
turism (Madrid, Milano şi Berlin) şi cu stand propriu la ediţia de toamnă a Târgului de Turism al
României, promovând principalelor obiective turistice ale oraşului şi proiectul Cluj-Napoca 2015 Capitală Europeană a Tineretului.
Începând cu data de 1 mai 2014, Centrul de Informare Turistică, în parteneriat cu Cluj Guided
Tours, a pus la dispoziţia vizitatorilor oraşului, de luni până duminică, tururi ghidate ale centrului
istoric. Tururile ghidate se adresează atât turiştilor, cât şi clujenilor care doresc să-şi cunoască mai
bine oraşul.
De asemenea, Centrul de Informare Turistică a pregătit şi a distribuit materiale de promovare
turistică la meciul de baschet desfăşurat în cadrul EuroChallenge, în noiembrie, la Sala Polivalentă.
De amintit că, potrivit informaţiilor oferite de Institutului Naţional de Statistică (Direcţia
Judeţeană de Statistică Cluj), peste 265.000 de turişti au ales să viziteze Cluj-Napoca în anul 2013.
Astfel, Clujul s-a poziţionat pe locul 4 în România după numărul oficial de turişti înregistraţi, după
Bucureşti, Constanţa şi Braşov. De asemenea, până la 31 octombrie 2014, comparativ cu aceeaşi
perioadă din 2013, numărul turiştilor străini a crescut cu 11,3%.
Parcul Central a primit Premiul de Excelenţă din partea TripAdvisor
Parcul Central din Cluj-Napoca a primit Certificatul de Excelenţă pentru anul 2014 din partea
Trip Advisor – cel mai mare site de călătorii din lume.
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Parcul Central “Simion Bărnuţiu” a fost premiat cu Certificatul de Excelenţă în urma
declaraţiilor şi evaluării vizitatorilor site-ului www.tripadvisor.com. Această distincţie este oferită
numai obiectivelor turistice care se bucură în mod constant de recenzii favorabile din partea
călătorilor care optează pentru postarea opiniilor şi impresiilor de călătorie pe site. Obiectivele
turistice premiate cu astfel de certificate
de excelenţă se regăsesc peste tot în
lume şi sunt promovate prioritar de către
TripAdvisor.
Câştigarea acestei recunoaşteri
pentru Parcul Central din Cluj-Napoca
ne onorează şi este o recompensă pentru
întreaga echipă care a participat la
procesul de reabilitare din fonduri
nerambursabile
ansamblu

-

europene
monument

a

acestui

istoric.

Le

mulţumim tuturor vizitatorilor care s-au
bucurat de timpul petrecut în Parcul
Central şi au exprimat opinii favorabile
pentru această destinaţie turistică şi de
relaxare.
TripAdvisor este cel mai mare
site de călătorii din lume, care le pune
utilizatorilor la dispoziţie posibilitatea
de a-şi planifica vacanţele online. Trip
Advisor

reuneşte

cea

mai

mare

comunitate mondială de peste 260 de
milioane de vizitatori unici pe lună şi mai mult de 150 de milioane de recenzii pentru diversele locaţii
postate şi promovate pe site.
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Cooperări internaţionale
În anul 2014, municipalitatea a dezvoltat numeroase parteneriate la nivel local, naţional şi
internaţional şi a fost reprezentată la importante manifestări desfăşurate la nivel european.
Primăria a primit vizita ambasadorilor din 12 ţări: Africa de Sud, Algeria, Canada, China,
Franţa, Indonezia, Italia, Liban, Norvegia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
Tunisia, acestora alăturându-li-se consuli şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din Austria,
Coreea de Sud, Franţa, Polonia, Regatul Ţărilor de Jos, Statele Unite ale Americii şi Ungaria.

