
Buget de 257 de milioane de euro la Cluj-Napoca
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Bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018 a fost aprobat în cadrul ședinței ordinare a 
Consiliului Local din luna februarie.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018 este de 257 milioane de euro, în scădere față de anul trecut, când bu-
getul general a fost de aproape 296 milioane de euro.

Diminuarea bugetului municipiului față de anul 2017 se datorează pierderii de aproximativ 28 milioane euro din cotele defalcate din 
impozitul pe venit ca urmare a modificărilor fiscale, dar și în urma plății direct către școli a salariilor din învățământul preuniversitar.

„Am urmărit să cuprindem în buget, în limitele permise de lege și resursele financiare, propunerile pe care le-am primit din partea 
cetățenilor, societății civile, partidelor politice (precum achiziționarea unei ambulanțe, analizarea proiectului de introducere a unei linii 
de tramvai sau troleibuz pe str. Dorobanților ș.a.), astfel încât să avem o formulă de buget care să răspundă nevoilor Clujului”, a explicat 
primarul Emil Boc.

Prioritățile Primăriei Cluj-Napoca pentru anul 2018 sunt următoarele:
1.  Taxele și impozitele locale nu vor fi majorate.
2.  Primăria va demara realizarea studiului de fezabilitate, planului urbanistic zonal și documentației tehnice în vederea 

autorizării Centurii Metropolitane Cluj-Napoca (Gilău - Florești - Cluj-Napoca Sud - Apahida). Prin asumarea de către 
Primărie a cheltuielilor necesare, Proiectul Centurii Metropolitane a fost deblocat.

3.  Realizarea studiului de prefezabilitate pentru introducerea transportului în comun cu Metroul.
4.  Demararea procedurii de licitație pentru proiectarea pasajelor Mărăști și Tăietura Turcului.
5.  Începerea lucrărilor la noul pod al Porţelanului și reabilitarea podului Fabricii; demararea procedurii de achiziţie de lucrări 

pentru reabilitarea podului Garibaldi. 
6.  Punerea în circulaţie a primelor 11 autobuze electrice. Atragerea de finanţări europene pentru achiziţia de tramvaie, 

autobuze electrice și troleibuze dotate cu tehnologie de ultimă generație. 
7.  Menţinerea gratuităţilor la transportul în comun pentru pensionari, studenţi și elevi.
8.  Continuarea modernizării Spitalului Municipal și sprijinirea cu fonduri de la bugetul local a celorlalte spitale clujene și a SMURD. 
9.  Menţinerea alocărilor pentru educaţie prin investiţii în școli, oferirea de burse sau programul „Şcoală după școală”. 

Reabilitarea termică a Colegiului Naţional „George Coșbuc” și a Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă”. 
10.  Demararea proiectelor de construire a două noi creșe și de modernizare și extindere a două grădiniţe din fonduri europene.
11.  Finalizarea lucrărilor de amenajare a platformelor subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere din totalul de 100 de 

platforme a căror amenajare a început în anul 2017; demararea procedurilor legale pentru amplasarea a încă 100 de 
platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere.

12.  Demararea realizării unor parcuri noi, în zonele Între lacuri și La Terenuri, precum și modernizarea parcurilor Ştefan cel 
Mare, I.L. Caragiale și Piaţa 14 Iulie.

Buget de 257 de milioane de euro la Cluj-Napoca

13.  Implementarea soluţiilor câștigătoare la concursurile pentru Turnul Pompierilor (demarare execuţie lucrări) și pentru 
amenajarea malurilor Someșului (proiectare); organizarea unor concursuri de soluții dedicate revitalizării spațiilor publice 
din orașul nostru: Parcul Feroviarilor, str. M. Kogălniceanu și Cetăţuie.

14.  Organizarea de dezbateri publice în cadrul Centrului de Inovare și Imaginație Civică. (CIIC)
15.  Sprijinirea organizării de activităţi sportive de anvergură în infrastructura sportivă de excelenţă care a adus Clujului titlul 

de „Oraș European al Sportului 2018” (FED Cup, Campionatul Mondial de Popice, Campionatul European de Tenis de 
Masă Cadeţi și Juniori etc.).

16.  Va continua digitalizarea activităţii administraţiei prin realizarea de noi aplicații și implementarea de noi proceduri digitale 
în vederea simplificării relației Cetățean-Primărie.

17.  Implementarea proiectelor din cadrul procesului de Bugetare participativă online Cluj-Napoca 2017.
18.  Continuarea proiectelor de realizare a locuințelor sociale pe str. Sighișoarei și str. Ghimeșului; implementarea unei noi 

politici sociale în domeniul locativ pentru persoanele marginalizate social sau în risc de marginalizare și excluziune socială.
19.  Finanțarea proiectelor din cadrul Programului Cluj 100, dedicat Centenarului Marii Uniri.
20.  Amenajarea de stații de încărcare pentru mașini electrice, primele urmând să fie amplasate în zona parcării din Piața Unirii 

și pe str. Moților nr. 1-3, în incinta parkingului.
21.  Lucrări de reparații la ansamblul statuar Mihai Viteazul; amenajarea zonei pietonale din preajma statuii.
22.  Finalizarea licitațiilor pentru execuție și începerea lucrărilor la parkingurile din Hașdeu și str. Primăverii nr. 20; continuarea 

proiectelor de realizare a următoarelor parkinguri: Primăverii nr. 8, Mogoșoaia nr. 7, Albac-Azuga, Trotușului, Sighișoarei, 
Gheorghe Dima, Liviu Rebreanu, Oncologie, P-ța Cipariu și Nicolae Titulescu. 
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În prezent sunt funcționale în Cluj-Napoca 47 de proceduri 
digitale și aplicații ale tehnologiei în domeniul administrației pu-
blice. Cele mai recente proceduri - și primele în România - vizea-
ză emiterea în format online și electronic a unor documentații de 
urbanism (certificate de urbanism, prelungirea autorizațiilor de 
construcții și alte avize) și procesul de bugetare participativă on-
line. De asemenea, Clujul este recunoscut ca un puternic centru 
național și european de inovare, Conferința Open Innovation 
2.0. a Comisiei Europene fiind organizată la Cluj-Napoca în iu-
nie 2017, pentru prima dată în Europa Centrală și de Est.

„Impactul pe care îl are dezvoltarea ecosistemului de IT și 
inovare este de necontestat. Putem spune că, la Cluj-Napoca, IT-ul 

este «un oraș într-un oraș». În acest context, obiectivul strategic 
al administrației locale este de a consolida statutul Clujului ca cel mai 
important hub de inovare digitală din Centrul și Estul Europei. 
Meritul pentru statutul de Digital Innovation Hub nu este al pri-
măriei, ci al celor care lucrează zi de zi în această industrie. Rolul 
municipalității este de a aduce împreună reprezentanții universi-
tăților, ai mediului de business, ai sectorului non-guvernamental 
și cetățeni, pentru a valorifica avantajele competitive ale Clujului. 
Suntem prima comunitate din România care reușește să aducă la 
aceeași masă pe toți acești actori, cu obiectivul de a crește calita-
tea vieții locuitorilor orașului și de a asigura dezvoltarea sustena-
bilă a comunității în ansamblu”, a declarat primarul Emil Boc.

Relația cetăţean-Primărie
1.  Programarea online a căsătoriilor - pe www.primariaclujnapoca.ro
2.  Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro
3.  Încasarea online a taxelor și impozitelor locale fără autentificare, prin QR code pe www.primariaclujnapoca.ro
4.  Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro
5.  Eliberarea și încasarea online a autorizațiilor de liberă trecere pe www.primariaclujnapoca.ro
6.  Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru cartea de identitate
7.  Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru cartea provizorie de identitate
8.  Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru viza de reședință
9.  Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru schimbare de nume
10.  Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru divorț administrativ
11.  Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru cereri de stare civilă
12.  Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru furnizare date evidența populației
13.  Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro
14.  Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.ghiseul.ro
15.  Încasarea online a taxelor provenite din amenzile aflate în executare silită pe www.primariaclujnapoca.ro
16.  Încasarea online a taxelor pentru certificatele de urbanism pe www.primariaclujnapoca.ro
17.  Încasarea online a taxelor pentru prelungirea certificatelor de urbanism sau a autorizațiilor de construcție pe www.primariaclujnapoca.ro
18.  Încasarea online a taxei pentru eliberarea acordului de funcționare pe www.primariaclujnapoca.ro
19.  Încasarea online a taxei pentru activități de alimentație publică pe www.primariaclujnapoca.ro
20.  Eliberarea online a certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
21.  Eliberarea online a prelungirii certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
22.  Eliberarea online a prelungirii certificatelor de construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
23.  Comunicarea online a începerii execuției lucrărilor de construcție prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
24.  Eliberarea online a avizului de principiu pentru branșamente, racorduri, rețele edilitare, drumuri în vederea obținerii Autorizației de Construire 

prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
25.  Eliberarea online a avizului de principiu pentru construcții civile în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro 

(PCUe)
26.  Emiterea online a abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor 

alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca prin www.edirect.e-guvernare.ro(PCUe)
27.  Emiterea online a avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-

fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public prin www.edirect.e-guvernare.ro 
(PCUe)

28.  Notificarea vânzarilor de lichidare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
29.  Notificarea vânzarilor de soldare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
30.  Eliberarea online a avizelor de principiu cu privire la diferite imobile prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
31.  Eliberarea online a avizului de principiu de către Serviciul Spații verzi pentru documentații de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
32.  Repartizarea  aleatorie  a documentațiilor de urbanism
33.  MyCluj – platformă de sesizări integrată cu sistemul intern de management al documentelor
34.  Bugetare participativă online – prin intermediul platformei www.bugetareparticipativa.ro
35.  Programări online pentru terenurile de sport ale Bazei Sportive Gheorgheni pe platforma Calendis

Mobilitate
36.  Grupuri de semafoare semnalizate în undă verde care pot colecta date despre trafic
37.  Cluj Bike – rețea de 50 de stații de închiriere de biciclete în regim self-service și rețea coerentă de piste și trasee destinate bicicliștilor pe teritoriul 

municipiului Cluj-Napoca, al comunei Florești și al comunei Apahida
38.  Cluj Parking - aplicație de mobil care oferă în timp real date despre ocuparea parcărilor cu bariere din municipiu
39.  Plata parcărilor prin SMS
40.  Plata biletelor de transport public prin SMS
41.  Orarul întregii flote CTP este actualizat pe Google într-un parteneriat cu această firmă, astfel încât există o predicție a plecărilor mijloacelor de 

transport public din fiecare stație de transport în comun în funcție de traficul din oraș.

