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A. Clujul metropolitan (5 proiecte) 

1. Centura metropolitană și nodurile şi drumurile de legătură (1 Decembrie, Bucium, 

zona Edgar Quinet, Frunzişului, Calea Turzii, Mihai Românul, zona Bună Ziua, 

Borhanci, Sopor, Calea Someşeni, Traian Vuia, B-dul Muncii) 

Documentaţiile tehnice şi de urbanism sunt în curs de realizare. Suntem la faza de 

obţinere aviz de Mediu pentru PUZ. 

2. Tren metropolitan. Noduri intermodale: Tetarom, Gară, Clujana, Podul IRA, 

Aeroport 

Documentaţiile tehnice şi de urbanism sunt în curs de realizare. Termen pentru PUZ 

– 30 aprilie 2021, termen pentru SF – 30 iunie 2021. 

3. Metrou: Finalizarea studiilor necesare 

Documentaţiile tehnice şi de urbanism sunt în curs de realizare. Termen pentru PUZ 

– 31 august 2021, SF – 30 iunie 2022. 

4. Conectarea Clujului la autostrada Transilvania (în parteneriat cu guvernul 

României) 

În procedură de licitaţie publică. 

5. Campus universitar metropolitan 

La stadiul de identificare amplasament în colaborare cu universităţile clujene şi cu 

administraţiile locale din zona metropolitană. 

B. Mobilitate sustenabilă (3 proiecte) 

6. Modernizarea parcului auto cu mijloace de transport ecologice: tramvaie, 

troleibuze, autobuze electrice, autobuze cu hidrogen 



www.agendaconstructiilor.ro 
 

Pentru 24 de tramvaie au fost încheiate contracte. 4 tramvaie se află deja în teste. 

Finanţarea se face din fonduri europene. 

Sunt în pregătire proiectele care vor fi depuse pentru finanţare europeană în viitoarea 

perioadă programatică: 30 de troleibuze, 20 de autobuze electrice, 20 de autobuze cu 

hidrogen. 

7. Extinderea liniilor de troleibuz 

Suntem la stadiul de probe tehnologice pentru primele 4 linii: 

Linia 2: Cartierul Mănăștur – Piaţa Gării (linie nouă); 

Linia 10: Cartierul Gheorgheni – B-dul Nicolae Titulescu – Piaţa 1 Mai – B-dul 

Muncii (linie nouă); 

Linia 14: Cartierul Mănăștur – Piaţa Mărăşti – B-dul Muncii (linie nouă); 

Linia 23: se va înlocui actuala linia de autobuz cu troleibuze pe traseul Piaţa Mihai 

Viteazul – Piaţa 1 Mai – B-dul Muncii. 

8. Extinderea programului Autobuze şcolare 

Este realizată achiziţia publică a încă 10 autobuze noi pentru elevi (model Iveco 

Daily, norma Euro 6). 

C. Cluj-Napoca: oraş pentru pietoni (proiect major care va avea în vedere toate 

cartierele; în acest moment sunt în derulare 6 proiecte) 

9. Reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente: Universității, 

Em. de Martonne, axa nord-sud alcătuită din străzile János Bolyai – Hermann Oberth 

– Kovács Dezsö, Gaál Gábor și Baba Novac, inclusiv Piața Cipariu şi strada Iuliu 

Maniu (fonduri europene, a fost concurs internaţional – concursurile de soluţii sunt un 

model de bune practici) 

– Faza de achiziţie publică lucrări, depunere oferte: 14 octombrie. 

10. Grigorescu – zona Piața 14 Iulie şi străzi adiacente (străzile Garibaldi, Toduţă, 

Grozăvescu, Milcov, Goga, Enescu) 

– DALI (Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie) este în lucru, urmează 

să fie finalizată până la finalul anului 2020. 
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11. Mărăști: Zona Biserica Sf. Petru – pod Aurel Vlaicu – Aleea Bibliotecii – Fabricii 

până la str. Bucureşti (va include un parking subteran) 

– În pregătire caietul de sarcini pentru achiziţie SF. 

12. Zona Piaţa Zorilor şi străzi adiacente (inclusiv un parking subteran) 

– În pregătire caietul de sarcini pentru achiziţie SF. 

13. Iris – zona Piața Liebknecht 

– În pregătire caietul de sarcini pentru achiziţie SF. 

