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”Care este rostul vieţii, dacă nu acela de a lupta 
pentru cauze nobile și pentru a face lumea asta 
dificilă un loc mai bun pentru cei care vor trăi în 
ea după ce plecăm noi?”

Winston Churchill

1. INTRODUCERE

Raportul de faţă îşi propune să prezinte activitatea asocia iei pe parcursul anului  2019. Deși suntemției pe parcursul anului  2019. Deși suntem

o organizaţie foarte tânără (7 luni de la înfiinţare), am reușit să ne facem cunoscută prezenţa prin 
activităţile și proiectele derulate.

1.1 CINE SUNTEM

Pro Apahida este o organizaţie non-profit, neguvernamentală și apolitică, cu statut de persoană 
juridică independentă și cu arie de activitate la nivel local.

Pro Apahida promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii 
autorităţilor publice locale, a societăţii civile și a mediului de afaceri şi facilitează procesul de 
implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în
comunitatea noastră.

Pro Apahida îşi propune să încurajeze societatea civilă şi mediul de afaceri să se implice activ în 
procesul de dezvoltare durabilă a comunităţii. Totodată, asociaţia îşi propune să formeze şi să 
dezvolte capacităţile actorilor comunitari în materie de planificare strategică participativă, elaborare,
implementare şi monitorizare a strategiilor de dezvoltare durabilă

Asociaţia promovează, facilitează şi sprijină eforturile comune ale societăţii civile, mediului de afaceri
şi instituţiilor publice în procesul de implementare a proiectelor aflate în derulare şi cele viitoare 
pentru dezvoltarea durabilă a comunei Apahida.

Prin acţiunile sale, Pro Apahida doreşte să organizeze şi să desfăşoare activităţi de informare, 
sensibilizare şi conştientizare a cetăţenilor privind implicarea lor la soluţionarea problemelor locale 
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prin seminare, ateliere, întruniri, conferinţe, dezbateri publice, traininguri, mese rotunde, forumuri, 
campanii, caravane, târguri.

În sprijinul dezvoltării durabile a comunităţii locale, Pro Apahida îşi propune să dezvolte reţele de 
comunicare intra şi intersectoriale capabile să asigure schimbul de informaţii rapide şi eficiente între
actorii locali care au preocupări comune.

1.2 MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Misiunea noastră constă în elaborarea, propunerea și derularea de proiecte care să ducă la o 
dezvoltare sustenabilă a comunei, crearea unui hub de specialiști și experţi locali care să sprijine 
autorităţile locale în dezvoltarea comunei, monitorizarea instituţiilor publice locale privind actul de 
guvernare local, încurajarea implicării cetăţenilor în activităţi de tip watchdog, monitorizare și 
advocacy.

Obiectivele noastre sunt:

 Transformarea comunei Apahida într-o comună inteligentă
 Crearea identităţii locale
 Crearea identităţii vizuale
 Modernizarea instituţiei primăriei
 Dezvoltarea sustenabilă a comunei

1.3 Membrii Fondatori Asociaţia Pro Apahida

 Tudor Bura – Președinte
 Marius Corîci – Vicepreședinte
 Pop Ioan Adrian – Membru Consiliul Director
 Stăcescu Ioan Octavian – Membru Consiliul Director
 Sigartău Petru Daniel – Membru Consiliul Director
 Ulise Blaj – Membru Fondator
 Darie Moldovan – Membru Fondator
 Adrian Potor – Membru Fondator
 Cristian Crișan – Membru Fondator
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2. Activităţi desfășurate în 2019

2.1 Proiectul Python Apahida

Descriere
Python Apahida reprezintă o iniţiativă a asociaţiei Pro Apahida în parteneriat cu Școala Gimnazială Ștefan 

Pascu, Apahida care își propune predarea unor cursuri de programare în limbajul Python pentru elevii școlii 

dar și a copiilor de gimnaziu care locuiesc pe teritoriul comunei Apahida.

Obiective
1. Pe termen scurt:

1. Rularea unui program pilot format dintr-un modul cu durata de 4 saptamani la sfârșitul căruia

se va analiza rezultatele cursului dar si oportunitatea continuării programului.

