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Viziunea.

4

Forța unui oraș este dată de calitatea vieții tuturor locuitorilor săi și de
gradul de coagulare al acestora într-o comunitate în care totul se face
pentru și prin cetățeni.
Pulsul vieții la firul ierbii este singurul instrument credibil pentru măsurarea calității vieții unei comunități. După o lungă perioadă în care
„ora exactă” în viața administrativă și comunitară s-a dat din „turnul”
orașului, a sosit momentul ca vocea „pieței”—traversată zilnic de mii
de clujeni—să devină ceea ce trebuia să fie de multă vreme: punctul
nodal al vieții comunității noastre.
Clujul este o „micro–Românie”, cu toate bunele și relele dezvoltării
noastre postdecembriste. Cu tristețe trebuie să observăm, la treizeci
de ani de la Revoluție și mai mult de un deceniu de la integrarea europeană, împlinirea visului unei întregi generații, că nu am redus încă
suficient decalajul față de orașele europene din Vest și că:

› siguranța și calitatea vieții clujenilor s-a degradat, în
ciuda creșterii nivelului mediu de trai;

› birocrația rămâne supradimensionată, în vreme
ce automatizarea și digitalizarea administrativă au
rămas doar promisiuni frumoase fără a răspunde
nevoilor cetățenilor;
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› zona centrală a beneficiat de investiții majore,
însă calitatea spațiilor publice a rămas la fel în
cartierele clujenilor;

› infrastructura de mobilitate se dezvoltă într-un ritm
inacceptabil de lent;

› inegalitățile sociale au atins cote alarmante;
› criteriul principal ce dictează felul în care se dezvoltă
orașul este maximizarea profitului unor dezvoltatori
imobiliari, nu interesul comun al locuitorilor;

› spațiile verzi există mai degrabă pe hârtie;
› lipsește o viziune integratoare în ce privește
cetățenii din zona metropolitană ceea ce duce la
supraîncărcarea sistemului școlar și preșcolar al
municipiului Cluj–Napoca.
Suntem o societate în care centrul este vital, este cel care „dă viață”
și care este „viața însăși”; iar periferia este lăsată în voia sorții. Deși
orașul nostru evoluează natural într-o direcție bună, polarizarea
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socială și distanța crescândă dintre birocratismul autorităților locale
și nevoile cetățenilor sunt probleme reale ce se vor agrava. Dacă se
continuă acest mod de dezvoltare, Clujul va deveni o simplă denumire administrativă a unei localități, iar oamenii vor începe să își piardă
încrederea, răbdarea și, într-un final, speranța.
Trăim cu toții efectele lipsei de încredere în societate pentru că trăim
cu toții în România, o țară din care se pleacă similar uneia dintr-o zonă
lovită de cataclisme.
Noi, candidații Alianței USR PLUS din Cluj–Napoca, știm că lucrurile nu se pot schimba peste noapte și nu venim cu promisiuni
deșarte, precum „metrou până în Feleac” sau autostrăzi suspendate pe Someș.
Noi, candidații Alianței USR PLUS din Cluj–Napoca, vrem să redăm
încrederea cetățenilor în administrație, pentru că doar prin cointeresare putem schimba viața comunității noastre în bine.
Noi, candidații Alianței USR PLUS din Cluj–Napoca, vă propunem
un program prin care începem rezolvarea sistematică și integrată a
problemelor orașului nostru, care va pregăti următoarea etapă de
dezvoltare și transformare a Clujului într-o metropolă modernă.
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Programul.

