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Lucrările de modernizare din Piața 
Unirii - latura de Vest s-au incheiat pe 20 
mai 2017. Latura de Vest a pieței din 
punctul zero al orașului a devenit astfel 
zonă pietonală (cu acces auto ocazional 
pentru aprovizionare), pe o lungime de 
196 ml. Suprafața aproximativă moder-
nizată este de 12.000 mp, în lungime tota-
lă de 725 ml. De asemenea, au fost 
plantați 11 copaci și amplasați 34 de stâlpi 
de iluminat public și ornamentali. 
Valoarea lucrărilor pe această latură a 
Pieței a fost de 1.428.000 lei + TVA.

Amenajarea Pieței Unirii face parte 
dintr-un proiect mai larg si complex în 
cadrul amenăjarii zonei pietonale în cen-
trul municipiului Cluj-Napoca, care a 
fost gândit și proiectat unitar, dar a fost 
executat până acum doar parțial: Faza 1 
- Bulevardul Eroilor, Faza 2 / Etapa 1 
-”insula” mijlocie a Pieței Unirii. Proiectul 
pentru amenajarea zonei pietonale a fost 
selectat printr-un concurs de soluții în 
două faze, organizat de către Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul 
OAR-T, în anul 2006.

Pietonalizarea laturii de vest a Pieței 
Unirii - finalizată la termen
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În ultimul an, municipalitatea 
a creat 852 de noi locuri de 
parcare în toate cartierele 
oraşului (incluzând parcarea de 
pe strada Năvodari), prin 
identificarea şi amenajarea 
potrivită a locurilor virane, 
reorganizarea spaţiilor 
existente, cu protejarea spaţiilor 
verzi şi amenajarea zonelor de 
acces, ca urmare a propunerilor 
venite din partea cetăţenilor, 
dar şi ca rezultat al activității de 
teren a inspectorilor de zonă. 

Municipalitatea a inițiat procedurile 
de construire a unor noi parkinguri de 
cartier, astfel că s-a demarat achiziţia pu-
blică pentru elaborarea unor Planuri 
Urbanistice Zonale de regenerare urbană 
și a studiilor necesare. Pentru amplasa-
mentele de pe str. Primăverii nr. 8 și str. 
Mogoșoaia nr. 7, documentaţiile PUZ au 
fost aprobate în Comisia de Urbanism și 
proiectele sunt la faza de elaborare PUD 
(Planul Urbanistic de Detaliu), iar pentru 
amplasamentele de pe str. Trotușului nr. 
5, zona Albac-Azuga și str. Sighișoarei 
documentaţiile sunt în curs de elaborare. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca 
mai are în procedură de achiziţie lucrări 
și pentru alte două parkinguri situate în 
zone aglomerate ale orașului: Parking 
Primăverii nr. 20-22 (se află în procedură 
de achiziție pentru proiectare și execuţie) 
și Parking Hașdeu (se află în procedură 
de achiziție pentru serviciile de proiecta-
re și execuție).

Parking  în parteneriat  
cu Institutul Oncologic  

“Ion Chiricuță”
Pentru alte două noi amplasamente ur-

mează să fie realizată achiziţia documenta-
ţiei necesare pentru realizarea de parkinguri, 
respectiv pentru Parking Gh. Dima Vest 
(nr. 33-39) și pentru Parking Republicii nr. 
34-36 (Institutul Oncologic). Acesta din 

Primăria Cluj-Napoca a amenajat noi 
locuri de joacă pentru câini

Noi locuri de parcare şi parkinguri 

urmă va fi realizat în parteneriat cu 
Institutul Oncologic “Ion Chiricuță”. Prin 
HCL nr. 251/2017 s-a aprobat Planul 
Urbanistic de Detaliu ce reglementează am-
plasarea pe parcela din incinta Institutului 
Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj a 
două corpuri - unul pentru parking, cu 
înălțimea maximă de 16 metri și unul pen-
tru realizarea unui Centru de transplant cu 
un regim de înălțime de S+P+3E. Parkingul 
va fi construit în scopul rezolvării necesaru-
lui de parcări și în scopul degajării circulați-
ei din această zonă intens circulată. 
Construcția va fi realizată pe o suprafață de 
aproximativ 950 metri pătrați, iar accesul 
auto se va face din strada Ion Creangă.

În ceea ce privește parkingul Negoiu 
(376 de locuri), întrerupt din cauza intră-
rii în insolvență a firmei de construcții 
care era partenerul principal al asocierii 
care a câștigat licitaţia, situaţia a fost de-
blocată prin angajamentul celuilalt parte-
ner de a termina lucrarea. Astfel, lucrările 
au reînceput în 2017 și se vor termina în 
toamna acestui an, până în prezent grafi-
cul de lucrări fiind respectat.

De asemenea, a fost identificat un 
spaţiu pe strada Liviu Rebreanu nr. 2, de 
aproximativ 3.500 de metri pătraţi, unde 
100 de garaje urmează să fie demolate în 
viitor pentru a face loc unui parking.

Cinci noi spații de joacă pentru câini 
au fost amenajate în cartierele municipiu-
lui, în următoarele zone: cartierul 
Grigorescu – Bd. 1 Decembrie 1918 
(aprox. 4000 mp), cartierul Zorilor – str. 
Gh. Dima nr. 31 – 33 (aprox. 2000 mp), 
cartierul Mărăști/Între Lacuri – zona străzi-
lor Streiului/Mureșului (aprox. 600 mp), 
cartierul Mărăști – strada Anina (aprox. 
1200 mp), zona centrală – Cetățuie 
(aprox. 2400 mp). Aceste spații au fost în-
grădite și dotate cu bănci și coșuri de gu-
noi specifice. La ora actuală se află în 
lucru amenajarea unui parc de agrement 
pentru câini în cartierul Iris, în zona parc 
Oașului (aprox. 3000 mp), urmând ca 
apoi să fie amenajat un altul pe str. 
Dorobanților nr. 93 - 95, în suprafață de 
aproximativ 2000 mp. Anterior au fost 
amenajate locuri de joacă pentru anima-
lele de companie în zona bazei sportive 
din cartierul Gheorgheni, în cartierul 
Grigorescu – zona Parcului Rozelor, pe 
malul Someșului, în zona parcului 
Detunata din cartierul Gheorgheni și pe 
aleea Padin nr. 18 din cartierul Mănăștur. 
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La mijlocul lunii iunie au început lu-
crările la latura nordică a Pieței Unirii: se 
lucrează la modernizarea trotuarului și 
carosabilului. Trotuarul va fi reorganizat 
pentru alinierea benzilor de trafic cu cele 
care vin de pe Bulevardul 21 Decembrie 
1989, mai exact cele care vin din cartierul 
Mărăști și merg spre cartierul Mănăștur. 
De asemenea, se va realiza un nou trotuar 
pe partea cu parcarea și se vor înlocui 
stâlpii de iluminat public.

După finalizarea lucrărilor din Piața 
Unirii, urmează să fie amenajată o bandă 
dedicată mijloacelor de transport în co-
mun, din Mărăști (Biserica Sf. Petru) 
până la Primărie. Se vor planta tei, la fel 
ca și pe celelalte laturi ale pieței. Termenul 
de finalizare a lucrărilor este de 3 luni. 
Valoarea estimată a lucrărilor pe această 
latură este de 1.030.063,0 lei fără TVA.

Continuă lucrările de modernizare a 
Pieței Unirii – latura de nord

Sistemul de colectare plutitori ame-
najat de Primăria Cluj-Napoca pe râul 
Someș a intrat în faza finală de recepție. 
Stăvilarul special a fost amplasat în zona 
ștrandului Sun din cartierul Grigorescu 
pentru a colecta deșeurile plutitoare care 
vin din amonte, una dintre cele mai im-
portante cauze ale poluării râului pe raza 
municipiului nostru. Sistemul de colecta-
re de deșeuri plutitoare a fost supus unei 
etape de teste și îmbunătățiri, acesta fiind 
o premieră în țara noastră. Deșeurile ast-
fel colectate sunt preluate periodic de pri-
mărie, prin compania de salubritate. 
Amenajarea include iluminat cu panouri 
foto-voltaice și cameră de supraveghere 
alimentată de asemenea cu energie sola-
ră. Primăria Cluj-Napoca continuă să 
monitorizeze sistemul și colaborează în 
continuare cu Apele Române pentru a 
oferi clujenilor un mediu cât mai plăcut, 
un Someș cât mai curat! 