De asemenea, oraşul a primit vizita unor reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai comunităţii
Wallonie-Bruxelles, ai Parlamentului Ungariei, ai Ministerului Culturii din Franţa şi ai Ministerului
de Fonduri Comunitare al regiunii Veneţia, ai primăriilor oraşelor înfrăţite Nantes (Franţa),
Rotherham (Marea Britanie), Parma (Italia), Pécs (Ungaria), Köln (Germania), Ningbo (China) şi
Suwon (Coreea de Sud), ai primăriilor oraşelor Kuurne (Belgia), Myiregyhaza (Ungaria) şi
Matsuyama (Japonia), ai provinciilor Shandong (China) şi Gyeongsangbuk-do (Coreea de Sud).
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Am fost vizitaţi şi de o serie de responsabili ai unor proiecte academice, culturale şi sociale,
programele europene Erasmus şi Comenius, reprezentanţi ai Institutului Francez, British Council,
Centrului Cultural Italian, Centrului Cultural German, Universităţii Ehime (Japonia), reprezentanţi ai
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ai Korea Business Center Bucureşti.
A fost semnat acordul de colaborare dintre municipiul Cluj-Napoca şi oraşul Ningbo, China,
după ce, în prealabil, Consiliul Local îl aprobase în şedinţa din 28 mai 2014. Acordul propune
colaborarea şi susţinerea reciprocă în domeniile economic, comercial, educaţional şi medical.
Documentul a fost semnat la Forumul Primarilor din Europa Centrală şi de Est organizat de Primăria
oraşului Ningbo, în cadrul căruia a fost prezentat municipiul Cluj-Napoca şi oportunităţile de
investiţii în oraş, în special proiectul Cluj Innovation City. Oraşul Ningbo are o populaţie de peste 5
milioane de locuitori şi este un oraş port situat la sud de Shanghai. Este unul dintre cele mai vechi
oraşe din China şi este recunoscut prin dimensiunea economică, istorică, universitară şi culturală.
Ningbo este unul din oraşele pilot din China în domeniul inovării şi în 2013 a fost considerat oraşul
cu cel mai bun mediu investiţional din China.
Bunele relaţii internaţionale au fost fructificate şi cu ocazia Zilelor municipiului Cluj-Napoca,
printre manifestările cu sprijin extern numărându-se săptămâna culinară internaţională şi evenimente
artistice organizate în parteneriat cu oraşele înfrăţite.
Primarul a prezentat municipiul Cluj-Napoca în cadrul Congresului Autorităţilor Locale şi
Regionale de la Strasbourg, cea de-a 26-sesiune, fiind subliniate dimensiunile universitară,
multiculturală şi economică a municipiului, precum şi principalele politici locale în materie
educaţională, culturală şi de tineret şi statutul de Capitală Europeană a Tineretului în 2015 şi de oraş
candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană.
De asemenea, primarul a promovat candidatura municipiului Cluj-Napoca la titlul de Capitală
Culturală Europeană în cadrul conferinţelor „A New Narrative For Europe” şi „Berlin Conference A Soul for Europe”. Printre invitaţi s-au numărat Angela Merkel, J.M. Barosso, Jean-Claude Junker,
Martin Schulz, precum şi parlamentari europeni, artişti şi intelectuali din întreaga Europă.
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Un specialist în inteligenţa artificială a devenit Cetăţean de onoare
Municipiul are un nou cetăţean de onoare, o cercetătoare clujeană, Rada Flavia Mihalcea, care
s-a făcut remarcată în lumea ştiinţifică din Statele Unite prin cercetări în domeniul procesării limbajului
natural, al inteligenţei artificiale, al interacţiunii dintre om şi maşină. În iunie 2009, Rada Flavia
Mihalcea a fost premiată de preşedintele american, Barack Obama. Ea a fost inclusă pe lista celor mai
buni 100 de tineri cercetători din Statele Unite ale Americii, lista fiind alcătuită de specialişti din nouă
agenţii guvernamentale. Este doar unul din premiile cu care valoroasa cercetătoare a fost recompensată,
printre acestea figurând şi Premiul Grigore Moisil al Academiei Române.
Premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi a celor care au ajuns la
100 de ani
Societatea românească este datoare să mulţumească generaţiilor vârstnice pentru eforturile şi
sacrificiile pe care le-au făcut pentru noi. În 2014, am continuat premierea clujenilor care au împlinit
50 de ani de căsătorie (480 de cupluri), a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani (8
concetăţeni centenari), respectiv a celor ajunşi la 105 ani (2 "seniori ai cetăţii").
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Cluj-Napoca, un oraş construit împreună de cetăţeni şi administraţia locală
În anul 2014 s-au desfăşurat 16 de şedinţe de Consiliu local convocate de către primar, din
care: 12 ordinare, 2 extraordinare şi 2 de îndată. Au fost promovate 555 de proiecte de hotărâre,
dintre care 479 din iniţiativa primarului, 73 din iniţiativa primarului şi a consilierilor locali şi 3 din
iniţiativa consilierilor locali. Au fost adoptate
530 de hotărâri, 13 proiecte au fost respinse, 4
au fost retrase de către iniţiator şi 8 - amânate.
Transparenţa şi consultarea în luarea
deciziilor