2. Pe termen mediu:

1. Dezvoltarea unei curricule complete pentru cursul de Python pentru elevii din ciclul gimnazial

2. Crearea unui framework eficient de predare a unui limbaj de programare pentru elevi.

3. Pe termen lung:

1. Crearea unui cerc de programare în Apahida pentru elevi

2. Crearea unui program STEAM (Science Technology Engineering, Arts and Mathematics)
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Click imagine pentru vizualizare videoclip.

https://www.youtube.com/watch?v=5qir2T2ISQ8


2.2 Dezbaterea publică pentru noul PUG Apahida

Descriere
Asociaţia Pro Apahida a participat la toate dezbaterile privind noul Plan Urbanistic General unde a 
susţinut:

 Iniţiativa ”Nu blocuri între case”
 Delimitarea vetrei satului
 Declararea vetrei satului drept patrimoniu local
 Păstrarea caselor unifamiliale pe vatra satului
 Crearea unei identităţi vizuale prin noul PUG. Această identitate vizuală va începe să prindă 

contur în următorii ani, fiind reglementată de viitorul PUG

2.3 Blocarea dezbaterii publice pentru noul PUG

Descriere
Asociaţia Pro Apahida a constatat încălcarea flagrantă a “METODOLOGIEI de informare și consultare 
a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 
urbanism” 
Drept urmare, asociaţia a cerut și obţinut:

 Anularea dezbaterilor publice din 13 decembrie 2018 respectiv 8 august 2019.
 Intrarea în legalitate a procesului de dezbatere publică conform ordinului de ministru 2701.
 Reînceperea dezbaterilor publice privind elaborarea noului PUG Apahida.

2.4 Întâlnire informală cu arhitectul șef al Consiliului Judeţean

Descriere
În decembrie 2018 a avut loc prima dezbatere publică pentru noul PUG al comunei Apahida. Asociaţia Pro 
Apahida s-a implicat încă de la început în aceste dezbateri iar rolul asociaţiei este acela de a reprezenta 
societatea civilă și de a se asigura că viitorul PUG va fi un proiect la standarde ridicate.

O delegaţie a Asociaţiei Pro Apahida a făcut o vizita de lucru la arhitectul șef al Consiliului Judeţean Cluj, dl. 
Claudiu Salan ă.ției pe parcursul anului  2019. Deși suntem

Problemele discutate au fost:

 "Nu blocuri între case". Cum putem păstra vatra satului liberă de blocuri. Am venit cu propunerea în 4

pași:

1. Delimitarea vetrei satului în noul PUG

2. Declararea vetrei satului, patrimoniu local

3. Păstrarea strictă a caselor individuale pe vatra satului

4. Crearea unei identităţi vizuale prin noul PUG. Această identitate vizuală va începe să prindă

contur în următorii ani, urmând a fi reglementată prin viitorul PUG
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 Propunerea ca Asociaţia Pro Apahida să fie invitată la ședinţele judeţene de urbanism în care se

dezbat probleme legate de comuna Apahida.

 Situaţia dezastruoasă a infrastructurii rutiere de pe raza comunei Apahida.

 Gestionarea traficului care va fi generat de către extinderea zonei logistice din comuna Apahida.

 Abordarea de soluţii deja testate în alte ţări pentru întreţinerea / înfiinţarea drumurilor de pământ /

piatră ( enzime pentru stabilizare și pentru reducerea prafului )

 Necesitatea ca viitorul  PUG pentru  zona Câmpenești  să  fie  gândit  din  perspectiva  unei  zone de

relaxare  pentru  Municipiul  Cluj-Napoca  (  15  km  ),  la  nivel  judeţean,  naţional  dar  și  regional

(proximitatea faţă de aeroport).  Amintim că lacurile din Câmpenești  reprezintă o potenţială sursă

(foarte importantă) de venituri la bugetul primăriei.

 Posibilitatea ca să fie amânat orice proiect imobiliar de anvergură până la rezolvarea infrastructurii

rutiere, a reţelelor de utilităţi (apă, canal, gaz, electricitate) cât și dimensionarea corectă a serviciilor

publice (grădiniţe, școli, spital) în urma unui studiu demografic.

În urma discuţiilor s-au stabilit următoarele:

 Găsirea unei căi legale prin care Asociaţia Pro Apahida să participe la viitoarele ședinţe tehnice de 

urbanism ale CJ atunci când se vor dezbate probleme legate de comuna Apahida.

 Echipa de arhitecţi care lucrează la PUG-ul comunei Apahida să gândească PUG-ul pentru zona 

Câmpenești ca și viitoare zonă de relaxare.
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De la sânga la dreapta: Tudor Bura - președinte Pro Apahida, Claudiu Salanță - arh. șef CJ Cluj, Marius Corîci - 
vicepreședinte Pro Apahida



2.5 Blocarea proiectului imobiliar Transgex (IPEG)

Descriere
Proiectul imobiliar Transgex presupunea construirea unui ansamblu de blocuri cu aproximativ 700 de 
apartamente chiar pe vatra satului unde sunt case unifamiliale lucru care afectează cetaţenii atât 
din punct de vedere estetic (Blocuri intre case) dar și dpdv al calităţii vieţii.

