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Investiţii de 7,5 milioane de lei
în şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca a efectuat în
această vară lucrări de reparaţii la 77 de
unităţi de învăţământ preuniversitar (şcoli
şi grădiniţe) din municipiu. Valoarea totală a lucrărilor la cele 77 de şcoli şi grădiniţe
a fost de peste 4,5 milioane de lei. Este vorba despre faţadizări, igienizări, reparaţii ale
instalaţiilor electrice şi sanitare, amenajări
săli de sport etc.
Au fost tratate cu maximă urgenţă priorităţile - spre exemplu, Liceul Teoretic
“Avram Iancu”, care găzduieşte 1050 de
elevi, nu a mai avut lucrări de refaţadizare
din 1990, astfel că s-au realizat lucrări de
reabilitare a faţadei clădirii, pentru siguranţa elevilor. În plus, la Liceul “Avram
Iancu” au fost efectuate lucrări de igienizare,
înlocuire tâmplărie pvc, lambrisare, raşchetat şi lăcuit, pardoseli la sala de sport, reparaţii instalaţii electrice şi sanitare.
Alte aproximativ 3 milioane de lei au
fost alocate pentru reabilitarea curţilor la 9
unităţi de învăţământ: Grădiniţa Lumea
Copiilor, şcolile Liviu Rebreanu, Ion
Agârbiceanu, Horea, Nicolae Iorga, liceele
Nicolae Bălcescu, Aurel Vlaicu, Sigismund
Toduţă, Colegiul Tehnic Raluca Ripan.
“Educaţia este o prioritate pentru municipalitatea clujeană. 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”, a arătat primarul
Emil Boc.

Mai multe mijloace de transport
în comun pentru elevi

De asemenea, începând cu 16 septembrie, ca urmare a începerii anului şcolar,
RATUC a suplimentat mijloacele de transport în comun cu 25% şi s-au reluat cursele
speciale pentru elevi, cu plecări din cartiere spre zona centrală la ora 7,25 şi reîntoarcerea la ora 14,10. Elevii beneficiază de
reducere de 50% pe una sau două linii de
transport, la alegere, iar elevii orfani şi cei
proveniţi din casele de copii beneficiază de
transport gratuit pe toate liniile.
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„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”.
Emil Boc,
primarul municipiului Cluj-Napoca.

Primăria subvenţionează transportul
elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânaţelor
şi Colonia Pata Rât spre şcolile din oraş, iar
tinerii nedeplasabili cu dizabilităţi neuromotorii beneficiază de transport cu microbuze special dotate pe trasee stabilite de
organizaţiile non-profit şi municipalitate.

Atelier nou pentru viitorii
designeri vestimentari
Cei 175 de elevi care au ales să înveţe
meseria de designer vestimentar la
Colegiul Tehnic Napoca vor avea parte de

condiţii moderne de studiu, după ce
Primăria a realizat lucrări de modernizare
a acestei unităţi. Până de curând, elevii
erau nevoiţi să se deplaseze de pe strada
Taberei nr. 3, unde se află Colegiul, pe strada Moţilor nr. 58, la atelierul de practică în
croitorie, dar din acest an şcolar atelierul a
fost mutat în incinta şcolii. Tot aici, Primăria
a modernizat sistemul electric, instalaţiile
sanitare, a înlocuit tâmplăria, a montat pardoseli, a refăcut hidroizolaţia şi a amenajat o
alee de acces. Lucrările la Colegiul Tehnic
Napoca au început în luna martie şi au
costat aproximativ 300.000 de lei.

www.primariaclujnapoca.ro
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Sprijin financiar pentru părinții cu copii la creșe

Părinţii din Cluj-Napoca vor plăti mai
puţin pentru masa copiilor care merg la
creşă, în funcţie de veniturile familiei.
Până acum, părinţii plăteau 7 lei pe zi pentru fiecare copil aflat la creşă. De acum, valoarea contribuţiei zilnice va fi de 5 lei pe zi
pentru fiecare copil pentru părinţii cu venituri brute lunare de peste 700 de lei; 2,5
lei pe zi pentru fiecare copil pentru părinţii
cu mai mult de doi copii şi cu venituri medii lunare brute de peste 700 de lei ori pentru familiile cu un singur copil şi cu
venituri lunare brute între 225 şi 699 de lei,
respectiv 1,25 de lei pe zi pentru fiecare copil pentru părinţii cu mai mult de doi copii
şi cu un venit mediu lunar brut cumulat
între 225 şi 669 de lei. În acest an, primăria
va plăti 140 de mii de lei pentru aceste costuri (pentru cei aproximativ 1.000 de
copii).

Creșă nouă pe Septimiu Albini
Primăria Cluj-Napoca a dat în folosinţă o nouă creşă, „Castelul fermecat”, amenajată pe strada Septimiu Albini nr. 91-93.
Noua creşă are 72 de locuri şi toate facilităţile pentru copii.
„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", a subliniat
primarul Emil Boc.
Noua creşă cuprinde 4 săli de joacă şi 4
dormitoare, 2 grupuri sanitare, un cabinet
medical şi 2 oficii.
Pentru amenajarea corespunzătoare a
spaţiului s-au realizat lucrări precum: înlocuire tâmplărie pvc, igienizări, pardoseli
pvc, tavane casetate, reparaţii acoperiş, pavaje, instalaţii de încălzire, instalaţii sanitare, instalaţii electrice, instalaţii de gaz.
În prezent, în Cluj-Napoca funcţionează 15 creşe şi sunt în construcţie încă două
creşe, pe Calea Moţilor şi pe strada Nicolae
Ivan, cu ajutorul cărora se va acoperi deficiul de locuri la creşă în oraş.

www.primariaclujnapoca.ro
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Cea mai mare creşă-grădiniţă din Cluj
se află în cus de amenajare
Lucrările la cea mai mare clădire din
oraş în care se va amenaja creşă şi grădiniţă
sunt în plină desfăşurare. Primăria ClujNapoca a demarat în luna august a acestui
an lucrările la proiectul de modernizare şi
reconversie a spaţiului de pe strada Moţilor
nr. 58 în creşă şi grădiniţă.
Anul viitor clădirea astfel amenajată va
fi pregătită să primească 295 de copii (175
vor frecventa grădiniţa, iar alţi 120 vor
merge la creşă).
”Clujul e primul după Bucureşti din
toate punctele de vedere – economic, cultural, dar în unele domenii obiectivul nostru e să depăşim capitala. În materie de
educaţie, Clujul poate concura şi chiar depăşi capitala din multe privinţe. Numărul
locurilor în creşe poate fi un bun exemplu,
la fel şi în cazul grădiniţelor. Numărul de

burse pe care-l plătim din banii contribuabililor clujeni este probabil cel mai mare din ţară.
Practic, am răspuns la toate solicitările şcolilor, acestea nefiind nevoite să taie din burse
pentru a se încadra în sumele de bani”, a explicat primarul Emil Boc.
În perioada 2009-2013 au fost date în folosinţă 1230 de locuri în grădiniţe şi 405 în
creşă la Cluj-Napooca.

510 copii clujeni din familii devaforizate au primit
ghiozdane și rechizite înaintea începerii anului școlar
Consiliul Local Cluj-Napoca a adoptat
o hotărâre ce are ca scop sprijinirea copiilor care provin din familii devaforizate
prin achiziționarea de ghiozdane echipate
cu un set elementar de rechizite. Valoarea
unui ghiozdan este de aproximativ 50 de
lei.
Este vorba despre familii care se află
sub sau la limita sărăciei - în fiecare caz în
parte venitul pe membru de familie se situează sub pragurile de 200 de lei respectiv
de 133 de lei - și se află în evidenţele
Direcţiei de Asistenţă Socială sau ale
Centrului Social de Urgență.
”Educația este prima formă prin care
putem ieși din sărăcie iar facilitarea accesului la educație, atât cât stă în puterea
noastră, este o măsură esențială pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor”, a explicat primarul Emil Boc necesitatea adoptării unei astfel de hotărâri.
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Peste 1500 de elevi clujeni vor beneficia
de o nouă sală de sport
1 mai 2014 este termenul de finalizare a
lucrărilor la sala de sport a Colegiului
Național
„George
Coșbuc”
din
Cluj-Napoca.
Este un proiect important al Primăriei,
în special datorită faptului că de noua sală
vor beneficia și elevii Liceului "Gheorghe
Șincai".
Sala va avea o suprafaţă de 705,5 mp,
terenul va fi amenajat pentru practicarea
de diverse sporturi (baschet, volei, handbal, tenis), iar la etajul retras va fi construită o sală de gimnastică de 406 mp.
Lucările sunt executate de SC Conimet
Impex SRL Cluj-Napoca, valoarea contractului fiind de 1.912.087, 52 lei fără
TVA. Regimul de înălţime al viitoarei săli
de sport este de parter înalt şi un etaj
retras.

Detalii tehnice
Pardoseala la suprafaţa de joc va fi
pardoseală elastică cu marcaje color
specifice sporturilor precizate anterior, agrementată şi care respectă parametrii indicaţi în NP065–02 (jocuri
cu mingea). Stratul de uzură (solul de
sport) va fi cu deformare punctuală,
realizat din îmbrăcăminte sintetică,
grosime minima 6 mm, multistrat.
Spaţiile anexă ale viitoarei construcţii
vor cuprinde: vestiare sportivi şi grupuri sanitare – grupate pe sexe; duşuri
(cu acces din vestiare, pentru fiecare
vestiar); cabinet profesori + cameră
prim ajutor; depozit material sportivi
(s–au dispus spaţii cu această funcţiune la fiecare nivel, pentru fiecare sală
de sport diferenţiat şi încă o sală de
depozitare a materialului sportiv care
se utilizează la jocurile în aer liber,
zona spaţiilor de echipare tehnică).

www.primariaclujnapoca.ro
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Peste 3.800.000 de lei alocaţi pentru
bursele a 14.172 de elevi
Consiliul local a aprobat un proiect din
iniţiativa primarului privind finanţarea de
la bugetul local a unui număr de 14.172 de
burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului
Cluj-Napoca, aferent semestrului I al anului şcolar 2013-2014. Astfel, 9.098 de elevi
vor primi burse de merit, 211 elevi vor primi burse de performanţă, 1.325 de tineri
vor avea burse de studiu şi alţi 3.538 burse
de ajutor social. Cuantumul lunar al unei
burse de merit este şi cel al unei burse de
performanţă este de 90 lei, o bursă de studiu se ridică la 70 lei, iar o bursă de ajutor
social, la 60 lei. De asemenea, fiecare unitatea şcolară a primit un anumir număr de
burse din fiecare tip, în funcţie de situaţia
materială a elevilor şcolarizaţi, respectiv de
performanţele academice ale acestora.

Premieră naţională la Cluj-Napoca:
grup de lucru pentru copiii cu ADHD
Municipiul Cluj-Napoca are - în premieră naţională - un grup de lucru pentru
copiii cu ADHD (deficit de atenţie şi hiperactivitate). Acest grup de lucru reuneşte specialişti clujeni şi va oferi sprijin
părinţilor astfel încât aceştia să poată aborda corect problemele cu care se confruntă
copiii lor. Grupul de lucru va sprijini activităţi de informare în şcoli şi va realiza managementul unor cazuri dificile de ADHD,
unde este nevoie de o intervenţie care să
implice mai multe instituţii de profil.