Energie și mediu
42.  Sistem inteligent de iluminat public cu led în Parcul Central și pe câteva artere din municipiu
43.  Aplicație pentru monitorizarea consumurilor energetice (apă, gaz, încălzire) în clădirile publice (școli, grădinițe, instituţii subordonate etc.) 
44.  Monitorizarea calităţii aerului - 10 autobuze din municipiu sunt dotate cu senzori de monitorizare a calității aerului , iar datele pot fi urmărite în 

timp real pe platforma  www.uradmonitor.ro

Turism
45.  Coduri QR pe obiective turistice din municipiu - la accesarea acestora cu un dispozitiv mobil este descris acel obiectiv, în limba în care e setat 

dispozitivul.
46.  Free WiFi - disponibil în mijloace de transport în comun, Parcul Central, zona centrală și zone urbane populate
47.  Prin hotspoturile Cluj Wifi Free există și o soluție de comunicare cu cetățenii prin portalul captiv

Cluj-Napoca Smart City
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Primăria Cluj-Napoca este prima în 
Regiunea Nord-Vest la depunerea proiec-
telor europene pentru reabilitarea termică 
a blocurilor, iar regiunea N-V este pe pri-
mul loc în România la aceste finanțări 
europene.

Până la sfârșitul lunii februarie, 
Primăria municipiului Cluj-Napoca a de-
pus la Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest 10 proiecte de finanțare pentru 
reabilitarea termică a unui număr de 2511 
apartamente, care provin din 58 de blo-
curi din oraș. Valoarea totală a proiectelor 
depuse este de peste 13 milioane de euro.

Din această sumă, 60% este acoperită 
de către Uniunea Europeană, 25% va fi 
suportată de către asociațiile de proprie-
tari, iar restul de 15 % de către Primăria 
municipiului Cluj-Napoca.

Proiectele se află în etapa de evaluare 
tehnică, urmând ca lunile viitoare să fie de-
marate licitațiile pentru execuția lucrărilor. 
Finalizarea lucrărilor va fi realizată în cur-
sul anului următor.

58 de blocuri cu 2.511 apartamente  
vor fi reabilitate termic

Cluj-Napoca,  
pe primul loc  

 la reabilitarea 
termică

 Alocările sunt următoarele: 
- Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Niculae Stăncioiu” - 500.000 lei
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - SMURD - 300.000 lei 
- Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca - 350.000 lei 
- Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca - 400.000 lei
- Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal - 500.000 lei 
- Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca 
- 350.000 de lei 
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj - 650.000 lei 
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase - 350.000 lei
- Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca - 250.000 lei 
- Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca - 400.000 lei
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - 2.700.000 lei

Primăria majorează sprijinul 
financiar pentru spitalele clujene

Suma alocată spitalelor clujene în 
acest an de la bugetul local este cu 37% 
mai mare față de anul precedent. Este 
vorba despre finanțarea spitalelor care nu 
sunt în proprietatea primăriei și față de 
care municipalitatea nu are obligații de 
finanțare.

Singurul spital care se află în subordi-
nea Primăriei Cluj-Napoca este Spitalul 
Clinic Municipal Cluj-Napoca “Clujana”, 
care primește o finanțare de mai multe 
milioane de lei. În ceea ce privește celelal-
te spitale, dată fiind contribuția lor la dez-
voltarea municipiului și la creșterea 
calității actului medical în orașul nostru, 
primăria susține și în acest an cu 6,75 mi-
lioane lei spitalele clujene, în funcție de 
solicitările adresate Primăriei și 
Consiliului Local. În 2017 suma alocată a 
fost de 4,92 milioane lei.

De asemenea, Primăria Cluj-Napoca 
sprijină S.M.U.R.D. Cluj, pe lângă servi-
ciul de masă asigurat anual personalului 
de urgență, cu o alocare de 300.000 lei. 
Aceste fonduri vor fi utilizate pentru asi-
gurarea necesarului de combustibil, piese 
auto, reparații și întreținere pentru autos-
pecialele SMURD Cluj și aparatura din 
dotarea acestora.
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Primăria Cluj-Napoca vine în 
ajutorul cuplurilor care se vor 
căsători anul acesta cu o nouă 
locație pentru oficierea stării 
civile în orașul nostru: 
Amfiteatrul Bazei Sportive 
Gheorgheni.

Începând cu jumătatea lunii mai, ofi-
cierea căsătoriilor se va face și în acest loc 
din cartierul Gheorgheni. Astfel, tinerii 
care nu au reușit să își programeze căsă-
toria la data sau ora dorită, au posibilita-
tea să o programeze sau reprogrameze la 
noua locație.

Din data de 19 februarie 2018, progra-
marea (respectiv reprogramarea) căsătoriei 
se poate face online, pentru ambele locații, 
Foișorul din Parcul Central, respectiv 
Amfiteatrul Bazei Sportive Gheorgheni. 
Programările și reprogramările se realizează 
pe website-ul Primăriei, www.primaria-
clujnapoca.ro la secțiunea Servicii online.

Cuplurile care și-au făcut deja progra-
marea online, dar doresc să schimbe 
data/ora pot să se reprogrameze la Baza 
Sportivă Gheorgheni, accesând htt-
p://e-primariaclujnapoca.ro/casatorii/. 
Aceștia trebuie să șteargă rezervarea făcu-
tă inițial la Foișorul din Parcul Central și 
o programeze la Baza Sportivă 
Gheorgheni. Aplicația permite progra-
marea doar o singură dată, codul nume-
ric personal fiind criteriul pentru a 
împiedica programările multiple.

Pentru lunile mai, iulie și august, apli-
cația va deschide două tabele orare, co-
respunzătoare celor două locații- Foișorul 
din Parcul central „Simion Bărnuțiu” și 
Baza Sportivă Gheorgheni. Pentru Baza 
Sportivă Gheorgheni intervalul orar setat 
este cuprins între orele 10.00 și 14.00 
(program aferent zilelor de sâmbătă și 
duminică), în următoarele perioade de 
timp: 12 mai -26 mai, 30 iunie- 29 iulie, 
18 august -26 august.

Un nou loc pentru oficierea căsătoriilor 
la Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca anunță începe-
rea lucrărilor necesare restaurării statuii 
ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul, 
amplasată în orașul nostru în piața cu 
același nume. De asemenea, Primăria va 
amenaja pe parcursul anului întreaga zonă 
pietonală din preajma statuii și va reîm-
prospăta zona verde adiacentă, prin plan-
tari de arbori cu balot, gard viu și flori.

Executantul desemnat conform pro-
cedurilor legale este Asocierea S.C. Euras 
S.R.L. – S.C. Arh. Service Guttmann & 
Comp S.R.L. Valoarea contractului este 
3.298.890,15 lei cu TVA și include servi-
ciile de proiectare, elaborarea studiilor și 
expertizelor de specialitate extinsă, a do-
cumentațiilor tehnice și execuția lucrări-
lor de primă intervenție, de consolidare și 
restaurare a statuii domnitorului Mihai 
Viteazul.

Statuia domnitorului Mihai Viteazul  
din Cluj-Napoca  

a intrat în proces de restaurare
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În cadrul ședinței extraordinare a 
Consiliului Local din data de 28 februarie 
2018, primarul Emil Boc a propus un nou 
proiect major de investiții pe care Primăria 
îl susține și care cuprinde 2 obiective im-
portante pentru Cluj-Napoca: realizarea 
unui Aqua Park și realizarea unei baze 
sportive de performanță pentru fotbal, în 
zona actualei Baze sportive Gheorgheni.

„În această zonă a orașului am identi-
ficat un teren în proprietatea municipiu-
lui care este în acest moment liber de 
sarcină, cu destinație zonă verde de agre-
ment/parcuri sportive, pe locația fostei 
pepiniere Becaș (lângă „Cartierul Armatei”). 
Suprafața totală este de 16,5 hectare - 
conform extrasului de carte funciară pe 
care îl avem. Terenul este administrat de 
RADP Cluj, regie aflată în subordinea 
Consiliului Local Cluj-Napoca. Este mo-
mentan singurul teren pe care îl avem 

Primăria propune realizarea unui  
Aqua Park și a unei Baze Sportive 

pentru fotbalul de performanță

disponibil pentru un asemenea proiect, 
solicitat de comunitatea clujeană pe par-
cursul timpului. Din cele 16 hectare, o su-
prafață de aproximativ 12 hectare poate fi 
alocată construirii unui Aqua Park cu do-
tări moderne, iar pe restul suprafeței de 4 
hectare avem în vedere amenajarea unei 
baze sportive pentru performanță, pen-
tru fotbal, pentru U Cluj, dar și celelalte 
echipe care au performanță. În privința 
noii baze sportive, subliniez că am pornit 
de la premisa că cea mai importantă da-
torie față de sport, a autorităților locale, 
este să creeze infrastructură sportivă. 
Acum, la Cluj-Napoca, avem un stadion 
și o sală polivalentă la standarde europe-
ne, dar trebuie să creăm mai multe baze 
sportive pentru a susține sportul de per-
formanță în orașul nostru. În ceea ce pri-
vește sportul de masă, avem complexul 
din Gheorgheni, unde clujenii au acces li-
ber la cea mai modernă bază sportivă din 
istoria Clujului. Pe acest model, “în oglin-
dă”, dorim să realizăm o bază sportivă și 
în cartierul Mănăștur (zona „La Terenuri”), 
astfel încât să încurajăm cât mai mulți 
clujeni să facă mișcare și să oferim facili-
tăți moderne pentru timp liber și sport”, a 
declarat primarul Emil Boc.

În deschiderea ședinței de Consiliu 
Local, primarul Emil Boc a prezentat mai 
multe informații despre proiectul noii 
baze sportive, configurația, respectiv do-
tările acesteia. De asemenea, primarul a 
subliniat că această bază sportivă poate fi 
realizată de Primăria municipiului Cluj-
Napoca, de la bugetul local al orașului.

Partea care ține de realizarea Aqua 
Park-ului presupune costuri mult mai 
mari, care pot ajunge la 30 milioane euro. 
Proiectul cuprinde două zone de bazine, 
la interior și exterior, cu cel puțin două 
bazine de dimensiuni mari, variate tobo-
gane, spa, spațiu pentru copii cu bazine 
adaptate pentru cei de vârste mici, locuri 
de joacă special amenajate etc. Viziunea 
preliminară a municipalității este realiza-
rea acestui proiect în parteneriat cu o fir-
mă privată, care să fie selecționată în baza 
procedurilor de achiziție publică, 
Primăria urmând să concesioneze tere-
nul stabilit către firma privată selectată 
transparent.