8

Programul propus de candidații Alianței USR PLUS pentru Cluj–Napoca este construit pe șapte direcții de dezvoltare:

› Sănătate, siguranță și mediu, pentru că ne dorim un oraș
curat și verde;

› Calitatea serviciilor publice, pentru că vrem să așezăm
cetățeanul și nevoile sale în prim-planul dezvoltării orașului;

› Profesionalizarea și creșterea integrității angajaților din
administrația locală, pentru că „a furat, dar a mai și făcut câte
ceva” nu mai este un comportament acceptabil;

› Dezvoltare economică durabilă, incluzivă și verde, pentru că
prosperitatea pe termen lung se construiește cu grijă și răbdare;

› Educație și cultură, pentru că viitorul aparține celor ce îl vor
putea înțelege;

› Tehnologie și interconectivitate, pentru că servicii publice de
calitate nu se pot oferi în secolul XXI prin mijloace de secol XIX;

› Sprijin și protecție pentru cei mai vulnerabili dintre noi, pentru
că în Cluj–Napoca nimeni nu poate fi lăsat singur sau în urmă.
Programul identifică în continuare principalele măsuri propuse pe fiecare direcție
de dezvoltare și va fi detaliat în rapoarte de analiză specifice.
9
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1

Sănătate, siguranță și mediu
curat în comunitățile noastre

› Un oraș cu spitale dotate corespunzător pentru
standardele secolului XXI asigurate atât prin
accesarea de fonduri europene cât și prin investiții
de la bugetul local, care să ofere servicii de calitate
pentru toți cetățenii.

–

Construirea unei maternități publice la standarde europene
în Cluj–Napoca.

–

Transferului Spitalului Clinic CFR Cluj–Napoca în administrarea
municipiului Cluj–Napoca pentru îmbunătățirea condițiilor și
serviciilor medicale.

–

Construirea unei pasarele între Clinica Medicală 1 și Clinica Medicală 2 pentru a evita transportul pacienților dintr-un spital în altul
în condiții improprii.

–

Dotarea cu lift a Clinicii de Neurologie și la Clinică Medicală 2.

–

Implementarea unei semnalizări corespunzătoare a secțiilor din spitale.
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–

Construirea unui centru modern pentru tratamentul psihologic
al dependenților.

–

Educație pentru mame—curs de puericultură desfășurat în maternitate de către neonatolog (model preluat din maternitățile private), alocarea unui pachet minim pentru părinți ce va conține un
coșuleț ce poate fi folosit ca pătuț în primele luni, mostre materiale
de igienă și pliante cu informații de educație sanitară.

–

În spitalele clujene: Asigurarea unui standard de igienă unitar
(cearceafuri impermeabile, saltele igienizate regulat, cărucioare
de curățenie multifuncționale la fiecare etaj, dotare standard toalete ce include dozatoare de hârtie igienică, dezinfectant și responsabil verificare ) în parteneriat cu Consiliul Județean.

–

În maternitățile clujene: dotarea fiecărui salon cu masă rabatabilă
pentru înfășat și cu coș special pentru scutecele murdare.

–

Dotarea municipiului cu un număr suficient de toalete publice
dotate cu utilități de auto–curățare, începând cu zonele intens
vizitate de turiști și parcuri.

–

Implementarea unui standard unitar pentru igienă în școli, grădinițe și verificarea respectării standardului.

–

Standardizarea dozatoarelor care să asigure distribuția dezinfectantului fără a fi nevoie să fie atins aparatul atât în stațiile de transport în comun, cât și în autobuze, școli, stații de bike–sharing, etc.
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› Un oraș sigur cu zero toleranță pentru
infracționalitate și vandalism, cu instituții și sisteme
eficiente de identificare și prevenire.

–

Integrarea planurilor de siguranță publică din zona metropolitană
care să includă măsuri de prevenire și combatere a infracționalității din această zonă—printre măsuri se vor număra și creșterea
numărului de camere video, iluminarea aleilor întunecate etc.