14. Între Lacuri – strada Dunării, strada Galați, strada Între Lacuri 

– În pregătire caietul de sarcini pentru achiziţie SF. 

D. Infrastructură pentru viitor şi regenerare urbană (10 proiecte) 

15. Plan Urbanistic Zonal pentru noul Cartier Sopor (250 de hectare) 

Premieră în România: un concurs internaţional de soluţii pentru a face un nou 

cartier. Ordin de începere pentru partea de proiectare dat luni, 10 februarie 2020. 

Termenul de realizare este de 18 luni, plus perioada necesară pentru obţinerea 

avizelor. 

16. Actualizarea planului urbanistic general 

Achiziţie publică realizată, contractul este în curs de semnare, termen de realizare: 

24 luni. 

17. Reabilitare zona Piaţa Blaga (Piaţa Lucian Blaga şi străzile: Republicii (primul 

tronson), Napoca, Petru Maior, Emil Isac – fonduri europene) 

În lucru, termen de realizare: 30 noiembrie. 

18. Reabilitare scuar CEC de pe Cuza Vodă (fonduri europene, parte din proiectul 

străzii Ferdinand şi străzi adiacente) 

În lucru, urmează să fie finalizat în luna octombrie. 

19. Reabilitare strada Tipografiei – tronson 2 

– Este la faza de achiziţie publică pentru lucrări. 
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20. Reabilitare B-dul 21 Decembrie (fonduri europene) 

– Este la faza de obţinere a autorizaţiei de contruire. După obţinerea AC, termen 

execuţie lucrări – 13 luni de la ordinul de începere. 

21. Regenerarea urbană a zonei străzilor Calea Mănăştur, Mărginaşă şi Oţetului 

– Este la faza de realizare SF. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici în 

Consiliul local, urmează licitaţia pentru proiectare şi execuţie şi realizarea 

exproprierilor necesare. Estimare realizare: 2021-2022. 

22. Strada Moş Ion Roată 

În lucru, ordin de începere lucrări dat la 15 iulie, termen de realizare: 12 luni (la 

care se adaugă eventuale întreruperi de iarnă). 

23. Drumul din Lomb 

Este în faza de inventariere a lucrărilor şi materialelor existente. Finalizarea 

lucrărilor: 2021. 

24. Modernizare Valea Fânaţelor 

Lucrări de modernizare pe tronsonul pe care sunt introduse utilităţile (se finalizează 

în această toamnă), modernizarea întregii străzi urmează să fie realizată pe măsură 

ce companiile de utilităţi îşi realizează investiţiile. 

E. Poduri şi pasaje (5 proiecte) 

25. Noul pod Garibaldi 

– Finalizat proiect tehnic, urmează organizare licitaţie în această toamnă. 

26. Pod nou peste Someş str. Oaşului – Răsăritului 

Suntem la faza de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie. Total proiectare şi 

execuţie: 24 de luni (plus eventuale întreruperi în lunile de iarnă). 

27. Podul Porţelanului – podul nou 

Reevaluare a soluţiei tehnice şi a contractului de execuţie. 

28. Reabilitare podul Locomotivei 



www.agendaconstructiilor.ro 
 

Suntem la faza de proiectare. Estimare realizare: 2021-2022. 

29. Pasaj rutier peste calea ferată în zona Tăietura Turcului (în colaborare cu CFR) – 

predat la CFR 

Municipalitatea a finanţat un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui pasaj rutier 

peste calea ferată în zona Tăietura Turcului, studiu pe care l-a predat Companiei 

Naționale de Căi Ferate „Căile Ferate Române” pentru a fi implementat. Acesta va fi 

realizat ca parte a proiectului privind Electrificarea și reabilitarea liniei de cale 

ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. În februarie 2020, împreună cu 

ministrul transporturilor, Lucian Bode, și cu primarul municipiului Oradea, Ilie 

Bolojan, am semnat acordul de implementare a proiectului „Electrificarea și 

reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”. Durata 

de implementare a proiectului este de 48 de luni, execuția lucrărilor va avea loc în 

perioada aprilie 2021 – octombrie 2024. Este un proiect de peste 7 miliarde de lei, 

finanţat de la bugetul naţional şi din fonduri europene. 