Pasarela pietonală de pe râul Someșul 
Mic, care face legătura între cartierele 
Grigorescu și Plopilor, din apropierea 
Parcului ”Iuliu Hațieganu”, a fost închisă 
începând de miercuri, 21 iunie 2017. 
Aceasta va fi consolidată, în vederea pu-
nerii în siguranță a pietonilor.

Vor fi realizate lucrări de înlăturare a 
tablei striate erodate și corodate, acolo 
unde e cazul, se va face verificarea stării 
de coroziune a profilelor și a îmbinărilor 
și vor fi înlocuite elementele degradate.

Primăria le recomandă cetățenilor să 
folosească ca alternativă de circulație 
Podul Garibaldi.

Lucrările realizate de S.C. DIFERIT 
S.A. sunt în valoare de 432.692,48 lei și 
vor dura 4 luni.

Sistem pentru colectare de deşeuri 
plutitoare amenajat pe râul Someş

A început consolidarea pasarelei pietonale 
din apropierea Parcului ”Iuliu Hațieganu”
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Câştigătorii ediției 2017 ai acestui concurs sunt:
Reka Szakal (premiul I) – Liceul Unitarian “Janos Zsigmond”

David Oaida (premiul II) – Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca
Mihnea Gurzău (premiul III) – Grădinița “Micul Prinț”
Veronica Berindean (mențiune) – Grădinița “Bambi”

Raisa Pașcalău (mențiune) – Colegiul Național “George Barițiu”
Alexandru Bîrlea (mențiune) – Gradinița “Bambi”

361 de desene, realizate de copii din 
23 de şcoli şi grădinițe clujene, au fost 
înscrise în ediția 2017 a concursului 
organizat de Compania de Transport 
Public Cluj-Napoca, “Mascota 
zâmbăreață CTP”. Cel mai tânăr 
participant la concurs are 3 ani şi 7 
luni!

”A fost o mare plăcere să petrec timp cu 
acești copii minunați, cu ocazia premierii ce 
s-a desfășurat  la Primăria Cluj-Napoca. Îi 
felicit încă o dată pe fiecare! Felicitări și mul-
țumiri îndrumătorilor, profesorilor și părin-
ților care își încurajează copiii să fie creativi, 
deschiși și să se implice în viața orașului 
nostru încă de la vârste atât de fragede!”, a 
declarat primarul Emil Boc.

Concursul “Mascota zâmbăreață CTP” 
a fost organizat de Compania de Transport 
Public Cluj-Napoca în parteneriat cu 
Primăria Cluj-Napoca și Inspectorarul 
Școlar Județean Cluj. Premiile acordate 
sunt în valoare totală de 900 de lei. Pe lân-
gă premiile în bani, copiii au primit și câte 
un pachet cu dulciuri.

Premii pentru copiii clujeni la concursul anual de desene  
“Mascota zâmbăreață a Companiei de Transport Public”

Primăria Cluj-Napoca oferă agenților 
economici care desfășoară activități de comerț 
și servicii de piață, pe raza municipiului 
Cluj-Napoca, în conformitate cu prevede-
rile Ordonanței de Guvern nr.99/2000 pri-
vind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, posibilitatea de a solici-
ta emiterea în format electronic, online, 
prin intermediul platformei edirect.e-gu-
vernare.ro, a acordurilor de funcționare. 

Pentru acest lucru, este necesară par-
curgerea următorilor pași:
Pasul 1. Se accesează platforma  
https://edirect.e-guvernare.ro
Pasul 2. Creare cont 

Se merge la secțiunea CONT NOU-
Cont persoană fizică, se completează ru-
bricile din secțiune cu datele personale; se 
alege un nume de utilizator și o parolă. 
Confirmarea creării contului se primește 
pe adresa de email indicată de către solici-
tant. Se accesează link-ul primit în email-
ul de confirmare, contul fiind astfel creat.
Pasul 3. Intrare în sistem
• Se merge la secțiunea CONECTARE
• La secțiunea Autentificaţi-vă cu, se se-

lectează eDirect
• La secțiunea Selectare tip cont, se bifea-

ză Cont personal
• Se completează numele de utilizator și 

parola, se bifează secțiunea Nu sunt 
robot.

Pasul 4. Depunere documentație 
Se accesează Creează solicitare. La sec-

țiunea Localitate se selectează Cluj-
Napoca. La secțiunea Structură se 
selectează Direcția Patrimoniul munici-
piului și evidența proprietății – serviciul 
Autorizări comerț. La secțiunea Procedură 
se găsesc informații legate de documenta-
ția care trebuie depusă pentru eliberarea 
acordurilor de funcționare, iar la secțiunea 
Acțiune se poate încărca documentația re-
spectivă.  Unde acest lucru se impune, do-
cumentaţia atașată trebuie să fie semnată 
electronic.

După încărcarea documentației, dacă 
este cazul, pot fi transmise Observaţii în 
rubrica dedicată. Apoi se apasă butonul 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca emite acorduri de funcționare 
pentru agenții economici în format electronic, online

Lansează solicitare și astfel documentația a 
fost depusă. Apare imediat o notificare:  
„Solicitarea cu nr.PISEG # ....     împreună 
cu documentele depuse a fost înregistrată 
cu succes.”
Pasul 5. Preluare documentație

După descărcarea documentelor de 
către Serviciul de specialitate și înregistra-
rea solicitării în Sistemul Intern de mana-
gement al documentelor (INFOCET) al 
Primăriei Cluj-Napoca, se primește de că-
tre cetăţean prin email un mesaj prin care i 
se comunică atât numărul de înregistrare 
generat de către platforma edirect.e-guver-
nare.ro (numărul PISEG), cât și numărul 
de înregistrare intern, generat de către 
Sistemul intern de management al docu-
mentelor (INFOCET).
Pasul 6. Stadiul soluționării cererii poate fi 
urmărit pe site-ul Primăriei, folosind nu-
mărul de înregistrare intern primit (numă-
rul din INFOCET) la Rubrica Servicii 
online /Registratura.
Pasul 7. După soluţionarea solicitării 
și urcarea documentelor de către 
Serviciul de Specialitate pe platforma 

edirect.e-guvernare.ro, cetăţeanul pri-
mește prin email un mesaj prin care este 
înștiințat că solicitarea i-a fost soluțio-
nată. Documentul final poate fi descărcat 
de pe platforma edirect.e-guvernare.ro. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca 
oferă totodată cetăţenilor posibilitatea de a 
achita online taxele pentru acordul de 
funcționare pe site-ul Primăriei www.pri-
mariaclujnapoca.ro, secţiunea Plăţi online. 

Această procedură se adresează celor 
aproximativ 9.600 de agenți economici în-
registrați la nivelul municipiului Cluj-
Napoca și vizează scurtarea termenului de 
procesare a documentațiilor de la aproxi-
mativ 70 de zile la 25 de zile.

”La fel ca și în cazul emiterii documen-
tațiilor în materie de  urbanism, Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca este prima din 
România care emite acorduri de funcțio-
nare pentru agenții economici în format 
electronic, online. Este în primul rând o 
formă de respect pentru timpul și banii ce-
tățenilor, o modalitate de a utiliza tehnolo-
gia în folosul oamenilor”, a declarat 
primarul Emil Boc.
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Conferința Open Innovation 2.0 s-a 
finalizat cu succes la Cluj-Napoca.  Aflat 
la cea de a cincea ediție, evenimentul a 
atins un record de participare, atât ca nu-
măr de înscriși, cât și ca diversitate a țări-
lor din care au provenit participanții și cei 
peste 70 de speakeri. 