Model de bune practici
la nivel naţional

Primăria Cluj-Napoca s-a implicat în
acest proiect iniţiat de asociaţia „Paşi
Înainte”. „Cred că iniţiativa Asociaţiei „Paşi
înainte” este extrem de benefică pentru
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părinţi, copii, mediul şcolar, pentru Cluj şi,
de ce nu, pentru România. Spun asta pentru că acest model de bune practici poate fi
preluat şi implementat şi în alte judeţe şi
chiar promovat printr-un proiect naţional.
Oamenii aceştia depun o activitate de suflet ce va aduce beneficii reale comunităţii
noastre pentru care îi felicit şi îi asigur că

vor avea întotdeauna un sprijin în
Primărie”, a declarat primarul Emil Boc.
În prezent, în lipsa informaţiilor corecte despre această tulburare, copiii afectaţi
sunt adesea văzuţi în şcoală drept copii
problemă şi, în loc să beneficieze de tratamentul de care au nevoie, sunt marginalizaţi sau chiar excluşi.

www.primariaclujnapoca.ro
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Pensionarii clujeni îşi pot ridica abonamentele
de călătorie RATUC pentru anul 2014
Ca urmare a H.C.L. Nr. 715/2007, completată prin
prevederile H.C.L. Nr. 195/2009, toate persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul
Cluj-Napoca, ale căror venituri lunare sau cuantumuri
înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt de până la 1300 RON sau cuprinse între 1301
şi 1500 RON, beneficiază de gratuitate la transportul urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile
şi, respectiv, pe o singură linie. Se vor elibera abonamente
gratuite pe toate liniile pentru toate persoanele vârstnice
şi pensionarii cu domiciliul stabil în Cluj-Napoca, care
au împlinit vârsta de 70 ani (indiferent de cuantumul venitului sau al pensiei), precum şi pentru cetăţenii de
onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului).
De asemenea, persoanele beneficiare ale Legii
118/1990, Legii 189/2000 şi OUG 214/1999 vor primi
abonamente gratuite pe toate liniile pentru transportul
în comun din municipiul Cluj-Napoca şi pe anul 2014.
Perioada în care se vor elibera abonamentele pentru beneficiarii legilor speciale, la birourile menţionate mai sus,
va fi 01.11.2013 – 10.01.2014.
Pensionarii şi persoanele vârstnice vor avea asupra
lor următoarele documente:
– Buletin / carte de identitate;
– Ultimul cupon de pensie (octombrie 2013);
– Ultimul abonament – se va preda;
– Fotografie recentă;
În plus, beneficiarii Legii118, Legii 189 şi OUG214
vor prezenta la biroul de abonamente:
– Decizia sau Hotărârea de la C.J. de Pensii Cluj ;
– Două copii după ultimul cupon de pensii.
Persoanele care în anul 2013 nu au beneficiat de abonament se vor prezenta la biroul de abonamente SEDIU
RATUC – B-dul 21 Dec. nr. 79A, având asupra lor şi decizia de pensionare.

Pentru a evita aglomeraţia la chioşcurile RATUC şi pentru a avea o evidenţă clară a
tuturor persoanelor care beneficiază de acest drept, persoanele încadrate în categoriile de
mai sus sunt anunţate că eliberarea abonamentelor pentru anul 2014 se va desfăşura în
perioada 28.10.2013 – 10.01.2014 , la următoarele puncte RATUC:
Cartier Mărăşti

– sediu RATUC
– Arte Plastice
– IRA
Cartier Gheorgheni – Bistriţei
– Băişoara
Cartier Zorilor
– Zorilor
Cartier Mănăștur
– Minerva
– Câmpului
– Calvaria
Cartier Grigorescu – 1 Decembrie 1918
– Buzău
Dâmbu Rotund, Iris – Gară
– Clujana
Centru
– Piaţa M. Viteazul

– B-dul 21 Dec. nr. 79A
– Str. A. Vlaicu
– Str. A. Vlaicu
– Str. N. Titulescu
– Al. Băişoara
– Str. Observatorului
– Str. Primăverii
– Calea Mănăştur
– Str. Primăverii
– Str. Fântânele
– Str. Al. Vlahuţă
– Piaţa Gării
– Piaţa 1 Mai
– Piaţa M.Viteazul

Gratuitate la transport în comun
pe două linii pentru studenţii clujeni

În şedinţa Consiliului local din data de 26
septembrie 2013 s-a adoptat hotărârea prin
care se oferă gratuitate pentru două linii de
transport RATUC, în loc de una singură.
Primăria Cluj-Napoca sprijină astfel

financiar toi studenţii, indiferent daca aceştia
sunt la buget sau la linii de studii cu taxă.
Primăria subvenţionează cu 50% costul
abonamentului, iar universităţile acoperă
restul de 50%. În medie, 10.000 de tineri

www.primariaclujnapoca.ro

care studiază la Cluj-Napoca vor beneficia
de aceste gratuităţi în fiecare lună.
Decizia a fost luată ca urmare a discuţiilor cu reprezentanţii studenţilor şi a organizaţiilor studenţeşti.
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O nouă zonă verde
amenajată pentru clujeni
Clujenii au la dispoziție un nou spațiu verde și de agrement:
Iulius Parc, în apropierea lacului din Gheorgheni.

Aici a fost amenajată o zonă cu aproximativ 10.000 mp de gazon special pentru trafic intens şi peste 18.000 de arbori şi arbuşti
de diferite dimensiuni, alei de promenadă,
pistă pentru biciclişti şi pentru alergare,
spaţii de relaxare echipate cu bănci.
Iulius Parc este un proiect realizat în
parteneriat cu Primaria Municipiului ClujNapoca şi Consiliul Judetean Cluj, iar investiţia de două milioane de euro a fost a
companiei Iulius Group.
„Cluj-Napoca îşi înmulţeşte spaţiile
verzi, odată cu realizarea acest parc. Îmi
doresc ca întreaga zonă din jurul lacului să

10

fie amenajată la fel de frumos, după rezolvarea revendicărilor de teren, care sunt de
cealaltă parte a lacului, pentru că nu putem
face investiţii până nu avem un teren curat
de sarcini. Pe partea unde am reuşit să rezolvăm situaţia revendicărilor se văd rezultatele. Planurile noastre nu se opresc aici.
Avem în vedere şi realizarea unui parc de
peste 50 de ha în parteneriat cu Ordinul
Arhitecţilor din România şi am început
demersurile pentru realizarea unei baze de
agrement de 9,4 ha în Gheorgheni. Ne preocupă viitorul verde al oraşului nostru”, a
precizat primarul Emil Boc.

www.primariaclujnapoca.ro
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100 de voluntari au ecologizat
Parcul Detunata
În data de 23 octombrie anul acesta a avut
loc o acţiune amplă de ecologizare a Parcului
Detunata, la iniţiativa Institutului Keizen, intitulată ”5S Public”. 100 de voluntari de la
Primărie, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului,
Federaţia Share, de la liceele clujene şi din grupul firmelor care fac parte din acţiunea ”5S
Public” din cadrul Programului ”Educație
KAIZEN pentru România” au luat parte la
această ecologizare.
“Fiecare dintre noi poate contribui pentru
a crea și menține un mediu curat, sănătos, așa
cum ni-l dorim. Trebuie să facem din asta un
stil de viață. Cluj-Napoca este considerat cel
mai primitor oraș din Uniunea Europeană
pentru străini, iar expertiza de specialitate în
orice domeniu este binevenită. Apreciez inițiativa japoneză “Educaţie KAIZEN pentru
România” și m-am bucurat să pot participa la
acțiunea organizată de institut și Primăria
Cluj-Napoca”, a declarat primarul Emil Boc.
Printre acţiunile desfăşurate de voluntari
s-au numărat: greblarea şi măturarea aleilor,
golirea şi spălarea coşurilor de gunoi, igienizarea celor 2 toalete publice din parc şi vopsirea
foişorului. Acţiunea ”5S Public” din cadrul
Programului ”Educație KAIZEN pentru
România” iniţiat de Institutul KAIZEN®
România, are ca principal scop aplicarea
Managementului Japonez KAIZEN®, la nivelul
oraşului, pentru a îmbunătăţi mediul acestuia
şi relaţiile dintre autorităţile locale, companiile
private şi cetăţeni.

“Curăţenia trebuie să fie un mod de
viaţă, fiecare trebuie să înveţe că nu contează dacă eşti tânăr sau bătrân, bogat
sau sărac, primar sau simplu cetăţean,
pentru a face curăţenie. Nu îţi cad galoanele dacă faci curăţenie, acesta este mesajul şi esenţa filosofiei japoneze Kaizen.
Curăţenia te ajută să îţi ordonezi mai
bine viaţa, este şi un mijloc de relaxare, fiecare poate pune mâna pe mătură sau pe
făraş”.
Emil Boc,
primarul municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul cel mai mare parc al Clujului

Referitor la proiectul “Cel mai mare parc al Clujului” s-au identificat terenurile pe care a fost făcută propunerea, acestea fiind
doar în parte ale municipiului Cluj-Napoca. Mai exact, jumatate din primul lac, unde amenajarea zonei verzi din jurul lacului a fost
facută, în baza unui proiect autorizat. Cealaltă jumătate, până la mijlocul luciului de apă, este retrocedată. Lacul II şi zona aferentă
strazii Tulcea sunt tot terenul primariei (acestea nefiind cadastrate), ca şi terenul aferent parcului Gheorgheni Est, care este cadastrat
si unde s-a făcut deja o propunere de amenajare de parc cu dotări sportive (aceasta a fost analizată în Comisia de Urbanism şi a primit aviz favorabil). Tot în acedastă zonă este situat şi terenul aparţinând RADP. Restul terenurilor au fost retrocedate sau sunt în curs
de retrocedare şi au diverşi proprietari. Proiectantul PUG-ului va analiza această propunere şi în măsura posibilităţilor o va materializa în planşele propuse spre aprobare Consiliului Local. Propunerea se va face în principal pentru terenurile municipiului, iar pentru terenurile proprietate privată unele sunt prinse deja ca zone de UVA (UVA = zonă verde – scuaruri, grădini, parcuri publice).
Terenul propus spre studiu este de aproximativ 43 ha, din care jumătate se află în proprietatea municipiului.

www.primariaclujnapoca.ro
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A început distribuţia alimentelor furnizate
în cadrul programului PEAD 2013
Primăria municipiului Cluj-Napoca a
demarat distribuţia alimentelor furnizate în
cadrul programului PEAD 2013, potrivit
H.G. nr. 600/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea

beneficiarilor de ajutoare alimentare care
provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele
mai defavorizate din România şi atribuţiile
instituţiilor implicate în planul european.