F. Parkinguri şi parcări (10 proiecte) 

30. Parking Primăverii 8 ( 267 de locuri parcare, 18 locuri pentru motociclete și 52 

pentru biciclete) 

Este în faza de recepţie a lucrărilor. 

31. Parking Haşdeu – capacitate de 316 locuri (în construcţie) 

În teren e realizat la 67%. Termen de realizare: finalul anului 2020. 

32. Parking Trotușului 

Avem realizat SF, urmează licitaţia pentru proiectare şi execuţie. 

33. Parking Albac-Azuga 

Avem realizat SF, urmează licitaţia pentru proiectare şi execuţie. 

34. Parking Gh. Dima 

Avem realizat SF, urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul 

local şi apoi licitaţia pentru proiectare şi execuţie. 

35. Parking Liviu Rebreanu 

În curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism (PUZ, PUD şi SF). 
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36. Parking Cipariu 

În curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism (PUZ, PUD şi SF). 

37. Parking la Oncologie 

Proiect suspendat până la reglementarea situaţiei terenului de către Ministerul 

Sănătăţii. 

38. Parking Sighişoarei 21 

Reevaluare a soluţiei tehnice propuse şi a contractului de proiectare. 

39. Parcări de biciclete sigure în zona Intre Lacuri (după modelul din parkinguri) 

96 de locuri pentru biciclete în zona Între Lacuri – se vor realiza până în luna 

octombrie. 

G. Infrastructură educaţională (20 proiecte) 

Învăţământ preuniversitar (10 proiecte) 

40. Modernizare, extindere şi reabilitare termică pentru Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu” (fonduri europene) 

S-au început lucrările la 24 aprilie 2020. Durata de execuție a lucrărilor 18 luni – 

octombrie 2021. Procent de execuţie 12%. 

41. Modernizare, extindere şi reabilitare termică pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan” 

(fonduri europene) 

S-au început lucrările la 2 aprilie 2020. Durata de execuție a lucrărilor 18 luni – 

octombrie 2021. Procent de execuţie 16,5%. 

42. Modernizare, extindere şi reabilitare termică pentru Seminarul Teologic Ortodox 

(fonduri europene) 

În faza de achiziţie publică. 

43. Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” (fonduri europene) 

În faza de achiziţie publică. 

44. Supraetajarea Liceului Teologic Maranatha 
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În lucru, se termină până la finalul lunii septembrie 2020. 

45. Extindere corp de clădire Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu” 

Suntem în faza de achiziţie publică pentru lucrări. 

46. Modernizarea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” (Aleea Herculane 7) 

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Este în curs de realizare documentaţia 

tehnică şi de urbanism necesară. 

47. Mansardarea Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” (Aleea Peana 2-4) 

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Este în curs de realizare documentaţia 

tehnică şi de urbanism necesară. 

48. Modernizare şi amenajare săli de clasă în mansardă la Colegiul Național „George 

Barițiu” 

Este în curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism necesară. 

49. Concurs internaţional de soluţii pentru ‘Modernizarea Liceului Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” şi a străzilor adiacente’ 

Urmează lansare concurs internaţional de soluţii în primăvara anului 2021. 

Infrastructură educaţională – Creşe şi grădiniţe în cartiere (10 proiecte) 

50. Creşă nouă pe str. Grigore Alexandrescu (90 de locuri) 

În faza de execuţie lucrări, termen pentru darea în funcţiune – 15 octombrie 2020. 

51. Extinderea creșei de pe Meziad 4 (90 de locuri) 

În faza de execuţie lucrări, urmează să fie dată în funcţiune în 2021. 

52. Creşă în cartierul Bună Ziua (60 de locuri) 

În curs de amenajare, termen pentru darea în funcţiune – 15 octombrie 2020. 

53. Creşă ȋn incinta fostului Colegiu Tehnic „Edmond Nicolau” 

Este în pregătire caietul de sarcini pentru realizarea segmentului de proiectare. 
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54. Modernizare şi reconversie clădire pentru creşă şi grădiniţă – str. Parcul 

Feroviarilor 1A 

Este la faza de cadastrare, pentru a putea apoi să se realizeze documentaţia tehnică şi 

de urbanism necesară. 

55. Creşă de cartier pe strada Traian Vuia nr. 87 – corp nou, o extindere a grădiniţei 

existente 

Este făcută achiziţia pentru realizare SF, sunt în analiză opţiunile propuse pentru 

respectarea reglementărilor urbanistice din zonă. 