–

Implementarea unor standarde de siguranță ce trebuie atinse
prin activitățile Poliției Locale, care să aibă ca obiective creșterea
siguranței publice în oraș:

—

Creșterea frecvenței de patrulare a Poliției Locale în jurul
școlilor în timpul pauzelor pentru reducerea contactului dintre
distribuitorii de droguri și elevi;

—

Creșterea siguranței călătorilor din mijloacele de transport în
comun din Cluj–Napoca și din zona metropolitană;

—

Orientarea acțiunilor de prevenire a infracționalității în zonele
aglomerate în timpul zilei (ex. Piața Mărăști, Piața Mihai Viteazul,
Piața Gării etc.);

—

Profesionalizarea personalului și eficientizarea activității prin
instruire reală pe domenii de competență.

–

Adoptarea unui principiu de toleranță zero față de încălcările legis13
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lației și hotărârilor Consiliului Local când vine vorba de șantierele
de construcții.

› Un oraș cu aer curat, conectat la natură, bogat în
parcuri, grădini urbane, păduri urbane și periurbane
care protejează sănătatea locuitorilor și prelungesc
speranța de viață a locuitorilor.

–

Amenajarea de noi spații de joacă pentru copii în cartiere, dotate
la standardele actuale, implementarea unui standard de igienă și
siguranță a locurilor de joacă și verificarea săptămânală a stării de
funcționare a mobilierului aferent.

–

Asigurarea numărului de spații necesare pentru plimbarea animalelor de companie.

–

Plantarea de copaci maturi și aclimatizați pe marginea drumurilor,
în locurile de joacă și în curtea școlilor.

–

Implementarea unui program de sprijin pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișurile blocurilor.

–

Crearea de comunități prin implementarea unui regulament pentru amenajarea grădinilor urbane.

–

Extinderea spațiilor verzi dintre blocuri și interzicerea limitării
accesului cetățenilor în perimetrul acestora.
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–

Conștientizarea și reducerea amprentei noastre asupra mediului
prin programe de informare.

–

Identificarea de zone în fiecare cartier ce pot fi transformate
în spații verzi.

–

Sprijinirea și accelerarea implementării proiectelor de revitalizare
a malurilor Someșului, Canalului Morii și a Nadășului.

–

Realizarea unui plan eficient pentru întreținerea spațiilor verzi de
pe raza municipiului, inclusiv al spațiului verde din jurul blocurilor.

› Un oraș cu un sistem modern de colectare a
deșeurilor, cu o monitorizare și raportare de date în
timp real, în colaborare cu toată zona metropolitană.

–

Implementarea conform Strategiei și Regulamentului de salubrizare la nivel local a obiectivelor și obligațiilor ce revin Municipiului
Cluj–Napoca pentru a asigura sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.

–

Adaptarea capacității punctelor gospodărești la volumul de deșeuri aruncate de asociațiile de proprietari arondate.

–

Accelerarea realizării de puncte gospodărești îngropate, conform
nevoilor specifice locuitorilor din fiecare zonă.

–

Includerea unor criterii de îndeplinit pentru a sprijini protecția
15
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mediului în toate proiectele pe care Municipalitatea le aprobă
sau le generează.

–

Realizarea „Radarului deșeurilor”, o interfață integrată și centralizată de monitorizare și administrare a colectării, depozitării și valorificării deșeurilor generate la nivelul municipiului Cluj Napoca.

–

Asigurarea ciclurilor de tundere necesare și colectarea deșeurilor
verzi și transportarea acestora în depozitele de compost precum
și realizarea unui program de udare–irigare a spațiilor verzi.

16

2

Servicii publice de secol
XXI pentru toți cetățenii

› Un oraș care își respectă cetățenii și le oferă
facilitățile necesare transportului rapid, în siguranță și
cu un impact redus asupra mediului.

–

Accelerarea realizării proiectelor Park&Ride la intrările în municipiul Cluj–Napoca, în zonele unde sunt noduri rutiere, conform
Planului de Mobilitate Urbană (PMUD).

–

Finalizarea accelerată a procesului de marcare, semnalizare și
iluminare corespunzătoare a trecerilor de pietoni; instalarea mai
multor senzori care să sesizeze un pieton care dorește să traverseze și să producă semnale mai vizibile pentru șoferi.