Pentru:
• Pensionarii cu pensii cumulate până la 400 lei/lună;
• Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
• Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961,
cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România,
republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoaPunctul de distribuţie este:
ne juridice de utilitate publică, cu modificările
Calea Baciului nr. 1
şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004
Orar:
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soluni, marţi, miercuri: 8,30 –15,30
ţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare,
joi: 8,30 – 16,30
ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv
vineri: 8,30 – 13,00
din aceste legi, se află sub 400 lei/lună:

Distribuirea se face prin Direcţia de
Asistenţă Socială şi Medicală, iar categoriile de persoane, strict prevăzute de lege, vor
putea ridica alimentele de la următoarele
puncte de distribuţie, după cum urmează:

Pentru:
• Şomerii beneficiari de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii
nr. 76/2002;
• Şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă,
cu modificările şi completările
ulterioare;
• Familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat
acordat în baza Legii nr. 416/2001:
Punctul de distribuţie este:
Bulevardul Muncii nr. 8
Orar:
luni, marţi, miercuri: 8,30 -15,30
joi: 8,30 – 16,30
vineri: 8,30 – 13,00

Cantitatea de alimente de care va beneficia fiecare persoană este:
Roşii în suc propriu – 0,8 kg
Făină mălai – 8 kg
Paste făinoase – 0,5 kg
Miere - 2 cutii
Conservă porc – 0,9 kg
Zahăr – 2 kg
La ridicare, titularul drepturilor trebuie să se prezinte cu C.I./B.I. în original.
În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, persoana împuternicită în acest scop se
va prezenta cu actul de identitate propriu precum şi cu cel aparţinând titularului, ambele în original.
Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, str. Şt. O. Iosif nr. 1-3, tel. 0264- 563050.

Făină albă – 15 kg
Zacuscă – 0,4 kg
Ulei – 5 litri
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Clujenii pot depune cereri pentru
acordarea ajutoarelor de încălzire
Cererile în vederea obținerii ajutorului de încălzire a locuinței se pot depune
începând din 22 octombrie 2013.
În perioada sezonului rece (noiembrie
2013 – martie 2014) pot beneficia de ajutor
pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau
combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc
împreună, dacă veniturile cumulate ale
persoanei, familiei sau persoanelor care se
gospodăresc împreună la aceiaţi adresă, se
situează sub:
- 1082 lei pentru persoanele singure beneficiare de încălzire de la RAT;
- 786 lei/pers. familiile sau persoanele care
se gospodăresc împreună beneficiare de
încălzire de la RAT ;
- 615 lei/pers. pentru persoanele singure,
familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună şi folosesc pentru încălzirea
locuinţei gaze naturale, energie electrică
sau combustibili solizi.
Informaţii suplimentare despre obţinerea ajutorului la încălzirea locuinţei pot
fi obţinute de pe site-ul Primăriei, www.
primariaclujnapoca.ro sau de la ghişeele
de relaţii cu publicul din strada Moţilor nr.
7 ori de la sediile primăriilor de cartier.

Situaţia înregistrată anul trecut
În perioada noiembrie 2012 – martie
2013 au fost depuse 8965 de cereri, din
care au fost iniţial aprobate 7910, iar 1055
au fost respinse.
Din cererile aprobate iniţial, în urma
verificărilor din evidenţele fiscale au fost
depistate 466 dosare cu bunuri de natura
excluderii de la acordarea ajutorului, iar în
alte 1118 cereri a fost depistată existenţă
depozitelor bancare de peste 3000 lei.
Pentru aceste persoane au fost întocmite dispoziţii de recuperare a sumelor
acordate în mod necuvenit.

20 noiembrie 2013 - data limită de depunere a solicitărilor
pentru ajutoarele de încălzire pentru întreg sezonul rece.

Vă reamintim că până la data de 20 a lunii puteți depune
cererile pentru solicitarea ajutoarelor de încălzire, astfel încât să
beneficiați de sprijinul oferit de Primăria Cluj-Napoca pentru
sezonul rece începând din luna respectivă.
Preţul gigacaloriei nu creşte la Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca menţine şi în această iarnă acelaşi preţ la gigacalorie ca şi
anul trecut.
“În anul bugetar 2012 am prevăzut suma de peste 10 milioane de euro pentru
acordarea subvenţiei populaţiei racordate la sistemul centralizat de încălzire. Este un
mare efort financiar pe care îl suportăm de la bugetul local pentru ca cetăţenii să treacă mai uşor peste sezonul rece”, a precizat primarul Emil Boc.
Preţul de producţie al gigacaloriei este de 348 lei. Clujenii care sunt racordaţi la
sistemul de termoficare vor plăti în sezonul rece 2012 - 2013 preţul de 165 de lei pe
gigacalorie, iar restul de 183 lei reprezintă subvenţia acordată de la bugetul local.

www.primariaclujnapoca.ro
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Ecograf nou pentru
20.000 de pacienţi
ai Spitalului de
Copii Cluj-Napoca
Municipalitatea clujeană a decis alocarea sumei de 225.000 de lei pentru achiziţia unui Ecograf Doppler pentru secţia de
urgenţe de la Spitalul de copii - investiţie
de care vor beneficia peste 20.000 de copii
pe an.
Necesitatea alocării acestei sume a fost
explicată de primarul Emil Boc.
“De acum inainte nu va mai fi nevoie
ca pacienţii ajunşi în stare critică la urgenţă
să fie deplasaţi cu salvarea către secţiile de
imagistică ale altor clinici, ci vor putea fi
diagnosticaţi pe loc, la UPU. Este genul de
investiţie în viitorul copiilor noştri care
poate face diferenţa între viaţă şi moarte
pentru sute de micuţi clujeni ajunşi în stare
disperată la Urgenţe”, a arătat primarul.

18.000 de lei pentru SMURD
Şi în acest an, Primăria Cluj-Napoca
sprijină SMURD prin alocarea a 18.000 de
lei pentru achiziţionarea a trei tone de carburant pentru buna desfăşurare a acestui
Serviciu Mobil. Un astfel de proiect a fost
votat de către consilierii locali în şedinţa
din 29 august 2013. În acest fel, Primăria
sprijină SMUD-ul faţă de nevoile pe care
le are. În anul 2012, Primăria Cluj-Napoca
a mai alocat pentru SMURD suma de
10.000 de lei, tot pentru achiziţia de
carburant.
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O nouă linie de transport pe ruta
Aeroport – Gară: linia expresă 5

Ca urmare a finalizării lucrărilor la sensul giratoriu de la Aeroport,
RATUC Cluj –Napoca înfiinţează linia expresă de troleibuz nr. 5, care
va asigura legătura între Aeroportul Internaţional „Avram Iancu”
Cluj-Napoca, centrul municipiului şi Gara CFR Cluj-Napoca.
Linia 5 circulă pe traseul: strada Traian Vuia – strada Aurel Vlaicu
– Bd. 21 Decembrie 1989 – strada Regele Ferdinand – strada Horea
– Piaţa Gării. Din Piaţa Gării spre Aeroport traseul este pe străzile:
Burebista – I. Coroianu – Traian – I.P. Voiteşti – Cuza Vodă – Bd. 21
Decembrie 1989 – Aurel Vlaicu – Traian Vuia.

www.primariaclujnapoca.ro

Staţiile de oprire pe sensul de mers spre Gara CFR Cluj sunt::
Aeroport – Vlad Tepeş – Şcoala Someşeni – Atlas – Aurel Vlaicu –
Arte Plastice – Piaţa Mărăşti – Someşul – Regionala CFR – Someşul
– Horea – Piaţa Gării.
La mersul înspre Aeroport staţiile de oprire sunt: Piaţa Gării –
Traian – Piaţa Mihai. Viteazul – Regionala CFR – Someşul – Piaţa
Mărăşti – Mareşal Constantin Prezan – Siretului – Atlas – Şcoala
Someşeni – Vlad Ţepeş – Aeroport.
Linia 5 este funcţională începând cu data de 26 octombrie 2013.
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Linia de tramvai din Cluj-Napoca,
modernizată în totalitate
De la începutul lunii august a acestui an a fost reluată circulaţia tramvaielor pe întregul
tronson Piaţa Gării - Bulevardul Muncii, odată cu finalizarea proiectului de reabilitare a
linilor de tramvai, proiect finanţat din fonduri europene.
În total, proiectul a însemnat modernizarea a 26,6 km de linie simplă de tramvai.
Valoarea totală a proiectului (cu TVA) a
fost de 128 de milioane de lei.
Lucrarea a fost realizată pe două tronsoane: Mănăştur – Gară, respectiv Gară –
Bulevardul Muncii. Pe lângă înlocuirea
completă a căii de rulare, cu şine noi, silenţioase datorită tehnologiei moderne folosite, investiţia a permis şi refacerea
peroanelor de aşteptare pentru călători,
oferind condiţii la standarde europene. De
asemenea, s-a obţinut o reducere a nivelului de zgomot şi a vibraţiilor, o reducere a
timpului de călătorie, reducerea costurilor
consumului de energie electrică, diminuarea cu 57% a costurilor de mentananţă a
liniei şi a tramvaielor, creşterea operativităţii şi siguranţei la schimbarea traseului
prin montarea de macaze automate, creşterea siguranţei în circulaţia generală şi a
călătorilor.
„Transportul cu tramvaiul a fost introdus la Cluj-Napoca în anul 1987, după
Revoluție fiind o serie de discuții legate de
desființarea acestui mijloc de transport în
comun în municipiu. În 2004, când am venit la Primărie, existau dezbateri pe această
temă însă am refuzat eliminarea tramvaiului ca mijloc de circulație în oraș, iar în
2006 am aprobat un proiect pentru menținerea transportului cu tramvaiul și modernizarea tramei stradale. Dat fiind ca
cheltuielile pentru un astfel de proiect erau
prea mari pentru a fi suportate strict de la
bugetul local, am așteptat fondurile europene. Astăzi proiectul este gata. Suntem
prima Primărie din România care investim în modernizarea liniei de tramvai
printr-un proiect european atât de amplu ”,
a declarat primarul Emil Boc cu ocazia
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primei călătorii cu tramvaiul pe linia
modernizată.
Următorul proiect din fonduri europene, cu o valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, se referă la asfaltarea şi
modernizarea completă a tramei stradale
adiacente liniei de tramvai. Acesta include
şi patru poduri, din care podul Nadăş unde
lucrarea este făcută în stare provizorie, dar
va fi refăcut în totalitate prin noul proiect.
Cu alte cuvinte, toate străzile şi podurile
care au legătură cu linia de tramvai, din
Mănăştur şi până la Bulevardul Muncii vor
fi modernizate cu bani europeni.