56. Modernizare şi extindere grădiniţa „Căsuţa Poveştilor” (str. București nr. 22, 

fonduri europene) 

În lucru, progres de 5%. Termen de realizare de 9 luni (26 martie 2021). 

57. Modernizare şi extindere grădiniţa „Floare de Iris” (str. Războieni nr. 67A, fonduri 

europene) 

– Este în faza de proiectare. După finalizarea segmentului de proiectare, termenul de 

realizare este de 12 luni. 

58. Modernizare şi extindere grădiniţa „Parfum de tei” 

– Este la faza de realizare documentaţie tehnică şi de urbanism. Este predată 

documentaţia pentru AC la Urbanism. După ce avem AC, urmează să primim PT, 

apoi urmează să facem achiziţia pentru lucrări. 

59. Amenajare grădiniţă în clădirea de pe str. Gării nr. 4 

– Este în curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism necesară. 

H. Sănătate şi asistenţă socială (7 proiecte) 

60. Creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic Municipal „Clujana” 

– S-au realizat o parte din lucrări, în acest moment lucrările s-au suspendat din cauza 

pandemiei, se vor relua când se va putea lucra în spital. A fost cerută prelungirea 

contractului de finanţare. 

61. Echipamente medicale pentru Spitalul Clinic Municipal „Clujana” 
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Spitalul şi Primăria (pentru Spital) au făcut achiziţii de echipamentele medicale și de 

protecție medicală în perioada pandemiei. O parte dintre echipamente au fost livrate, 

o parte urmează să fie livrată în lunile următoare. 

Dintre echipamentele medicale și de protecție medicală incluse în bugetul UAT 

Municipiul Cluj-Napoca au fost livrate la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, 

până la data depunerii cererii de finanțare, următoarele: defibrilator, computer 

tomograf, container, stație procesare imagini CT, injectomat CT, aparat de 

hemodiafiltrare, Măști FFP2. 

Pentru aceste achiziţii, Primăria a depus o cerere de finanţare de fonduri europene în 

valoare de 16,5 milioane de lei. Spitalul va depune o altă cerere pentru 4,5 milioane 

de lei. Total de aprox. 21 de milioane de lei din fonduri europene – proiecte depuse 

spre finanţare. 

62. Cămin de bătrâni nou 

A fost stabilit amplasamentul pe Calea Baciului nr. 18. Este în curs de realizare 

caietul de sarcini pentru achiziţia documentaţiilor tehnice şi de urbanism necesare 

(studiul de fezabilitate și PUD). Tema de proiectare vizează construirea unui cămin 

pentru persoane vârstnice cu o capacitate de minimum 70 locuri. 

63. Locuinţe sociale pe str. Ghimeşului – 12 locuinţe 

Stadiul de realizare este de 83%. Termenul de realizare este de 31 octombrie. 

64. Locuinţe sociale pe str. Sighişoarei 

Proiectul urmează să fie refăcut în contextul realizării parkingului din zonă. 

65. Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea 

marginalizării în Zona Metropolitană Cluj („PataCluj2”) 

Proiectul este coordonat de AZI-ZMC şi între parteneri se află şi Universitatea 

„Babeş-Bolyai”. Este în faza de evaluare şi monitorizare a grupului ţintă. Se vor 

asigura locuinţe pentru minim 30 de familii, pe lângă alte intervenţii specifice pentru 

comunitatea din Pata Rât (educaţie, asistenţă medicală, asistenţă juridică). 

66. Direcția de Asistență Socială și Medicală – furnizor de servicii de formare 

profesională 

DASM a devenit furnizor autorizat de servicii de formare profesională pentru 

îngrijitori bătrâni la domiciliu şi pentru asistenți personali pentru persoanele cu 
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handicap grav. Au demarat cursurile de specializare pentru 300 asistenți personali 

pentru persoanele cu handicap grav. 

I. Eficienţă energetică şi iluminat public (5 proiecte) 

67. Reabilitare termică blocuri actuala perioadă programatică: 58 de blocuri, 2.511 

apartamente. 

Unele sunt în faza de execuţie lucrări, unele sunt în faza de achiziţie publică pentru 

execuţie lucrări, până la 31 decembrie vor fi gata 17 blocuri de locuinţe cu 816 

apartamente. 