–

Prioritizarea creării infrastructurii pentru ciclism și pietonale conform Planului de Mobilitate Urbană (PMUD).

–

Extinderea serviciilor CTP în domeniul transportului feroviar
(pentru operarea trenului metropolitan) și în domeniul transportului alternativ.

–

Integrarea tuturor abonamentelor de transport în comun și individual pe un singur card (CTP, Cluj Bike, etc.) pentru un transport
17
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multi–modal eficient și pentru o trecere lină în viitor spre mobilitate drept serviciu, „Mobility as a Service”.

–

Realizarea unei platforme de Park Sharing prin care locurile de
parcare publice, cât și cele private, să poată fi închiriate între niște
intervale orare bine stabilite.

–

Reorganizarea serviciului de transport public prin eficientizarea
traseelor și a programului astfel încât să existe o suprapunere
minimală a rutelor și o distanță optimă de acces la stațiile de
transport în comun.

–

Reintroducerea suporturilor de biciclete pe liniile de
transport în comun.

–

Asigurarea măsurilor de siguranță în transportul în comun pentru
copii: centură și înălțător scaun.

–

Construcția de standuri destinate pentru biciclete, trotinete și
cărucioare în proximitatea blocurilor supravegheate prin camere.

–

Sprijinirea dezvoltării unei autogări la nivel european cu interconectivitate regională.

› Un oraș care există pentru a servi nevoilor cetățenilor.
–

Oprirea dezvoltării haotice prin blocarea acordării derogărilor de
la planul de urbanism general.

18

–

Identificarea zonelor insuficient acoperite cu construcții, dar
deservite de o infrastructură urbană corespunzătoare pentru a fi
incluse în noul Plan Urbanistic General drept zone prioritare de
dezvoltare urbană.

–

Amenajarea unor centre de cartier care să includă funcțiuni publice precum parcuri, Primării de cartier, centru comercial, etc.

–

Prioritizarea procesului de elaborare a noului Plan Urbanistic General și identificarea viitoarelor cartiere ale orașului.

–

Dotarea spitalelor din oraș cu benzi de circulație pentru deservirea transportului pacienților, în măsura spațiului disponibil.

–

Sprijin din partea Municipiului pentru implementarea cu prioritate la nivel local a proiectului județean Smart Territory cu
cele 3 componente:

—

Eliberarea certificatelor de urbanism și autorizarea lucrărilor de
construire în format digital prin aplicația Ghișeu unic,

—

Implementarea unui sistem GIS (Geographic Information System) și crearea unei baze de date a Atlasului Teritorial,

—

Arhivarea electronică a documentelor și datelor din „Ghișeu
unic” și „Atlas Teritorial” și digitalizarea arhivei existente.

–

Accelerarea procesului de înregistrare a proprietăților imobiliare
19
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în sistemul de cadastru și carte funciară, pentru a avea o bază
topografică clară și operabilă și a proteja drepturile de proprietate
ale cetățenilor municipiului Cluj–Napoca.

–

Creșterea constantă a calității spațiilor publice în cartiere prin regenerarea spațiilor degradate dintre blocuri, accelerarea transformării zonelor de garaje în parcări și spații verzi.

–

Mobilier urban realizat din materiale reciclate și promovarea acestui concept în rândul cetățenilor.

–

Implementarea strategiei de dezvoltare urbană pornind de la principiul infrastructura întâi, iar ulterior construirea clădirilor.

–

Implicarea Primăriei în oferirea de sprijin proprietarilor în zone noi,
precum cartierul Sopor, pentru realizarea demersurilor necesare
realizării asocierii și colaborărilor ce vor permite implementarea
reglementărilor urbanistice.