Fondată acum patru ani, Conferința 
Open Innovation 2.0 (OI2) este un eveni-
ment european de nivel înalt care reuneș-
te experți în inovare, creatori de politici 
publice, reprezentanți ai mediului acade-
mic, practicieni și persoane implicate în 
diverse aspecte ale inovației și antrepre-
noriatului. Conferința OI2 realizează o 
sinergie puternică între subiecte precum 
Huburile de Inovare Digitală și activități-
le IMM-urilor implicate în domeniul 
inovației, ale Start-up-urilor din sud-es-
tul Europei.

În plenul evenimentului s-au discutat 
exemple de politici naționale de dezvolta-
re, ca de exemplu, politica de inovare des-
chisă a Austriei, exemple de creare de 
ecosisteme, în contextul transformării in-
dustriale, precum și diseminarea de in-
formații privind inovația deschisă, prin 
crearea de Huburi de Inovare Digitală și 
implicarea cetățenească în proiecte pilot.  

Participanții la conferință au provenit 
din 20 de țări:  Finlanda, Franța, Spania, 
Luxemburg, Polonia, Belgia, Ungaria, 
Italia, Irlanda, Suedia,  Marea Britanie, 
Japonia, Bulgaria, Olanda, Austria, 
Turcia, Israel, Coreea de Sud, Slovacia și 
România. 

Conform datelor statistice din cadrul 
evenimentului, numărul celor care au 
participat la lucrările conferinței a fost de 
489 de persoane.

Cele mai apreciate sesiuni ale evenimen-
tului au fost sesiunea plenară cu participarea 
președintelui Comitetului Regiunilor, Markku 
Markkula, alături de sesiunea de deschidere a 
OI 2.0. De asemenea cel mai apreciat subiect a 

 Open Innovation 2.0 Cluj-Napoca - 
considerată o ediție reper a acestui 

proiect de către organizatorii europeni

fost cel de ”Block Chain”, precum și cel numit 
„Jobs and Skills”, sesiunile de ”Worldcafe” și 
cea de ”National innovation ecosystem”. În or-
dinea numărului de persoane care au partici-
pat la acest eveniment, temele preferate au 
fost: ”Innovation measurement”, ”VUCA 
Times”, „Industry Commons”, ”Industrial 
Transformation”, „Innovative financing reso-
urces”, ”Starts”, ”Innovation Modelling and 
Policy Making”, ”Incubate Innovation”, 
”Societal Transformation”, ”H2020 funding 
opportunities”, ”Ecosystems practice” și 
”Placemaking throught science”. 

”A fost o onoare pentru noi să găzdu-
im acest eveniment și am folosit această 
oportunitate atât pentru a arăta public la 
nivel european asumarea dezvoltării ora-
șului pe principiile de smart city, cât și 
pentru a le oferi clujenilor acces la infor-
mațiile și soluțiile cele mai noi, care se 
dezvoltă și se experimentează în lume. De 
asemenea, Open Innovation ne-a oferit 
contextul necesar de a ne confirma faptul 
că suntem pe direcția potrivită cu noua 
viziune a dezvoltării orașului și comuni-
tății noastre pe termen lung”, a declarat 
primarul Emil Boc.

”Clujul a depășit așteptările noastre în 
ceea ce privește maturitatea colaborării 
între actorii ecosistemului de inovare 
deschisă și a stabilit un standard care va fi 

destul de greu de depășit pentru edițiile 
următoare. Acest lucru este îmbucurător 
și se încadrează în viziunea pe care am 
avut-o atunci când, în urmă cu cinci ani, a 
demarat acest proiect, care aduce orașele 
în contact cu conceptele de inovare des-
chisă”, a explicat Bror Salmelin, Director 
Advisor al DG Connect și creatorului 
acestui proiect. Conferința Open 
Innovation 2.0 a fost organizată de către 

Directoratul-General al Comisiei 
Europene, DG Connect, Grupul pentru 
Strategie și Politici pentru Inovare 
Deschisă (OISPG), în parteneriat cu 
Comitetul Regiunilor, Primăria Cluj-
Napoca, Institutul pentru Valoare în 
Inovare (IVI), ARIES Transilvania, iTech 
Transilvania Cluster, Consorţiul 
Clusterelor din Transilvania, Mastercard 
și Primăria Dublin. 
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Câştigătorii Premiilor Europene pentru Inovare  “Luminary Awards” 2017:
Emil Boc, Primarul Cluj-Napoca- premiul pentru Crearea unui puternic peisaj inovator 
Bianca Muntean – premiul ”Tânărul Curator și Creator de Punți /Conector”
Piero Formica – premiul pentru Recrearea unei Renașteri a Inovației
Dermot Mulligan – premiul Crearea unei strategii naționale pentru inovare deschisă
Compania Arduino – premiul „Ecosistem hardware deschis și scalabil ” 

Preşedintele Comitetului Regiunilor, Markku Markkula şi 
primarul Emil Boc, dezbatere cu cetățenii:

„Reflectând asupra Europei, din inima Transilvaniei -  
10 ani de când Clujul a devenit un oraş european”

Premiul european pentru inovare la Cluj-Napoca

Politica de coeziune a Uniunii Europene 
s-a numărat printre principalele teme de dis-
cuție la dezbaterea cu cetățenii organizată în 
România de Comitetul Regiunilor (CoR), îm-
preună cu Primăria Cluj-Napoca, marți, 13 iu-
nie 2017. Evenimentul a fost organizat în 
cadrul proiectului CoR „Reflecting on 
Europe” („Reflectând asupra Europei”) - o ini-
țiativă care oferă cetățenilor posibilitatea de 
a-și prezenta ideile, gândurile și opiniile pri-
vind viitorul Uniunii Europene.

„Politica de coeziune este cea mai puterni-
că și mai vizibilă expresie a solidarității europe-
ne, care a devenit principală politică de 
investiții a Uniunii, îmbunătățind viața cetățe-
nilor UE”, a declarat președintele CoR, 
Markku Markkula. „Dar Uniunea Europeană 
nu este doar despre piața unică și fondurile 
UE, ci și despre valori. Aniversarea a 10 ani de 
la aderarea României la Uniunea Europeană 
reprezintă o bună oportunitate de a sublinia 
valorile noastre comune, pe măsură ce privim 
spre viitor, având în vedere faptul că veți prelua 

președinția UE în 2019”, a adăugat președinte-
le CoR.

“În primul rând vreau să mulțumesc pre-
ședintelui Markku Markkula pentru sprijinul 
extraordinar pe care l-a acordat și îl acordă re-
giunii noastre. La nivel orașelor, la nivelul regi-
unilor din Uniunea Europeană se iau deciziile 
cele mai importante care afectează viața cetățe-
nilor. Acolo se construiește și se reconstruiește 
Uniunea Europeană. Salut această decizie ex-
traordinară ca însuși președintele Comitetului 
Regiunilor să vină aici, în Cluj-Napoca, să ne 
asculte și să împărtășească gânduri și opinii 
despre cum putem reclădi Uniunea 
Europeană, despre cum o putem face mai pu-
ternică”, a declarat Emil Boc, primarul munici-
piului Cluj-Napoca și membru al CoR. 

În acest context, dezbaterea cu cetățenii 
a fost o bună ocazie pentru lansarea campa-
niei „Reflecting on Europe” („Reflectând 
asupra Europei”) în România, în speranța 
ca ea va putea fi reprodusă în alte orașe și 
regiuni. CoR se angajează să facă auzite vo-
cile cetățenilor în formarea dezbaterii 

politice privind viitorul Europei și să le adu-
că preocupările și propunerile concrete la 
nivelul dezbaterii UE. Declarațiile și conclu-
ziile acestei dezbateri, precum și un sondaj 
online realizat în cadrul evenimentului fac 
parte din contribuția CoR la reflecția asupra 
Uniunii Europene.

Formatul dezbaterii CoR de la Cluj-
Napoca a venit în completarea conferinței 
Open Innovation 2.0 (OI2), date fiind natura 
și ambiția de a co-crea răspunsuri la provocări-
le societale europene, care depășesc sfera ori-
cărei organizații. Comitetul European al 
Regiunilor organizează o serie de dezbateri 
deschise în orașe și regiuni. Opiniile cetățeni-
lor vor fi incluse în mod oficial într-un raport 
care va fi prezentat președintelui Consiliului 
European. Comitetul încurajează, de aseme-
nea, consiliile regionale și locale să organizeze 
propriile lor dezbateri, inclusiv în cadrul pro-
priilor organisme instituționale, cu privire la 
viitorul Europei, pentru a se asigura că cetățe-
nii sunt ascultați în această perioada de 
reflecție.