Astfel, următorii pași necesari în ve-
derea construirii acestor două obiective 
de infrastructură în zona Bazei sportive 
Gheorgheni sunt realizarea unor studii 
(fezabilitate, oportunitate) și a unui mas-
terplan, în baza cărora autoritatea locală 
să poată realiza parteneriatul cu un inves-
titor pregătit să dezvolte proiectul pentru 
Aqua Park. ”Cred că este un proiect pe 
care mulți clujeni îl așteaptă și mulțumesc 
Consiliului Local pentru susținerea aces-
tei prime etape în realizarea investiției”, a 
încheiat primarul Emil Boc.
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Primăria Cluj-Napoca susține și în acest an elevii cu rezultate 
bune la învățătură. Astfel, 16.494 de elevi vor beneficia de burse în 
al doilea semestrul din anul școlar 2017-2018. Dintre acestea, 
13.291 reprezintă burse de merit, 181 burse de performanță, 717 
burse de studiu și 2.305 burse de ajutor social.

La Cluj-Napoca, toți elevii care au media peste 8,50 și nota 10 
la purtare, primesc bursă! Bursele acordate pentru performanța la 

învățătură încurajează elevii clujeni să dobândească rezultate din 
ce în ce mai bune, ceea ce se reflectă și în creșterea numărului de 
burse înregistrată la nivel de municipiu în ultimii ani.

„Le doresc mult succes elevilor și pe mai departe și îi asigur că 
municipalitatea va susține în continuare performanța în educa-
ție!”, este mesajul primarului Emil Boc.

Pentru cei mai buni tineri matemati-
cieni ai lumii, Clujul se află acum între 
Londra (Marea Britanie) și Rio de Janeiro 
(Brazilia). Orașul nostru va fi în iulie 2018 
gazda celei de a 59-a ediții a Olimpiadei 
Internaționale de Matematică!

Peste 700 de participanți, din 120 de 
țări, vor concura în Sala Polivalentă din 
Cluj-Napoca, în perioada 3 - 14 iulie, în 
cadrul celei mai prestigioase competiții 
de profil, a 59-a ediție a Olimpiadei 
Internaționale de Matematică.

Orașul nostru va fi astfel, în 2018, 
gazda competiției mondiale dedicate ti-
nerilor matematicieni, care a pornit în 
1959 din România, de la Brașov.

Clujul se alătură unor orașe precum 
Hong Kong, Rio, respectiv Londra, Sankt 
Petersburg sau Tokyo ș.a.m.d. - acestea 
din urmă fiind orașele care vor găzdui 
competiția în anii viitori.

275.000 lei este alocarea aprobată de 
la bugetul local al municipiului prin 

Olimpiada Internațională de matematică 
va avea loc la Cluj-Napoca

hotărâre a Consiliului Local, pentru 
această competiție remarcabilă. 

De asemenea, Primăria Cluj-Napoca 
sprijină organizarea Olimpiadei Interna- 
ționale de Matematică prin asigurarea 
necesarului de bănci (700) în Sala 
Polivalentă, locul de desfășurare a con-
cursului mondial.

În 2017, Olimpiada Internațională de 
Matematică s-a desfășurat la Rio de 
Janeiro, unde reprezentanții țării noastre 
au obținut 3 medalii de argint, 2 medalii 
de bronz și o mențiune! Anul viitor, 
după Municipiul Cluj-Napoca, Londra 
va găzdui cea de a 60-a ediție a 
competiției.

16.500 de burse pentru elevii clujeni  
în semestrul II
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„Cluj 100” este denumirea programului realizat de comuni-
tatea clujeană cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea 
Unire.

Sub această cupolă, pe tot parcursul anului 2018, se desfă-
șoară la Cluj-Napoca o varietate de proiecte și evenimente, care 
ilustrează dimensiunile municipiului și evoluția comunității clu-
jene în ultimul secol - de la inițiative care să aducă în atenția pu-
blicului momente importante din istorie, până la proiecte locale 
care au primit recunoaștere națională sau internațională și care 
includ în edițiile din anul acesta variate componente dedicate 
sărbătorii Centenarului: 1918-2018.

Inițiativele comunității clujene se alătură, astfel, proiectelor 
realizate de administrațiile locale din întreaga țară pentru cele-
brarea Marii Uniri și devin parte integrantă a modului în care 
România marchează această aniversare de importanță istorică.

Așadar, „Cluj 100” reprezintă în primul rând un moment is-
toric aniversar, cu încărcătură pozitivă, de mare importanță 
pentru românii de pretutindeni. Elementele istorice și moșteni-
rea culturală a Clujului sunt prioritare în prezentarea programu-
lui. În același timp, “Cluj 100” este un prilej de a arăta multiplele 
dimensiuni ale Clujului contemporan și, implicit, evoluția ora-
șului nostru în ultimul secol.

100 de ani de la marea Unire, 
evenimente sub egida „Cluj 100”

14.  Spectacolul Iubesc femeia – 9 martie 
2018 

3.  „Astra și Marea Unire” - Simpozion 10 ianuarie -Sala de sticlă a 
Primăriei Cluj-Napoca (organizator Despărţământul Astra Cluj-
Napoca, alături de Casa Cărții de Știință)

11.  Ziua Brâncuși marcată la Cluj-Napoca, 
eveniment organizat de  Primăria  
Cluj-Napoca în parteneriat cu Biblioteca 
Universitară „Octavian Goga”

1.  „Clujul și Marea Unire”  – Expoziție – Sala de sticlă a Primăriei 
Cluj-Napoca (decembrie 2017 – ianuarie 2018)

8.  „Recital la Centenar” - eveniment 
organizat de Opera Națională Română 
Cluj-Napoca, sub cupola „Cluj 100”

5.  Recital de lieduri și poeme românești 
– dedicat Zilei Naționale a Culturii, 
eveniment organizat de Teatrul 
Național împreună cu Opera Română 
din Cluj-Napoca - 15 Ianuarie 

15.  Expoziția „Tradiție, Continuitate și 
Evoluție”,- eveniment organizat de către 
Asociația Artiștilor Plastici din Județul 
Cluj în parteneriat cu Primăria Cluj-
Napoca, 22 martie 2018 

4.  Ziua Națională a Culturii Române - 15 Ianuarie - marcată la 
Cluj-Napoca

12.  Comemorarea martirilor Horia, Cloșca și 
Crișan - eroi ai neamului românesc, 
eveniment organizat de Primăria Cluj-
Napoca în parteneriat cu  Societatea 
Culturală „Avram Iancu “  28 februarie 20182.  Prima celebrare din Anul Centenarului -Revelion 2018

9.  Expoziția „Pagini de istorie româno-
spaniole” - eveniment organizat la 
Centrul de cultură urbană Casino

6.  Cea mai mare Horă a Unirii din istoria 
Clujului - 24 Ianuarie 2018 Cluj-Napoca

16.  Aniversarea a 100 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România – 27 martie 2018 

13.  Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti  
- 9 martie 2018 

10.  Cântece de inimă românească  Concert 
omagiu al Ansamblului Coral Voci 
Transilvane al Casei Municipale de 
Cultură Cluj-Napoca

7.  Spectacol de artificii - 24 Ianuarie la Cluj

Momente de la evenimentele organizate sub egida Cluj 100 până acum
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De la începutul acestui an până în 
prezent, Poliția Locală a Municipiului 
Cluj-Napoca a înregistrat 462 de autove-
hicule cu aspect neîngrijit pe domeniul 
public și au fost realizate somații pentru 
385 autovehicule.

Informații suplimentare pentru peri-
oada 1 ianuarie - martie 2018:

- 87 autovehicule au fost retrase de pe 
domeniul public de către proprietari, în 
urma somațiilor transmise;

- 61 aveau inspecția tehnică periodică 
valabilă, constatată în urma prezentării 
de către proprietari a documentelor (nu 
au fost folosite mult timp și aveau aspect 
de mașină abandonată);

- 18 autovehicule au fost ridicate, 
conform Legii 421/2002 modificată prin 
Legea 309/2006;

- 224 autovehicule urmează procedu-
ra de ridicare. În următoarea perioadă, 83 
autovehicule urmează să fie ridicate, fiind 
întocmite pentru ele Dispozițiile de 
ridicare.

Primăria Cluj-Napoca, prin Poliția 
Locală, continuă acțiunile de identificare, 
verificare și ridicare a autovehiculelor 
care au aspect de mașini abandonate.

Clujenii pot transmite sesizări prin 
aplicația “My Cluj” - disponibilă pe Google 
Play, în App Store și pe website-ul primă-
riei – Municipiul Cluj-Napoca - http://
mycluj.e-primariaclujnapoca.ro sau prin 
Registratura primăriei, primăriile de cartier, 
respectiv prin dispeceratul Politiei Locale 
(0264 - 955), disponibil 24 de ore din 24.

Pe scurt, procedura în aceste cazuri 
este următoarea: în urma sesizărilor veni-
te din partea cetățenilor sau a autosesiză-
rii agenților, Poliția Locală transmite 
somații deţinătorilor autovehiculelor cu 
aspect de mașini abandonate care pot fi 
identificați.

În cazul în care deținătorii acestor 
mașini nu pot fi identificați sau nu dau 
curs notificărilor transmise de Primărie, 
în vederea verificării documentelor legate 
de autovehicul, se aplică prevederile Legii 

Poliția Locală ridică 
mașinile abandonate pe domeniul public

nr. 421/2002 privind regimul juridic al ve-
hiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public 
sau privat al Statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale.

Menționăm că aceste mașini nu pot fi 
ridicate imediat ce au fost identificate (în 
afara unor excepții precum cazul în care 
reprezintă un risc pentru cetățeni) - este 

necesar un interval de timp pentru a de-
rula întreaga procedură legală și a putea 
îndepărta mașina abandonată din spațiul 
public. Spre exemplu, în cazul autovehi-
culelor abandonate care nu au număr de 
înmatriculare, e necesar să treacă un in-
terval de 10 zile de la întocmirea docu-
mentelor (somație ș.a.) până când acestea 
pot fi ridicate conform Legii.

Primăria Cluj-Napoca a 
realizat o serie de acțiuni 
pentru a analiza starea 
arborilor din municipiu, în 
urma sezonului rece, astfel 
încât să putem lua măsuri 
suplimentare pentru 
dezvoltarea sănătoasă a 
copacilor. Acțiunile au vizat cu 
prioritate arborii plantați în 
cursul ultimilor ani și arborii 
bătrâni din zona centrală.