Troleibuze de ultimă generaţie
pentru clujeni
La începutul lunii august au fost puse
în circulaţie patru troleibuze articulate noi
pe liniile 25 şi 6. Acestea dispun de aer condiţionat, camere de luat vederi, sistem GPS,
rampe de acces pentru persoanele cu

dizabilităţi sau cărucioare pentru copii,
scaune ergonomice. Sunt troleibuze de ultimă generaţie, cu toate dotările în materie,
cu un consum energetic redus cu 40% faţă
de cele vechi şi cu o capacitate de 164 de
pasageri, dublu faţă de troleibuzele obişnuite. Durata de utilizare este de 15 ani.
Camerele video din noile troleibuze ne
vor permite să reducem rata infracţiunilor
şi vandalismelor din mijloacele de transport în comun. Orice infracţiune, orice
furt va putea fi probat.
Troleibuzele au fost achiziţionate în
baza unei licitaţii publice câştigate de Astra
Arad care a permis semnarea unui acord cadru pentru achiziţia a maximum 10 troleibuze noi, în valoare de 450.000 de euro
fiecare. Restul de şase troleibuze urmează
să fie achiziţionate în lunile următoare, în
funcţie de posibilităţile bugetului.
Transportul cu troleibuzul este mai ieftin şi mai prietenos cu mediul decât cel cu
autobuzul, de aceea încurajăm dezvoltarea
acestuia.
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„Zilele Recoltei” la Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca, în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj
şi Asociaţia „Produs de Cluj” au
organizat, în perioada 5-6 octombrie 2013, evenimentul „Zilele
Recoltei”. Cu această ocazie, clujenii care au ales să viziteze standurile cu produse amplasate pe platoul
Sălii Sporturilor au avut ocazia să
cumpere produse de sezon la preţ
de producător.
În total, în două zile, clujenii au
cumpărat peste 300 de tone de
fructe şi legume. La acest eveniment au participat peste 180 de
producători şi meşteri populari
din judeţul Cluj.
Vizitatorii au putut achiziţiona
produse tradiţionale din carne,
produse lactate, produse apicole şi
ouă, precum şi produse agricole
direct de la producător.
Totodată, au avut loc concerte
de muzică populară, capetele de
afiş fiind Sava Negrean Brudaşcu
în data de 5 octombrie 2013 şi
Marius Ciprian Pop în data de 6
octombrie 2013.

Pieţe volante la
Cluj-Napoca
Începând de la finalul lunii august, în fiecare zi de marți, pe strada
Sigismund Toduţă din cartierul
Grigorescu (între Bulevardul 1
Decembrie 1918 şi str. Gavril
Muzicescu), Primăria Cluj-Napoca
- prin Serviciul Administrare Hale şi
Pieţe - organizează pieţe volante
pentru producători. De asemenea,
tot din luna august 2013, în fiecare
vineri, în Piaţa Liebknecht, în cartierul Iris se organizează o piaţă volantă. Aceste pieţe se adaugă celei din
cartierul Gheorgheni, care se organizează în fiecare zi de joi şi celei de pe
platoul Sălii Sporturilor, care se organizează în fiecare sâmbătă.

www.primariaclujnapoca.ro
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Clujul pregătește Strategia Municipiului
Primăria Cluj-Napoca a găzduit, în
data de 5 septembrie a acestui an, prima întâlnire a coordonatorilor grupurilor de lucru din cadrul proiectului de planificare
strategică a municipiului Cluj-Napoca
pentru perioada 2014 -2020. După o prezentare generală a obiectivelor acestei inițiative, coordonatorii au avut ocazia să
prezinte, pe scurt, direcția pe care vor să o
imprime activității fiecărui grup în parte.
S-au identificat și zone de intersecție, în
care mai multe grupuri vor lucra împreună, și s-a stabilit ca documentele rezultate
din activitatea grupurilor de lucru să fie finalizate până la sfârșitul lunii noiembrie.
Procesul de planificare strategică este coordonat de către Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, în colaborare cu specialişti din cadrul Primăriei
Cluj-Napoca.
În prima fază a proiectului a fost realizată o analiză preliminară, care să evidențieze, în esență, unde se află orașul în raport
atât cu planurile de dezvoltare la nivel județean, regional, național și european cât și
cu precedentul proiect de acest tip, care a
acoperit anii 2006-2013. Astfel, municipiul
Cluj-Napoca nu este tipul de comunitate în
care managementul administrativ este cel
care identifică de o manieră izolată obiectivele strategice de dezvoltare și „călăuzește
înțelept” locuitorii în direcția dorită. Un
oraș sofisticat are nevoie de implicarea resurselor de creativitate și energie din comunitate, iar administrația locală are un rol
de facilitator și integrator al perspectivelor
strategice existente.

Împărțite pe dimensiunile strategice identificate, grupurile de lucru sunt:
Oameni și comunitate:
Asociativitate și filantropie
Multiculturalism
Educație universitară
Educație preuniversitară
Incluziune socială
Demografie și resurse umane
Mediere comunitară
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Tineret
Clujul antreprenorial (Inovativ, Creativ, Competitiv)
Dezvoltare economică locală
Turism
IT
Orașul diferit, marketing teritorial
Antreprenoriat și inovație în comunitate
Clujul verde (dezvoltare durabilă)

www.primariaclujnapoca.ro
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pentru perioada 2014-2020

Dezvoltare urbană și planificare spațială
Dezvoltare urbană/planificare spațială
Mediu
Clujul Sigur
Safe City
Bună guvernare
E-government
Participare

www.primariaclujnapoca.ro

Cultură și identitate locală
Dimensiunea europeană a Clujului
Leadership regional
Cinematografie
Identitatea istorică a orașului
Cultură și industrii creative
Clujul sănătos
Sănătate publică
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Premii de 135.000 de lei pentru
asociaţiile de proprietari din Cluj-Napoca
Asociaţiile de proprietari din ClujNapoca care s-au ocupat cel mai atent de
curăţenia şi amenajarea spaţiilor verzi, a
parcărilor, a punctelor gospodăreşti şi a
zonelor pentru care şi-au asumat responsabilitatea organizării acţiunilor de curăţenie generală au fost premiate cu sume până
la 2.000 de lei în cadrul programului
"Curăţenie Generală". Premierea asociaţiilor declarate câştigătoare a avut loc în data
de 25 octombrie 2013, la Primăria
Cluj-Napoca.
Au fost premiate asociaţiile de proprietari/locatari care au demonstrat cea mai
mare grijă faţă de mediu.
”Ma bucur că un număr atât de mare
de asociaţii de locatari au participat la concursul anual organizat de Primăria ClujNapoca, "Curăţenie generală". Am premiat
pe aceia care şi-au îngrijit cel mai atent
spaţiile verzi şi zonele care intră în responsabilitatea asociaţiilor, premiile totalizând
135.000 de lei. Mulţumesc Poliţiei Locale,
dar şi celorlalte servicii ale Primăriei pentru implicarea în această acţiune care, alături de concursul "Clujul curat" dedicat
elevilor, reprezintă o modalitate de a ne
arăta simbolic recunoştiinţa pentru contribuţia pe care clujenii o aduc la păstrarea
oraşului curat şi îmbunătăţirea mediului în
care trăim cu toţii”, a declarat primarul
Emil Boc.
Au fost acordate 20 de premii I în valoare de 2.000 de lei fiecare, 20 de premii II
în valoare de 1.500 de lei, 40 premii III
(1.000 lei) şi 50 de menţiuni (500 lei). Banii
câştigaţi vor merge către asociaţiile de proprietari/ locatari şi pot fi utilizaţi doar pentru repararea, amenajarea, refaţadizarea şi
efectuarea lucrărilor necesare imobilelor.
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Se extinde Centrul de ecarisaj
din Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca are în vedere
extinderea adăpostului de câini cu un număr de 60 de boxe mari pentru câini de
talie mare, între 30 şi 40 kg. Acesta a fost
cuprins în lista obiectivelor de investitii
pentru rectificarea bugetară din Consiliul
Local. Costurile au fost estimate la 50.000
lei pentru proiectare şi la 400.000 lei pentru execuţia lucrărilor. Centrul de ecarisaj
de pe strada Bobâlna nr. 65 are o capacitate actuală de 157 locuri.
“În fiecare lună sunt adoptaţi, în medie, 23 de câini la Cluj-Napoca, însă în
luna septembrie au fost adoptaţi 88 de câini, atât de cetățeni cât şi de ONG-uri.
Felicit clujenii pentru implicare și pentru
ataşamentul pe care îl arată faţă de câini!
Vrem să puntem în practică ce ne-am propus, adică ţinerea câinilor în adăposturi şi
adopţia lor. Cei mai mulţi câini provin de
la marginea oraşului, tendinţa în creştere
este de a aduce câini în oraş şi ne dorim să
suplimentăm locurile disponibile în adăpost”, a explicat primarul municipiului
Cluj-Napoca, Emil Boc.

Un nou parking suprateran,
parkingul Mehedinţi –Negoiu
Primăria Cluj-Napoca construieşte un
nou parking suprateran în cartierul
Mănăştur, la intersecţia străzii Mehedinţi
cu aleea Negoiu. Viitoarea construcţie va
avea un regim de înălţime de D+P+5E şi o
capacitate de 372 de locuri de parcare.
Lucrările sunt executate de asocierea SC
Construdava SRL – SC Icco Energ SRL,
acestea fiind demarate la începutul lunii
septembrie a acestui an şi urmând să fie finalizate la finalul anului 2014. Valoarea
contractului este de 6.488.032 lei.

www.primariaclujnapoca.ro
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Primăria Cluj-Napoca
va reconstrui podurile Traian şi Garibaldi,
o soluție sigură pentru următorii 70 de ani
În urma expertizei de specialitate, la
nivelul Primăriei Cluj-Napoca s-a decis
construirea a două poduri noi, în locul
Podului Traian și a Podului Garibaldi. În
acest sens, s-au avut în vedere mai multe
soluții alternative, de consolidare a celor
două poduri, însă raportul de specialitate
arată că podurile Traian și Garibaldi trebuie refăcute în întregime.
”Voi respecta decizia experților și voi
demara procedura de construcție. Va fi
efectuat un studiu de trafic, pentru a se
prezenta soluţiile de circulaţie pe perioada
realizării construcţiilor, vom organiza procedurile de fezabilitate și de licitație în
această toamnă, urmând să demarăm lucrările din 2014. Specialiștii estimează o
rezistență de 70 de ani pentru noile poduri”, a explicat primarul Emil Boc.

Lucrările vor fi programate gradual, astfel încât să nu se lucreze simultan la ambele
poduri, pentru a evita blocajele de trafic.
Potrivit temei de proiectare, cele două poduri, Traian şi Garibaldi, vor avea câte 4
benzi de circulaţie, două pietonale şi două piste pentru biciclişti. Lucrările vor dura 10 luni
la Podul Traian şi 7 luni la Podul Garibaldi. După finalizarea proiectului va urma o licitaţie
pentru alegerea constructorului. Lucrările ar putea începe în primăvară.
De asemenea, alte patru poduri din municipiu vor fi refăcute din fonduri europene,
în cadrul proiectului de reabilitare a tramei stradale aferente liniei de tramvai.