Primarul Emil Boc a  avut onoarea de 
a primi, în cadrul Galei Innovation 
Luminary Awards, premiul Comisiei 
Europene - DG Connect la categoria 
oraşe inovatoare („Innovation 
Luminary Award for Creation of a 
strong innovation vision and 
landscape: development of an 
exemplar of an OI2 innovation city in 
Europe”). 

”Am acceptat acest premiu în numele 
orașului nostru, deoarece este o recu-
noaștere adresată întregii comunități clu-
jene: universități, mediu de business, 
ONG-uri, cetățeni, instituții publice. Am 
reușit să creăm împreună un ecosistem 
deschis ideilor inovatoare, un mediu cre-
ativ care să permită dezvoltarea competi-
tivă a Clujului în era digitală.

Bianca Muntean este Directorul 
Executiv al ARIES Transilvania, care 
conduce la rândul său activitățile 
clusterelor de inovare ale industriei 
ITC în Transilvania. Dezvoltarea 
clusterelor s-a realizat remarcabil de 
repede în Cluj, în comparație cu 
restul clusterelor din țară.

Bianca Muntean a jucat un rol central 
în crearea de punți necesare între elemente-
le inovatoare, acționând pentru implemen-
tarea unui ecosistem de inovare modern. 

Premiile europene pentru inovare 
„Luminary Awards” 2017 au fost decernate în 
cadrul unei gale organizate la Cluj-Napoca. 

Evenimentul se organizează anual în alt 
oraș din Europa și recompensează spiritul 
antreprenorial, potențialul de inovare și an-
gajamentul în crearea de ecosisteme inova-
toare al unor persoane sau entități din 
diferite țări.

Premiile au fost fondate în colaborare 
cu Grupul pentru Strategie și Politici pentru 
Inovare Deschisă (OISPG) și Primăria 
Dublin și sunt înmânate anual de Peter 
Finnegan, reprezentant la Consiliul local 
din Dublin, Irlanda, de către Martin Curley, 

Bianca Muntean, 
premiul „Tânărul Curator şi Creator de Punți /Conector”

Dincolo de recunoașterea dimensiunii 
de IT și inovare a Clujului, acest premiu de-
monstrează că orașul nostru are nu numai 
prezent, ci și viitor. Mulțumesc Comisiei 
Europene, DG Connect și OISPG pentru 

recunoașterea europeană a dimensiunii 
inovatoare a orașului și a susținerii de către 
primărie a acestei zone strategice de dezvol-
tare”, a declarat la momentul primirii pre-
miului, primarul Emil Boc. 

președinte OISPG,  președintele 
Comitetului Regiunilor, Markku Markkula, 
care totodată este și vicepreședinte al 
OISPG și Bror Salmelin, fondator al OISPG. 
Inițiativa recunoaște modelele marcante în 
inovare, care inspiră generațiile viitoare de 
inovatori.
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În perioada 10-11 iunie 2017, 
la Cluj-Napoca a avut loc 
primul Dialog Inovativ 
(Innovation Dialogue) 
organizat cu sprijinul 
Comisiei Europene, DG 
CONNECT, Comitetului 
Regiunilor, Primăriei 
municipiului Cluj-Napoca şi 
a ARIES Transilvania - 
clusterul regional de IT.

Dialogul Inovativ este un exercițiu care 
reunește experți ce analizează o serie de 
provocări adresate de către organizatori în 
vederea oferirii unor soluții inovative de re-
zolvare a acestora. Conceptul este unul spe-
cific inovației deschise și vizează creșterea 
accesului cetățenilor la noi piețe, produse și 
servicii în cadrul Pieței Digitale Unice 
(Digital Single Market). Obiectivele acestui 
dialog inovativ sunt de a crea planuri strate-
gice pentru co-crearea de servicii publice 
inovative, co-crearea de agenți ai schimbării 
pentru obținerea unor transformări urbane 
sustenabile, co-crearea de soluții utilizând 
tehnologia și principiile e-guvernării. 
Formatul acestui exercițiu este de a aduce 
împreună circa 60 de participanți, împărțiți 
în patru grupuri distincte, de circa 10-12 
persoane, care lucrează timp de două zile 
pentru rezolvarea a patru probleme 
(challenge-uri) adresate de către organiza-
tori și pentru a propune soluții și idei proto-
tip cu aplicabilitate pe termen scurt, mediu 
și lung în organizațiile titulare. Dialogul 
Inovativ a fost găzduit de Liberty 
Technology Park, un spațiu destinat dezvol-
tării ideilor creative, pentru domeniile 
IT&C Cercetare- Dezvoltare.

Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale, 
dacă ar avea posibilitatea de a se muta în 
orice oraș din ţară, 15,32% dintre români 
s-ar muta la Cluj-Napoca, acesta fiind cel 
mai atractiv oraș din România din această 
perspectivă. 

Potrivit studiului, 15,32% din cei chesti-
onaţi au răspuns că s-ar muta la Cluj-
Napoca, atrași de calitatea vieţii, de serviciile 
de sănătate din oraș, de educaţia universita-
ră, locurile de muncă, mediul cultural-artis-
tic dinamic și mediul economic activ. 
Cluj-Napoca este urmat de București, cu 
14,46% și de Timișoara, cu 11,88%.

De asemenea, conform studiului, Cluj-
Napoca este cel mai atractiv oraș secundar 
din România (capitala ţării nu intră în 
această discuţie) în funcţie de Indicele de 
Magnetism care ia în considerare venitul 
firmelor pe cap de locuitor, salariul mediu, 
numărul de studenţi, investiţiile pe cap de 
locuitor.

În anul 2016, în municipiul Cluj-
Napoca, s-au înregistrat 369.975 turiști, cu 
15,90% mai mulţi decât în 2015. De aseme-
nea, numărul înnoptărilor a crescut de la 
608.620 la 702.634 (+15,45%) conform da-
telor furnizate de INSSE.

Peste 15% dintre români s-ar muta la 
Cluj-Napoca, atraşi de calitatea vieţii

Primul Dialog Inovativ organizat la 
Cluj-Napoca

Provocările Dialogului Inovativ din iunie 2017 au fost:
I. DG Connect: „Utilizarea e-platformelor pentru implicarea cetățenilor. Moduri de finanțare a proiectelor - pilot de acest tip”
II. Comitetul Regiunilor: „Design de programe ce impulsionează revitalizarea orașului”
III. Primăria Cluj-Napoca: „Tehnologii și e-guvernare în administrația publică locală”
IV. ARIES Transilvania: „Stimularea inovării și construirea ecosistemelor deschise”
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Municipiul Cluj-Napoca a primit re-
cunoașterea europeană de oraș 100% pri-
etenos cu tinerii, alături de orașe precum 
Braga (Portugalia), Torino (Italia) sau 
Varna (Bulgaria), în cadrul proiectului 
“100 % Youth City” Erasmus+ Strategic 
Partnership. Această recunoaștere se da-
torează prestaţiei Clujului în calitate de 
Capitală Europeană a Tineretului în 2015 
și a continuităţii politicilor publice de ti-
neret din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia Europeană a dat publicităţii 
în 2013 și în 2016 studiul asupra calităţii 
vieţii realizat în 79 de orașe și 4 aglome-
rări urbane din Europa. Potrivit acestuia, 
Clujul a fost și este cel mai prietenos oraș 
din Europa cu străinii: 91% dintre clujeni 
au o percepţie pozitivă faţă de străini. Pe 
locul al doilea, s-au situat Luxemburg, 
Cracovia și Copenhaga.

Vineri, 26 mai 2017, în cadrul Zilelor 
Clujului – ediția a VII-a, la Cinema Florin 
Piersic, a avut loc Gala Cetățenilor de 
Onoare ai Municipiului Cluj-Napoca. 