În acest sens, municipalitatea clujeană a 
achiziționat un tomograf pentru arbori. 
Este vorba despre un aparat care verifică 
starea de sănătate a copacilor, fără a fi ne-
cesară vreo intervenție intruzivă asupra 
arborelui. Cu ajutorul acestui aparat, tăie-
rile necesare pot fi realizate precis, în baza 
unor date clare.

Aparatul poate detecta problemele ar-
borilor, de la putregrai sau vascularizarea 
cu sevă a tulpinii, până la starea rădăcinii. 
Practic, se dorește realizarea unei hărți a 
arborilor cu probleme. Obiectivul principal 
al monitorizării este identificarea măsurilor 
optime pentru prelungirea duratei de viață 
a arborilor din municipiu.

Nu în ultimul rând, au fost luate măsuri 
pe parcursul lunii februarie și la începutul 
lunii martie, ca urmare a faptului că zăpada 
cu sare poate afecta starea de sănătate a 
arborilor (a celor tineri în special). Astfel, 
Primăria a acționat, alături de firma res-
ponsabilă de deszăpezire în zona centrală, 
pentru curățarea de zăpadă a alveolelor 
arborilor plantați în cadrul proiectului 
prin fonduri europene de modernizare a 
tramei stradale aferente liniei de tramvai 
și a altor copaci din zonă.

Acțiunile de îngrijire a arborilor existenți 
continuă, în paralel cu pregătirile pentru 
un nou sezon de plantări. Primăria Cluj-
Napoca va începe în curând, în funcție de 
condițiile meteo, noi plantări de arbori cu 
balot și gard viu în variate zone din oraș.

Tomograf pentru întreținerea și verificarea 
stării de sănătate a arborilor din Cluj-Napoca 
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Municipiul Cluj-Napoca este, după 
capitala Cehiei, Praga, orașul din Uniunea 
Europeană unde se găsește cel mai ușor un 
loc de muncă, conform anunțului publi-
cat de EUROSTAT, Uniunea Europeană.

Astfel, potrivit sondajului oficial, 72% 
dintre respondenți - selectați din princi-
palele orașe ale Uniunii Europene - au 
fost de acord că este ușor să îți găsești un 
loc de muncă în Praga (Cehia), urmați de 
locuitorii din Cluj-Napoca. Pe locul trei 
se situează Munchen (Germania) și 
Bratislava (Slovacia) cu 62%.

Datele Eurostat confirmă corectitudinea 
actualei strategii de dezvoltare a Clujului, 
elaborată de Primărie împreună cu experți 
și cu Universitățile clujene. Aceasta strategie 
pune accent pe dimensiunea universitară 
a orașului, pe dezvoltare, inovare, IT, in-
dustrii creative, dinamism cultural, pe 
susținerea sferei serviciilor în toate do-
meniile și pe calitatea vieții.

„Clujul își consolidează statutul de 
hub tehnologic și centru de inovare cu 
impact internațional. Astfel, noi și noi lo-
curi de muncă sunt create în fiecare an la 
Cluj-Napoca, transformând Clujul în cel 
mai atractiv oraș din România, de refe-
rință în Centrul și Estul Europei”, a decla-
rat primarul Emil Boc.

Sondajul care stă la baza acestor sta-
tistici a fost realizat în cursul anului 2015 
de catre organizația oficială europeană, 
aceste concluzii fiind publicate vineri, 2 
martie 2018, pe website-ul Eurostat.

Municipiul Cluj-Napoca este clasat 
pe primul loc în România, pe locul al 
6-lea din 129 de orașe la nivel european 
privind rata scăzută a criminalității și pe 
locul al 13-lea din 378 de orașe nominali-
zate la nivel mondial în ceea ce privește 
siguranța percepută de oamenii care lo-
cuiesc aici și de către cei care îl vizitează.

 Orașul nostru este situat în acest top 
în fața unor orașe precum Viena, Bratislava, 
Praga, Lisabona sau Berlin, conform ba-
zei de date mondiale Numbeo.

Poliția Locală, în colaborare cu IPJ 
Cluj și Jandarmeia Cluj au reușit să men-
țină orașul la un grad ridicat de siguranță 
și să contribuie astfel la dezvoltarea calita-
tivă a vieții în municipiul Cluj-Napoca.

Pe parcursul anului 2017, Poliția Locală 
Cluj-Napoca a desfășurat activităţi ce au 
avut ca scop: asigurarea ordinii și liniștii 
publice, combaterea fenomenului de cer-
șetorie și vagabondaj, asigurarea unui ca-
dru operaţional necesar desfășurării în 
condiţii de siguranţă a traficului rutier și 
pietonal, respectarea legislaţiei în dome-
niul construcţiilor și afișajului stradal, 
aplicarea normelor în vigoare pe linie de 
protecţia mediului, desfășurarea unui co-
merţ civilizat pe raza municipiului, pre-
cum și activităţi în domeniul pazei 
bunurilor.  

Prin activitățile zilnice și cu ocazia acțiu-
nilor desfășurate au fost constatate și aplicate 
un număr de 47.417 sancțiuni contraven-
ționale, în valoare totală de 11.217.460 lei.

Pe linie de Ordine și Siguranță 
Publică au fost constatate un număr de 65 
fapte de natură penală în urma cărora 
persoanele suspecte au fost predate 
Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru 
continuarea cercetărilor, care s-au referit 
la infracțiuni de distrugere, furt, tâlhărie. 
În anul 2017 au fost desfășurate un număr 
de 1.778 acțiuni cu forțe proprii sau în cola-
borare cu Poliţia municipiului, Poliţia 
Transporturi, Poliţia Rutieră, Jandarmeria, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Avram Iancu”’, Registrul Auto Român, 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia 
de Sănătate Publică, Garda de Mediu, 
Direcţia Regională de Metrologie. 

Cluj-Napoca,  
în topul orașelor sigure din Europa

Cluj-Napoca, în topul orașelor europene  
în care e cel mai ușor să îți găsești un loc de muncă
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ANUNȚ

Primăria municipiului Cluj-Napoca vă informează că din 3 ianuarie 2018  
Direcția de Asistență Socială și Medicală s-a mutat pe str. VENUS fn

Ghișeele de relații cu publicul se găsesc la parterul imobilului  din str. Venus fn,   
cu acces pe aleea situată între nr. 20-22

Serviciile oferite: 
  1. Alocații de stat pentru copii (inclusiv alocația dublă pentru copilul cu dizabilități);
  2. Îndemnizații creștere copil;
  3. Stimulent de inserție;
  4. Venit minim garantat (ajutor social);
  5. Alocație de susținere a familiei;
  6. Tichete pentru grădiniță (stimulent educațional);
  7. Masă la cantina de ajutor social;
  8. Ajutoare pentru încălzire a locuinței;
  9. Subvenții pentru ONG-uri;
10.  Preluare cereri pentru stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap (anchete sociale, Indemnizații, asistent personal, 

admitere în centre de îngrijire și asistență, transport  urban gratuit, card-legitimație de parcare, etc); 
11.  Preluare cereri pentru anchete sociale în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale;
12. Sesizări privind copiii aflați în situații de risc;
13. Sesizări privind violența domestică;
14. Notificări ale părinților care pleacă la muncă în străinătate;
15. Preluare cereri pentru servicii de îngrijiri la domiciliu sau în centre rezidențiale.

Staţia Biblioteca judeţeană
Linii – 46B

Staţia Mareşal Constantin Prezan
Linii – 4, 6, 7, 8, 8L, 24, 24B, 25, 30, 34, 46B, 47B, 47, 48

Staţia Dorobanţilor
Linii – 24, 24B, 25, 34, 48

Staţia Campus Universitar Vest
Linii – 24, 24B, 25, 34, 48

Staţia Campus Universitar Est
Linii – 24, 24B, 34, 48

Direcția de Asistență Socială și Medicală
Str. Venus fn

Cartierul Mărăşti

Calea Dorobanţilor

Calea Dorobanţilor

Str. Ioan A
lexandru

Str. Progresului

Str. V
enus

Strada Venus fn

Str. Teodor M
ihali

Începând din 20 februarie 2018, se pot depune cereri pentru 
obținerea ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/
familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginaliza-
re și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului. Anul 
acesta a fost alocată suma de 2 milioane de lei și se estimează 
(conform DASM) că vor beneficia de astfel de chirii aproxima-
tiv 150 de beneficiari. 

Există 3 categorii de chiriași: 
–  tinerii în vârstă de până la 26 de ani proveniţi din structurile 

rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Cluj (DGASPC Cluj), de pe raza munici-
piului Cluj-Napoca;

–  persoanele singure și familiile din evidențele DASM care în 
urma evaluării de specialitate pot fi încadrate în categoria 
persoanelor marginalizate social sau alte persoane aflate în 
risc de marginalizare socială, cu domiciliul/reședinţa pe raza 
municipiului Cluj-Napoca;

–  victimele violenţei domestice care se află în evidenţele servi-
ciilor de specialitate din cadrul DASM și care locuiesc efectiv 
pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum și cele care au be-
neficiat de servicii în adăposturi destinate acestei categorii 
sociale și care nu beneficiază de alt sprijin locativ din partea 
statului sau a unor ONG-uri.

Criteriile pentru evaluarea situaţiei socio-economice și 
punctajul acordat sunt următoarele:

Primăria Cluj-Napoca acordă subvenții 
pentru plata chiriei  

persoanelor defavorizate
Mutarea sediului Direcției de 
Asistență Socială și Medicală  

a Primăriei municipiului 
Cluj-Napoca 

Art. 20. (1) Pentru tinerii în vârsta de până la 26 de ani, proveniţi din structu-

rile rezidenţiale ale DGASPC Cluj și care locuiesc efectiv pe raza municipiului 

Cluj-Napoca:

Criterii Punctaj
1. Situaţia socio-economică
• Persoană încadrată în grad de handicap sau invaliditate 5 p
• Persoană/persoane încadrate în grad de handicap sau invaliditate, aflate în 
întreținere,

4 p

2. Situaţia socio-profesională
• dacă a abandonat pregătirea școlară 1 p
• dacă își continuă studiile într-o formă de învăţământ 5 p
3. Modul de gospodărire
• împreună cu una sau mai multe persoane, tolerat în spaţiu, găzduit într-o 
unitate de asistenţă socială publică/privată

5 p

• împreună cu una sau mai multe persoane, în chirie 3 p
• persoană singură 1 p
4.Venitul net mediu lunar/persoană
• 0 - 500 lei 5 p
• 501 - 1.000 lei 3 p
• 1.001 - 1.500 lei 1 p

• > 1.501 lei
Nu se 
califică

(2) În funcţie de punctajul obţinut, cuantumul maxim al ajutorului pentru pla-

ta chiriei este următorul:

a) 3 p. - 10 p. - până la 900 lei;

b) 11 p. - 20 p. - până la 1200 lei.