Programul de întreținere și modernizare străzi în anul 2013
Primăria Cluj-Napoca derulează şi în
acest an un amplu program de modernizare şi întreţinere a străzilor din municipiu.
Până în prezent, în anul 2013 au fost realizate lucrări de întreţinere pe următoarele
străzi: strada Lunii 18-20-22 şi alei adiacente, strada Pasteur nr. 44-48, strada
Grigore Alexandrescu nr.47-49-51 şi alei
adiacente, strada Borhanci - staţie finală
întoarcere autobuz (la fosta şcoală), aleea
Borsec şi Snagov, pasaj denivelat Calvaria,
alei adiacente Bulevardului 1 Decembrie
1989, strada Bucureşti nr. 57-63 şi 70, strada Gorunului nr.3, aleea Herculane şi adiacent străzii Unirii, strada Bârsei, strada

Prof. Ciortea , strada Mendeleev, strada
Fântânele, strada Lacul Roşu, strada Luncii,
Bulevardul Muncii adiacent liniei de tramvai, aleea Rucăr, alei Bucium, aleea Scărilor
spre Cetăţuie, alee strada Venus, Valea
Chintăului.
De asemenea, au fost modernizate în
totalitate următoarele străzi:
aleea Brateş şi adiacente acesteia, strada
Răsăritului şi alei adiacente, strada Dornei,
strada Miron Costin, strada Târnavelor, strada Baba Novac, strada Breaza, strada
Mărăşeşti, strada Baia Mare, strada
Măceşului, strada Mihai Românul, strada
Scorţarilor, strada Donath (porţiunea Apele

Române – American Village), aleea Putna,
aleea Clăbucet, strada Trotuşului 4 cu alei şi
parcări adiacente, strada Academician David
Prodan, strada Lăpuşului, strada Gheorghe
Pomuţ, strada Callatis, sens giratoriu intersecţie „7 străzi”.
Primăria a investit şi în asflatarea terenurilor de sport şi a curţilor unor şcoli şi grădiniţe, precum: Grădiniţa „Lumea Copiilor”,
Şcoala „Ion Agârbiceanu”, Şcoala „Horea”,
Şcoala „Liviu Rebreanu” – clădire strada
Retezat, Şcoala „Nicolae Iorga” – clădire strada Maramureşului, Colegiul „Raluca Ripan”,
Liceul „Aurel Vlaicu”, Liceul „Sigismund
Toduţă”, Liceul „Nicolae Bălcescu”.

În această perioadă, în funcție de condițiile meteorologice, se desfăşoară lucrări pe străzile:
Războieni, Barbu Lăutaru, Dobrogei, Sportului, Banatului, Dropiei, Donath (tronson între
Tăietura Turcului şi Casa Radio).
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Ghid turistic al oraşului
în alfabetul Braille

În cadrul proiectului din fonduri europene „La pas prin oraşul
comoară”, Primăria Cluj-Napoca a lansat primul ghid turistic al
oraşului în alfabetul Braille.
Ghidul a fost realizat cu sprijinul profesorilor de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca.
Ghidul a fost realizat într-un tiraj de 200 de exemplare, dar
dacă va fi cazul va fi suplimentat tirajul.

www.primariaclujnapoca.ro

Acest ghid arată dimensiunea europeană a oraşului şi grija faţă
de toţi turiştii, cărora le sunt puse la dispoziţie materiale informative foarte diverse, de la repere ale istoriei municipiului ClujNapoca, edificii religioase, statui, palate, muzee, artă şi cultură
până la informaţii practice. Ghidul municipiului Cluj-Napoca în
alfabetul Braille poate fi găsit la Centrul de Informare Turistică al
Primăriei de pe Bulevardul Eroilor.
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Cluj-Napoca este cel mai prietenos oraș
din Europa cu vizitatorii!
Cluj-Napoca se află pe primul loc în cadrul unui studiu dat publicităţii în luna octombrie de către Comisia
Europeană privind calităţii vieţii realizat în 79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa.
Studiul întitulat „Calitatea vieţii în oraşele europene” a fost realizat pe un eşantion de 41.000 de persoane
din 79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa.
Potrivit acestuia, Clujul este cel mai prietenos
oraş din Europa cu străinii: 91% dintre clujeni au o
percepţie pozitivă faţă de străini. Pe locul al doilea, cu
89% s-au situat Luxemburg, Cracovia şi Copenhaga.
Clujul este pe primul loc în Europa şi în ceea ce
priveşte percepţia asupra bunei integrări a cetăţenilor
străini în oraş. 76% dintre clujeni consideră că cetăţenii străini sunt bine integraţi în oraş.
De asemenea, 96% dintre clujeni sunt mulţumiţi
să trăiască în oraşul lor, la fel ca şi locuitorii din
Amsterdam, Graz, Leipzig sau München.
Studiul întitulat „Calitatea vieţii în oraşele europene” a fost realizat pe un eşantion de 41.000 de persoane din 79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din
Europa. Din România au fost cuprinse în studiu oraşele Cluj-Napoca, Bucureşti şi Piatra Neamţ.

Cluj-Napoca – pe locul 3 în topul mondial al orașelor
unde se redefinește arta contemporană
Încă o dovadă că orașul nostru se află pe harta mondială a artei - Publicația The Huffington Post include
Cluj-Napoca într-un clasament al orașelor din întreaga lume care prin comunitatea artistică locală își pun
amprenta asupra lumii artei secolului 21. Cluj-Napoca ocupă locul 3 în acest clasament.
Articolul are la bază albumul intitulat “Art Cities of the Future” în care
Clujul a fost selectat de curatori, alături de orașe precum Singapore, Istanbul
sau Johannesburg, pentru valoarea sa culturală și impactul asupra artei
contemporane.
Calitatea scenei artistice în domenii diverse, numeroşii actori culturali independenţi, atmosfera de entuziasm, diversitate şi civism, fac din oraşul nostru o adevărată capitală internaţională a artei şi culturii. Scena artistică clujeană
este conectată la marile scene europene, iar o generaţie remarcabilă de tineri
artişti - între care îi putem aminti pe Adrian Ghenie şi Răzvan Botiş, ca să dăm
doar două exemple - trăiesc, lucrează şi expun atât la Cluj cât şi în străinătate.
În directă legătură cu această energie şi acestă generaţie de artişti, publicaţia „Art Cities of the Future” identifică oraşul Cluj-Napoca drept unul dintre
cele 12 locuri ale lumii unde tocmai se redefineşte avangarda artistică a secolului 21, apreciere menţionată şi de Huffington Post şi de New York Times.
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Proiectele Clujului au fost prezentate la München,

la unul dintre cele mai mari târguri de investiţii din Europa
Primarul municipiului Cluj-Napoca,
Emil Boc, a participat în perioada 7-8 octombrie 2013 la unul dintre cele mai mari
evenimente de promovare a investiţiilor din
Europa - Târgul Investiţional Internaţional
Expo Real München 2013, considerat unul
dintre cele mai mari târguri de profil din
Europa, la care au fost prezenţi 1.500 de
expozanţi din peste 30 de ţări.
Primarul a prezentat la München priorităţile Clujului în materie de investiţii, împreună cu preşedintele Consiliului
Judeţean şi reprezentanţi ai Clusterului IT
şi Tetarom.
Faptul că Primăria Cluj-Napoca e
printre puţinele din Europa care acordă
50% scutire de taxă pe clădirile care beneficiază de certificat verde a fost bine primit
şi foarte mulţi investitori au cerut detalii
despre această facilitate care încurajează
dezvoltarea durabilă.
De un interes deosebit s-a bucurat şi
proiectul Cluj Innovation City, care urmăreşte crearea unui pol al inovării şi cercetării ce va genera creştere economică bazată
pe tehnologii şi procese antreprenoriale cu
valoare adăugată mare, precum şi dezvoltarea comunităţii prin creşterea gradului
de educaţie şi incluziune socială.
"Primăria şi Consiliul Judetean au apărat proiectele Clujului, le-au susţinut pe
toate şi mai ales am susţinut România,
pentru că acolo n-a fost vorba despre politicieni, ci a fost vorba despre România, iar
când a fost vorba despre România am spus
tot ce am putut spune bun de ţara noastră
pentru a putea aduce investitorii aici.
Proiectul Cluj Inovation City a fost cel care
a atras cele mai multe întrebări şi cred ca el
poate reprezenta o componentă a direcţiei
de dezvoltare a Clujului pentru următorii
20 de ani. Practic, prin acest proiect vom
ajunge sa avem “un oraş” în oraş, care va
avea peste 100.000 de locuitori şi va crea
peste 20.000 de noi locuri de muncă, o
creştere importantă a PIB –ului zonei, a

exporturilor, a atragerii forţei de muncă
bine pregatite în IT, în cercetare, în dezvoltare, dar şi în domenii conexe pentru ca nu
se va rezuma acest oraş doar la IT. Va fi o
zonă care va angrena viitoarea dezvoltare a
municipiului Cluj-Napoca şi e treaba şi
obligaţia autorităţilor să gândească la viitor,
chiar dacă sunt structuri diferite din punct
de vedere instituţional. Primăria şi

www.primariaclujnapoca.ro

Consiliul Judeţean au apărat proiectele
Clujului, le-au susţinut pe toate şi mai ales
am susţinut România pentru că acolo n-a
fost vorba despre politicieni, ci a fost vorba
despre România, iar când a fost vorba despre România am spus tot ce am putut spune bun de ţara noastră pentru a putea
aduce investitorii aici”, a explicat primarul
Emil Boc.
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Cluj-Napoca ––
Festivalul Internaţional de Film
Comedy Cluj (11-20 octombrie), cel mai
mare festival tematic dedicat filmului de comedie din Europa. Acesta a ajuns la cea de-a
5-a ediţie.
Concursul de fotografie „Cluj Napoca – Oraşul Comoară”, organizat de
Primăria Cluj-Napoca (a 4-a ediţie). Calendarul evenimentului în anul 2013:
înscrierea participanţilor: 24 octombrie - 29 noiembrie 2013. Jurizarea si anunţarea câştigătorilor: 6-11 decembrie 2013, Expoziţia: 17 decembrie 2013.
Concursul se va desfăşura pe două categorii: fotografii realizate cu aparat foto şi
fotografii realizate cu telefoane mobile. Fiecare concurent poate participa cu
maxim 2 imagini la fiecare categorie. Mai multe detalii la adresa http://www.
primariaclujnapoca.ro/concursfoto.html.

Dezvelirea bustului marelui compozitor Nicolae Bretan
(evenimentul a avut loc în data de 24 octombrie 2013, în
Parcul Central). Nicoale Bretan a fost un om care prin muzica pe care a compus-o şi prin activitatea sa a întruchipat
spiritul Clujului multicultural. „Prin evenimente precum
acesta comunitatea noastră arată că îşi preţuieşte valorile, le
omagiază şi le oferă respectul pe care îl merită, încadrându-se în ceea ce urmărim să devenim, Capitală Culturală
Europeană”, a precizat primarul Emil Boc.