Cu această ocazie au fost omagiate 
mari personalități cărora le-a fost acordat 
titlul de Cetățean de Onoare al munici-
piului Cluj-Napoca. Este vorba despre: 
Florin Bercean (antrenor judo), Simona 
Marcela Richter (antrenor judo), Ioan 
Taloș (etnolog, folclorist), Alexandru 
Rotar (profesor universitar), Ion Mureșan 
(poet), Lorant Szentagotai (medic), 
Onufrie Vințeler (filolog, lingvist), 
Niculae Stăncioiu (medic – titlul acordat 
postmortem), Grigore Leșe (artist și cer-
cetător al folclorului), Cornel Brudașcu 
(pictor), Irina Petraș (critic literar).

Gala s-a încheiat cu un recital al ma-
estrului Grigore Leșe, acompaniat de 
Marius Vernescu.

Gala Cetățenilor de Onoare în cadrul 
Zilelor Clujului 

 Cluj-Napoca: oraş european 100% 
prietenos cu tinerii!

Cluj-Napoca este  
cel mai prietenos oraş din Europa cu străinii

Florin Bercean 
(antrenor judo)

Ion Mureșan 
(poet)

Grigore Leșe  
(artist și cercetător al folclorului)

Lorant Szentagotai 
(medic)

Irina Petraș 
(critic literar)

Ioan Taloș 
(etnolog, folclorist)

Onufrie Vințeler 
(filolog, lingvist)

Simona Marcela Richter 
(antrenor judo)

16 17



Jurnalul Municipal Cluj-Napoca         Nr. 86 / 2017 Jurnalul Municipal Cluj-Napoca         Nr. 86 / 2017

A 7-a ediție a Zilelor Clujului a 
cuprins peste 100 de 
evenimente în peste 30 de 
locuri din oraş

 
În perioada 25-28 mai 2017 s-a desfășurat 
festivalul de suflet al clujenilor, ”Zilele 
Clujului”, care a avut în acest an tema “Clujul 
se conectează”. Festivalul a adus împreună 
peste 250.000 de clujeni și turiști, la cele 5 
scene, în 30 de locuri din oraș. Pe parcursul 
celor 4 zile s-au creat multe legături care au 
contribuit la succesul evenimentelor datori-
tă implicării a peste 50 de parteneri din rân-
dul asociațiilor, organizațiilor, instituțiilor 
clujene și susținători ai festivalului. Printre 
activitățile desfășurate se numără: teatru, 
concerte, seară de muzică clasică,  activități 
sportive și culinare, ateliere de creație, cur-
suri de gătit, proiecții de film, dezbateri, ani-
mație stradală, expoziții și scenete istorice.

Joi, 25 mai, în Piața Unirii -  punctul 
zero al orașului, s-a dat startul Zilelor 
Clujului cu piesa de teatru “Insula” după 
Gellu Naum, pusă în scenă de Teatrul 

Național Cluj-Napoca. Tot în Piața 
Unirii,vineri, 26 mai, sute de elevi din cadrul 
mai multor școli din Cluj-Napoca au trans-
format banalele găleți de curățenie în in-
strumente de percuție în cadrul proiectului 
”Children of Music in a Young Famous 
Orchestra Experience” - cel de al patrulea 
eveniment de construcție comunitară dedi-
cat copiilor la Zilele Clujului, cu participarea 
dirijorului Vlad Agachi și a orchestrei sale 
de tineri, ”Young Famous Orchestra”.   
Invitații speciali au fost Ilinca Băcilă, Alex 
Florea reprezentanții României la Eurovision 
și Katya, câștigătoarea concursului Next 
Star. La finalul concertului copiii au avut 
parte de o surpriză: confetti și baloane colo-
rate au invadat Piața Unirii. Au urmat con-
certe ale trupelor: Arpy & Zip Band, 
Direcția 5, Ilinca Băcilă și Alex Florea, 
Alternosfera, Zdob și Zdup. Seara s-a înche-
iat cu  un video mapping spectaculos în pre-
mieră pe clădirile din Piața Unirii la Zilele 
Clujului.

Sâmbătă, 27 mai, pasionații de muzică 
clasică au avut șansa să asculte Academic 
Bigg Dimm a’ Band Feast. În aceeași seară a 

avut loc Gala Operelor: Opera Română din 
Cluj-Napoca și Opera Maghiară pe aceeași 
scenă, iar în premieră la această ediție, 
Carmina Burana: Filarmonica de Stat 
Transilvania & Baletul Operei Naționale 
Române Cluj-Napoca alături de: Diana 
Țugui, Ștefan von Korch, Florin Estefan, 
Dirijor: David Crescenzi. Un spectaculos 
foc de artificii a încheiat glorios seara de 
muzică clasică. Cea de-a 4-a zi a Zilelor 
Clujului a fost dedicată iubitorilor de folclor 
și tradiției, pe scena din Piața Unirii urcând 
cei mai îndrăgiți interpreți de muzică popu-
lară, dar și numeroase ansambluri 
folclorice.

Parada Zilelor Clujului a fost plină de 
culoare și efervescență, dar și invadată de fe-
ricirea suporterilor echipei campioane de 
baschet U-BT Cluj-Napoca care au venit 
să-i felicite pentru trofeul adus acasă.

În Piața Muzeului clujenii au găsit o at-
mosferă boemă creată de muzica acustică, 
de instrumentele de muzică clasică și de lu-
minile arhitecturale care au dat culoare lo-
cului după ce s-a înserat.

Zilele Clujului 2017:  
Peste 250.000 de participanți, clujeni şi turişti, s-au 

bucurat de cele 4 zile de festival în inima Transilvaniei

Barbarossa, trupa care are la bază per-
cuția braziliană, a creat  momente deosebite  
în puncte cheie ale orașului, prin sunetul to-
belor și a celorlalte instrumente.

Pe strada Potaissa au fost deschise 
Tabăra Antică și Tabăra Medievală, unde 
vizitatorii au putut să participe la activități 
interactive și ateliere care se practicau în 
urmă cu mii de ani în vremurile istorice ale 
Clujului. Astfel, Zidul Cetății a găzduit de-
monstraţii de lupte, ateliere de pielărie, fie-
rărie, olărit, ceramică, țesătorie, fierărie, 
teatru, scenete, dansuri medievale, specta-
col jonglerii cu focul. 

Strada Mihail Kogălniceanu a fost îm-
pânzită de centrele culturale care au alcătuit 
Festivalul Multiculturalității, unde trecătorii 
au avut posibilitatea să afle tradițiile și obi-
ceiurile specifice diverselor popoare. Tot 
aici, gurmanzii s-au bucurat de preparatele 
alese  din cadrul Festivalului Internațional 
Culinar. Tot în această zonă a avut loc și tra-
diționala Promenadă a Cărților.

Serile de pe str. Mihail Kogălniceanu 
s-au încheiat cu concerte de muzică live 
oferite de trupe clujene. Printre acestea se 
numără: Incognito, Take Five Band, Trupa 
Reea, Score Band, dar și Voltaj Academy, 
Rock Academy si The Beat School. 

Sâmbătă seara, pe strada Iuliu Maniu a 
avut loc Midnight Snack – o cină a comuni-
tății organizată la o masă lungă de 100 de 
metri la care cei care au participat și-au îm-
părtășit din experiențele petrecute la 
Cluj-Napoca.  

Strada Andrei Șaguna a fost strada cu 
Farmec a orașului timp de două zile. 
Recitaluri de jazz, canțonete, percuționiști, 
pictori și statui vivante au animat strada 
Andrei Șaguna sâmbătă, 27 mai și dumini-
că, 28 mai în cadrul ArtStreet. 
 În cadrul Zilelor Clujului, la cinema Dacia 
au avut loc Zilele Mănășturului cu diferite 
activități și ateliere. Evenimentele au fost or-
ganizate de Inițiativa La Terenuri-Spațiu 
Comun în Mănăștur și Asociația Colectiv. 
Astfel, organizatorii au pregătit, în colabora-
re cu locuitorii cartierului Mănăștur, activi-
tăţi dedicate copiilor, tinerilor, dezbateri de 
cartier, concerte live,  teatru și multe altele.  