Art. 22. (1) Pentru victimele violenţei domestice care se află în evidenţele ser-
viciilor de specialitate din cadrul DASM și care locuiesc efectiv pe raza municipiu-
lui Cluj-Napoca, precum și cele care au beneficiat de servicii în adăposturi destinate 
acestei categorii sociale și care nu beneficiază de alt sprijin locativ din partea statu-
lui sau a unor ONG-uri:
Criterii Punctaj
1. Situaţia socio-economică
• Persoană încadrată în grad de handicap sau invaliditate 5 p
•Persoană/persoane încadrate în grad de handicap sau invaliditate, aflate în 
întreținere 4 p
2. Starea civilă
• Victimă cu copii și alţi membrii din familia extinsă până la gradul III 3 p.
• Victima cu 1 sau mai mulţi copii 5 p.
• Victima singură 1 p.
3. Numărul de copii aflaţi în întreţinere
• nici un copil 0 p.
• 1 copil 1 p.
• 2 copii 2 p.
• 3 copii 3 p.
• 4 copii 4 p.
• peste 4 copii 5 p.
4.Venitul net mediu lunar/persoană
• 0 - 500 lei 5 p.
• 501 - 1.000 lei 3 p.
• 1.001 - 1.500 lei 1 p.

• > 1.501 lei
Nu se 
califică

(2) În funcţie de punctajul obţinut, cuantumul maxim al ajutorului pentru plata 
chiriei este următorul:

a) 4 p. - 10 p. - până la 900 lei;
b) > 10 p. - până la 1400 lei.

Art. 21. (1) Pentru persoanele singure/familiile aflate în evidenţa DASM care 
în urma anchetei sociale pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate so-
cial sau alte persoane aflate în risc de marginalizare socială, cu domiciliul/reședinţa 
pe raza municipiului Cluj-Napoca:

Criterii Punctaj
1. Situaţia socio-economică*
• Persoană încadrată în grad de handicap sau invaliditate 5 p
•Persoană/persoane încadrate în grad de handicap sau invaliditate, aflate în 
întreținere 4 p
2. Starea civilă
• Familie extinsă cu peste 4 membri (până la gradul III) 4 p.
• Familie monoparentală 5 p.
• Familie legal constituită și uniune consensuală 3 p.
• Persoană singură 2 p.
3. Numărul de copii aflaţi în întreţinere
• nici un copil 0 p.
• 1 copil 1 p.
• 2 copii 2 p.
• 3 copii 3 p.
• 4 copii 4 p.
• peste 4 copii 5 p.
4. Venitul net mediu lunar/membru de familie au persoană singură
• 0 - 200 lei lunar/membru de familie sau persoană singură 5 p.
• 201 - 500 lei lunar/membru de familie sau persoană singură 3 p.
• 501 -783 lei lunar/membru de familie sau 501 –1500 lei/persoană singură 1 p.

• > 784 lei lunar/membru de familie sau >1500 lei/persoană singură 
Nu se 
califică

*Punctajul se acordă pentru fiecare persoană din familie.

(2) În funcţie de punctajul obţinut, cuantumul maxim al ajutorului pentru pla-
ta chiriei este următorul:

a) 4 p.-10 p. - până la 900 lei;
b) > 10 p. - până la 1400 lei.

Program cu publicul
LUNI – 8:30-15:30

MARTI – 8:30-15:30
MIERCURI – 8:30-15:30

JOI – 8:30-17:00
VINERI – 8:30-14:00 
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De începutul acestui an și până în 
prezent, 89 de cupluri au fost premiate de 
Primăria Cluj-Napoca la împlinirea a 50 
de ani de căsnicie. În cadrul unei ceremo-
nii, Primăria oferă fiecărui cuplu un pre-
miu în valoare de 1000 lei, alături de 
diplome și flori.

Premierea acestor membri ai comu-
nității noastre este un mesaj simbolic de 
mulțumire, pentru toată contribuția adu-
să de-a lungul vremii la ceea ce este astăzi 
Clujul. La mulți ani!!!

Într-un articol publicat în celebra revistă „Vogue”, jurnalista Alia Akkam laudă mu-
nicipiul Cluj-Napoca,  pe care îl recomandă pentru arhitectura clădirilor, dar și pentru 
viața socială pe care a descoperit-o în localurile sale. Mai mult, în articol se punctează 
faptul că  nu mai este nevoie de Dracula sau de poveștile cu vampiri pentru ca orașul 
Cluj-Napoca să atragă milioane de turiști. Jurnalista a petrecut 3 zile la Cluj-Napoca, 
timp suficient pentru a descoperi un oraș minunat prin felul lui de a fi. Mulţi oameni 
îmi scriu acum că i-am făcut curioși și că vor să vadă cu ochii lor Clujul, iar unii mi-au 
scris că deja și-au programat o vacanţă la Cluj” – a scris jurnalista  Alia Akkam.

De altfel, în ultimul an, Cluj-Napoca a devenit un de pol de atracție pentru tot 
mai mulți turiști străini. Reprezentanții celebrului site de turism britanic Skyscanner 
menționează faptul că unul dintre motivele pentru care turiștii aleg să viziteze 
Cluj-Napoca este pentru că aici găsesc un oraș plin de viaţă, cu un stil boem și cu 
un grad ridicat de vitalitate culturală. (Sursa: https://www.thesun.co.uk/travel/5164289/
skyscanner-reveals-the-popular-new-holiday-spots-for-2018-according-to-pre-booked-fli-
ghts-with-romania- dubrovnik-and-bristol-all-making-the-list)

Alături de Cluj-Napoca, în topul destinațiilor de vacanță populare în rândul turiști-
lor în  anul 2018, se află: Agadir, Maroc, Victoria Falls, Zambia, Victoria, Seychelles, 
Dubrovnik, Croatia, Hartford, Connecticut, USA, Almeria, Spania, Koahsiung, 
Taiwan, Bristol, UK, Toulouse, Franța.

Revista „Vogue”  
recomandă Clujul

Premiere cupluri  
la împlinirea a 50 de ani de căsătorie
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Clujenii au la dispoziție modalități alternative de plată a taxelor și impozitelor locale 
care se îi scutească de deplasarea fizică la ghișeele Primăriei. Astfel, taxele și impozitele 
locale se pot achita:

- online, pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro;
- online, pe site-ul www.ghiseul.ro;
- online, cu ajutorul codului QR de pe înștiințarea de plată a impozitelor;
- virament bancar în conturile instituției deschise la Trezorerie;
- direct la ghișeele instituției, numerar sau cu card bancar.
Până la finalul lunii martie, 45% dintre clujeni, persoane fizice, și-au achitat impo-

zitul pentru anul în curs. A fost astfel colectată suma de 23.025.241 lei, din debitul de 
51.880.045 lei.

Peste 9500 de clujeni și-au achitat impozitele online, cu un procent de 23% mai 
mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Informații privind plata taxelor și impozitelor locale prin virament bancar, în con-
turile de trezorerie ale Primăriei Cluj-Napoca, se pot găsi pe site-ul www.primariacluj-
napoca.ro, secțiunea Taxe și Impozite/Informații/Informaţii despre conturile IBAN.

Modalități de plată a 
impozitelor locale fără a se sta 
la coadă la ghișeele Primăriei

Începând din toamna anului trecut, 
clujenii cu venituri reduse au posibilitatea 
să depună cereri la sediul DASM, de pe 
strada Venus fn, în vederea obținerii de 
tratamente stomatologice gratuite. 

Până în prezent au fost depuse 80 de 
cereri, iar 50 de persoane au beneficiat de 
pe urma acestor facilități, având parte de 
tratamente stomatologice gratuite. 

Prin derularea Programului 
”Promovarea sănătății orale prin crește-
rea accesibilității populației defavorizate 
la servicii de stomatologie”, adoptat prin 
HCL nr. 880/2017, Primăria Cluj-Napoca 
urmărește îmbunătățirea stării de sănăta-
te a persoanelor și familiilor vulnerabile, 
marginalizate social sau expuse riscului 
marginalizării și excluziunii sociale.

Beneficiarii programului trebuie să 
aibă domiciliul în Cluj-Napoca și să se în-
cadreze în una dintre următoarele cate-
gorii sociale:

a) pensionari (limită de vârstă, de in-
validitate) ale căror venituri cumulate din 
pensii și alte drepturi de asigurări sociale 
nu depășesc 1000 lei;

b) persoane cu dizabilități, încadrate 
în grad de handicap grav și accentuat;

c) șomeri care beneficiază de îndem-
nizație de șomaj de până la 700 lei și șo-
meri neîndemnizați, aflați în evidențele 
AJOFM Cluj;

d) persoane fără venituri sau cu veni-
turi reduse, aflate în evidențele Direcției 
de Asistență Socială și Medicală, care be-
neficiază de venit minim garantat, aloca-
ție de susținere a familiei, masă la cantina 
de ajutor social, în condițiile legii.

Pentru fiecare potențial beneficiar se 
va întocmi un dosar cu acte doveditoare 
privind eligibilitatea acestui în acest 
program.

Persoanele din grupul țintă vor putea 
beneficia de servicii medicale prevăzute 
în pachetul minimal și pachetul de servi-
cii medicale de bază în ambulatoriul de 
specialitate pentru medicină dentară, 
conform legislației în vigoare.

Servicii stomatologice gratuite  
pentru clujenii cu venituri reduse 

Implementarea Programului multianual ”Promovarea sănătății orale prin creșterea 
accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” se realizează pe baza 
unui parteneriat încheiat între Primăria municipiului Cluj-Napoca și Direcția de 
Asistență Socială și Medicală, pe de o parte, și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-
Napoca, pe de altă parte, care se va derula până în anul 2020.
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Sportul a reprezentat mereu o importantă dimensiune în dezvoltarea Clujului și a comunității, atât prin valorile morale pe care 
le induce, cât și prin beneficiile pe care le aduce asupra vieții de zi cu zi a clujenilor. Atât evenimentele sportive naționale și interna-
ționale desfășurate în orașul nostru, cât și infrastructura modernă destinată comunității creează, fără doar și poate, un mediu propice 
dezvoltării în plan sportiv.