sunt

principiile

care

ghidează

activitatea Primăriei. Municipalitatea a organizat
sau doar a găzduit o serie de dezbateri publice
referitoare la prezentul şi la viitorul oraşului,
între care amintim dezbaterile anuale asupra bugetului municipiului, strategia până în anul 2020,
aprobarea schemei de ajutor de minimis cu privire la cota de impozitare redusă la impozitul/taxa
pentru clădirile "verzi", gratuităţile la transport pentru elevi, noul regulament de finanţări
nerambursabile pentru ONG-uri, crearea Companiei de Transport Public, noul regulament pentru
câinii cu stăpân, elaborarea planului de acţiune pentru reducerea zgomotului etc.
La nivel local am îmbunătăţit relaţia de lucru şi de colaborare dintre reprezentanţii asociaţiilor
de proprietari şi autoritatea publică. Au fost organizate 4 serii de cursuri de specializare în vederea
obţinerii Certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile şi au fost atestaţi 98 de
administratori. Au fost efectuate 169 şedinţe de verificare financiar-contabilă la asociaţiile de
locatari/proprietari (din oficiu sau la sesizare).
În fiecare zi, prin activitatea tuturor serviciilor şi direcţiilor din Primărie, prin activitatea
Centrului de informare pentru cetăţeni, prin activitatea primăriilor de cartier, construim un model de
bună guvernare în care cetăţeanul este partenerul administraţiei. Prin intermediul Centrului de
informare pentru cetăţeni au fost eliberate peste 9.700 de documente documente (certificate de
urbanism, prelungiri certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare, prelungiri
autorizaţii de construire/desfiinţate, certificate de atestare a edificării construcţiei, avize de comisie
de urbanism, confirmarea desfiinţării, dovezi de luare în folosinţă, avize siguranţa circulaţiei,
autorizaţii de liberă trecere, autorizaţii de spargere, certificate de înregistrare mopede şi utilaje,
radieri mopede şi utilaje, avize pentru organizări de şantier, acorduri de funcţionare).
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Strategia Municipiului Cluj-Napoca până în 2020 - un proces unic al comunităţii pentru
a-şi creiona viitorul
Un alt proiect important realizat în această perioadă a vizat Strategia municipiului până în
2020, care a fost practic finalizată, urmând să fie adusă în atenţia Consiliului local la începutul anului
2015. Partenerii noştri, echipa de specialişti de la Facultatea de Ştiinte Politice Administrative şi ale
Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, au acceptat să ne ajute să dezvoltăm strategia. Dar
această strategie nu a fost realizată doar de un grup restrâns de experţi. Au existat 25 de grupuri de
lucru care au reunit sute de participanţi din mediul universitar clujean, din mediul privat şi din