Un loc interesant a fost Parcul Cetățuie 
unde, în cadrul Beard Brothers Community 
Corner, au avut loc diferite activități sporti-
ve, face painting, jocurile copilăriei, ateliere, 
luptă în costume sumo, biblioteca vie, ba-
loane cu făină, baloane cu apă, Pac Man, 
cursă pe picioare de lemn, zonă de relaxare, 
iar seara concerte și voie bună. 

Pe Platoul Cetățuii echipa Reactor de 
creație și experiment a pus în scenă piesa de 
teatru “Proteine Fluorescente”. În același loc, 

sâmbătă seara,  a putut fi vizionat filmul 
“Usturoi”,  în prezența actorilor și 
producătorilor. 

 În Parcul Central, Casino-ul a găzduit 
un concert-spectacol „Ocolul Pământului 
în 21 de melodii”, dar și  expozițiile „Clujul 
are farmec” și „Podurile Clujului”.

Tot în Parcul Central au avut loc conco-
mitent mai multe evenimente distractive, 
culturale și interactive: Alandala Event, 
Ziua Africii, The Fun Zone (escaladă, tiroli-
ană, sumo, tir cu talere, ateliere pentru copii, 
origami, pictură, plimbări cu canoe pe lacul 
Chios, Campionatul național de street wor-
kout, Parada Automobilelor Retro, teatrul 
Reactor pentru copii, activități asistate de 
câini, terapie prin artă etc).

În Parcul Etnografic “Romulus Vuia” a 
avut loc expoziția foto: Pădurea Hoia-Baciu 
văzută prin ochii cercetătorilor, clujenilor, 
echipei Hoia-Baciu Project și a fotografului 
Cosmin Giurgiu 

De asemenea, în premieră filmul docu-
mentar „The Hoia-Baciu Forest – Truth or 
Legend?” a fost proiectat în pădure.  
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Universitatea Babes-Bolyai a decer-
nat, în cadrul unei ceremonii solemne 
care a avut loc  luni, 29 mai 2017, titlul de 
Doctor Honoris Causa Alteței Sale Regale 
Charles, Prinț de Wales. 

Aflat pentru prima oară în vizită la 
Cluj, moștenitorul Coroanei Regale 
Britanice a primit titlul onorific în cadrul 
unei ceremonii restrânse.

”Am avut onoarea de a participa la ce-
remonia de acordare a titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii “Babeș-
Bolyai” Cluj-Napoca Alteţei Sale Regale 
Charles, Prinț de Wales. În calitate de 
Prim-Ministru, am avut plăcerea să mă 
întâlnesc de două ori la Palatul Victoria 
cu A.S.R. Charles și să discutăm aspecte 
care vizează modernizarea României și 
protejarea patrimoniului național”, a de-
clarat primarul Emil Boc, care a fost pre-
zent la ceremonie.

 Clujenii vor decide cum vor fi 
cheltuiți o parte din banii pe 
care i-au achitat prin impozite 
şi taxe locale.

Vom aloca o sumă de bani, între 1 mili-
on și 4 milioane de euro, pentru proiecte pe 
care cetăţenii să le propună în vederea dez-
voltării și modernizării orașului, pe diverse 
domenii: parcuri/spaţii verzi/ locuri de joa-
că; străzi/alei/trotuare; puncte gospodă-
rești/deșeuri; spații publice; clădiri publice 
și modernizarea de școli ș.a.m.d. Vom utili-
za modelul bugetării participative prin care 
s-a decis modernizarea Cinema Dacia din 
Mănăștur, însă de această dată vom include 
și componenta tehnologică - o aplicație in-
teligentă pentru telefoane mobile și calcula-
tor, prin care clujenii să se poată înscrie 
pentru a propune proiecte și pentru a eva-
lua proiectele trimise de cetățeni.

Fiecare proiect propus de cetățeni, po-
trivit domeniilor menționate, va trebui să se 
încadreze într-o limită pe care o vom stabili, 
între 50.000 și 80.000 de euro. Primăria 
Cluj-Napoca va evalua și filtra proiectele, 
asigurându-se de legalitatea și viabilitatea 
lor, după care vor fi supuse votului cetățeni-
lor, pe domenii, fiecare cetățean având posi-
bilitatea să voteze câte un proiect din fiecare 
domeniu. Clujenii pot să își facă o campa-
nie pentru promovarea unui anumit pro-
iect, în diverse zone ale orașului, se votează 
pe domenii, iar primele 5 proiecte din fieca-
re domeniu vor fi ierarhizate și supuse din 
nou unei campanii publice de mediatizare 
și informare, pentru al doilea vot. În această 
etapă finală, toți cetățenii înscriși pe platfor-
mă vor putea vota un singur proiect dintre 
toate cele existente iar, în ordinea număru-
lui de voturi, proiectele vor fi incluse în pla-
nificările de buget ale anului următor, 
pentru a fi finanțate de Primăria și Consiliul 
Local Cluj-Napoca.

”Am lansat această propunere în cadrul 
Consiliului Consultativ de Inovare și IT în 
vederea realizării și promovării acestei 

Prințul Charles, Doctor Honoris Causa 
al UBB Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca: prima din România care 
va implementa bugetarea participativă online

aplicații de bugetare participativă. Astăzi 
Clujul este recunoscut ca un hub al inovării, 
cercetării și dezvoltării, la nivel național și 
internațional, dar totodată un oraș cu un 
mediu local extrem de creativ și inovativ”, a 
explicat primarul Emil Boc.

De asemenea, Clujul și orașul Braga 
(Portugalia) au fost desemnate orașe pilot pen-
tru un proiect al Uniunii Europene, Starts - 
Science, Technology and the Arts, care 
reprezintă o combinaţie între tehnologie, ino-
vare și cultură, promovând proiecte care se află 

la intersecţia dintre cultură și inovare. 
”Încercăm să facem față acestor provocări, 
suntem primul oraș din România care a reușit 
să introducă eliberarea documentelor de ur-
banism în format electronic, am creat aplicaţii 
pentru parcări, aplicaţii pentru sesizările cetă-
ţenilor etc. Toate acestea sunt doar primii pași 
în transformarea Clujului într-un oraș inteli-
gent, unul în care tehnologia ajută zi de zi cetă-
țeanul pentru a avea o viață mai bună în orașul 
nostru”, a adăugat primarul municipiului 
Cluj-Napoca.
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Ajuns  în acest an la ce-a de-a patra 
ediție, Cluj Never Sleeps s-a desfășurat în 
noaptea de 17 spre 18 iunie 2017 ca  o 
„noapte albă” a culturii, moment în care 
orașul a devenit mai viu, mai dinamic și 
mai tânăr, iar arta, multiculturalitatea și 
viaţa de noapte s-au contopit. Programul 
de activităţi a adus o confluenţă a artelor 
în spaţii neașteptate și a promovat iniţiati-
ve creative ale tinerilor, fie că vorbim des-
pre concerte, musical-uri, proiecţii 
cartate și activarea unor spaţii inedite, in-
stalaţii de artă interactive, performan-
ce-uri sau petreceri tematice.

A treia ediție Someş Delivery 
a avut loc în 17-18 iunie 2017, 
pe segmentul de râu cuprins 
între Podul Garibaldi şi Podul 
Zburător.

Someș Delivery este un proiect inde-
pendent care provoacă și testează ideile 
comunității pentru integrarea Someșului 
în viața orașului Cluj-Napoca. Astfel, în 
cadrul celei de a treia ediții, organizatorii 
și-au propus să activeze Someșul cu o se-
rie de concerte, ateliere, intervenții artis-
tice și urbane și activități pe apă!

”Acest tronson este deja foarte activ, 
dar sondând așteptările oamenilor am 
observat că există încă un potențial neex-
ploatat în relație cu apa. Ne-am propus, 
astfel, ca în acest an să testăm posibilita-
tea amplasării unor pontoane și interven-
ții mai aproape de apă (sau chiar pe apă) 
pentru a conecta cât mai mult Someșul 
de comunitate”, au explicat organizatorii.