Sportul înseamnă disciplină, spirit de echipă, fairplay, un stil de viață sănătos și nu în ultimul rând, ambiție. Pentru toate acestea 
și nu numai, Clujul înseamnă și sport. 

Municipiul Cluj-Napoca a fost desemnat Oraș European al Sportului în anul 2018.
Titlul este oferit de ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) – organizație non-profit recunoscută în 

Cartea Albă a Comisiei Europene și vizează recunoașterea internațională a comunităților care valorizează sportul și crează contexte 
favorabile dezvoltării acestuia pentru locuitorii săi.

Evenimente sportive majore ale anului 2018 
care au avut loc pănâ acum

1.  Fed Cup România – Canada a avut loc în perioada 10, 11 fe-
bruarie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. România a câștigat 
în fața Canadei cu scorul de 3 la 1 și  a obţinut calificarea la bara-
jul pentru Grupa Mondială a Fed Cup. Întâlnirea dintre România 
și Canada a stabilit un nou record de audiență la un meci de tenis 
organizat în România, peste 8500 de spectatori.

2.  Meciul de rugby România – Germania a avut loc pe data de 11 
februarie la Cluj Arena. Echipa Națională de Rugby a României 
s-a impus în fața Germaniei cu scorul de 85 la 6, în cadrul primul 
meci din turneu de calificare pentru Cupa Mondială la Rugby 
2019 care se va ține în Japonia.

3.  Meciul de baschet masculin România – Italia în cadrul califică-
rilor la Cupa Mondială de baschet FIBA 2019 s-a jucat în data de 
26 februarie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. România a pier-
dut în fața Italiei cu scorul de 50 la 101.

4.  Meciul de rugby România – Rusia, 3 martie la Cluj Arena. 
Naționala de rugby a României a câștigat al treilea meci din ca-
drul turneului de calificare pentru Cupa Mondială la Rugby 2019 
– Japonia, cu scorul de 25 la 15.

5.  Meciul de handbal feminin România – Rusia care a avut loc în 
data de 25 martie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. România a 
invins Rusia cu 26 la 25 în meciul din cadrul grupei a 4-a din ca-
drul turneului de calificare pentru Campionatului European de 
Handbal 2018 din Franța.

Evenimente sportive majore ale anului 2018 
care vor urma

1.  Banca Transilvania Trail Running - 19 mai Pădurea Făget
2.  Banca Transilvania MTB UCI Marathon - 20 mai Pădurea Făget
3.  Cupa Davis România – Maroc va avea loc în perioada 7, 8 apri-

lie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Întâlnire în cadrul turului 
2 al grupei a II-a, zona Europa/Africa

4.  Maratonul Internațional Wizz Air Cluj-Napoca – se va desfă-
șura în data de 15 aprilie cu pornire de pe Cluj-Arena. Probele 
maratonului: Maraton Wizz Air (42,195 km), Semimaraton 
Hervis (21,0975 km), Garmin 10k (10,55 km), Ştafeta Vaxicum 
(4X10,55 km), Crosul Bt (5 km), Cursa Copiilor Mega Image 
(400m, 800 m, 1000 m, 1200 m).

5.  Fed Cup România – Elveția va avea loc în perioada 21,22 aprilie 
la Sala Polivalentă Cluj-Napoca. Întâlnire în cadrul play-off-ul 
Grupei Mondiale a FED CUP by BNP Paribas.

6.  Transylvania Rally – va avea loc în perioada 4-6 mai în 
Cluj-Napoca

7.  Cupa Europeană de Judo va avea loc în 5,6 mai la Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca.

8.  Campionatul Mondial de Popice va avea loc în perioada 14 – 26 
mai 2018 la Baza Sportivă Gheorgheni

9.  Campionatele Internaționale de Atletism ale României – 2,3 
iunie la Cluj Arena

10.  Meciul de baschet România – Croația, se va juca la Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca în data de 1 iulie în cadrul calificări-
lor la Cupa Mondială de Baschet FIBA 2019.

11.  Campionatele Europene de Juniori și Cadeți la tenis de masă 
– 15-24 iulie Sala Polivalentă Cluj-Napoca

12.  Campionatul Mondial de Futnet – se va desfășura în perioada 
16-18 noiembrie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca

13.  Cupa Campionilor Europeni de karate WUKF – decembrie 
Sala Polivalentă (ei au afis cu data de 1,2)

Cluj-Napoca – Oraș European al 
Sportului în anul 2018

Cluj-Napoca în cifre sportive: 
–  25 de facilități sportive,
–  peste 100 de asociații sportive active,
–  5 cluburi sportive importante, 
–  echipe în ligile naționale, 
–  o asociație paralimpică (Centrul Lamont)
–  38 de sporturi practicate la nivel profesionist sau semi-pro-

fesionist în municipiu.

Infrastructură sportivă: 
• Complexul Sportiv Gheorgheni, Sala Polivalentă, Cluj 
Arena, Parcul Central ”Simion Bărnuțiu”, Parcul sportiv ”Iuliu 
Hațieganu” și Stadionul CFR Cluj, alături de proiecte noi pentru 
dezvoltarea unor investiții în infrastructura sportivă.

• Accesul la unităţi sportive pentru persoane fizice, gratuit sau 
prin taxe modice, cum este cazul Bazei sportive Gheorgheni sau a 
Parcului ”Iuliu Hațieganu” unde studenții au gratuitate, iar restul  utili-
zatorilor plătesc sume foarte mici sunt aspecte punctate în aplicație. 
• Facilitățile oferite prin finanțări locale pentru proiecte dez-
voltate de companii și ONG-uri se numără, la rândul lor, printre 
avantajele Clujului în această competiție.
• Voluntariatul sportiv este un alt aspect important, fiecare 
eveniment de anvergură a beneficiat de echipe numeroase de vo-
luntari care au contribuit la buna desfășurare a activităților, care 
duc în timp la educarea unei generații pentru respectul și atașa-
mentul pentru mișcare și sport. 
• Parteneri instituționali care au susținut candidatura: 
Federațiile Române de Fotbal, Baschet, Handbal, Tenis și Gimnastică.
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În cadrul primei dezbateri organizate 
în acest an sub egida Centrului de inovare 
și imaginație civică (CIIC) au fost lansate 
propunerile pentru reamenajarea Pieței 
Lucian Blaga și a străzilor Napoca, 
Republicii (până la intersecția cu strada 
Avram Iancu), Petru Maior și Emil Isac. 
Se propune extinderea spațiului pietonal 
in Piața Lucian Blaga și crearea unei rețele 
coerente de piste de biciclete, care să facă 
legătura cu pistele existente din zona cen-
trală a orașului. Dezbaterile cu privire la 
acest proiect vor continua, astfel încât să 
ne asigurăm că vom lua cele mai bune de-
cizii pentru orașul nostru. 

De asemenea, la începutul lunii mar-
tie, Centrul de Inovare și Imaginație 
Civică și Primăria Cluj-Napoca în parte-
neriat cu Ordinul Arhitecţilor din 
România-Filiala Transilvania, alături de 
Registrul Urbaniștilor din România- 
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare 
Nord-Vest au organizat masa rotundă cu 
tema ”Muzeele clujene în relația cu spa-
țiul urban”, eveniment care precede și are 
rolul de a stabili tematica Universității de 
Vară din Transilvania 2018, sub umbrela 
Ordinului Arhitecților din România, 
Filiala Transilvania. 

Evenimentul s-a dorit a fi o analiză 
multidisciplinară care să conducă la o 
deschidere a muzeelor către societatea 
civilă prin identificarea unor funcțiuni 
complementare relaționate cu dinami-
ca actuală a orașului, menite să revitali-
zeze aceste instituții și să schițeze un 
circuit cultural turistic atractiv.

Primăria Cluj-Napoca a inaugurat 
Centrul de Inovare și Imaginație Civică 
(CIIC) în luna octombrie 2017, cu o 
dezbatere având ca temă Parcul 
Feroviarilor - Concursul de soluții pen-
tru reabilitarea parcului.

Sub sloganul „Imaginăm viitorul 
orașului!”, Centrul de Inovare și 
Imaginație Civică își propune să devină 
un laborator permanent în care să se 
dezvolte diferitele forme de colaborare 
între actorii din oraș.

De asemenea, vor fi testate idei noi 
și proiecte inovative, urmărind să folo-
sim potențialul creativ al comunității 
clujene pentru dezvoltarea unor politici 
de inovare urbană. CIIC este coordonat 
de Ovidiu Cîmpean, director de dez-
voltare în cadrul primăriei.

La prima dezbatere a CIIC dedicată 
reabilitării Parcului Feroviarilor au 

participat reprezentanți ai Ordinului 
Arhitecților din România - partenerii 
Primăriei Cluj-Napoca în organizarea 
Concursului de soluții pentru reabilita-
rea parcului, reprezentanți ai echipei 
câștigătoare a concursului Rethinking 
Someș, deputați clujeni și consilieri lo-
cali, reprezentanți ai Centrului Cultural 
Clujean și ai societății civile în general.

Pentru mai multe informații, dar și 
pentru a transmite idei sau propuneri, 
publicul poate utiliza adresa de email 
imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro 
sau pagina de Facebook http://facebook.
com/PrimariaClujNapocaRomania.

Dezbateri în cadrul Centrului de 
inovare și imaginație civică (CIIC)
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Ambasada Franței în România în parte-
neriat cu Institutul Francez Cluj-Napoca 
au organizat cea de a opta ediție a 
„Întâlnirilor Europene în Transilvania” în 
perioada 14-16 martie, atât la Cluj-Napoca, 
cât și la Alba Iulia. Peste 130 de participanţi 
veniţi din toate sferele sociale și de activitate, 
precum și 30 de experți în administrație 
publică, din Franța, România și Polonia 
au dezbătut posibile răspunsuri la  între-
barea „Cum să avem orașe durabile” și au 
propua soluţii 

Printre personalitățile care au susți-
nut prezentări la ediția de anul acesta se 
numără Michèle Ramis, Ambasadoarea 
Franței în România, Ciprian Roșca, Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, Emil 
Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, sau 
Hervé Boisguillaume, directorul proiectului 
„Orașul durabil”,  în cadrul direcției Afacerilor 
Europene și Internaționale aflată sub au-
toritatea comună a Ministerului Tranziției 
Ecologice și Solidare și Ministerul Coeziunii  
Teritoriilor din Franţa. 