–

Continuarea programului de eficientizare energetică a tuturor
blocurilor și clădirilor publice și realizarea de fațade verticale
vegetale, în special prin investiții din fonduri europene. Eficiența energetică a clădirilor este una din prioritățile de investiții în
Programul Operațional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord–Vest 2021–2027.

–

Accesibilizarea clădirilor din oraș și a trotuarelor pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor legale în vigoare.
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–

Protejarea strictă, punerea în evidență și prioritizarea finanțării
restaurării imobilelor cu valoare de patrimoniu din zona construită
protejată centrală a municipiului.

–

Asigurarea unui sistem modern de salubritate care să răspundă
provocărilor locale și nevoilor clujenilor:

—

Asigurarea expertizei necesare pentru identificarea soluțiilor
de îmbunătățire a infrastructurii și serviciului de salubrizare
și de creștere a capacității de a răspunde provocărilor actuale și viitoare:

a. consultarea și contractarea specialiștilor cu experiență similară
relevantă în realizare planuri, strategii, regulamente etc.;
b. realizarea unui caiet de sarcini în care să fie cuprinse ultimele
tehnologii din domeniul salubrizării pentru pregătirea unei
licitații internaționale pentru aceste servicii.

—

Implementarea extinsă a principiului „poluatorul plătește” pentru îmbunătățirea calității serviciului de salubritate;

—

Implementarea extinsă a principiului „plătești cât arunci” prin
utilizarea de către operatori doar a autovehiculelor special
adaptate tipului de containere de la punctul de colectare și
prevăzute cu sistem de cântărire și facturare;

—

Extinderea și modernizarea infrastructurii necesare pentru
21
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gestionarea deșeurilor municipale prin absorbția fondurilor
europene și cheltuirea eficientă a banilor publici, precum
realizarea de investiții suplimentare în puncte gospodărești și
redimensionarea acestora pentru a putea implementa sistemul
de colectare selectivă a deșeurilor;

—

Monitorizarea strictă a serviciilor operatorilor de salubritate:
respectare a programului de ridicare a deșeurilor;

—

Folosirea de utilaje speciale destinate fiecărui tip de deșeu, cu
scopul de a reduce costurile de selectare în stația de sortare
deșeuri precum și poluarea generată de operarea lor;

—

Impunerea utilizării utilajelor cu dimensiuni adecvate pentru
străzile din Municipiul Cluj–Napoca;

—

Folosirea în procesul de deszăpezire a substanțelor fără impact
negativ asupra mediul;

—

Întocmirea unui plan de deszăpezire care să nu abandoneze
niciun cetățean.

22

3

O administrație locală
profesionistă și curată

› Un oraș în care administrația locală funcționează în
scopul rezolvării problemelor cetățeanului.

–

Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni
săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură
consecințele condamnării;

–

Administrație profesionistă: standarde înalte și publice cu privire
la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari
publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de
expertiză independentă pentru comisiile de concurs;

–

Transparență 100% a cheltuielilor primăriei prin prezentarea cheltuirii banilor publici pe o platformă de transparență bugetară ușor
de înțeles, pe modelul celei deja elaborate și folosite la București
(bucuresti.openbudget.ro / transparenta.usr.ro);

–

Implementarea unui sistem eficient, transparent și digital de gestiune și monitorizare a proiectelor derulate de administrația publică,
23
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cu indicarea locației geografice, a surselor de finanțare, a costului
real și a stadiului de implementare;

–

Stabilirea unor criterii transparente de selecție a furnizorilor ce pot
fi luați în calcul pentru contracte cu Primăria și evaluarea performanței din proiectele precedente derulate cu administrația locală;

–

Implementarea și îmbunătățirea la nivel de Primărie a proiectului
USR prin care se pot extrage și centraliza informații din Hotărârile
Consiliului Local publicate în format PDF, precum hcl.usr.ro, astfel
facilitând accesul la informații;

–

Implementarea unui portal de date deschise (open data) la Primăria Cluj–Napoca similar cu cele existente în alte orașe europene,
cu respectarea legislației în vigoare;