68. Reabilitare termică blocuri perioada programatică 2021-2027: 100 de blocuri 

reabilitate termic din fonduri europene, cu cel puţin 4.000 de apartamente. 

Suntem la faza de achiziţie publică pentru proiectare. 

69. Creșterea eficienței energetice în clădiri publice prin montarea de panouri 

fotovoltaice – 7 clădiri publice 

În curs de semnare contractul de finanţare pe fonduri norvegiene. După semnarea 

contractului, urmează achiziţia publică pentru proiectare şi execuţie/furnizare (avem 

SF). Clădiri municipale – Baza Sportivă, 2 hale agro, 4 şcoli. Amplasamente: 

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Liceul Tehnologic „Alexandru 

Borza”, Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici”, Liceul cu Program Sportiv Cluj-

Napoca, Piața Agroalimentară Grigorescu, Piaţa Agroalimentară IRA, Baza Sportivă 

Gheorgheni. 

70. Staţii de încărcare maşini electrice – alte 5 noi staţii duble 

– S-a depus spre finanţare proiectul pentru alte 5 noi staţii duble prin Fondul de 

Mediu, suntem în evaluare. Amplasamente: Piaţa Ştefan cel Mare, parcarea din Piaţa 

Mihai Viteazul, parcarea din interiorul Bazei Sportive Gheorgheni, parcarea 

subterană de la Sala Polivalentă şi Parcarea de la subsolul CREIC. 

71. Suprailuminarea trecerilor de pietoni de pe Bulevardul Muncii 

Sunt în analiză soluţii pentru 8 treceri de pietoni de pe Bulevardul Muncii. 

Notă: Pe lângă aceste proiecte, toate proiectele mari de infrastructură urbană presupun 

şi modernizarea iluminatului cu tehnologie LED. 

J. Parcuri, spaţii verzi şi zone de recreere (20 proiecte) 
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Parcuri nou create (5 noi parcuri) 

72. Parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor – B-dul Muncii f.n. (21,3 ha) 

În lucru în teren – 12% realizat. Termen de execuţie: 19 luni (30 decembrie 2021). 

73. Parcul Est – organizarea unui concurs internaţional (54 ha) 

Consiliul local a aprobat HCL pentru desfăşurarea concursului internaţional de 

soluţii. Urmează lansarea concursului în această toamnă (în parteneriat cu OAR). 

74. Parcul Bună Ziua – organizarea unui concurs internaţional (9,5 ha) 

Urmează lansarea concursului internaţional de soluţii în 2021 (în parteneriat cu 

OAR). 

75. Parcul Zorilor (1,2 ha) 

Este în curs de obţinere carte funciară. Urmează să fie pus HCL-ul de aprobare PUZ 

în dezbatere publică. 

76. Zona verde a Canalului Morii – tronson Parcul Rozelor (aprox. 2,5 hectare) 

Suntem la faza de obţinere a acordului de Mediu; avem achiziţie pentru realizare SF. 

Parcuri şi zone modernizate (10 proiecte) 

77. Reabilitare Parcul Feroviarilor (5,3 ha, a fost concurs internaţional, vrem să 

obţinem fonduri europene pentru execuţia lucrărilor) 

Urmează lansare achiziţie publică pentru execuţie lucrări în această toamnă. 

78. Amenajarea malurilor Someşului zona Grigorescu-Plopilor (peste 7 ha, fonduri 

europene, a fost concurs internaţional de soluţii) 

Suntem la faza de obţinere a autorizaţiei de construire. Sunt necesare completări ale 

pe documentaţiilor depuse. Estimare lansare licitaţie pentru execuție lucrări: 2020. 

Durata de execuție a lucrărilor: 24 de luni. 

79. Reabilitare Parcul Armătura şi zona adiacentă (3,2 ha, fonduri europene, a fost 

concurs internaţional de soluţii) 
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Suntem la faza de obţinere a autorizaţiei de construire. Sunt necesare completări ale 

pe documentaţiilor depuse. Estimare lansare licitaţie pentru execuție lucrări: 2020. 

Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni. 

80. Reabilitare zona Cetățuia (10 ha, a fost concurs internaţional, depus pe fonduri 

europene pe partea de proiectare) 

În curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism (PUZ şi SF). Termen de 

realizare pentru PUZ, SF, DTAC, PT – 15 luni (la care se adăugă termene pentru 

avize). Ordin de începere dat la 30 august 2019, estimare finalizare documentaţii: 

2021. 