Reprezentanţii a aproape 20 de colec-
tivităţi teritoriale de toate tipurile (de la 
judeţe la sate) au abordat trei mari subiec-
te: Demersuri și procese de guvernanță 
pentru un oraș care devine durabil; 
Orașul durabil: prioritate pentru o viață 
bună și calitatea vieții locuitorilor și 
Tranziția economică, digitală, energetică 
și inovarea în serviciul dezvoltării durabi-
le. Discuţiile au permis o analiză a politi-
cilor publice ale dezvoltării urbane 
durabile, precum a relației dintre colecti-
vităţi, locuitori și teritoriu; în același timp 
ele au pus în evidenţă inițiativele inova-
toare și exemplele de bune practici, sti-
mulând schimbul de idei între cei care 
sunt preocupați de viitorul orașelor.

Întâlnirile Europene din Transilvania 
sunt organizate, din 2010, prin parteneri-
ate cu autoritățile locale, universități, aso-
ciații locale și companii franceze și 
românești. Evenimentul a reunit, timp de 
trei zile, decidenți locali, reprezentanți de 

Luna martie este alocată organizării 
întâlnirii de primăvară a primarului mu-
nicipiului, Emil Boc cu mediul de afaceri, 
în special cu reprezentanții marilor inves-
tiții din Cluj. Inițiate la propunerea Cluj 
International Committee –  forul repre-
zentantiv al tuturor cluburilor străine de 
afaceri din municipiu, evenimentul oferă 
oamenilor de afaceri un context informal 
de a obține informații cu privire la strate-
gia pe termen scurt și mediu a adminis-
trației din sursă directă, de la primarul 
orașului. Acesta a prezentat proiectele 
primăriei pentru acest an și a răspuns tu-
turor întrebărilor participanților.

La această întâlnire au participat peste 
130 de membri ai Cluj International 
Committee, respectiv membri ai cluburilor 
de afaceri străine din orașul nostru (britanic, 
francez, german, olandez, maghiar, belgian, 
scandinav, american), directori ai compa-
niilor străine din oraș, personalități clujene.

În cadrul evenimentului au fost pre-
zentate elemente din strategia municipiu-
lui Cluj-Napoca pentru susținerea 
mediului de afaceri și pentru asigurarea 
resurselor umane necesare continuării 
dezvoltării economice a Clujului. „Meet 
the Mayor” face parte dintre evenimente-
le destinate dialogului între Primărie și 
oamenii de afaceri, dialog esențial pentru 
schimbul de idei și pentru promovarea 
Clujului ca destinație pentru investiții. 

Dacă aceste întâlniri directe se orga-
nizează de două ori pe an, în ediție de pri-
măvară și toamnă, pe parcursul întregului 
an, relația de comunicare dintre adminis-
trația locală și mediul de afaceri, atât cu 
capital străin, cât și autohton se asigură 
prin intermediul Biroului de Relații 
Externe și Investitori, care a pus la dispo-
ziția celor interesați un instrument digital 
de comunicare, www.clujbusiness.ro.

„Meet the Mayor” – întâlnirea investitorilor 
cu primarul

Întâlnirile Europene din Transilvania - 
Orașe durabile

înalt nivel din mediul de afaceri, cadre 
universitare și reprezentanți ai societății 
civile în jurul unei teme legate de dezvol-
tarea teritorială în Europa. Bazându-se pe 
publicul local și pe acțiunile întreprinse în 
cadrul cooperării bilaterale, Întâlnirile 
Europene din Transilvania intenționează 
să stimuleze dezbaterea, să faciliteze crea-
rea de legături și să pună în valoare pro-
iectele desfășurate la nivel local.

Partenerii evenimentului sunt: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 
Primăria Municipiului Alba Iulia, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba 
Iulia, Muzeul Museikon din Alba Iulia și 
Media Image Factory, agenție de comunicare 
specializată în dezvoltarea proiectelor so-
ciale și culturale.
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În data de  14 martie 2018, primarul Emil Boc a primit vizita 
Excelenței Sale Dl. Felipe Alvarez de Toledo, Ambasador al 
Republicii Argentina în România. În cadrul întâlnirii de la 
Primăria Cluj-Napoca, s-a discutat despre potențialele direcții 
de cooperare strategică. Astfel, au fost prezentate avantajele 
competitive ale Clujului, viziunea pentru următorii ani la nivel 
de politici economice și dezvoltare urbană durabilă în general, 
precum și proiecte cheie ale comunității noastre.

Pe durata vizitei, E.S. Dl. Felipe Alvarez de Toledo a fost în-
soțit de doamna Andreea Liana Negreanu, Şeful Secției 
Comerciale a Ambasadei Argentinei în România.

Primăria a inițiat programul de oferire de ali-
mente de bază pentru categoriile cele mai defa-
vorizate de clujeni în urmă cu cinci ani. Pentru 
facilita accesul beneficiarilor la alimente, fără 
drumuri la centrele de distribuire și complicații 
referitoare la efortul de a le transporta la domiciliu, 
în anul 2018 municipalitatea va modifica proce-
dura de gestionare a acestui program social. 

În acest sens se vor oferi celor în situație soci-
ală vulnerabilă tichele sociale, valorice, cu ajuto-
rul cărora aceste vor putea achiziționa alimente 
din orice magazin din municipiu care este accep-
tat în program. Tichetele sociale se acordă o sin-
gură dată pe an, în limita sumelor aprobate cu 
această destinaţie în buget.

Pot fi beneficiari ai Programului social 
„Alimente” persoane cu handicap grav sau ac-
centuat, neinstituționalizate, pensionari, invalizi, 
veterani, văduve de război, persoane deportate, 
prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai re-
voluției, orfani, ale căror venituri nete lunare 
pentru persoana singură sunt de până la 1.082 lei 
și de până la 786 lei/membru de familie, șomeri 
înregistrați (cu îndemnizație și fără îndemnizație 
de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru 
persoana singură sunt de până la 1.082 lei și de 
până la 786 lei/membru de familie, beneficiari de 
ajutor social și de alocație pentru susținerea fa-
miliei, victimele traficului de persoane și victi-
mele violenței domestice.

Pentru a se putea finaliza procedurile legale 
de modificare a programului este necesară iniție-
rea unei proceduri de consultare publică în vede-
rea stabilirii criteriilor și detaliilor de funcționare 
ale programului. În acest sens, documentele pro-
puse consultării publice prevăd metodologia de 
acordare a tichetelor valorice pentru achiziția de 
alimente.  În acest document se propune ca acte-
le necesare în baza cărora se acordă tichetele so-
ciale, să se poată depune la primăriile de cartier 
sau la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială și 
Medicală, pe strada Venus f.n.. Dosarul va conți-
ne următoarele documente, prezentate în origi-
nal și copie, după caz:
a)  cererea și declarația pe proprie răspundere al 

cărei model este prezentat în Anexa la 
prezenta metodologie, parte integrantă a 
acesteia, care va fi însoţită în mod obligatoriu 
de documente doveditoare, în funcţie de 
fiecare caz în parte;

b)  acte privind componența familiei (buletine/
cărți de identitate, certificate de naștere, 
căsătorie, sențințe de divorț, hotătâre de 
plasament/adopție/încredințare etc);

c)  acte doveditoare privind veniturile 
membrilor familiei ( adeverințe de salariu cu 
venitul net, cupoane de pensie/șomaj din 
luna anterioară celei în care se depune 

Programul „Alimente” mai simplu  
și mai direct pentru beneficiari

Întrevedere cu Ambasadorul Mexicului în România

Expoziție aniversară 
„Cehoslovacia, 

1918-1968”

D-nul. José Guillermo Ordorica 
Robles, noul Ambasador Extraordinar și 
Plenipotenţiar al Ambasadei Statelor 
Unite Mexicane în România a efectuat o 
vizită oficială la Primăria municipiului 
Cluj-Napoca.

În cadrul întrevederii cu primarul Emil 
Boc, au fost abordate subiecte precum 
oportunitățile de colaborare, dezvoltarea 
economică și culturală, oportunitatea în-
frățirii municipiului Cluj-Napoca cu un 
oraș din Mexic, dar și promovarea reciprocă 
și crearea unei punți culturale și turistice 
care să aducă beneficii ambelor părți.

Pe durata vizitei la Primăria municipiului 
Cluj-Napoca, E.S. D-nul. José Guillermo 
Ordorica ROBLES a fost însoțit de soția 
sa și de domnul Martin Borrego, Consul al 
Ambasadei Mexicului, respectiv de dl. Vlad 
Danciu, Consul Onorific al Mexicului la 
Cluj-Napoca.

Primarul Emil Boc a participat, 
alături de Excelența Sa dl. Vladimir 
Valky – Ambasadorul Republicii 
Cehe din România, la vernisajul 
expoziției „Cehoslovacia, 1918-
1968. Retrospectiva conștiinței na-
ționale”, care a avut loc la Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei – 
Transylvanian Museum of 
Ethnography.

Ambasadorul Republicii 
Argentina la Primăria 

Cluj-Napoca

Organizată de Ambasada Republicii Cehe în România și de 
Centrul Ceh din București, expoziția este dedicată Statalității 
Cehoslovace și Primăverii de la Praga.

Expoziția face parte dintr-o serie de evenimente care au ca 
scop comemorarea a două dintre cele mai importante momente 
care au marcat istoria Cehoslovaciei: crearea Republicii în anul 
1918 și invadarea Cehoslovaciei de către trupele sovietice în 
luna august a anului 1968.

„În acest cadru, am subliniat faptul că România și Cehia nu au 
doar un trecut comun, trecând de-a lungul timpului prin experiențe 
similare, ci un prezent și un viitor care ne leagă. Privesc cu încredere 
către valorile noastre comune și la viitorul pe care îl avem împreună 
în Uniunea Europeană”, a explicat primarul Emil Boc.

cererea, indemnizații, alocații, alte categorii 
de venituri realizate, etc.);

d)  actul de identitate pentru reprezentantul 
legal, dacă este cazul;

e)  certificatul de încadrare în grad de handicap, 
dacă este cazul;

f)  carnetul de evidenţă, vizat la zi - pentru 
șomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM 
Cluj pentru cei care nu sunt indemnizaţi și 
sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă;

g)  alte documente doveditoare privind 
apartenenţa la una dintre categoriile 
menţionate în prezenta metodologie, în 
funcţie de caz.