–

Optimizarea programului de bugetare participativă prin creșterea
alocării financiare la 5% din bugetul de dezvoltare al municipiului
pentru proiecte ce vor fi implementate proporțional în cartiere,
printr-un regulament mai transparent, mai clar și mai predictibil,
care impune un termen rezonabil de implementare a proiectelor;

–

Acordarea reducerii la abonamentul de transport în comun pentru
toți studenții și eliminarea condiționării înscrierii într-o organizație
non-guvernamentală pentru a-l primi, totodată automatizând procesul de confirmare a beneficiarilor prin interconectarea bazelor
de date ale administrației și universităților.

24

4

Economie curată și
locuri de muncă pentru
comunități prospere

› Un oraș partener al investitorilor și antreprenorilor.
–

Stimularea investițiilor productive prin re–industrializare bazată pe
un parteneriat între guvern și autoritățile locale, al cărui obiectiv
este atragerea de investiții mari și medii, în acord cu strategia europeană de reindustrializare și de stimulare a relocării companiilor
manufacturiere înapoi în Europa. Se va acorda prioritate stimulării
dezvoltării economiei locale curate bazată pe digital și tehnologie
avansată, a activităților economice cu valoare adăugată ridicată,
care utilizează forță de muncă înalt calificată.

–

Finalizarea proiectului Cluj Innovation City, din cartierul Lomb,
dedicat cercetării și inovării.

–

Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale și industriale locale
prin extinderea structurii de afaceri și tehnologice în Innovation
Park și alte structuri similare de tip hub/cluster.

–

Crearea unui Centru de inovație practică: un spațiu unde mediul
academic, firmele, startup–uri locale inovatoare și Primăria să-și
poată testa și valida tehnologiile dezvoltate, iar cetățenii să se
poată familiariza cu acestea.
25
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–

One–stop–shop la nivel municipal pentru sprijinirea și îndrumarea
antreprenorilor și startup–urilor locale care oferă informații despre
legislația aplicabilă și programele relevante europene, naționale
sau locale. Acest concept trebuie revitalizat și lărgit astfel încât să
includă într-un singur loc servicii și informații publice referitoare la
toate instituțiile publice locale.

–

Centru de reconversie profesională: crearea unui spațiu unde
mediul academic, firmele și antreprenorii să poată sprijini formarea continuă a persoanelor înaintate în vârstă și îmbunătățirea
abilităților relevante pe piața de muncă.

–

Stimularea mobilității forței de muncă la nivel metropolitan prin
finalizarea accelerată atât a proiectelor mari de mobilitate (tren,
centuri) cât și prin accesibilizarea locuirii.

–

Organizarea anuală a unui hackathon cu mediul de afaceri pentru
a îmbunătăți interacțiunea administrației cu cetățenii și mediul
de afaceri și implementarea optimă a proiectelor de digitalizare:
„Lucrăm împreună pentru a găsi cele mai bune soluții”.

26

5

Comunități conectate
cultural, în care ne
creștem și ne educăm
bine copiii și tinerii

› Un oraș care înțelege că un viitor prosper
se construiește investind în copiii noștri și în
cultura noastră.

–

Implementarea conceptului „Clasa secolului XXI” în toate școlile
din Cluj–Napoca: dotarea sălilor de clasă cu mobilier modern,
ergonomic, amenajarea în școli de spații de recreere pentru elevi,
cantine, laboratoare bine dotate, infrastructură digitală, platforme
e–learning și bibliotecă virtuală.

–

Revitalizarea școlilor de cartier prin investiții prioritare și promovarea modelelor existente de management pentru reducerea
diferențelor față de școlile din centrul municipiului Cluj–Napoca.