Prima ediţie a Bienalei Internaţionale
de Ceramică, prima bienală de acest gen
din Estul Europei. Evenimentul aduce în
faţa publicului lucrările a 150 de artişti din
45 de ţări. Dintre aceştia, 110 sunt prezentaţi în Competiţia internaţională care este
jurizată de artişti şi manageri culturali.
Expoziţiile conexe de artă românească au
rolul de a pune în valoare şi de a contextualiza şcoala de ceramică românească pe
plan internaţional.
Concursul de idei pentru modernizarea intrărilor în Cluj-Napoca, organizat de Asociaţia
Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană. La sfârşitul lunii iunie, în şedinţa extraordinară a Consiliului local, a fost aprobată alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local
Asociaţiei „Cluj-Napoca 2021 – Capitală Culturală Europeană” pentru organizarea unui concurs de elaborare a unui standard vizual integrat de semnalizare a intrărilor în municipiu.
Festivalul Transeuropa (16-20 octombrie). Festivalul
Transeuropa este un eveniment care are loc simultan în 13
oraşe din Europa, oferind un spaţiu comun pentru dezbateri şi strategii pentru o viziune asupra unei Europe mai
inclusive şi mai democratice. Evenimentele din cadrul
Festivalului Transeuropa sunt rezultatul colaborării între
voluntari din peste 100 de ONG-uri şi instituţii artistice şi
culturale din toată Europa.
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Primăria municipiului Cluj-Napoca a organizat, în perioada 11-13 octombrie,
festivalul “Zilele Centrului Istoric al municipiului Cluj-Napoca”, ediţia a II-a.
Evenimentul a avut loc pe strada Baba Novac şi la Turnul Croitorilor. Festivalul a
reunit prestigioase grupuri care s-au specializat în aducerea la viaţă a unor momente
din alte perioade istorice. Acestea au oferit crâmpeie de viaţă autentică din istoria
multimilenară a Clujului. Elementele de istorie vie au fost completate de prezentări,
conferinţe, expoziţii tematice şi au fost acompaniate de concerte de muzică medievală şi interbelică.
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–– oraş al culturii şi artelor
Primăria Cluj-Napoca sprijină toate evenimentele culturale importante din oraşul nostru.
Toamna Muzicală Clujeană, cel mai longeviv festival de muzică clasică din
România. Prima ediţie a festivalului a avut loc în 1965. Cu o mică excepţie (doi
ani de întrerupere), festivalul şi-a păstrat ritmicitatea anuală de-a lungul întregii
sale istorii, în 2013 ajungând la cea de 47-a ediţie (4-25 octombrie 2013).

„Oraşul vizibil”, proiect organizat de Fundaţia AltArt împreună cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, invită artiştii clujeni să se înscrie la ediţia din acest an, ce are tema
„Adoptă: Spaţiu. Comunitate”. Concursul are două secţiuni: intervenţii artistice şi lucrări
pentru spaţii de afişaj public. Iniţiat în 2010, proiectul „Oraşul vizibil” urmăreşte să dezvolte mediul urban şi interacţiunile sociale prin intermediul artei. Din acest an, „Oraşul
vizibil” s-a alăturat platformei europene „Create to Connect”, în cadrul căreia producătorii culturali din 9 ţări îşi propun să conecteze creatorii şi publicul prin procese artistice
participative.

Cea de-a III-a ediţie a evenimentului „Seri de
Vară Clujene” a început în data de vineri, 9 august
2013 în Piaţa Muzeului şi s-a desfăşurat până în 1
septembrie 2013. În fiecare sfârşit de săptămână,
clujenii au fost invitaţi să savureze seri de muzică
live, dans, teatru şi proiecţii video desfăsurate în
Piaţa Muzeului, dar şi în Piaţa Unirii, pe strada
Mihail Kogălniceanu şi în Mănăştur.

Festivalul de tradiţii şi cultură Transilvania Fest - festival
dedicat culturii transilvănene, tradiţiilor culinare şi obiceiurilor regiunii noastre, s-a desfăşurat în perioada 20-23
septembrie.

Bookfest - Salonul Internaţional de Carte (3-6 octombrie). „Este o plăcere să avem parte în cetatea universitară a Clujului de evenimente care promovează lectura! Aici este locul cărţii, într-o citadelă universitară, un oraş care se
validează prin ceea ce înseamnă cartea şi mediul universitar. Ne mândrim cu
peste 10 universităţi publice şi private care tocmai şi-au deschis porţile pentru
aproape 100.000 de studenţi. Clujul aspiră la titlul de Capitală Europeană a
Culturii, ceea ce înseamnă că din punctul nostru de vedere cartea trebuie să fie
în permanenţă în centrul cetăţii şi de la ea trebuie să pornească toată activitatea
oraşului. Prin carte avem universităţi, avem cultură, avem artă, tot ce aduce faimă şi prestigiu oraşului nostru. Cartea este prezentă la Cluj de această dată într-o locaţie simbolică, Casino Centru de Cultură Urbană Cluj, un loc redat
comunităţii tocmai pentru astfel de evenimente”, a declarat primarul Emil Boc.
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În perioada 1-4 august 2013 s-a desfăşurat prima ediţie
a Festivalului “Colours of Cluj” (Festivalul Culorilor).
Acesta a fost organizat de Asociaţia Film si Cultură Urbană
şi Asociaţia SHIFT, cu sprijinul Primăriei municipiului
Cluj-Napoca. Timp de 4 zile, oraşul nostru a fost gazda a
peste 60 de evenimente culturale diferite din domenii precum teatru, muzica, dans, arte vizuale şi alte tipuri de expresie artistică.
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PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

Proiect finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român
Acordul de asistenţă prin intermediul Facilităţii de Pregătire a Proiectului pentru proiectele
„Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două staţii de încărcare/ alimentare”,
“Reabilitarea termică a unităţilor preuniversitare din Cluj-Napoca” şi “Modernizarea şi extinderea
reţelei de iluminat public şi modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei
folosind tehnologia LED” depuse pentru finanţare în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare
4 – „Îmbunătăţirea mediului înconjurător” aferentă Programului de Cooperare Elveţiano - Român
vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
Comunicat de presă
9 Octombrie 2013
Municipiul Cluj-Napoca a semnat, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, în data
de 23.09.2013 Acordul de asistență prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului vizând pregătirea
studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție și propunerilor finale pentru
următoarele proiecte (inclusiv auditul financiar aferent acestor activităţi):
„Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două stații de încărcare/alimentare”
„Reabilitarea termică a unităților preuniversitare din Cluj-Napoca”
„Modernizarea și extinderea rețelei de ilumint public și modernizarea sistemului de iluminat în
două clădiri ale primăriei folosind tehnologia LED”
Asistenţa financiară este asigurată prin Facilitatea de Pregătire a Proiectului. Elaborarea propunerilor
finale de proiect va avea în vedere contribuţia la managementul energiei durabile, prin reabilitarea termică
a clădirilor publice, termoficare, furnizarea de energie, iluminat public, transport public şi planificare urbană.
Perioada de implementare a Măsurii Suport a început în data de 23 septembrie 2013 şi va fi finalizată
în data de 31.03.2014.
Valoarea asistenţei acordate prin intermediul Facilităţii de Pregătire a Proiectului este de 200.002 franci
elveţieni, echivalentul a 720.867,2 lei, din care 85% reprezintă contribuţia Consiliului Federal Elveţian, iar
15% reprezintă contribuţia Municipiului Cluj-Napoca la cheltuielile eligibile.
De asemenea, Municipiul Cluj-Napoca, la data depunerii dosarului de candidatură, şi-a asumat obligaţia
de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea certificării „European Energy Award“.
Pentru informaţii suplimentare despre derularea acordului, vă rugăm contactaţi pe domnul Răulea
Adrian, şef Serviciu Strategie şi Dezvoltare Locală, Management Proiecte, tel. 0264 596030 int. 4630/4635,
fax 0264 334400, e-mail: adrian.raulea@primariaclujnapoca.ro.
Unitatea de Implementare a Proiectului
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca,
Tel. +40-264-596030/int.4630/4635, F: +40-264-334400
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PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

Project financed under the Swiss-Romanian Cooperation
Assistance Agreement through the Project Preparation Facility for the projects “Replacement of
old diesel buses with electric buses with two charging /power stations”, “Thermal rehabilitation
of pre- university units in Cluj-Napoca” and “Modernization and expansion of the public lighting
network and modernization of lighting system in two city hall buildings using LED technology”
submitted for financing under Objective 1 of the Focus Area 4 -»Improvement of the Environment»
included in the Swiss-Romanian Cooperation Programme to reduce economic and social
disparities within the enlarged European Union
Press Release
9th October 2013
Cluj-Napoca Municipality has signed, within the Swiss-Romanian Cooperation Programme on the 23rd
of September 2013, the Agreement for the assistance granted under the Project Preparation Facility aiming
at the preparation of feasibility studies, the documentation of approval of the intervention works and final
project proposal for the following projects (including the financial audit for these activities):
“Replacement of old diesel buses with electric buses with two charging /power stations”
“Thermal rehabilitation of pre- university units in Cluj-Napoca”
“Modernization and expansion of the public lighting network and modernization of lighting
system in two city hall buildings using LED technology”
The financial assistance is provided through the Project Preparation Facility. The final project proposals
will have to consider the contribution to sustainable energy management, through thermal rehabilitation of
public buildings, heating, energy supply, public lighting, public transport and urban planning.
The implementing period of the Supporting Measure has started on 23rd September 2013 and will end on
31st March 2014.
The value of the assistance provided through the Project Preparation Facility is of 200.002 CHF, which
is the equivalent of 720867,2 Lei, 85% representing the contribution of the Swiss Federal Council and 15%
representing the Municipality of Cluj-Napoca contribution to eligible costs.
Also, Cluj- Napoca Municipality has commited at the moment of the submission of the application to make
all the necessary diligences for the «European Energy Award» certification.
For more information about the implementation of the Agreement, please contact Mr. Adrian Raulea,
Head of Strategy and Local Development, Project Management Department, phone number 0040 264 596
030, int. 4630, fax: 0040 264 33 44 00, email: adrian.raulea@primariaclujnapoca.ro.
Project Implementation Unit
The City Hall of Cluj Napoca Municipality, 3 Motilor Street, 400001, Cluj-Napoca, Cluj County
P: +40-264-596030/ext. 4630/4635, F: +40-264-334400
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10 ani de dezvoltare a

Procesele de participare publică la
Cluj-Napoca încep să se dezvolte începând
cu anul 2004, de când Primăria organizează sistematic întâlniri ale administraţiei
publice cu cetăţenii. Aceste întâlniri, la
care participă primarul, funcţionari ai primăriei şi consilieri locali, pot fi grupate în
două mari categorii: întâlniri publice pentru stabilirea priorităţilor oraşului pe anul
în curs şi respectiv dezbateri publice pe
anumite proiecte de mare interes.
Perioada iulie 2004 - decembrie 2006
marchează o schimbare majoră a felului în
care administraţia publică locală din ClujNapoca priveşte procesele de participare
cetăţenească. Climatul de deschidere, de
transparenţă, climatul în care dezbaterile
publice şi consultarea cetăţenilor sunt elemente fireşti în administrarea oraşului se
instituie în acea perioadă. Deseori lucruri
care fac astăzi parte dintr-o normalitate
cotidiană par să fi existat dintotdeauna,
dar lucrurile nu stau aşa, ci sunt rezultatul
unui proces aflat în desfăşurare.
Strategia de dezvoltare a municipiului
elaborată în anii 2005-2006 cuprinde participarea publică văzută ca un angajament
al autorităţilor locale pe termen lung.
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Chiar elaborarea strategiei a reprezentat
un proces participativ de amploare, societatea civilă participând activ la numeroase
întâlniri de lucru şi la dezbaterile publice
în cadrul cărora s-a conturat strategia de
dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca
pentru intervalul 2007-2013. În urma
acestui proces, participarea cetăţenească la
dezvoltarea locală a fost inclusă în sumarul
obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Între direcţiile asumate atunci
se numără: consultarea şi dezbaterea publică a proiectelor strategice legate de: dezvoltare
urbanistică,
investiţii
în
infrastructură, instituţii sociale şi de cultură, protecţia mediului; creşterea transparenţei în administraţia publică locală prin
crearea şi practicarea dialogului şi a parteneriatului între societatea civilă şi administraţia publică locală; promovarea
strategiilor de participare cetăţenească la
elaborarea deciziilor publice; implicarea
ONG-urilor în găsirea de soluţii la problemele comunităţii.
De-a lungul timpului, au existat numeroase dezbateri publice, chiar serii de dezbateri publice în urma cărora propunerile
municipalităţii au suferit schimbări majore
sau au fost nuanţate. Amintim aici doar