Someş Delivery, 
idei pentru integrarea  
Someşului în viața oraşului

Peste 20 de evenimente la noaptea albă 
a culturii – Cluj Never Sleeps
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În cinci zile de la semnarea protocolului de predare-primire a străzilor Depoului 
și Badea Cârțan de la Ministerul Transporturilor, Primăria a intervenit și a efectuat 
lucrări de întreținere a străzilor menționate. Ulterior va fi promovat un proiect inte-
grat de investiții în vederea modernizării complete a acestor străzi. 
Până în prezent Primăria nu a putut interveni cu lucrări de întreținere și moderni-
zare, întrucât străzile se aflau în proprietatea Ministerului Transporturilor. 

Primăria Cluj-Napoca a inaugurat un 
nou loc de joacă pentru copii în cartierul 
Bună Ziua. Aici au fost amplasate aparate 
de joacă multifuncționale, 5 bănci, 2 foișoa-
re și 90 ml de gard de protecție. 
Suprafața totală a parcului este de aproxi-
mativ 800 mp. În total există aproximativ 
300 de locuri de joacă în oraș. În ultimul an 
au fost modernizate și dotate cu noi aparate 
39 de locuri de joacă pentru copii (118 de 
echipamente) și au fost instalate 80 de apa-
rate pentru fitness în 17 amplasamente. Au 
fost efectuate lucrări de reparaţii la aparatele 
de joacă și dotările urbane la un număr de 
295 amplasamente în toate cartierele: locuri 
de joacă pentru copii, grădiniţe și zone de 
agrement.4.258 de panouri de gard metalic 
au fost montate la cererea asociaţiilor de 
proprietari pentru protejarea spaţiilor verzi 
și 490 de noi bănci au fost montate la asoci-
aţiile de proprietari și pe domeniul public.

Pasajul pietonal subteran din faţa 
Gării a fost reabilitat și extins în două eta-
pe. Prima s-a referit la modernizarea pa-
sajelor din faţa Gării și a fost încheiată la 
sfârșitul anului 2014, iar a doua etapă - 
conectarea cu pasajul care este în proprie-
tatea gării a fost realizată în anul 2016. 
Lungimea totală a pasajului realizat în 
2016 este de 99,65 metri, lăţimea interioa-
ră este de 4 metri, iar înălţimea la interior 
este de 2,75 metri. Dispune de o instalaţie 
electrică pentru iluminat fixată pe plafon 
și de un sistem de iluminat de securitate 
pentru circulaţie și evacuare. Pereţii sunt 
placaţi cu plăci compozite, iar pardoseala 
este prevăzută cu sistem de canalizare 
pluvială racordat la reţeaua de canalizare 
și este placată cu gresie.

Pentru reglementarea circulației pie-
tonilor în zona gării este necesară și im-
plementarea unui sistem de acces dotat 
cu lifturi pentru persoane cu handicap și 
scări rulante. Cele șase guri de acces vor fi 
dotate fiecare cu câte o scară rulantă, iar 
cele trei lifturi vor fi montate unul pentru 
accesul din fața intrării în clădirea gării, al 
doilea pentru accesul de pe strada Horea 
și al treilea pentru accesul din Piața Gării. 
Consiliul local a aprobat în aceasta lună 
investiţia necesară. 

Cele două obiective urmărite sunt 
creșterea siguranţei pietonilor și fluidiza-
rea traficului rutier în aceasta zonă foarte 
circulată a orașului. 

 Scări rulante pentru  
pasajele din zona Gării

Lucrări de întreținere finalizate pe 
străzile Depoului şi Badea Cârțan

Loc de joacă în cartierul Bună-Ziua 
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O nouă ediție a celui mai important festival de film din această regiune a Europei -TIFF- a avut loc la 
Cluj-Napoca în perioada 2-11 iunie 2017.  

În acest an, inegalabilul Alain Delon s-a aflat printre invitații de onoare ai festivalului clujean. 
 Primăria Cluj-Napoca va continua să sprijine acest proiect de marcă al Clujului, a cărui contribuție la 

dezvoltarea oraşului nostru este incontestabilă. Alocarea de la bugetul local al municipiului pentru 
ediția 2017 a Festivalului Internațional de Film Transilvania este de 1.400.000 de lei.

TIFF 2017,
locul de întâlnire  

al iubitorilor de film, 
amatori şi profesionişti 

din întreaga lume

Între 19 și 25 iunie 2017, strada Potaissa 
(sectorul cuprins între străzile Fortăreței și 
Universității) s-a transformat în prima piață 
de flori altfel a orașului. Evenimentul este 
inspirat de concepul de Street Delivery și 
pune accent pentru prima dată pe noțiunea 
de piață de flori. 

Producători locali de plante aromatice 
și ornamentale, floriști și designeri florari 
cu experiență sau mici florării chic au fost 
prezente la prima piață de flori altfel organi-
zată pe Strada Potaissa, una dintre cele mai 
frumoase străzi pietonale ale orașului, cu-
noscută în special pentru vechiul zid de 
apărare al cetății medievale a Clujului. 

Pentru a pune în evidență strada, la fața 
locului a fost amenajată o fântână arteziană 
temporară care să întregească peisajul pieței 
de flori, un peisaj atât de întâlnit în micile 
piațete din Vestul Europei. Așadar, o stradă 
de poveste s-a transformat într-o piață de 
suflet, iar întregul oraș a fost invitat să o des-
copere. Aici a fost amenajată și o mică zonă 
de lounge unde întreaga săptămână oaspe-
ții pieței de flori au putut servi diverse bău-
turi răcoritoare și alcoolice, dar și mâncare. 

Strada Potaissa,  
transformată în piață de flori

În fiecare seară artiștii au pus stăpânire 
pe strada Potaissa pentru a completa tablo-
ul unei piețe de suflet a orașului.

Evenimentul a fost organizat de 
Asociația Daisler, organizație care militează 
pentru reactivarea spațiilor urbane din mu-
nicipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu 
Primăria Cluj-Napoca. 
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O delegație compusă din membri ai an-
samblului folcloric Dor Transilvan al 
Companiei de Transport Public din Cluj 
Napoca a reprezentat municipiul nostru în 
orașul Rockford (SUA), oraș înfrățit cu Cluj 
Napoca. La invitația primarului din 
Rockford, cu sprijinul financiar al Primăriei 
Cluj-Napoca, ansamblul Dor Transilvan a 
susținut mai multe spectacole în instituțiile 
importante pentru comunitatea locală pre-
cum Muzeul Satului, Școala de balet, 
Universitatea Rockford și Biserica 
Episcopală Emanuel. Spectacolele oferite 
publicului american au fost compuse din 
suite de jocuri tradiționale din județul Cluj 
și din Transilvania, însoțite de degustări de 
produse tradiționale românești, pregătite 
tot de membrii ansamblului și demonstrații 
meșteșugărești susținute de Hodor 
Pălăguța. Suitele de dansuri prezentate au 
stârnit admirația, curiozitatea  și interesul 
publicului local pentru cultura populară 
românească. 

Primirea ansamblului Dor Transilvan 
la Primăria Rockford a prilejuit transmite-
rea unei scrisori de felicitare din partea pri-
marului Emil Boc pentru omologul său, 
Thomas McNamara, împreună cu invitația 
de a vizita Clujul. La rândul său, primarul 
orașului Rockford a ținut să transmită prin 
intermediul ansamblului o scrisoare dom-
nului primar Emil Boc, exprimându-și spe-
ranța că relațiile culturale se vor intensifica 
în următorii ani. Vizita ansamblului Dor 
Transilvan la Rockford a fost organizată de 
doamna Ramona Cornea, președinta 
Asociației înfrățirii Cluj Napoca-Rockford, 
o româncă foarte atașată valorilor naționale 
românești, o activistă culturală care de foar-
te mulți ani organizează manifestări de pro-
movare a culturii românești în Rockford și 
Chicago. 