–

Dezvoltarea și implementarea unei strategii multianuale pentru
soluționarea crizei locurilor din creșe și grădinițe la nivelul municipiului Cluj–Napoca folosind soluții atât pe termen scurt și mediu
(construcții temporare și mini–creșe), cât și pe termen lung (accelerarea proiectelor de construcție și amenajare);

–

Promovarea de parteneriate între autoritățile locale, asociațiile
de părinți, ONG-uri locale din sfera educației pentru implementa27
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rea programului Școala după Școală în școlile din Cluj–Napoca.
Facilitarea și finanțarea unor programe personalizate Școala după
Școală (programe pentru consolidarea competențelor, învățare
remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber) pentru copiii din medii defavorizate pentru
reducerea riscului de abandon școlar.

–

În contextul posibilității prelungirii desfășurării cursurilor în mediul
online și în noul an școlar, administrația locală trebuie să faciliteze
organizarea de cursuri de competențe digitale pentru părinți;

–

Construirea unui centru de știință interactivă dedicat copiilor;

–

Dezvoltarea programului „Părinți și profesori, pe aceeași pagină”
prin care se realizează un cadru de colaborare ce va permite părinților și elevilor implicarea în deciziile ce țin de administrarea școlii,
cu scopul creșterii coeziunii comunității;

–

„Înveți, muncești, câștigi”—promovare și mediatizare locală a
învățământului profesional dual;

–

Măsuri de încurajare a învățământului dual prin promovarea colaborării cu mediul de afaceri pentru combaterea abandonului școlar prin implementarea unor facilități pentru transport și cazare;

–

Sprijinirea învățământului vocațional prin asigurarea materialelor
auxiliare specifice;

28

–

Sprijinirea realizării unui campus universitar nou;

–

Școli noi construite de la zero în cartierele care au nevoie de asemenea facilități;

–

Accelerarea realizării ansamblului „Centrul Cultural Transilvania”
(Filarmonica) al cărui studiu de fezabilitate este aprobat în Consiliul Local încă din 2013.

–

Stabilirea unui set de obiective și criterii tematice relevante și
transparente prin care să se asigure finanțarea de către Consiliul
Local a proiectelor culturale. Prioritizarea finanțării proiectelor ce
pot să soluționeze problemele punctuale ale principalelor instituții
de cultură locale;

–

Redefinirea rolului și revitalizarea Casei Municipale de Cultură;

–

Implicarea Consiliul Local și a Primăriei Municipiului Cluj–Napoca
alături de ceilalți parteneri în dezvoltarea unui sistem de management transparent și eficient pentru Centrul Cultural Clujean.
Acest sistem trebuie să includă un program multianual și obiective specifice privind promovarea patrimoniului și a producției
culturale locale (inclusiv prin extinderea programului Academia Schimbării).
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6

Comunități
conectate la tehnologie

› Un oraș care profită de beneficiile tuturor

tehnologiilor și luptă să le implementeze
în toate segmentele administrației
publice pentru a crește constant calitatea
serviciilor sale.

Interconectare și identitate electronică: toate softurile achiziționate
de autoritățile publice vor fi interconectate la rețeaua de “autostrăzi
digitale” formate din rețele interconectate între toate autoritățile publice deținătoare de date; orice soft dezvoltat din fonduri publice sau
achiziționat de autoritățile locale care prevede autentificarea cetățenilor, va permite și autentificarea prin intermediul cărții electronice
de identitate (CEI).
Propunem eliminarea hârtiilor din circuitul instituțiilor subordonate
administrației locale. Astfel, putem fi pionierii, putem conduce digitalizarea, putem da dovada de bune practici testate și pentru celelalte
administrații locale din țară.
Primul pas este auditarea și maparea proceselor și sistemelor electronice în interiorul administrației publice, pentru ca, mai apoi, pe baza
informațiilor obținute să se poată crea procese 100% electronice între
31

Stradă cu stradă,
schimbăm România.
instituțiile implicate.
Prin acest demers asigurăm o trasabilitate și, implicit, o asumare mult
mai mare a persoanelor implicate în proces, eliminând inclusiv suspiciunile de „favoruri” făcute anumitor terți interesați sau tergiversarea
unor acțiuni din anumite motive nefondate.