societatea civilă organizată, această abordare unică în România de colaborare între administraţia
locală şi comunitate fiind menită să consolideze modelul de guvernanţă locală necesar pentru a
realiza obiectivele avute în vedere pentru orizontul anilor 2020.
Potrivit viziunii strategice, municipiul Cluj-Napoca îşi defineşte dezvoltarea în termenii
calităţii vieţii locuitorilor săi. Cluj-Napoca va fi un spaţiu al realizării individuale şi colective, cu
cetăţeni activi, un mediu economic creativ, complex, dinamic şi competitiv, capabil să utilizeze
resursele într-un mod integrat şi să ofere o dezvoltare sustenabilă a comunităţii.
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Clujul va fi un model de bună guvernare, cu o administraţie transparentă, progresistă,
performantă, în care cetăţeanul va fi partenerul administraţiei.
Clujul va fi un pol de excelenţă academică, unde mediul universitar angajat în viaţa
comunităţii va fi sursă a creativităţii, inovaţiei şi cercetării.
Clujul va fi un reper european prin viaţa sa culturală dinamică, vibrantă, care sprijină
experimentarea şi iniţiativa. Cultura va reprezenta un factor transversal în organizarea comunităţii,
devenind motorul transformării sociale şi regenerării urbane.
Cluj-Napoca va fi un oraş care promovează principiile incluziunii şi coeziunii socioteritoriale, asigurând participarea grupurilor vulnerabile la deciziile privind priorităţile de dezvoltare.
Clujul se va defini ca un oraş european, centrul istoric al Transilvaniei, o comunitate cu
caracter unic, intercultural.
Cluj-Napoca va fi o reţea de comunităţi interconectate, un laborator al creativităţii sociale, un
oraş cu spirit tânăr, în egală măsură prietenos şi responsabil.
Vă mulţumesc şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la
dezvoltarea comunităţii clujene şi vă invit să vă implicaţi în continuare în proiectele municipalităţii,
pentru ca, împreună, să facem din Cluj-Napoca oraşul în care ne bucurăm să trăim.
În 2015, Cluj-Napoca este Capitala Europeană a Tineretului, ceea ce va aduce o infuzie
suplimentară de efervescenţă şi dinamism în oraş, tradusă prin sute de evenimente variate pentru
toată lumea, mii de vizitatori şi activarea maximă a creativităţii comunităţii noastre.
Ne aşteaptă un an extraordinar şi vă invit să ne bucurăm împreună de el.
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Anexă - Anul 2014 pe scurt
Datorită clujenilor, cei mai implicaţi cetăţeni din România, am fost în măsură să ducem la
îndeplinire aproape toate proiectele pe care ni le-am propus. Dintre acestea amintim:
1. Să finalizăm Sala Polivalentă şi parkingul aferent cu 445 de locuri.
2. Să achiziţionăm autobuze noi. 40 de autobuze noi au fost achiziţionate de Primărie şi au ajuns
deja în oraş, iar Compania de Transport Public a început achiziţia publică pentru alte 10 autobuze.
3. Să modernizăm principalele artere de intrare în oraş: Calea Turzii, Calea Baciului, strada
Traian Vuia.
4. Să finalizăm sala de sport de la Colegiul Naţional „George Coşbuc”.
5. Să finalizăm Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca. Noul PUG trasează
reguli de dezvoltare a oraşului pentru următorii 10 ani şi prevede realizarea de 3 parcuri noi: Parcul
care va cuprinde zona Hoia şi Muzeul Etnografic (50 ha); Parcul Mănăştur Sud (20 ha); Parcul din
zona lacurilor din Gheorgheni (20 ha).
6. Să realizăm strategia de dezvoltare a municipiului pentru perioada 2015-2020. Va fi
adoptată în ianuarie 2015.
7. Să acordăm ajutoare alimentare categoriilor defavorizate. Primăria a derulat două programe
de distribuţie de alimente pentru categorii defavorizate. Unul a fost finanţat din fonduri europene, iar
celălalt a fost finanţat de la bugetul local.
8. Să premiem excelenţa în educaţie, a elevilor cu note maxime la examenele bacalaureat sau
a olimpicilor.
9. Să creăm 400 de noi locuri în creşe şi grădiniţe. Să pregătim proiectele de reabilitare şi
creştere a eficienţei energetice pentru 5 instituţii de învăţământ preuniversitar.
10. Să acordăm burse şcolare pentru toţi elevii care îndeplinesc condiţiile legii. În acest an
15.000 de copii s-au bucurat de această facilitate.
11. Să menţinem şi să extindem gratuităţile la transportul în comun pentru pensionari,
studenţi şi elevi. Peste 50.000 de persoane vârstnice şi aproximativ 19.000 de elevi au beneficiat de
abonamente gratuite pe transportul în comun.
12. Să implementăm proiectul de modernizare a 87 de staţii de transport în comun şi a
sistemului de ticketing. Sistemul de ticketing va intra în funcţiune din 2015.
13. Să modernizăm podurile de peste Someş şi Nadăş de pe traseul liniei de tramvai.
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14. Să începem proiectul de unificare şi modernizare a pasajelor subterane de la gară. Primul
pasaj a fost deja reabilitat.
15. Să începem modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială prin finanţare
europeană - de pe str. Primăverii şi până pe Bulevardul Muncii şi strada Căpitan Grigore Ignat (pe
ruta tramvaiului).
16. Să începem refacerea infrastructurii „oraşului comoară” (proiect european) prin
modernizarea străzilor Avram Iancu, Memorandumului, Moţilor şi I.C. Brătianu.
17. Să acordăm în integralitate facilităţile fiscale pentru firmele din parcurile industriale şi să
menţinem facilităţile fiscale pentru construcţia clădirilor "verzi".
18. Să începem reabilitarea termică din fonduri europene pentru peste 40 de blocuri. În ceea
ce priveşte proiectele finanţate din fonduri europene, municipiul Cluj-Napoca a fost nominalizat ca
exemplu de bune practici la categoria Poli de Creştere.
19. Să sprijinim spitalele clujene şi SMURD. Primăria municipiului Cluj-Napoca a câştigat
un proiect cu finanţare europeană pentru extinderea şi modernizarea ambulatoriului integrat al
Spitalului Clinic Municipal „Clujana” şi dotarea cu aparatură medicală de specialitate. Proiectul are o
valoare totală de peste 32 de milioane de lei. De asemenea, la propunerea primarului, au fost
sprijinite cu fonduri de la bugetul local (4 milioane de lei) alte 10 instituţii medicale.
20. Să dublăm finanţarea alocată activităţilor ONG-urilor şi activităţilor culturale, ajungând la
aproape 6,5 milioane de lei.
21. Să susţinem activităţile sportive (4.200.000 lei).
22. Să susţinem proiectele Capitală Europeană a Tineretului 2015 şi Capitală Culturală
Europeană în anul 2021.
23. Să demarăm şi să continuăm lucrările la proiectele CREIC şi TEAM. Din economiile
realizate am propus realizarea proiectului „drum de acces în Lomb” - accesul către viitorul Cluj
Innovation City.
24. Să menţinem în iarna anului 2014 preţul gigacaloriei nemajorat, la 165 de lei, acelaşi din
anul 2008.
25. Să menţinem taxele şi impozitele locale la acelaşi nivel în 2014. În 2014, Primăria ClujNapoca a pus la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a-şi achita impozitele şi taxele locale prin
dispozitive mobile.
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