Am participat la ședinţele tehnice de urbanism din cadrul CJ unde am arătat clar cum și cât de mult 
acest proiect afectează comuna. Drept urmare, în ambele ședinţe, proiectul a fost respins. Una 
dintre soluţiile propuse a fost ca primăria să înceapă procedurile de expropriere și să demareze 
acţiunea de achiziţionare a parcelei respective.

2.6 Problema prafului din Câmpenești

Descriere
Câmpenești, sat care aparţine comunei Apahida, aflat în zona metropolitană, este un sat 
dintotdeauna prăfuit. În 1 august 2019 membri ai asociaţiei Pro Apahida au fost invitaţi de către un 
grup de cetăţeni din sat Câmpenești să participe la o întâlnire cu primarul comunei Apahida în care 
s-a discutat problema prafului din Câmpenești. Dl primar Fati Grigore a declarat că nu va interveni cu
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Pro Apahida - în ședin a tehnică de urbanism a CJ Cluj - Click poză pentru a citi articolul.ța tehnică de urbanism a CJ Cluj - Click poză pentru a citi articolul.



strat de anvelopă asfaltică provizorie decât după introducerea canalizării. La sfârșitul discuţiei Pro 
Apahida și-a luat angajamentul de a veni cu o soluţie tehnică ieftină, rapidă și modernă pentru 
stabilizarea solului (a drumurilor) și controlul prafului.

După luni de căutare și documentare a soluţiilor moderne pentru controlul stabilităţii solului și 
suprimarea prafului, în data de 23 Octombrie 2019 Asociaţia Pro Apahida a depus la sediul primăriei 
propunerea promisă.

În urma analizării propunerii, dl. primar Fati Grigore ne-a anunţat, într-o discuţie informală, că în 
primavara 2020 va testa o astfel de soluţie pe o distanţa de 1 km iar dacă se dovedește o soluţie 
tehnică viabilă, o va folosi.

2.7 Problema liniei de tensiune din sat Câmpenești - Advocacy

Descriere
Asociaţia Pro Apahida a fost contactată de către reprezentantul a 73 de semnatari a unei adrese în 
care se solicita agenţiei de furnizare a energiei electrice în zona. Sesizarea a fost făcută încă din 
2017 și până la data contactării asociaţiei, situaţia a stagnat, fără date concrete.
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Propunerea depusă la primăria comunei Apahida pentru suprimarea prafului din 
sat Câmpenești.



În urma preluării acestei sesizări și lucrând insistent cu reprezentantul Agenţiei de Furnizare a 
Energiei Electrice Cluj, asociaţia Pro Apahida a reușit să ducă proiectul în prezent, pâna la faza de 
lansare a licitaţiei pentru executarea lucrării.

2.8 Campanie de conștientizare și implicare a cetăţenilor

Descriere
Una dintre direcţiile principale ale asociaţiei este aceea de conștientizare și implicare a cetăţenilor în
viaţa și dezvoltarea comunei. Asociaţia a creat un videoclip “Implică-te” în care arătăm 3 dintre 
problemele principale cu care se confruntă comuna și îndemnăm cetăţenii comunei să se implice.

Temele abordate in video sunt:

 Mobilitatea în Apahida
 Praful din Câmpenești
 Rentabilizarea lacurilor din Câmpenești
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Implică-te - Campanie de sensibilizare și implicare. Click imagine pentru vizualizare videoclip.

https://www.youtube.com/watch?v=ve3X-z1BkPQ


3. Alte Proiecte

3.1 Apahida în Spaţiu

Descriere
O iniţiativă a Asociaţiei Pro Apahida în colaborare cu Școala Gimnazială Ștefan Pascu, Apahida care 

își propune lansarea unui balon meteorologic în stratosferă. Balonul va fi echipat cu instrumente de 

măsurare și monitorizare a anumitor parametri, GPS tracker, precum și cu o camera video și o 

parașută pentru recuperarea instrumentelor și a camerei video după ce balonul va atinge altitudinea

maximă (~37.000m).

Obiective
1. Implicarea totală a elevilor într-un proiect știinţific (voluntarii, colaboratorii și profesorii vor 

superviza proiectul intervenind strict unde este cazul - ex. Procurarea echipamentului, 

obţinerea autorizaţiei de lansare a balonului).