81. Pădure parc în Făget (aprox. 40 ha) – intervenţiile vor fi minimale (am făcut o 

dezbatere publică la 21 iulie) 

Suntem parteneri într-un proiect european împreună cu ADI-ZMC („URBforDAN”). 

Proiectul e legat de utilizarea pădurilor urbane şi periurbane cu protejarea mediului 

şi ne oferă finanţare pentru studii şi câteva dotări (semne de orientare, mese, bănci). 

ADI ZMC urmează să realizeze achiziţia pentru dotări, care vor fi instalate până la 

finalul anului. 

82. Modernizarea Parcului I.L. Caragiale 

În lucru caietul de sarcini pentru achiziţie proiectare şi execuţie. Termen de realizare 

de 24 de luni. Proiectul va include decopertarea Canalului Morii pe str. Bariţiu. 

83. Modernizarea Parcului 14 Iulie 

Suntem la stadiul de realizare SF. Se va corela cu realizarea proiectului inclus în 

tema Cluj-Napoca: oraş pentru pietoni. 

84. Modernizarea Parcului Farmec 

În derulare achiziţia publică pentru proiectare şi execuţie. 

85. Modernizarea Parcului Ştefan cel Mare 

A fost realizată achiziţia publică pentru proiectare şi execuţie lucrări, contractul este 

în curs de semnare. Termen de realizare: 12 luni. 

86. Modernizarea Parcului Primăverii 

A fost realizată achiziţia publică pentru SF. Suntem la faza de cadastrare a terenului. 
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Spaţii verzi şi zone de recreere (5 proiecte) 

87. A început construcţia Bazei sportive şi de agrement „La Terenuri” (4,2 ha) 

– S-a dat ordinul de începere lucrări la 22 iunie. Termen de realizare: 12 luni (plus 

eventuale întreruperi pe perioada de iarnă). 

88. Extindere Skatepark Rozelor 

A început execuţia lucrărilor la 2 septembrie (termen de realizare 12 luni). 

89. Amenajarea unui mic skatepark în Mărăşti 

Minirampă de skatepark după modelul celei din parcul I.L. Caragiale. Se va amplasa 

în Parcul Tulcea, în această toamnă. 

90. Amenajarea unui spaţiu pentru sport în aer liber şi spaţiu verde pe str. Gh. Dima 

A fost identificat terenul, sunt în analiză opţiunile de amenajare. 

91. Amenajarea unui Legal Wall – perete pentru exersarea artei stradale (un perete 

pentru graffiti). 

Se va amenaja spaţiul de sub podul de pe Aurel Vlaicu din Mărăşti. 

K. Ecologie urbană (2 proiecte) 

92. Platforme subterane de colectare selectivă 

– Avem 103 platforme astăzi, alte 32 de amplasamente în lucru în diverse faze. 

93. Construcţii metalice pentru deşeuri reciclabile în zonele cu blocuri 

– În desfăşurare achiziţia publică pentru 50 de astfel de puncte de colectare. 

L. Reabilitarea şi valorificarea patrimoniului oraşului (13 proiecte) 

94. Reabilitarea Turnului Pompierilor (fonduri europene, a fost concurs internaţional) 

Termen de realizare: februarie 2021. Au fost probleme legate de structura de 

rezistenţă, a fost nevoie de lucrări complexe de consolidare. 

95. Sediu nou pentru Poliţia locală – Iuliu Maniu 16 
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– Este în lucru – 28.12.2020 e termenul pentru finalizare lucrări. 

96. Casa de Cultură a Studenţilor – refaţadizare şi asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi 

Lucrările sunt în curs, termen de realizare: 30 noiembrie. 

97. Centrul de tineret Cluj-Napoca 

Un spațiu dedicat tinerilor, atât grupurilor informale, cât și organizațiilor de studenți 

sau tineret. Va fi pus la dispoziția acestora pentru diferite programe, ședințe, diverse 

evenimente. Au fost o serie de proceduri de achiziţie pentru amenajarea şi dotarea 

spaţiului de pe Iuliu Maniu la care nu s-a prezentat nimeni. Se va relua achiziţia 

defalcat pe două segmente în această toamnă. 