Persoanele singure/familiile beneficiare de 
ajutor social, de alocație pentru susținerea famili-
ei sau stimulentul educațional acordat în baza 
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării 
în învăţământul preșcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate, cu modificările și com-
pletările ulterioare, completează doar formularul 
de cerere și de declaraţie pe propria răspundere 
prevăzut în Anexa la prezenta metodologie.

Tichetele sociale
Titularul tichetului social este persoana care 

se regăsește la data solicitării în una din categori-
ile de beneficiari și îndeplinște condițiile de eligi-
bilitate. Tichetul social are valabilitate în anul 
calendaristic în care a fost emis, cu excepţia ti-
chetului emis în perioada 1 septembrie - 31 de-
cembrie, care este valabil până la data de 30 iunie 
a anului următor. Distribuirea tichetelor sociale 
se face la sediul DASM, prin cele 2 centre de zi 
pentru vârstnici și prin cluburile de pensionari 
din structura DASM, pe baza prezentării actului 
de identitate în original. Pentru cazuri 

excepționale se pot distribui și la domiciliul per-
soanei imobilizate.

Tichetul social poate fi utilizat doar pentru 
achiziţionarea de produse alimentare. Este inter-
zisă utilizarea tichetelor sociale pentru achiziţio-
narea de ţigări și/sau băuturi alcoolice ori 
valorificarea acestora sub orice formă. În cazul în 
care se constată una dintre aceste situaţii, se pro-
cedează la încetarea acordării dreptului la benefi-
ciul social, precum și la recuperarea de îndată a 
contravalorii tichetelor sociale și cheltuielilor pri-
lejuite de distribuirea acestora, după caz.

Beneficiul social sub formă de tichete sociale 
nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale 
de întreţinere și nici la stabilirea veniturilor în 
baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socia-
lă sau alte prestaţii sociale bazate pe testarea 
veniturilor.

Acordarea tichetelor sociale în cadrul 
Programului social „Alimente” se va face în limi-
ta sumelor prevăzute cu această destinație în bu-
getele anuale ale Direcţiei de Asistenţă Socială și 
Medicală.

Programul social ”Alimente” se întemeiază 
pe principiul solidarității sociale potrivit căruia 
comunitatea vine în sprijinul familiilor și persoa-
nelor singure vulnerabile, care au o situație mate-
rială precară, a familiilor și persoanelor singure 
marginalizate social sau aflate în risc de margina-
lizare și excluziune socială.

Programul social „Alimente” este o formă de 
sprijin comunitar, complementară celorlalte be-
neficii sociale acordate din bugetul de stat și con-
stă în acordarea de tichete sociale celor mai 
vulnerabile categorii de persoane din municipiul 
Cluj-Napoca.

Acest program este susținut din bugetul local 
al municipiului Cluj-Napoca.
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Poliția Locală din Cluj-Napoca face 
pași importanţi în promovarea mersului 
pe bicicletă ca alternativă la actualele mo-
dalităţi de deplasare.  În 8 martie, de Ziua 
Femeii,  polițiștii locali clujeni au împărțit 
flori doamnelor și domnișoarelor… de pe 
biciclete electrice. 

Dis de dimineață, polițiștii locali au 
pedalat prin centrul orașului și au împărțit 
frezii doamnelor și domnișoarelor.  Mesajul 
Poliției Locale, care a însoțit cadoul sim-
bolic de Ziua Femeii, a subliniat impor-
tanța utilizării transportului alternativ. 

„De ziua lor, am vrut să le facem o 
surpriză. Am ales să ne deplasăm prin 
oraș pe biciclete electrice pentru că sunt 
extrem de utile și le oferă agenților o al-
ternativă mai curată, “mai verde” și mai 
sănătoasă decât automobilele. În acest fel, 
economisim combustibil, cheltuieli de în-
treținere și ne bucurăm de mai multă 
mișcare”, a declarat directorul Poliției 
Locale, Marcel Bonțidean. 

Bicicletele au ajuns în dotarea Poliției 
Locale printr-un parteneriat cu magazinul 
online de articole sportive Sportaddict.ro. 
Sunt eco-friendly, ușor de condus și pot 
parcurge, după o singură încărcare, până 
la 60 de kilometri. 

„Motivul pentru care am propus această 
colaborare e simplu: vrem să ne implicăm 
în dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor 
celor care aleg bicicletele în defavoarea 
automobilelor. Dacă au suportul necesar, 
autoritățile o să înțeleagă mai bine nevoile 
acestei comunități, iar împreună o să popu-
larizăm această alternativă de deplasare 
prietenă cu mediul înconjurător și atât de 
benefică pentru sănătate”, spune Cătălin 
Mureșan, reprezentantul Sportaddict.ro. 

De personalizarea bicicletelor s-au ocupat 
cei de la Reborn Bycicles, care s-au asigurat 
că noile achiziții ale Poliției Locale nu vor 
trece neobservate. 

„Putem spune că de acum Politia 
Locală a devenit un etalon în ceea ce privește 

«custom bicycles», cel puțin în Cluj- Napoca. 
Dacă le vedeți pe stradă, dați un share și 
susţineți #PolitiaLocalapebicicleta. O idee 
foarte faină, cu multe implicații pozitive, 
care merită promovată la nivel național 
în speranța că vom vedea cât mai multe 
biciclete «oficiale» prin orașele României”, 
spun reprezentanții  Reborn Bycicles.

Bicicletele electrice vor fi folosite de 
Poliția Locală pentru patrulare și monitori-
zare. Acestea au o autonomie de 60 de kilo-
metri, sunt reîncărcate prin conectarea la 
o priză standard și pot ajunge la viteze de 
50 de kilometri pe oră. Cu toate acestea, 
ele nu funcționează ca un automobil, ci 
au la pedalier un motor ce asistă utilizatorul. 
Motorul are cinci nivele de asistare, cinci 
intensități diferite și nouă viteze clasice. 

Primăria Cluj-Napoca nu este la pri-
ma acțiune ce promovează transportul 
alternativ. De anul trecut, Poliția Locală a 
municipiului folosește pentru misiuni de 
patrulare și șase Segway.

Biciclete electrice în dotarea  
Poliției locale
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Cluj Arena

Abonamente lunare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală lei/lună
Pentru persoane FIZICE  Valabile doar în zona II 50
Pentru persoane JURIDICE Valabile doar în zona II 70
Pentru RIVERANI - EXCLUSIV persoane FIZICE Valabile în zona I și II 25
TRANSMISIBILE Valabile doar în zona II 120
Tarife pentru rezervare de loc de parcare pentru instituţii publice în zona centrală Valabile doar în zona II 300

  

Tarife orare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală (tichete 30 min, 1oră, 2 
ore, pentru zona I şi 1 oră, 2 ore, 4 ore, zona II), parcometre, parcări închise cu bariere, 
mesaj text (SMS) trimis de pe telefonul mobil şi cu card bancar pe platformă on line.

30 minute zona I / 1 oră zona II 2
1 oră zona I / 2 ore zona II 5
2 ore zona I / 4 ore zona II 10
La tarif orar pentru ocuparea unui loc de parcare în zona 
centrală plătit prin intermediul mesajului text (SMS) trimis de 
pe telefonul mobil se adaugă costul mesajului iniţial. 
Abonament lunar parkinguri în regim plata orară 210 lei
Pierdere card / tichet 100 lei/zi
Taxa deteriorare sistem de prindere
Taxa deteriorare braţ barieră

50 lei
1000 lei

Încadrarea străzilor din zona centrală pe zone tarifare, respectiv străzile aferente Zonei 1 și străzile  aferente Zonei 2

Noutăți privind 
parcarea în zona centrală

P

Timpi de staţionare în Parkingul Motilor
Plan tarifar 7-19 

Luni-Vineri

Durata Stationare Suma de plată
0:00:01 – 0:30:00 2,00 lei
0:30:01 – 1:00:00 5,00 lei
1:00:01 – 1:30:00 7,50 lei
1:30:01 – 2:00:00 10,00 lei
2:00:01 – 2:30:00 12,50 lei
2:30:01 – 3:00:00 15,00 lei
3:00:01 – 3:30:00 17,50 lei
3:30:01 – 4:00:00 20,00 lei
4:00:01 – 4:30:00 22,50 lei
4:30:01 – 5:00:00 25,00 lei
5:00:01 – 5:30:00 27,50 lei
5:30:01 – 6:00:00 30,00 lei
6:00:01 – 6:30:00 32,50 lei
6:30:01 – 7:00:00 35,00 lei
7:00:01 – 7:30:00 37,50 lei
7:30:01 – 8:00:00 40,00 lei
8:00:01 – 8:30:00 42,50 lei
8:30:01 – 9:00:00 45,00 lei
9:00:01 – 9:30:00 47,50 lei
9:30:01 – 10:00:00 50,00 lei
10:00:01 – 10:30:00 52,50 lei
10:30:01 – 11:00:00 55,00 lei
11:00:01 – 11:30:00 57,50 lei
11:30:01 – 12:00:00 60,00 lei

P

Plan tarifar 7-19  
Sâmbătă+Duminică+ Sărbători Legale

Durata Stationare  Suma de plată
0:00:01 – 0:30:00 1,50 lei
0:30:01 – 1:00:00 2,50 lei
1:00:01 – 1:30:00 3,00 lei
1:30:01 – 2:00:00 3,50 lei
2:00:01 – 2:30:00 4,00 lei
2:30:01 – 3:00:00 4,50 lei
3:00:01 – 3:30:00 5,00 lei
3:30:01 – 4:00:00 5,50 lei
4:00:01 – 4:30:00 6,00 lei
4:30:01 – 5:00:00 6,50 lei
5:00:01 – 5:30:00 7,00 lei
5:30:01 – 6:00:00 7,50 lei
6:00:01 – 7:00:00 8,00 lei
7:00:01 – 8:00:00 8,50 lei
8:00:01 – 24:00:00 17,00 lei

Plan tarifar fix pentru interval 
de noapte (19- 7)

19:00 – 6:59:59             5.00 lei

Pierdere/deteriorare card - 
100 lei/zi
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La fiecare 5.5 lei  
plătiţi pentru  

taxe și impozite  
de către clujeni,  
1 leu ajunge  

în programele primăriei de susţinere a accesului tinerilor la educaţie

Total
165.414.000 lei

Taxe și impozite locale 
plătite de clujeni

135.092.000 lei (81,67%)

8.300.000 (5,02%)
transport gratuit 
studenți și elevi 

cu probleme deosebite

11.618.000 lei (7,02%) 
burse elevi

10.404.000 lei (6,29%)
gratuități elevi pe 

2 linii de transport în comun
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