2. Aplicarea practică a cunoștinţelor dobândite de elevi la școală într-un proiect știinţific (ex 

matematică, fizică, chimie, geografie etc).

3. Dobândirea de către elevi de soft skills (ex. comunicare, lucrul în echipă, adaptabilitate, 

creativitate, etc).

4. Dobândirea cunoștinţelor necesare pentru crearea, implementarea și derularea unui proiect 

complex.

5. Crearea unui program STEAM (Science Technology Engineering, Arts and Mathematics) în 

Apahida.

6. Implementarea programului STEM în programul After School.

7. Model de inspiraţie pentru alte școli din România.
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3.2 De Apahida

Descriere
De Apahida reprezintă un proiect complex cu trei componente majore formate dintr-o platformă online ce 

pune în contact direct producătorii din comuna Apahida cu oamenii interesaţi să cumpere local, o componentă

educa ională pentru producători formată din articole și workshop-uri (marketarea produselor, folosirea ției pe parcursul anului  2019. Deși suntem

platformei, crearea unei identită i vizuale de produs, cum sa devi producător cu acte etc) și o componenta ției pe parcursul anului  2019. Deși suntem

offline derulată sub forma unui târg anual de produse agroalimentare locale.

Obiective
1. Promovarea produselor locale. 

2. Stimularea transformării gospodăriilor ţărănești în ferme familiale. 

3. Comuna Apahida să devină principalul furnizor de produse agroalimentare pentru municipiul Cluj-

Napoca.

4. Conectarea directă a producătorilor locali cu consumatorii.

5. Crearea unui brand local.

6. Crearea și întărirea identităţii locale.

3.3 Adoptă O Școală

Descriere
Tehnica de calcul din școlile de pe teritoriul Apahidei și în special laboratorul de informatică din 
cadrul școlii gimnaziale Ștefan Pascu sunt extrem de vechi, sistemele de operare expirate (ex. 
Windows XP, Windows7 etc). 
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Obiective

 Înlocuirea tehnicii de calcul din cadrul școlilor de pe teritoriul comunei Apahida

 Înlocuirea sistemelor de operare cu sisteme care au updatare curentă

 Înlocuirea biroticii (videoproiectoare, imprimante etc)

 Renovarea laboratorului de informatică din școală

4. Alte Activităţi ale asociaţiei și planuri de viitor

4.1 Atragerea de noi membri
Datorită activităţilor desfășurate de către asociaţie și mediatizarea lor atât în presa scrisă cât și pe 
retele de socializare, noi membri și-au exprimat dorinţa de a veni alături de noi.

În 2020 asociaţia și-a propus să-și tripleze numărul de membri.

4.2 Apariţii în presă

 Revolta localnicilor din Apahida. Cum au oprit construirea unui bloc între case oamenii din   
„dormitoarele“ Clujului

 O asociaţie din Apahida a stopat construirea unui bloc între case  

 Ce este și ce dorește Asociaţia Pro Apahida  

 Cum se huiduie turnurile la Apahida, unde se pregătește noul PUG de comună despre care   
proiectanţii spun că va aduce decenţă și evitarea modelului Florești preferat de investirorii 
imobiliari

 Apahida se revoltă împotriva blocurilor dorite în comună. Oamenii au cerut Judeţului să   
stopeze un proiect imobiliar cu blocuri de zece etaje ca să nu se ajungă ca-n Florești

 Revolta localnicilor din Apahida. „Nu vrem haosul din Florești”  