O performanță artistică de excepție a 
ansamblului folcloric Dor Transilvan este 
faptul că în ziua de 28 mai, ansamblul 
susținea spectacole, simultan, pe două 
continente: membrii ansamblului rămași 
acasă susțineau spectacol la ora 19, pe 

Stadionul „Cluj Arena” a găzduit marți, 13 iunie 2017, meciul amical de fotbal dintre 
naționalele României şi Chile, campioana Americii de Sud. România a învins echipa statului 

Chile cu scorul de 3-2. 

România a învins Chile la Cluj-NapocaAnsamblul folcloric Dor Transilvan, în 
vizită în oraşul înfrățit Rockford (SUA)

scena din Piața Unirii, iar cei plecați în 
SUA, pe scena din Piața Păcii din 
Rockford, în “Grădina Orașelor”.

Primirea la Consulatul general al 
României de la Chicago a fost prilejul 
“acreditării” ansamblului Dor Transilvan 
ca mesager cultural al Clujului și discuta-
rea viitoarelor proiecte culturale.

Centrul Cultural Românesc de la 
Chicago, suținut de Consulatul General al 
României la Chicago, a organizat un 

spectacol  - “Vin clujenii pe la noi”.  Aici 
ansamblul Dor Transilvan a avut plăcerea 
să se întâlnească cu români foarte atașați 
locurilor natale și clujeni cu o experiență 
culturală bogată: interpreta Andreea 
Faur, laureată a festivalului Dumitru 
Sopon; interpretul Calin Horon sau in-
strumentistul Relu Simboan, membru al 
celebrului ansamblu Rapsodia Someșană, 
din anii ’80, precursorul ansamblului Dor 
Transilvan. 
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România a  organizat  Campionatul European de Gimnastică Artistică, după 60 de ani. 
Competiţia s-a desfăşurat în Sala Polivalentă din Cluj Napoca,  în perioada 19-23 aprilie 2017. 
Țara noastră s-a bazat pe cei mai buni gimnaşti din acest moment şi a încheiat competiția la care 
au participat sportivi din 37 de țări cu 4 medalii (două de aur, una de argint şi una de bronz). 

Campionatul european de gimnastică,   organizat la Cluj-Napoca 
Prin HCL nr. 80/31 ianuarie 2017, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 300.000 de lei in vederea 
organizarii, în parteneriat cu Federația Română de Gimnastică, a Campionatelor europene de 
Gimnastică 2017. Aceasta competiție a fost al doilea eveniment ca amploare organizat de Sala 
Polivalentă din Cluj, unde se va disputa şi Campionatul European de Baschet, în această toamnă.  
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Primăria dorește să implementeze colec-
tarea selectivă a deșeurilor prin intermediul 
unor platforme subterane la nivelul întregu-
lui oraș, potrivit Strategiei de salubritate 
adoptată în decembrie 2016.

În anul 2016 a fost implementat un pro-
iect pilot de colectare selectivă a deșeurilor 
prin intermediul unor platforme subterane, 
un astfel de sistem de tip «îngropat» fiind pus 
în funcţiune în cartierul Zorilor, pe strada 
Luceafărului. Este un sistem modern, colec-
tarea deșeurilor este silențioasă, discretă și 
permite menținerea curățeniei la punctele 
gospodărești. Noul sistem va duce la imple-
mentarea treptată a colectării selective (hâr-
tie, mase plastice, metale și sticlă).

Primăria a organizat o licitaţie publică 
pentru amenajarea a o sută de astfel de punc-
te gospodărești, primele 36 de puncte fiind 
deja predate companiei câștigătoare și ur-
mând să fie realizate până la sfârșitul anului.

Referitor la implementarea colectării se-
lective (PET, hârtie, sticlă), în sectorul I sunt 
amenajate un număr de 60 de puncte de co-
lectare selectivă cu 147 containere de tip clo-
pot (PET, hârtie, sticlă) și 5 containere pentru 
colectarea deșeurilor de echipamente electri-
ce și electronice. În sectorul II sunt amenajate 

Un nou club dedicat pensionarilor clujeni a fost deschis în in-
cinta cinematografului “Dacia” din cartierul Mănăștur (str. Bucegi 
nr. 11). Municipalitatea clujeană oferă persoanelor vârstnice, prin 
intermediul celor 9 cluburi din oraș, oportunitatea de a socializa și 
de a petrece timpul liber într-un cadru plăcut, oferind totodată ser-
vicii precum: consiliere și informare, activități culturale (mese ro-
tunde, întâlniri tematice, participare la evenimente și spectacole, 
expoziții), excursii și drumeții. Clubul Pensionarilor ”Dacia” are o 
capacitate de 38 de locuri și se adaugă celorlalte 8 cluburi și 2 centre 
de zi destinate persoanelor vârstnice, înființate de Primăria Cluj-
Napoca în municipiu:

- Clubul Pensionarilor Zorilor, str. Loius Pasteur nr. 77;
- Clubul Pensionarilor Horea, str. Horea nr. 108;
- Clubul Pensionarilor Mănăștur, str. Arinilor nr. 11;
- Clubul Pensionarilor Gheorgheni, aleea Detunata fn;
- Clubul Pensionarilor B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108;
- Clubul Pensionarilor Someșeni, str. Traian Vuia nr. 41;
- Clubul Pensionarilor Grigorescu, str. Miraslau nr. 4;
- Clubul Pensionarilor Cinema Mărăști, str. Aurel Vlaicu nr. 3A.
Activitatea acestor cluburi este coordonată de cele două Centre 

de zi pentru vârstnici din municipiul Cluj-Napoca (str. Șt. O. Iosif 
nr. 1 și din str. Decebal, nr. 21).

În total, în acestea sunt înscrise și activează peste 2.500 persoa-
ne vârstnice.

Un nou club al pensionarilor s-a deschis 
la Cinema Dacia din Mănăştur

Puncte gospodăreşti subterane în 
cartierele municipiului

un număr de 104 puncte de colectare se-
lectivă din care un număr de 85 sunt do-
tate cu containere tip clopot (PET, hârtie, 
sticlă), iar 49 sunt dotate cu containere de 
1,1 mc, respectiv 3 containere pentru co-
lectarea deșeurilor de echipamente elec-
trice și electronice. De asemenea, s-au 

organizat campanii de colectare a deșeu-
rilor de echipamente electrice și electro-
nice (DEEE). Cele două firme care au 
contract cu Primăria organizează anual 
campanii de informare și conștientizare a 
cetăţenilor privind importanţa procesului 
de colectare selectivă.
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Un vehicul neconvențional se află  în dotarea Poliției Locale a 
Municipiului Cluj-Napoca începând din luna mai. Este vorba despre un 
“Ninebot Elite Segway”, care va fi utilizat în principal pentru sancționarea 
parcărilor ilegale din zona centrală, de pe pistele de biciclişti şi pentru 
asigurarea ordinii şi liniştii publice în parcurile din municipiu. 
Cu o viteză maximă de 20 km/h, noul Segway permite o rază mai mare de 
acțiune şi o intervenție mai promptă a agenților de poliție.

Clujul are resursa umană, intelectua-
lă, profesionistă, pentru a da tot ceea ce e 
mai bun, are capacitatea organizatorică 
de a coagula această expertiză de speciali-
tate și pentru a genera astfel cele mai 
bune soluții cu putință pentru spațiile pu-
blice pe care le avem. 

De aceea, proiectele pentru Turnul 
Pompierilor și pentru Someș sunt doar 
începutul unei serii de concursuri de so-
luții dedicate revitalizării spațiilor publice 
din orașul nostru. În perioada următoare 
urmează să pregătim și să lansăm alte trei 
concursuri: pentru Cetățuie, pentru pie-
tonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu și 
pentru Parcul Feroviarilor (după ce aces-
ta va trece în patrimoniul municipiului). 

Primăria asigură suportul financiar 
pentru organizarea concursurilor de so-
luții și implementarea proiectului câștigă-
tor. Sperăm ca prin aceste proiecte și prin 
această modalitate de abordare a moder-
nizării spațiilor publice, Clujul să dea un 
model de bune practici pentru toate ora-
șele din țară.

Dotare modernă  
la Poliția Locală 

Cluj-Napoca

Concursuri pentru Cetăţuie, strada 
Kogălniceanu şi Parcul Feroviarilor
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