–

Implementarea unei viziuni de dezvoltare a infrastructurii bazată
pe politici „cloud first” și „smart city as a service”.

–

Elaborarea unei strategii de date pe termen mediu și lung: orice
proiect de smart city ar trebui să înceapă de la date. Ca să putem
folosi în mod optim datele colectate prin diferiți senzori și canale
de comunicare, trebuie să știm ce vrem să facem cu ele și cum
putem să le folosim în avantajul cetățenilor.

–

Sistem de management digital al documentelor interne ale primăriei și instituțiilor subordonate astfel încât orice cetățean să poată
accesa on-line orice document (exceptând elementele confidențiale) aflat în posesia autorităților locale.

–

Implementarea unui sistem de evaluare a calității serviciilor din
instituțiile publice.

–

Extinderea sistemului de gestionare a siguranței publice atât
în Cluj–Napoca cât și în Zona metropolitană prin care să se
poată reacționa rapid și eficient în cazul unor probleme de siguranță publică.

32

–

Extinderea rețelei de senzori de măsurare a calității aerului și informarea cetățenilor printr-un sistem integrat la nivel județean.

–

„Cluj–Napoca—orașul bine cunoscut”: reproducerea în sistem
3D a clădirilor și reliefului orașului și adăugarea altor informații de
interes general oferite de instituțiile publice.
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7

Comunități în care ne
pasă de fiecare locuitor

› Un oraș care nu sacrifică demnitatea umană
pentru asigurarea dezvoltării economice.

Identificarea nevoilor celor vulnerabili, aducând în comunitate,
aproape de ei, serviciile care lipsesc și asigurarea sprijinului de
care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii
de sănătate.
Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin implicarea vârstnicilor care
doresc să rămână activi.

–

Accelerarea implementării unei strategii de înzestrare a administrației locale cu locuințe sociale atât prin construcție, cât și
prin achiziții.

–

Realizarea unui regulament mai accesibil și transparent de alocare
a locuințelor sociale.

–

Implementarea unui parteneriat între Consiliul Local și Consiliul
Județean pentru combaterea violenței domestice și sprijinirea
programelor locale de prevenire, consiliere a victimelor și agre35
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sorilor și conștientizarea efectelor și riscurilor discriminării în școli
și altor forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile.

–

Înființarea unui adăpost permanent pentru victimele violenței domestice.

–

Înființarea unui centru anti-viol în campusul universitar, pentru
a preveni agresiunile sexuale în rândul studenților și pentru a
informa potențialele victime despre drepturile lor și serviciile de
care pot beneficia.

–

Înființarea unui Centru de Criză pentru victimele violențelor
sexuale în parteneriat cu Spitalul Municipal pentru acordarea de
asistență post–traumatică, consiliere psihologică, îndrumarea
spre servicii de psihoterapie fără condiționarea acestor serviciu
de depunerea unei plângeri.

–

Crearea de centre moderne pentru vârstnici prin încurajarea parteneriatelor public–privat.

–

Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, atât prin reimplicarea vârstnicilor cât și
prin implicarea tinerilor care doresc să fie activi, pentru stimularea
coeziunii sociale;

–

Implementarea unui proiect de sprijin pentru vârstnici pentru a
pune la dispoziția lor echipamente de monitorizare de la distanță a
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unor parametri vitali, precum și echipamente de alertare și monitorizare a prezenței, precum și conectarea la un dispecerat dedicat
pentru asistență în caz de nevoie.
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Noi, candidații
Alianței USR PLUS,
iubim Clujul cu
ochii deschiși și
avem încredere
că putem construi
alături de voi,
stradă cu stradă,
un oraș mai bun cu
toți locuitorii săi.
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