4.3 Comunicare
Activităţile specifice unui ONG sunt extrem de importante dar la fel de importantă este comunicarea.
Prin parteneriatul cu Tomorrow Branding am reușit să avem o identitate vizuală și o strategie de 
comunicare eficientă. Pagina de Facebook (peste 230 de like-uri), grupul de pe Facebook, site-ul 
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https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/video-revolta-localnicilor-apahida-oprit-construirea-unui-bloc-case-oamenii-dormitoarele-clujului-1_5df64c635163ec42710be31a/index.html
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/video-revolta-localnicilor-apahida-oprit-construirea-unui-bloc-case-oamenii-dormitoarele-clujului-1_5df64c635163ec42710be31a/index.html
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/76382-revolta-localnicilor-din-apahida-nu-vrem-haosul-din-floresti#_blank
https://actualdecluj.ro/apahida-se-revolta-impotriva-blocurilor-dorite-in-comuna-oamenii-au-cerut-judetului-sa-stopeze-un-proiect-imobiliar-cu-blocuri-de-zece-etaje-ca-sa-nu-se-ajunga-ca-n-floresti/
https://actualdecluj.ro/apahida-se-revolta-impotriva-blocurilor-dorite-in-comuna-oamenii-au-cerut-judetului-sa-stopeze-un-proiect-imobiliar-cu-blocuri-de-zece-etaje-ca-sa-nu-se-ajunga-ca-n-floresti/
https://actualdecluj.ro/cum-se-huiduie-turnurile-la-apahida-unde-se-pregateste-noul-pug-de-comuna-despre-care-proiectantii-spun-ca-va-aduce-decenta-si-evitarea-modelului-floresti-preferat-de-investirorii-imobiliari/
https://actualdecluj.ro/cum-se-huiduie-turnurile-la-apahida-unde-se-pregateste-noul-pug-de-comuna-despre-care-proiectantii-spun-ca-va-aduce-decenta-si-evitarea-modelului-floresti-preferat-de-investirorii-imobiliari/
https://actualdecluj.ro/cum-se-huiduie-turnurile-la-apahida-unde-se-pregateste-noul-pug-de-comuna-despre-care-proiectantii-spun-ca-va-aduce-decenta-si-evitarea-modelului-floresti-preferat-de-investirorii-imobiliari/
https://stiridinapahida.ro/ce-este-si-ce-doreste-asociatia-pro-apahida/
https://gazetadecluj.ro/o-asociatie-din-apahida-a-stopat-construirea-unui-bloc-intre-case/


asociaţiei precum și apariţiile în presa din online ne-a ajutat să ţinem la curent comunitatea din 
Apahida despre acţiunile întreprinse și rezultatele noastre.

Pe această cale ţinem să-i mulţumim lui Vasile Bîrgăuanu de la Tomorrow Branding.

4.4 Dezvoltarea structurii organizaţionale
Chiar dacă suntem o asociaţie tânără, dezvoltarea structurii organizaţionale reprezintă o prioritate 
pentru noi în anul 2020. 

Zonele de dezvoltare organiza ională care vrem să le îmbunătăţim sunt:ției pe parcursul anului  2019. Deși suntem

 Structura organizaţională

 Advocacy și comunicare externă

 Monitorizare și evaluare

 Implicarea beneficiarilor

 Sursele de venit

4.5 Rentabilizarea lacurilor de la Câmpenești
Apahida deţine peste 110ha luciu de apa la Câmpenești. Lacurile de la Câmpenești ar trebui să 
devină principala sursa de venituri la bugetul primăriei. În baza legii 544 am cerut primăriei situaţia 
financiară privind veniturile și cheltuielile pentru lacurile de la Câmpenești pe ultimii 6 ani de zile.

În ultimii 6 ani de zile primăria a cheltuit 2.118.066 RON și a încasat doar 573.475 RON.

Pro Apahida și-a propus să dezvolte și să propună o soluţie pentru rentabilizarea lacurilor.

4.6 Modernizarea instituţiei primăriei
Cu totii știm ca în general, primăriile nu sunt conectate la cetăţeni si cetăţenii la primării. Primăria 
din Apahida nu face excepţie.

Pași necesari pentru modernizarea institutiei primăriei:

 Evaluarea personalului (profesional, psihic, aptitudini -- soft skills)

 Evaluarea organigramei

 Optimizarea organigramei

 Reorganizarea primăriei

 Digitizarea primăriei

 Implementarea SCIM (Sistem de Control Intern Managerial)
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Scopul modernizării primăriei ar fi:

 Conectarea primăriei la cetăţeni și a cetăţenilor cu primăria

 Costuri reduse

 Transparentizare totală (cât permite legea -- atenţie la GDPR) - Open Data

 Reducerea numărului de drumuri a cetăţenilor la primărie (time and money savings)

 Mândria de a avea o primărie modernă și digitizată

O comună nu poate fi frumoasă fără
oameni frumoși, la suflet. 

Dorim să mulţumim tuturor celor care s-au implicat și se implică în proiectele Pro Apahida.

 Vasile Bîrgăuanu – Tomorrow Branding ( https://tomorrowbranding.ro/ )

 Rondocarton – https://www.rondo-ganahl.com/ro 

 Școala Gimnazială Ștefan Pascu, Apahida

 Ligia Pop Vasilica – Consilier CJ Cluj

Date de contact:

Asociaţia Pro Apahida

Str. Tudor Vladimirescu nr 16

Apahida, jud. Cluj, cod postal: 407035

Mobil: 0720600900

Website: https://proapahida.ro

E-mail: contact@proapahida.ro
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