câteva dintre acestea: construcţia
Filarmonicii, noul Plan Urbanistic
General, pietonalizarea străzii Mihail
Kogălniceanu, dezbaterile anuale pe tema
bugetului.
Un interes deosebit prezintă stabilirea
Zilelor oraşului, ajunse anul acesta la cea
de-a treia ediţie. După o serie de dezbateri
publice pentru stabilirea datei la care ar
trebui să se desfăşoare această sărbătoare a
oraşului, s-au conturat două puncte de vedere majore: unul susţinea stabilirea acestei sărbători în luna mai, iar celălalt
stabilirea sa în luna octombrie. În acest
context, Primăria a dat clujenilor posibilitatea să decidă prin vot, în perioada 2-8 iunie 2010, iar 59,4% din cele 4.046 de voturi
valabil exprimate au ales luna mai ca dată a
desfăşurării zilelor oraşului.
În luna ianuarie 2013, Primăria
Municipiului Cluj-Napoca a demarat primul proces participativ de mare scală în
cadrul unei administraţii publice locale
din România - bugetarea participativă.
Primele propuneri privind o abordare participativă a administrării oraşului au apărut în anul 2007. De atunci şi până în
prezent atât administraţia, cât şi comunitatea clujeană au crescut şi s-au maturizat
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participării publice la Cluj-Napoca

- dovadă interesul sporit al societăţii civile
faţă de un astfel de demers. Este de precizat
că, anul trecut, un grup de organizaţii civice au cerut printr-o petiţie o abordare participativă a administrării oraşului. În urma
acestei petiţii, primarul i-a invitat pe semnatari să participe la un grup de lucru la
care s-au alăturat şi experţi din universităţile clujene şi reprezentanţi ai altor
ONG-uri.
Grupul de lucru a propus un document de pornire pentru a putea face primii
paşi în procesul de bugetare participativă,
propunând un dialog continuu între administraţie şi cetăţeni, un proces în care cetăţenii vin cu probleme, stabilesc priorităţi şi
încearcă împreună cu autorităţile să găsească soluţii. Propunerea a fost pusă în
consultare publică între 15 februarie 2013
şi 2 martie 2013 şi nu a existat nici o obiecţie majoră, de fond.

Proiect-pilot de bugetare
participativă în cartierul
Mănăştur
Pornind de la acest document de politici publice, pentru 2013, primăria şi-a

propus derularea unui proiect pilot în cartierul Mănăştur. Primele două întâlniri de
cartier - acţiuni cu scop informativ, de prezentare a proiectului şi de colectare de probleme şi propuneri din partea cetăţenilor
- s-au desfăşurat în datele de 28 martie
2013 şi de 3 iunie.
Analizând fiecare dintre problemele ridicate de către cetăţeni, Primăria a intervenit punctual şi a rezolvat problemele sau
le-a luat în evidenţă şi urmează să intervină în lunile viitoare.
De asemenea, cu ocazia Zilelor oraşului din acest an, un ONG a organizat în
premieră o serie de evenimente în cartierul Mănăştur, inclusiv o serie de dezbateri
în aer liber cu referire la trecutul, prezentul
şi viitorul cartierului.
Între timp, în perioada 10-12 iunie
2013, Primăria a primit sprijinul Băncii
Mondiale, care a organizat un workshop
cu participare internaţională. Cunoştintele
dobândite cu acest prilej au ajutat la calibrarea în continuare a procesului, astfel că
în zilele de 25 şi în 31 iulie au avut loc alte
două întâlniri de cartier. În cadrul acestora
s-a cerut de la cetăţeni feedback referitor
atât la stabilirea politicilor la nivel de municipiu, cât şi la proiecte de infrastructură
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specifică care ar putea să fie realizate în
cartier în anul 2014.
Legat de stabilirea politicilor la nivel de
municipiu, cetăţenii au stabilit ordinea de
priorităţi pe un formular conţinând marile
direcţii de acţiune ale Primăriei la nivelul
oraşului. Răspunsurile cetăţenilor vor fi
trimise echipei care realizează noua strategie a municipiului Cluj-Napoca. De reţinut faptul că "bugetarea participativă" se
referă la o gamă largă de acţiuni, care merg
de la mici proiecte ale microcomunităţilor
şi până la stabilirea politicilor publice la nivel de oraş.
În ceea ce priveşte proiectele de infrastructură specifică care ar putea să fie
implementate în cartier în anul 2014, în
urma dezbaterilor s-a obţinut o listă de
propuneri/idei de proiecte/probleme majore ale cartierului, între care menţionăm
reabilitarea cinematografului "Dacia".
Această listă de propuneri/idei de proiecte
este în curs de analiză din punct de vedere
al posibilităţilor legale şi tehnice de implementare, urmând ca Primăria să revină în
comunitate în această toamnă şi să prezinte cetăţenilor care sunt soluţiile la problemele ridicate şi calendarul de
implementare.
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Petru
Poantă
Irina PETRAŞ
Ultima reverie critică
Ultima carte antumă a lui Petru Poantă
se înscrie în seria de reverii critice (specie
asumată anume de autorul însuşi) pe care o
inaugura, discret, Cercul literar de la Sibiu.
Introducere în fenomenul originar (1997,
ediţia a doua 2006) şi o desemna decis ca
manieră predilectă de lucru Efectul Echinox
sau despre echilibru (Biblioteca Apostrof,
2003). Exersat mai cu seamă în interpretarea
poeziei, Petru Poantă a scris, cu aceeaşi ştiinţă febrilă a decupării detaliului semnificativ
şi a înscrierii lui într-o sinteză memorabilă,
despre proză sau critică literară. „Modalităţi
lirice contemporane (1973), Radiografii
(1978), Radiografii 2 (1983) şi Scriitori contemporani. Radiografii (1994) sunt părţile
încă neasamblate ca atare ale unei incitante
panorame a literaturii române contemporane. Odihna întru fragment a criticului pare
leneşă când nu e decât proba unui exacerbat
spirit (auto)critic, a reticenţei în faţa definitivului. O amânare fertilă, în fond, şi responsabilă. Figurile scrisului său sunt mereu aşezate
într-o societate valorantă, cu vecinătăţi şi interferenţe cartografiate meticulos, remarcabile fiind, mai ales, portretele de scriitori care
trădează o secretă disponibilitate de moralist:
un soi de Jiquidi al verbului critic ilustrând
„vieţi paralele”. Biografia autorului comentat
este recepţionată în datele ei istorice, colorată
afectiv, cu abia disimulate accente sentimentale. Deşi, în varianta orală a manifestării
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sale, gata oricând să lanseze săgeţi acide, criticul este întotdeauna „de partea” autorului.
O generozitate critică inepuizabilă mascată
de ironie şi de o „agresivitate” mai degrabă
calamburescă, îndrăgostită de propriile performanţe. Mini-eseurile care încheie Scriitori
contemporani,1994, construiesc, cu pretexte
adesea umile – cărarea, iarba, mâna în şold –,
grădini suspendate ale ideii, meditaţii surprinzătoare proiectate în durata lungă a istoriei, crochiuri de ontologie şi sociologie. Ele
anunţă reveriile critice ale ultimului său deceniu de viaţă. Cu tripticul Clujul meu
(Oameni şi locuri, 2006; Anii şaptezeci, 2007;
Radiografii, 2011), Petru Poantă se îndreaptă
(cum bine observă Ion Simuţ) spre „o sociologie culturală a provinciei, ingenioasă în reconstrucţia unei atmosfere sau a coerenţei
unui grup, folosind totodată, într-un context
nou, instrumentele criticului literar”. La primul volum, P.P. preciza: „Clujul meu e titlul
ales pentru o istorie vie şi neconvenţională a
unei lumi în care personajul principal va fi
Oraşul. Fiecare volum din mai multele plănuite se va organiza în jurul unei imagini dominante. Va fi, în cele din urmă, o carte
despre ambianţe, locuri, contexte, dar mai
ales despre oameni reali, cu faptele şi înfăptuirile lor, aşa cum le-a înregistrat memoria
mea şi a bibliotecii mele;” şi „spiritul meu
critic actual va fi mereu asediat de memoria
afectivă, iar încercarea de a explica fenomene
ale trecutului va fi, probabil, vag alterată de
un discret sindrom al paradisului pierdut.
Nu sînt propriu-zis un nostalgic, însă nici un
răzvrătit. Sensibilitatea mea e, totuşi,
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IN MEMORIAM

cultivată mai curând într-un orizont mitic
decât într-unul utopic, astfel că, la maturitate,
îmi hrănesc reveriile preponderent din
amintiri”.
Biblioteca ocupă primplanul o dată cu
Anatomia unui miracol, prima carte din proiectatul triptic Clujul interbelic (au rămas în
manuscris Viaţa cotidiană şi Dicţionar de
personalităţi). Reveriilor memorative le ia locul, sub orizontul posomorât al prezentului,
evocarea nostalgic-admirativă, febrilă, a unei
epoci exemplare. Eseu şi studiu de istorie
culturală, „cartea aceasta vrea să fie în primul
rând un manifest. Ea descrie, poate puţin
idealizat, formele prin care românii au reuşit
să concretizeze într-un timp foarte scurt un
proiect consistent de civilizaţie şi cultură.
Avem de-a face cu primul model, din istoria
lor, al formelor cu fond; cu un eşantion în
care imitaţia este creatoare”. În miezul acestui
veritabil miracol al mobilizării tuturor energiilor româneşti într-un proiect impetuos,
coerent şi luminat (pe copertă, un fragment
dintr-o scrisoare a lui Lucian Blaga: „Lumina
a crescut enorm la Cluj…”) se află
Universitatea, „centrul simbolic al spiritualităţii şi învăţământului ardelean, cât şi instituţia reală, concretă, în jurul căreia se
construieşte noua imagine a Clujului. Ea
coagulează şi dă sens energiilor intelectuale
autohtone şi tot prin ea se stabilesc principalele canale de comunicare cu lumea occidentală, în speţă cu mediile universitare ale
acesteia. În disputele iredentiste, care încep la
scurtă vreme după Unire, Universitatea constituie primul argument, şi cel mai plauzibil
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în ochii străinilor, al vocaţiei civilizatoare a
poporului român. Părinţii fondatori îşi asumă din plecare această misiune, o întreţin şi
o cultivă în prima generaţie crescută de ei,
creând astfel un mediu de un patriotism fervent, în care sentimentul naţional e consubstanţial unei morale a datoriei.” La
inaugurarea Universităţii Daciei Superioare,
Vasile Pârvan rostea lecţia-manifest Datoria
vieţii noastre. Sub semnul datoriei faţă de un
loc, un timp, o comunitate s-a scris şi
Anatomia unui miracol. Ea apare la aniversarea a 45 de ani de Echinox.
(fragment din comentariul apărut în
România literară, nr. 41/2013)