98. Amenajarea unei faţade verzi pe o clădire proprietatea municipiului – proiect pilot 

În analiză posibilităţile de realizare şi alegerea unui amplasament potrivit. 

99. Reabilitarea imobilului din Piaţa Unirii nr. 2 

Suntem la faza de achiziţie publică pentru lucrări. 

100. Reabilitarea imobilului din str. Iuliu Maniu nr. 3 

A fost finalizată achiziţia publică pentru lucrări, contractul este în curs de semnare, 

urmează să înceapă lucrările în această toamnă. Termen de realizare: 18 luni. 

101. Reabilitarea imobilului din str. Memorandumului nr. 11-13 

În curs de realizare SF. Urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în 

Consiliul local. 

102. Reabilitarea imobilului din str. Samuil Micu nr. 2 

Suntem la faza de cadastrare a imobilului, sunt în curs de realizare documentaţiile 

tehnice. 

103. Reabilitarea Capelei din Cimitirul Mănăştur 

Avem autorizaţie de construire, în 2021 se va realiza licitaţia publică pentru lucrări şi 

va începe reabilitarea. 

104. Mansardare şi reabilitare Primărie 
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Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie este în curs de realizare. 

105. Iluminatul arhitectural la fântâna arteziană din Parcul Central 

Avem aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru un sistem de iluminat 

arhitectural la fântâna arteziană din Parcul Central. Urmează achiziţie publică 

pentru lucrări în această toamnă. 

106. Muzeul personalităţilor clujene 

Este alocat un spaţiu pe B-dul Eroilor 17. Este în faza de identificare a unui concept 

şi a stabilirii costurilor necesare. 

M. Digitalizare şi inovare (10 proiecte) 

107. „Tichetul Albastru” 

În contextul accesării de către Primărie a instrumentelor digitale în scopul 

îmbunătățirii calității relației dintre instituție şi cetățeni, la Cluj-Napoca se va 

introduce o procedură nouă – Tichetul Albastru. Tichetul Albastru este un serviciu de 

comunicare directă online, la cerere, prin programare realizată online, între oricare 

cetățean care are o solicitare înregistrată la Primăria Cluj-Napoca și inspectorul 

care o are în operare. 

108. Detectarea locurilor de parcare disponibile, în zona I, cu un sistem de senzori 

În lucru, se va realiza în această toamnă. A început deja instalarea senzorilor. 

109. Extinderea Antonia 

– Conţine dezvoltarea funcţionarului virtual Antonia, realizarea contului de cetăţean, 

este în curs de implementare un proiect depus pentru finanţare prin POCA pentru 

perioada 2020-2021. 

110. Sistemul informatic GIS pentru Primărie 

– În lucru. Include Registrul spaţiilor verzi, termen: 15.10.2021. 

111. Aplicație de accesibilizare a Registraturii pentru nevăzători 

Este în lucru caietul de sarcini pentru realizarea unei aplicații utile de accesibilizare 

a Registraturii pentru nevăzători. 

112. Modernizarea aplicaţiei CTP 
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Avem o aplicaţie CTP în funcţiune, dar este în lucru o versiune care va fi adaptată 

cerinţelor utilizatorilor – în această toamnă. 

113. Semafoare inteligente pentru mașini la intersecția cu linia de tramvai – proiect 

pilot 

Estimare realizare proiect pilot: până la finalul anului. 

114. Siguranţă publică şi siguranţa circulaţiei: sistem modern de camere video 

În curs de instalare, sistemul va fi funcţional până la finalul anului. 

115. Autobuze autonome 

Proiectul este legat de discuţia privind crearea unui Ecosistem de date deschise 

pentru vehicule conectate la Cluj-Napoca. Suntem la stadiul de discuţie cu companii 

din IT şi cu Universităţile. 

116. Centru de Inovare în Lomb 

– Va fi un proiect european în parteneriat cu UBB. Vom face un concurs internaţional 

de soluţii pentru realizarea lui (parteneriat cu OAR) în 2021. 

N. Proiecte în parteneriat cu Consiliul Judeţean (2 proiecte) 

117. Revitalizarea Zonei Parcului Etnografic ”Romulus Vuia” – Pădurea Hoia 

S-a desfăşurat un concurs internaţional de soluţii. Proiectul este la faza de aprobare 

PUZ. 

118. Park and ride la Aeroport 

În faza de licitaţie publică. 

 