Dumitru CERNA
Manuscrisul de la Arizona
Cei mai cârcotaşi dintre cunoscuţi vor
spune că mi-am imaginat această poveste şi
am inserat-o în ciclul pentru antologie, doar
spre a le face plăcere Irinei şi lui Petru, dragi
prieteni ai mei, astfel primindu-mă şi mai
aproape de inima lor. Nimic mai neadevărat.
Tot ce urmează a povesti în continuare s-a
petrecut aievea.
Sunt cunoscute întâlnirile noastre periodice la o cafea, la Anticariat, pe strada
Inocentiu Micu Klein ori, mai încoace, la
Insomnia, care se află la etaj, în spatele
Continentalului decăzut, o cafenea ce încearcă a revigora boema literară, al cărei apogeu
fusese atins în vremea lui Al. Căprariu.
Întâlniri ritualice aş putea spune, pentru
mine perpetuu iniţiatice, ele sunt, de fiecare
dată, veritabile solemnităţi ale prospeţimii
căldurii unei prietenii congruente.
La una dintre aceste întâlniri, prin 2007,
Petru Poantă mi-a vorbit despre dispariţia
jurnalului său, patru caiete manuscris, cu însemnări din ultimii ani ai secolului douăzeci,
ani de glorie, în care publicase Cercul literar
de la Sibiu. Introducere în fenomenul originar şi Dicţionar de poeţi. Clujul contemporan. Martor admirativ la scrierea lor, dar şi la
întâmplările legate de aceasta, am fost cuprins de regret, gândindu-mă la imposibilitatea reconstituirii, ştiind că jurnalul este
mărturisirea la cald, în imediata vecinătate a
clipei, a întâmplării. De aceea, vestea dispariţiei jurnalului unui stilist de mare expresivitate, care a impus un limbaj literar derutant
până şi pentru cei ce-l citesc cu aviditate,
mi-a produs dureri aproape fizice. O pierdere însemnată, mi-am spus, şi păguboasă pentru literatură.
Era o zi de februarie lipsită de fast, în cel
de-al doilea deceniu al veacului căruia nu-i
voi aparţine decât din sfială. Anul începuse

cu mari tulburări sociale şi politice. L-am sunat să-l întreb dacă ne putem vedea la o cafea. Ne-am întâlnit la ora obişnuită şi mi-a
propus să mergem la Arizona, ceea ce m-a
iritat spontan. Fosta cafenea literară de până-n decembrie ’89 nu mai reţinuse în făptura sa nimic din faima de altădată. Aproape-n
paragină, ani de zile cu o literă lipsă pe firma
luminoasă, alcătuind, astfel, un nume hilar al
celebrei cafenele, cu două vânzătoare consternate din nimic, cu măsuţe şi scaune ieftine ca la bodegile mărginaşe, situată în plin
centrul Clujului, cafeneaua a păstrat de dinainte doar cafeaua plină de zaţ, cu gust oribil şi servită smucit. De o mare simpatie
acolo se bucură, însă, poetul boem I. M., dar
asta este o altă poveste.
Am acceptat tacit şi am intrat. Am comandat şi am urcat cu ceştile în mână la balcon, pentru a discuta în linişte. Sus nu era
nimeni. Am rememorat în câteva fracţiuni
de secundă dimineţile din deceniul nouă,
când, împreună cu Mariana Bojan şi Victor
Felea, am petrecut clipe memorabile. La un
moment dat, privirea mi-a fost atrasă de un
dosar voluminos ce părea abandonat la capătul celălalt al canapelei. Probabil că fusese uitat de cineva acolo, mi-am spus şi am
continuat discuţia începută. Văzându-mă
oarecum preocupat, criticul literar privi locul, mirat şi nedumerit, derutat-spăimos, aşa
cum îşi priveşte mobilul de fiecare dată când
sună. Era puţin probabil să fi fost şi altcineva
în acea zi, câtă vreme cafeneaua este deschisă
doar de la ora 10. Cine ştie de când stă dosarul acolo, mi-am zis, mai ales că localul nu
este frecventat ca odinioară, iar cei câţiva
care intră preferă să rămână jos, la parter, în
ciuda faptului că sus ai parte, totuşi, de mai
multă intimitate şi eşti la adăpost de imaginea celor două precupeţe ale tejghelei.
Ca la un gând, amândoi am spus că ar fi
mai bine dacă l-am deschide, poate dăm de
vreun nume, un indiciu care să ne trimită la
proprietar. Dar ne-am răzgândit de îndată şi
am continuat discuţia întreruptă. De-afară
răzbăteau razele unui soare rece care făcea
aproape transparent afişul imens de pe geamul de la intrare cu imaginea unui poet, cunoscut autor de reportaje şoc pe la televiziuni
locale, în legătură cu o lansare de carte. Şi el,
ca fiecare dintre scriitorii clujeni, este legat
sentimental de acest loc, încă din anii ’80.
Arizona, Pescarul, Croco, Cola sunt azi doar
amintirea unor locuri efervescente ale boemei literare clujene.
La ora 12, ne-am ridicat, pregătiţi de plecare. Dosarul se odihnea în acelaşi loc şi, o
clipă, mi s-a părut că respiră precipitat. Eu îl
deschid, îi spun lui Petru şi, în acelaşi timp,
m-am îndreptat într-acolo. Înăuntrul lui se
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aflau patru caiete, iar pe coperta fiecăruia,
scrisul mărunt, inconfundabil al autorului
volumelor Clujul meu: Însemnări zilnice.
1997, Însemnări zilnice. 1998, Însemnări zilnice. 1999, Însemnări zilnice. 2000. Jurnalul,
am exclamat! Este jurnalul tău, pe care-l pierduseşi cu mai bine de zece ani în urmă. Toate
patru caietele! O bucurie nedisimulată se citea pe feţele noastre, dar şi un soi de perplexitate senină.
Am ajuns în grabă pe trotuoar. Orbiţi
parcă de lumina unei zile însorite, dar friguroase, emoţionaţi, începurăm a răsfoi cu nerăbdare filele caietelor. Dar toate, absolut
toate erau albe.

Marcel MUREŞANU
Risipitorul
Cum să scriu la trecut despre Petru
Poantă, când el este şi acum la un pas de
mine neînchipuit de viu?! Toate verbele s-ar
revolta! Nu mai ţin minte unde şi când l-am
cunoscut pe Cerişorean, dar cred că într-un
tren, venind de la Iaşi, prin 1975, de la fereastra căruia îţi venea să te arunci, atât era de
frumoasă lumea! Din toamna lui 1996, când
m-am întors la Cluj şi până în cealaltă toamnă am petrecut împreună zi-noaptea unui an
întreg, la Cultură, măsurând judeţul cu palma. De unde până unde se nimerise să avem
acelaşi autor preferat, pe romancierul Gore
Vidal, cel care scrisese o carte importantă
despre împăratul Iulian, Apostatul!
Un an am vorbit despre apostazie! Nu e
grozav!? Petru Poantă era „dresat” pentru
poezie! De către cine, oare? Un simţ anume,
lecturile, transa la contactul cu metafora?
Oriunde ai fi ascuns-o, cât de adânc, în
orice seif, el ştia că este acolo! Dar pe mine
m-a surprins şi cu o teribilă artă a amânării!
Trăgea de timp, simţea cu voluptate cea mai
mică risipă, părea că el împarte timpul, era
generos peste măsură cu iluzia că mai este
vreme.
A trăit Parabola Risipitorului!
Lângă el m-am convins că, de fapt, nu
avem o pasăre în mână, ci doar un pumn de
seminţe pe care trebuie să le aruncăm, după
ploaie, într-un pământ vorbitor.
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Delegații internaționale,
în vizită la Primăria Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca a continuat şi în acest an politica întâlnirilor
strategice cu reprezentanţii unor delegaţii străine, precum şi cu diverşi
ambasadori, cu scopul întăririi relaţiilor externe şi atragerii de
investitori.

Întâlnire cu delegaţia
oraşului Rotherham din
Marea Britanie
O delegație din orașul înfrățit
Rotherham, Marea Britanie a vizitat
municipiul Cluj-Napoca. Din delegație au făcut parte Dl. Roger Stone,
Liderul Consiliului Metropolitan
Rotherham, dl. Andrew Denniff,
Director Executiv al Camerei de
Comerț Barnsley și Rotherham, dl.
Owen Gleadall, Președintele Camerei
de Comerț și dl. Chris MacCormac,
Directorul Camerei de Comerț din
Rotherham.

Întâlnire cu primarul
oraşului bavarez Regensburg
În cadrul întâlnirilor cu Dl. Hans
Schaidinger, primarul orașului german Regensburg, primarul Emil Boc
a descoperit o paletă largă de similarități între cele două orașe și posibilități de a învăța din experiența și
expertiza celuilalt.

Vizite ambasadori
Primarul Emil Boc a primit în
această perioadă şi vizita oficială a
ambasadorilor Republicii Socialiste
Vietnam în România, E.S. dl. Tran
Xuan Thuy, Excelentei Sale Diego
Brasioli, Ambasadorul Italiei in
Romania şi doamnei E.S. Dna. Faouz
El Achchabi, Ambasadorul Regatului
Maroc în România.
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Seniorii Cetăţii,
aniversaţi de Primăria Cluj-Napoca
Pensionarii clujeni au fost sărbătoriţi
de Primăria Cluj-Napoca cu ocazia Zilei
de 1 octombrie, Ziua Internaţională a
Persoanelor Vârstnice. “Mă bucur să văd
că la Cluj persoanele în vârstă aleg să se
implice în continuare în comunitate, apreciez și le mulțumesc pentru propunerile,
sfaturile și criticile pe care mi le transmit,
din experiența profesională și de viață pe
care au acumulat-o. Cu toții avem de învățat de la dânșii. La mulți ani!”, le-a transmis
primarul Emil Boc seniorilor cetăţii.

“Centenarii” Clujului,
premiaţi de Primărie
De Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice, Primăria Cluj-Napoca a premiat patru clujeni care au depăşit vârsta de
100 de ani.
Moldovan Ioan (născut în data de
11.09.1908) şi Todor Eszter (născută în
14.04.1908) au primit din partea municipalităţii clujene diploma “Seniorul cetăţii”,
la împlinirea celor 105 ani. Cei doi au primit şi câte un premiu în valoare de 2.500
lei, în conformitate cu HCL nr. 448/2013.
Pe lângă cei doi seniori ai cetăţii, au
mai fost felicitaţi şi premiaţi Kovacs
Margit-Erzsebet (născută în data de
21.08.1913) şi Bak Roza (născută în data
de 07.08.2013). Pe lângă diplome, fiecare
dintre aceştia au primit şi câte un premiu
în valoare de 2.000 de lei, pe baza HCL nr.
189/2013.

Premiere la aniversarea a 50 de
ani de căsnicie neîntreruptă
Primăria Cluj-Napoca continuă tradiţia de a premia cuplurile ce aniversează 50
de ani de căsnicie neîntreruptă. Este un
gest simbolic din partea comunităţii pentru cei care au ales să respecte valorile familiei şi ne oferă adevărate exemple de
viaţă.
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